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  أسئلة النساء في الكتب الستة
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  : ملخص البحث 

صحیح البخ�اري وم�سلم،   (جمع ھذا البحث أسئلة النساء مما ُروي في الكتب الستة           
، وھي أسئلة موجھة إلى النب�ي ص�لى اهللا   )بي داود والترمذي والنسائي وابن ماجھ   وسنن أ 

علیھ وسلم في األعّم األغلب أو موجھة ل�بعض ال�صحابیات، بھ�دف التع�رف عل�ى إس�ھام                    
النساء في عملیة التعّلم عن طریق السؤال، وللتعرف على ما یمكن تحریره من توجیھات           

  . أو في التدریبالستخدام ھذه الطریقة في التعلیم

وقام الباحث باستقراء األحادیث النبویة في ھذا الموضوع ثم قام بتخریجھا بح�سب             
  :قواعد أھل الحدیث؛ وقسم البحث ثالثة أقسام

  .أسئلة النساء في أبواب العبادات: األول

  .أسئلة النساء في أبواب المعامالت وغیرھا: الثاني

  .ریب في ضوء أسئلة النساءطریقة السؤال في التعلیم والتد: الثالث

وق��د جم��ع الباح��ث اثن��ین وأربع��ین ح��دیثًا فیھ��ا أس��ئلة الن��ساء، ودّون بع��ض الفوائ��د     
  .المتعلقة بطریقة السؤال واستخدامھا في التعلیم أو التدریب

  .واهللا الموفق

  .أسئلة، النساء، الحدیث، التعلیم، المھارات ):المفتاحیة( الكلمات الدالة 
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Abstract: 

This research collects women’s questions of which 
narrated in six books (Sahih AlBukhari,Sahih Muslim , Sunan 
Abud Dawood, Sunan AlTtirmidi, Sunan AlNasai andSunan 
Ibn Majah) They are questions directed to prophet 
Mohammed peace be upon him in general or they directed it 
to Sahabeeyat(females who saw the messenger).  

It aiming to show women’s efforts in education process 
and training by asking. also to learn to extract in structuring to 
use these methods in Education and Training.          

The researcher made an extrapolation the prophet’s 
Hadith(Prophet sayings) on this issue and then connected all 
roots of Hadith according to the rules of Ahal AlHadith(Scholrs 
of Hadith) in to three sections:  

First: Questions in  the acts of worshiping sections  

Second: Questions in dealings sections.  

Third: Questions in the education and training and others.  

Also The researcher collected forty two Hadith(Prophet 
sayings) and  wrote down some of related benefits through 
asking and using it in Education and Training.   

Allah is the successor  
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  أسئلة النساء يف الكتب الستة

   فادة منها يف استخدام طريقة السؤال يف التعليم والتدريبواإل

  مقدمة

  :الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ، وبعد

صحیح البخاري وم�سلم، وس�نن   (فھذا بحث یجمع أسئلة النساء مما ُروي في الكتب الستة     
ي أسئلة موجھ�ة إل�ى النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ      ، وھ)أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجھ    

وسلم في األعّم األغلب أو موجھة لبعض الصحابیات، جمعتھ�ا وخّرجتھ�ا بھ�دف التع�رف      
على إسھام النساء في عملیة التعّلم عن طریق ال�سؤال، وللتع�رف عل�ى م�ا یمك�ن تحری�ره        

  .من توجیھات الستخدام ھذه الطریقة في التعلیم أو في التدریب

  .دراسة علمیة سابقة تناولت ھذا الموضوع، فھو موضوع علمي جدیدولم أجد 

  منھجیة البحث

  :طریقة جمع األحادیث وتنقیحھا

 وعم��ل - عل��ى ق��در الوس��ع–اعتم��د الباح��ث ف��ي جم��ع األحادی��ث عل��ى طریق��ة االس��تقراء   
  :التالي

اء جرد سریع للكتب الستة الكتشاف مواض�ع ورود األحادی�ث الت�ي فیھ�ا أس�ئلة للن�س             : أوًال
وكذلك الكتشاف حج�م تل�ك األحادی�ث، وبن�اء علی�ھ ت�م تحدی�د أكث�ر الكت�ب واألب�واب الت�ي             

  .وردت فیھا أسئلة للنساء، والحجم التقریبي لعددھا

استعراض األبواب المتوقع وجود أحادیث للن�ساء فیھ�ا، واخت�رت البدای�ة ب�سنن أب�ي           : ثانیًا
ن ی��ذكر الح��دیث المواف��ق للق��ول   داود حی��ث إن��ھ رت��ب كتاب��ھ عل��ى األب��واب الفقھی��ة، وك��ا    

والمعارض لھ، ویحرص على األلفاظ، ث�م انتقل�ت إل�ى ص�حیح م�سلم لعنایت�ھ بألف�اظ رواة                    
  .الحدیث وتنوعھا، ثم باقي الكتب الستة

قمت باستقراء لفظي، حیث بحثت باستخدام البرامج الحاسوبیة حول األلفاظ المتعلقة : ثالثًا
  .مناسبًا دونتھ من مرجعھبموضوع البحث، فإذا وجدت حدیثًا 

  .جمعت ألفاظ األحادیث المختارة، لتحدید المناسب منھا للبحث: رابعًا

درست حال األحادیث المختارة وحال رجالھا، فما كان صحیحًا أو حسنًا أو قریبًا    : خامسًا
  . منھ؛ ذكرتھ في البحث، وبّینت درجتھ، وما كان غیر ذلك تركتھ
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  :طریقة ترتیب البحث

لحدیَث وألفاَظھ التي تدل على جوانب من طریقة السؤال دون االعتن�اء بالم�ضمون      ُأورد ا 
  .الفقھي للحدیث، ففي بعضھا اختالف وتفاصیل خارجة عن ھدف البحث

أذكر األحادیث التي في الصحیحین أو أح�دھما، وأكتف�ي بالن�سبة إلیھم�ا، وق�د أورد بع�ض             
  .موضوع البحثالروایات من غیرھما؛ إن كان فیھا فائدة تتعلق ب

أورد األحادی��ث الت��ي ف��ي غی��ر ال��صحیحین م��ع الع��زو إل��ى أھ��م الم��صادر الت��ي خرجتھ��ا،   
وأذكر خالصة الدراسة الحدیثیة لئال یطول البحث، وم�ا ك�ان ض�عفھ مح�تمًال أوردت�ھ ف�ي                  

  .البحث مع التنبیھ، وما كان ضعفھ غیر ذلك تركتھ

األحادی�ث الس�تخراج الفوائ�د المتعلق�ة     بعد الفراغ من دراس�ة األس�انید أق�وم بدراس�ة ألف�اظ             
بطریقة السؤال، عل�ى س�بیل االخت�صار، م�ع الرج�وع ل�بعض الم�صادر لتوض�یح الفائ�دة،                   

  .وأرجأُت تدوین ھذه الفوائد إلى المبحث الثالث

وق��د ت��م ترتی��ب األحادی��ث المخت��ارة عل��ى األب��واب الفقھی��ة لی��سھل الوص��ول إل��ى الح��دیث    
  .لموضوعیًا، ورقمتھا بشكل متسلس

تم ترتیب اإلحالة في الحاشیة للمراجع بدءًا بأصحاب الكت�ب ال�ستة بح�سب الترتی�ب ال�ذي           
  .ذكرتھ في صدر ھذه المقدمة، ثم باقي المصادر بحسب تواریخ وفیات أصحابھا

وبعد ذلك أوردت مبحثًا فیھ الفوائد التعلیمیة والتدریبیة المستنبطة من األحادیث مما یتعلق 
  .یة تطبیقھا في التعلیم أو التدریببطریقة السؤال وكیف

  :وقد قسمت البحث على النحو التالي

  .أسئلة النساء في أبواب العبادات: المبحث األول

  .أسئلة النساء في أبواب المعامالت وغیرھا: المبحث الثاني

  .طریقة السؤال في التعلیم والتدریب في ضوء أسئلة النساء: المبحث الثالث

  .واهللا الموفق
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  حث األولاملب

  أسئلة النساء يف أبواب العبادات

   الطھارة- ١

  عن االستحاضة

  خبر فاطمة بنت أبي ُحبیش/ ١

َیا َرُس�وَل اللَّ�ِھ     :  َفَقاَلتْ َجاَءْت َفاِطَمُة ِبْنُت َأِبي ُحَبْیٍش ِإَلى النَِّبيِّ        : عن عاِئَشَة قالتْ  
َال، ِإنََّما َذِل�ِك ِع�ْرٌق،   «:  الصََّالَة؟ فقاَل رسوُل اللَِّھ    ِإنِّي اْمَرَأٌة ُأْسَتَحاُض َفَال َأْطُھُر، َأَفَأَدعُ     

َوَل��ْیَس ِبَح��ْیٍض، َف��ِإَذا َأْقَبَل��ْت َحْی��َضُتِك َف��َدِعي ال��صََّالَة، َوِإَذا َأْدَب��َرْت َفاْغ��ِسِلي َعْن��ِك ال��دََّم، ُث��مَّ  
وف�ي  » ى َیِج�يَء َذِل�َك الَوْق�تُ      ُث�مَّ َتَوضَّ�ِئي ِلُك�لِّ َص�َالٍة، َحتَّ�          «-: وقاَل عروة :  قالَ -» َصلِّي

  .)١(متفق علیھ  » َأنَّ َفاِطَمَة ِبْنَت َأِبي ُحَبْیٍش، َكاَنْت ُتْسَتَحاُض، َفَسَأَلِت النَِّبيَّ: لفظ

 ف�شَكت إلی�ھ   أنھ�ا س�ألت رس�وَل اهللا    « : وفي لفظ عن�د أب�ي داود م�ن طری�ق آخ�ر       
  .)٢(» الحدیث... الدََّم

ش صحیح، لك�ن فی�ھ اخ�تالف ف�ي ألفاظ�ھ ح�ول الغ�سل         وحدیث فاطمة بنت أبي ُحَبیْ    
للمستحاضة، والذي یتعلق بھذا البحث ھ�و س�ؤالھا رض�ي اهللا عنھ�ا، واأللف�اظ الدال�ة عل�ى         

  .جوانب في طریقة السؤال ال في تفصیل الحكم الفقھي

  خبر أم حبیبة / ٢

هللا عنھ�ا َزْوِج    عن عروَة بِن الزَُّبیِر وَعْمَرَة بنِت عب�د ال�رَّحمِن ع�ن عائ�شَة رض�ي ا                
 -  وتحت عبد الرَّْحَمِن بِن َعْوٍف  َرُسوِل اِهللا )٣( َخَتَنَة- َأنَّ ُأمَّ َحِبیَبَة ِبْنَت َجْحٍش، النَِّبيِّ 

ِإنَّ َھ��ِذِه «: فق��اَل رس��وُل اِهللا .  ف��ي ذل��َكَفاْس��َتْفَتْت َرُس��وَل اِهللا . اْسُتِحی��َضْت َس��ْبَع ِس��ِنیَن

                                                           

 ) .٣٣٣رقم (، صحیح مسلم )٣٢٥ و٣٢٠ و٣٠٦ و٢٢٨رقم (صحیح البخاري ١) (
غی�ر بكی�ر ب�ن عب�د اهللا ب�ن      ، وفي إسناده المنذر بن المغیرة، ل�م ی�رو عن�ھ           )٢٨٠رقم  (سنن أبي داود    ) ٢(

رق��م (، وجھل��ھ أب��و ح��اتم، وأخرج��ھ الن��سائي ف��ي الكب��رى "الثق��ات"األش��ج، وذك��ره اب��ن حب��ان ف��ي 
 ).٢٧٦٣٠رقم(، وھو في مسند أحمد )٦٢٠(، وابن ماجھ )٢١٤

 .معناه قریبة زوج النبي صلى اهللا علیھ وسلم، األختان جمع ختن، وھم أقارب زوجة الرجل٣) (
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َفَكاَن�ْت َتْغَت�ِسُل ِف�ي    «: ، قال�ت عائ�شةُ  » َوَلِكنَّ َھَذا ِعْرٌق، َفاْغَتِسِلي َوَص�لِّي      َلْیَسْت ِباْلَحْیَضِة، 
  .)٢(»  في ُحْجَرِة ُأْخِتَھا َزْیَنَب ِبْنِت َجْحٍش َحتَّى َتْعُلَو ُحْمَرُة الدَِّم اْلَماَء)١(ِمْرَكٍن

 َأمَّ َحِبیَب�َة، َس�َأَلْت َرُس�وَل    ِإنَّ: وفي لفظ عند مسلم وأبي داود عن َعاِئ�َشَة، َأنََّھ�ا َقاَل�تْ       
  .)٣ (»الحدیث... اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َعِن الدَِّم؟ 

  خبر َحْمَنة بنت َجْحش/ ٣

روى أبو داود من طری�ق عب�د اهللا ب�ن محمَّ�د ب�ن َعقی�ل ع�ن إب�راھیم ب�ن محّم�د ب�ن                 
كنُت ُأسَتحاُض َحیَضًة :  َجْحش قالتطلحة، عن َعمھ ِعمراَن بِن طلحة عن ُأمِّھ َحْمَنَة بنِت

كثیرًة شدیدًة، فأتی�ُت رس�وَل اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم أس�َتفتیِھ وُأخِب�ُره، فوَجدُت�ھ ف�ي بی�ِت                     
ی�ا رس�وَل اهللا، إن�ي ُأس�َتحاُض َحی�َضًة كثی�رًة ش�دیدًة، فم�ا         : ُأختي زینَب بنِت َجح�ش، فقل�ت      

، فإن�ھ ُی�ذِھُب ال�دَم،    )٤(أنَع�ُت َل�ِك الُكرُس�فَ     « : الترى فیھا، قد َمَنَعتني الصَّالَة وال�صَّوَم؟ ق�        
، )٥(ھ�و أكَث�ُر ِم�ن ذل�ك، إنَّم�ا أُث�جُّ َثّج�اً       : فاتَِّخِذي َثوبًا ، فقالت: ھو أكَثُر ِمن ذلك، قال : قالت

سآُمُرِك بأمَریِن، أیھما َفَعلِت أج�َزَأ عن�ِك ِم�َن اآلَخ�ِر،     : قال رسوُل اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  
، )٦(إنَّم��ا ھ��ذه َرْك��ضٌة م��ن َرَك��ضاِت ال��شَّیطانِ    : ق��ال لھ��ا . َت علیھم��ا فأن��ت أعَل��مُ  وإن َقِوی��
 ِستََّة أیاٍم أو سبعَة أیاٍم في ِعلِم اهللا، ثمَّ اغَتِسلي، حتَّى إذا رأیِت أنَِّك قد َطُھ�رِت      )٧(فَتَحیَّضي

ھا، وصومي، فإنَّ ذل�ك  واسَتنَقأِت، فَصلِّي ثالثًا وعشریَن لیلًة أو أربعًا وعشرین لیلًة وأیامَ       
ُیجِزُئ��ِك، وك��ذلك ف��افَعلي ك��لَّ ش��ھٍر كم��ا َیِح��ضَن النِّ��ساُء وكم��ا َیطُھ��رَن، میق��اَت َحی��ِضھنَّ      
وُطھِرھنَّ، وإن َقِویِت على أن ُتؤخِّري الظُّھَر وُتَعجَّل�ي الَع�صَر، فَتغَت�ِسلیَن وَتجَمع�یَن ب�یَن            

ِرَب وُتَعجِّل�یَن الِع�شاَء، ث�مَّ َتغَت�ِسلیَن وَتجَمع�یَن           الظُّھِر والَعصِر، وُت�ؤخِّریَن الَمغ�     : الصَّالتین
ق�ال  . بیَن الصالَتیِن، فافعلي، وَتغَتِسلیَن مع الَفج�ِر ف�افَعلي، وص�ومي إن َق�ِدرِت عل�ى ذل�ك          

  .)٨(» وھذا أعَجُب األمَریِن إلّي : رسوُل اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

                                                           

معن�اه أنھ�ا كان�ت    ) حتى تعل�و حم�رة ال�دم الم�اء    : (اإلجانة التي تغسل فیھا الثیاب، وقولھ : ھو) ِمْرَكن ()١(
تغت��سل ف��ي الم��ركن ف��تجلس فی��ھ وت��صب علیھ��ا الم��اء ف��یخلط الم��اء المت��ساقط عنھ��ا بال��دم فیحم��ر    

 ).٢٧-٤/٢٦(شرح صحیح مسلم للنووي ". الماء
 ).٢٩٢ إلى رقم ٢٨٨ و٢٨٥رقم (، سنن أبي داود )٣٣٤رقم( صحیح مسلم )٢(
وھو في  ) ٢٠٦رقم" (السنن الكبرى "النسائي،  ) ٢٧٩رقم  (، سنن أبي داود     )٣٣٤رقم( صحیح مسلم    )٣(

 ).٢٥٨٥٩رقم (مسند أحمد 
 ).٨/٣٦٠٥" (النھایة"القطن، ابن األثیر، :  الكرسف ھو)٤(
 ).٢/٤٩٩" (النھایة"سیالن الدم، ابن األثیر، : الثَّجُّ.  أثج ثجًا)٥(
أن ال�شیطان  : الضرب بالرجل، واإلصابُة بھ�ا، أراد اإلض�رار بھ�ا واألذى، والمعن�ى         : ركض أصل ال  )٦(

ق��د َوَج��د ب��ذلك طریق��ًا إل��ى التلب��یس علیھ��ا ف��ي أم��ر دینھ��ا، وُطْھرھ��ا وص��التھا حتَّ��ى أن��ساھا ذل��ك     
 ).٤/١٦٨٩" (النھایة"ابن األثیر، . عادتھا، وصار في التقدیر كأنھ ركضٌة بآلٍة من رَكضاتھ

ُعدِّي َنْفسك َحاِئ�ًضا، واْفَعل�ي   : َتَحیََّضت اْلَمْرَأُة ِإَذا َقَعَدْت َأیَّاَم َحْیضھا َتْنَتظر اْنِقطاَعھ، َأَرادَ       : تحیضي ف )٧(
 ).٣/١٠٩٠(، "النھایة"ابن األثیر، . َما َتْفَعل اْلَحاِئُض

 أحم��د م��سند) ٦٢٧ و٦٢٢رق��م(، واب��ن ماج��ھ  )١٢٨رق��م(، والترم��ذي )٢٨٧رق��م( س��نن أب��ي داود  )٨(
 ).٢٧١٤٤رقم(
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  . )١(م فیھفي إسناده ضعف، فعبد اهللا بن محمَّد بن عقیل متكل

ھ�ذا أعَج�ُب   : قال�ت َحْمن�ةُ  : رواه عمُرو بُن ثابت، عن ابن َعقی�ل فق�ال         : قال أبو داود  
ك�ان عم�ُرو ب�ن    :  صلى اهللا علی�ھ وس�لم، ق�ال أب�و داود        -لم َیجَعلھ قوَل النبي     . األمَریِن إليَّ 

  .)٢(ثابت رافضیًا، وھو ضعیف 

 ُبھیَّ�ة م�والة عائ�شة    وروى أبو داود م�ن طری�ق أب�ي َعقی�ل یحی�ى ب�ن المتوك�ل ع�ن             
سمعُت امرأَة تسأُل عائشَة عن امرأِة َفَسَد َحیُضھا وُأھریَقت دمًا، فأَمَرني رسوُل اهللا : قالت

ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم أن آُمَرھ��ا فلَتنظ��ْر َق��ْدَر م��ا كان��ت تح��یُض ف��ي ك��لَّ ش��ھٍر وَحی��ُضھا      
صَّالَة ف��یھن وبَق��ْدِرھَن، ث��مَّ ِلَتغَت��ِسل، ث��مَّ  ُم��ستقیٌم، فلَتعَت��دَّ بَق��دِر ذل��ك ِم��َن األی��ام، ث��مَّ ِلَت��َدع ال��  

  .)٣(»لَتسَتذِفْر بثوٍب، ثمَّ ُتصلِّي

ھذا إسناد ضعیف، أبو عقیل یحی�ي ب�ن المتوك�ل؛ ض�عیف، وبھی�ة م�والة عائ�شة ال              
  .)٤(أحادیثھ َعْن بھیة َعْن َعاِئَشة منكرة : ُتعرف، وقال أحمد ْبن حنبل

  خبر سھلة بنت ُسھیل/ ٤

أبو داود عن محمد بن سلمة عن محمَّد ب�ن إس�حاق ع�ن عب�د ال�رحمن             روى أحمد و  
 فَأَمَرھ�ا أن  أنَّ َسْھَلَة بنَت ُسھیل اسُتحیَضت فَأَتِت النب�يَّ      : بن القاسم عن أبیھ عن عائشة     

َتغَت�ِسَل عن�َد ُك�لِّ ص��الٍة، فلمَّ�ا َجَھ�دھا ذل��ك؛ َأَمَرھ�ا أن َتجَم�َع ب��یَن الظُّھ�ِر والَع�صِر بُغ��سٍل،          
  .)٥(»غِرَب والِعشاَء بُغسٍل، وَتغَتِسَل للصُّبِحوالَم

أنَّ ام�رأًة  : رواه اب�ُن ُعیین�ة، ع�ن عب�د ال�رحمن ب�ن القاس�م، ع�ن أبی�ھ                 : قال أب�و داود   
  ... صلى اهللا علیھ وسلم -اسُتحیَضت فسألت النبيَّ 

  حدیث أم سلمة/ ٥

ار ع�ن ُأمِّ  روى أحمد وأبو داود وابن ماجھ والنسائي عن ن�افع ع�ن ُس�لیمان ب�ن َی�سَ           
سلمة أنَّ امرأًة كانت ُتھَراُق الدِّماَء على َعھ�ِد رس�وِل اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم، فاس�َتفَتت                    

ِلَتنُظ�ْر ِع�دَّة اللَّی�الي واألیَّ�اِم الت�ي كان�ت           : لھا أمُّ سلمَة رسوَل اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فق�ال          

                                                           

 ).١٦/٧٨(، "تھذیب الكمال"المزي، :  انظر)١(
 )..٤٩٩٥رقم (، التقریب )٥٥٣/ ٢١(، "تھذیب الكمال"المزي، :  انظر)٢(
 ).٢٨٤رقم ( سنن أبي داود ) ١(
تھ��ذیب الكم��ال  : وبھی��ة) ٧٦٣٣رق��م (، التقری��ب )٣١/٥١١(تھ��ذیب الكم��ال  :  ترجم��ة أب��ي عقی��ل  ) ٢(

)٣٥/١٣٩.( 
 ٧٧٦رق��م (، وس��نن ال��دارمي  )٢٥٠٨٦و ٢٤٨٧٩رق��م (، م��سند أحم��د  )٢٩٥رق��م(ب��ي داود س��نن أ) ٥(

 ).٧٨٥و
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ا، َفْلَتت�ُرِك ال�صَّالَة َق�ْدَر ذل�ك ِم�َن ال�شَّھِر،       َتحیُضُھنَّ ِمَن الَشھِر قبَل أن ُیصیَبھا الذي أص�اَبھ    
  .)١(» فإذا َخلََّفت ذلك َفْلَتغَتِسْل، ثمَّ ِلَتسَتثِفْر بثوٍب، ثمَّ لُتَصلِّي

 ع��ن رج��ل م��ن   )٢(ورجال��ھ ثق��ات إال أن��ھ ورد ف��ي بع��ض الروای��ات ع��ن س��لیمان       
 ق��د یك��ون األن�صار ع��ن أم س��لمة، فق��د یك�ون س��معھ م��ن رج��ل ث��م س�معھ م��ن أم س��لمة، أو   

  .لكن الروایات السابقة تشھد لصحة متن الحدیث. منقطعًا

  كیفیة الغسل من الجنابة

: أنَّ امرأًة ِمَن الُمسِلمین قال�ت : عن عبد اهللا بن رافع مولى ُأمِّ سلمة عن ُأمِّ سلمة    / ٦
ی�ِك أن َتْحِفن�ي   إنَّم�ا َیكف : یا رسوَل اهللا، إنِّي امرأٌة أشُد َضْفَر رأس�ي، أفَأنُق�ُضھ للَجناب�ِة؟ ق�ال       

َتْحثي علیھ ثالَث َحَثیاٍت ِمن ماٍء، ثمَّ ُتفیضي عل�ى س�ائر َج�َسِدِك،    : علیھ ثالثًا، وقال زھیرٌ 
  .)٣(رواه مسلم واألربعة » فإذا أنِت قد َطُھرِت

فسألُت لھ�ا النب�يَّ   : أنَّ امرأًة جاءت إلى ُأمِّ سلمة، قالت      : وفي لفظ آخر عند أبي داود     
  .)٤( بمعناه -سلم  صلى اهللا علیھ و-

  عن احتالم المرأة

  : ، ھذا الحدیث رواه عدد من الصحابة بألفاظ متقاربة، منھا حدیث أم سلیم/٧

إنَّ أمَّ ُس��َلیم « : ع��ن عائ��شة  أخرج��ھ م��سلم وأب��و داود م��ن ط��رق ع��ن ُع��روة       م��ا
 م�ن الح�قِّ،   ی�ا رس�وَل اهللا، إنَّ اُهللا ال َی�سَتحیي   :  قال�ت -وھ�ي أمُّ أن�ِس ب�ِن مال�ك      -األنصاریََّة  

: فقال النبيُّ : أرأیَت المرأَة إذا َرَأْت في النَّوِم ما یرى الرجُل أتغَتِسُل أم ال؟ قالت عائشُة
ُأفٍّ لِك، وھل ترى ذلك : فأقَبْلُت علیھا، فقلتُ  : نعم، فلَتغَتِسل اذا َوَجَدِت الماَء، قالت عائشةُ      

  .)٥(» یمیُنِك یا عائشة، وِمن أیَن یكوُن الشََّبھَتِرَبت :  فقالالمرأة؟ فأقَبَل عليَّ رسوُل اهللا 

                                                           

رق�م  (، س�نن اب�ن ماج�ھ    )٣٥٤رق�م (، س�نن الن�سائي      )٢٧٨ و ٢٧٦ و ٢٧٥ و ٢٧٤رقم  (سنن أبي داود    ) ١(
 ).٢٦٧١٦ و٢٦٥١٠(،  مسند أحمد )٦٢٣

، "تھ��ذیب الكم��ال "م��زي، ال:  س��لیمان ب��ن ی��سار ت��ابعي كبی��ر ثق��ة، ق��د س��مع م��ن أم س��لمة، انظ��ر        ٥) (
)١٢/١٠٠.( 

رق��م (، والن��سائي )١٠٥رق��م (، والترم��ذي )٢٥١رق��م(، س��نن أب��ي داود  )٣٣٠رق��م(ص��حیح م��سلم  ) ٣(
 ).١١٩٨رقم (، وصحیح ابن حبان )٢٦٤٧٧رقم( ، وھو في مسند أحمد )٦٠٣رقم (، وابن ماجھ )٢٣٨

 ).٢٥٢رقم (سنن أبي داود ) ٤(
رق�م  (، م�سند أحم�د   )١٩٦رق�م (، س�نن الن�سائي   )٢٣٧رق�م (داود ، س�نن أب�ي   )٣١٤رقم(صحیح مسلم  ) ٥(

 ).١١٦٦رقم (، وصحیح ابن حبان )٢٤٦١٠
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وأخرجھ أبو داود من طریق حمَّاد بن خالد الخیَّاط حدَّثنا عبُد اهللا الُعمريُّ عن ُعبید      
، )١(" إنَّما النِّساُء َشقاِئُق الرِّجاِل: اهللا العمري عن القاسم بن محمد عن عائشة، نحوه، وزاد

  .)٢(وعبداهللا الُعمري ضعیف

أخرجھ البخاري ومسلم من طریق ھشام بن ُعْرَوَة عن أبیھ عن َزْیَن�َب اْبَن�ِة ُأمِّ               ا  وم
َی�ا َرُس�وَل اللَّ�ِھ ِإنَّ    :  فقال�تْ َجاَءْت ُأمُّ ُسَلْیٍم ِإَلى َرُسوِل اللَّ�ِھ  «: ، قالْتَعْن ُأمِّ َسَلَمَةَسَلَمَة،  

ِإَذا َرَأِت : ْرَأِة ِمْن ُغْسٍل ِإَذا اْحَتَلَم�ْت؟ َق�اَل النَِّب�يُّ    اللََّھ َال َیْسَتْحِیي ِمَن الَحقِّ، َفَھْل َعَلى المَ    
َنَع�ْم،  : َی�ا َرُس�وَل اللَّ�ِھ َأَو َتْح�َتِلُم الَم�ْرَأُة؟ َق�الَ      : َفَغطَّْت ُأمُّ َسَلَمَة، َتْعِني َوْجَھَھ�ا، وقال�تْ   . الَماَء

: َفَضِحَكْت ُأمُّ َس�َلَمَة، فقال�تْ  : )٤( عند البخاري وفي لفظ  )٣(»َتِرَبْت َیِمیُنِك، َفِبَم ُیْشِبُھَھا َوَلُدَھا    
  . الحدیث... َأَتْحَتِلُم الَمْرَأُة؟ 

: ع�ن َأَن�سٍ  أخرجھ مسلم وابن ماجھ من طریق سعید بن َأِبي َعُروَبَة عن َقَت�اَدَة     وما  
 اْلَمْرَأِة َتَرى ِفي َمَناِمَھا َم�ا َی�َرى       َأنَّ ُأمَّ ُسَلْیٍم َسَأَلْت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َعنْ          « 

ِإَذا َرَأْت َذِل��َك َفَأْنَزَل��ْت، َفَعَلْیَھ��ا اْلُغ��ْسُل، : الرَُّج��ُل، َفَق��اَل َرُس��وُل اللَّ��ِھ َص��لَّى اللَّ��ُھ َعَلْی��ِھ َوَس��لَّمَ 
الرَُّجِل َغِلیٌظ َأْبَیُض، َوَماُء اْلَمْرَأِة     َنَعْم، َماُء   : َیا َرُسوَل اللَِّھ َأَیُكوُن َھَذا؟ َقالَ     : َفَقاَلْت ُأمُّ َسَلَمةَ  

  .)٥(»َرِقیٌق َأْصَفُر، َفَأیُُّھَما َسَبَق َأْو َعَلا، َأْشَبَھُھ اْلَوَلُد 

وأخرجھ مختصًرا مسلم وأحمد من طریق إسحاق بن عبد اهللا بن أبي طلح�ة، وم�ن        
  .)٦(طریق أبي مالك األشجعي، كالھما عن أنس بن مالك بھ

 من طریق محمَّد بن َعمٍرو حدَّثنا أبو َسَلَمَة بن عب�دالرحمن َع�ْن ُأمِّ               )٧(وأخرج أحمد 
َیا َرُسوَل اِهللا، َأَرَأْیَتَك اْلَمْرَأَة :  ِفي َبْیِت ُأمِّ َسَلَمَة َفَقاَلْتَدَخْلُت َعَلى َرُسوِل اِهللا : ُسَلْیٍم قالْت

ِإنَّ اَهللا َعزَّ َوَجلَّ َلا : َفَضْحِت النَِّساَء، َقاَلتْ  :  َسَلَمةَ َتَرى ِفي َمَناِمَھا َما َیَرى الرَُّجُل؟ َقاَلْت ُأمُّ       
  .ورجالھ ثقات» َمْن َرَأى َذِلَك ِمْنُكنَّ َفْلَتْغَتِسْل  : " َیْسَتِحي ِمَن اْلَحقِّ، َقاَل َرُسوُل اِهللا 

ٍم بن�ت ملح�ان قال��ْت   وروى مال�ٌك ع�ِن اب�ِن ِش�َھاٍب ع�ن ُع��ْرَوَة ْب�ِن الزَُّبْی�ِر َأنَّ ُأمَّ ُس�َلیْ        
اْلَم�ْرَأُة َت�َرى ِف�ي اْلَمَن�اِم ِمْث�َل َم�ا َی�َرى الرَُّج�ُل، َأَتْغَت�ِسُل؟          : ِلَرُسوِل اللَِّھ َصلى اهللا َعَلیھ َوَسلم    

ْل ُأفٍّ َل�ِك َوَھ�  : َنَع�ْم َفْلَتْغَت�ِسْل، َفَقاَل�ْت َلَھ�ا َعاِئ�َشةُ     : َفَقاَل َلَھا َرُسوُل اللَِّھ َصلى اهللا َعَلیھ َوَسلم      

                                                           

رق��م (، م��سند أحم��د  )٦١٢رق��م (، واب��ن ماج��ھ  )١١٣رق��م (، والترم��ذي )٢٣٦رق��م(س��نن أب��ي داود  ) ١(
٢٦١٩٥.( 

 ). ٣٤٨٩رقم (، "التقریب"ابن حجر، ) ٢(
، وس���نن الترم����ذي  )٣١٣رق����م(، وم���سلم  )٦١٢١ و٦٠٩١ و٣٣٢٨ و٢٨٢ و١٣٠رق����م (ص���حیح البخ���اري   ) ٣(
، )٢٦٦١٣ و٢٦٥٠٣(، م�سند أحم�د    )٦٠٠رق�م   (، سنن اب�ن ماج�ھ       )١٩٩ و ١٩٧رقم  (، وسنن النسائي    )١٢٢رقم(

 ).١١٦٥رقم(وصحیح ابن حبان ) ٢٣٥رقم(صحیح ابن خزیمة 
 ).٦٠٩١رقم(صحیح البخاري ) ٤(
، م�سند إس�حاق ب�ن      )٦٠١رقم  ( ابن ماجھ    ، سنن )١٩٥رقم  (، سنن النسائي  )٣١١رقم  (صحیح مسلم   ) ٥(

 ).١١٦٤رقم(، صحیح ابن حبان )١٢٢٢٢ و١٤٠١٠رقم (، مسند أحمد )٢١٥٩رقم(راھویھ 
 ).٢٧١١٨رقم(، مسند أحمد )٣١٢ و ٣١٠رقم (صحیح مسلم ) ٦(
 ).٢٧١١٤رقم (مسند أحمد ) ٧(
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َتِرَبْت َیِمیُنِك، َوِمْن َأْیَن َیُك�وُن  : َتَرى َذِلَك اْلَمْرَأُة؟ َفَقاَل َلَھا َرُسوُل اللَِّھ َصلى اهللا َعَلیھ َوَسلم       
  .)١(» الشََّبُھ؟

 من طریق َعْبِد اْلَعِزیِز بِن ُرَفْیٍع عن أبي َسَلَمَة بِن َعْبِد )٢(وروى إسحاق بن راھویھ
ِإنَّ ُأمَّ ُس�َلْیٍم َس�َأَلْت َرُس�وَل اللَّ�ِھ َص�لَّى اُهللا َعَلْی�ِھ َوَس�لََّم َع�ِن         : ُمَجاِھ�ٍد َق�اُلوا   الرَّْحَمِن وَعَطاٍء وَ  

َلَعلَّ�ُھ،  : َھ�ْل َتِج�ُد َش�ْھَوًة؟ َفَقاَل�تْ       «: اْلَمْرَأِة َتَرى ِفي َمَناِمَھا َما َیَرى الرَُّجُل، َفَقاَل َرُسوُل اللَّھِ         
: ، َفَلِقَیْتَھ��ا النِّ��ْسَوُة َفُقْل��نَ » ِإَذا َرَأْت َذِل��َك َفْلَتْغَت��ِسْل: َلَعلَّ��ُھ، َفَق��اَل:  قال��ْتَفَھ��ْل َتِج��ُد َبَلًل��ا؟ : َق��اَل

َلا َیْنَھِني َحتَّى َأْعَلَم َأِفي َحَلاٍل َأَنا َأْم : َفَضْحِتیَنا ِعْنَد َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، َفَقاَلتْ      
  .»ِفي َحَراٍم 

 نح��و ھ��ذه الق��صة م��ن طری��ق ِإس��ماعیل ب��ن َعیَّ��اٍش َع��ْن َعْب��ِد    )٣(ج الطبران��يوأخ��ر
اْلَعِزیِز بن َعْبِد اِهللا عن َحِكیِم ْبِن َحِكیٍم ع�ن َعبَّ�اِد ْب�ِن ُحَنْی�ٍف َع�ْن َأِب�ي ُأَماَم�َة ْب�ِن َس�ْھِل ْب�ِن                   

 َوُھ�َو ِف�ي َبْی�ِت ُأمِّ َس�َلَمَة َوِعْن�َدُه         النَِّب�يَّ   َأنََّھا َأَت�ِت    « : ُحَنْیٍف عن ُأمِّ ُسَلْیٍم ُأمِّ َأَنِس ْبِن َماِلكٍ       
َیا َرُسوَل اِهللا ِإنِّي َلْن َأَدَع َأْمًرا ُیَفقُِّھِني ِفي : َرْھٌط َوُھْم ُجُلوٌس، َفَجَلْسُت َحتَّى َخَرُجوا، َفُقْلتُ  

ِهللا، اْلَم�ْرَأُة َت�َرى ِف�ي اْلَمَن�اِم َم�ا َی�َرى       ِدیِني، َوُیَقرُِّبِني ِمَن اِهللا َأْن َأْسَأَل َعْنُھ، َأَرَأْیَت َرُس�وَل ا     
َتِرَب�ْت َی�َداِك   : ِإَذا َرَأِت اْلَماَء َفْلَتْغَتِسْل، َفَقاَلْت ُأمُّ َسَلَمَة: الرَُّجُل، َأَتْغَتِسُل؟ َفَقاَل َرُسوُل اِهللا      

َداِك َأْن�ِت، َلْوَل�ا َذِل�َك َم�ا َأْش�َبَھ       َب�ْل َتِرَب�ِت َی�     : َیا ُأمَّ ُسَلْیٍم َفَضْحِت النِّ�َساَء، فق�اَل رس�وُل اِهللا            
  .»اْلَوَلُد ُأمََّھ

  حدیث خولة بنت حكیم/ ٨

أخرج الدارمي والنسائي من طریق شعبة عن عطاء بن أبي مسلم الخراس�اني ع�ن               
َس�َأْلُت َرُس�وَل اللَّ�ِھ َص�لَّى اُهللا َعَلْی�ِھ َوَس�لََّم             « : سعید ابن المسیب عن خولة بنت حكیم قالتْ       

  . )٤(»ِإَذا َرَأِت اْلَماَء َفْلَتْغَتِسْل:  اْلَمْرَأِة َتْحَتِلُم ِفي َمَناِمَھا؟ َفَقاَلَعِن

ورواه أحمد وابن ماجھ والطبراني من طریق سفیان الثوري عن عليِّ ب�ن َزْی�د ب�ن        
 َع�ْن اْلَم�ْرَأِة    ُجدعان عن سعیِد بن اْلُمَسیَِّب عن َخْوَلَة ِبْنِت َحِكیٍم َأنََّھ�ا َس�َأَلْت َرُس�وَل اللَّ�ھِ         

َلْیَس َعَلْیَھا ُغْسٌل َحتَّ�ى ُتْن�ِزَل، َكَم�ا َأنَّ�ُھ َل�ْیَس َعَل�ى           : "َتَرى ِفي َمَناِمَھا َما َیَرى الرَُّجُل، َفَقالَ      
، لكن تابعھ )١(، وعلي بن زید بن عبد اهللا بن ُجدعان ضعیف)٥(» الرَُّجِل ُغْسٌل َحتَّى ُیْنِزَل

  .لروایة السابقةعطاء الخراساني كما في ا

                                                           

 ).١٣٩رقم (موطأ مالك روایة أبي مصعب الزھري ) ١(
 ).٢١٥٧رقم (ویھ مسند إسحاق بن راھ) ٢(
 ).٣٠٩ رقم٢٥/١٢٧(، "المعجم الكبیر"الطبراني، )٣(
 رق�م   ٢٤/٢٤٠(،  "المعج�م الكبی�ر   "، الطبران�ي،    )٧٨٩رق�م (، س�نن ال�دارمي      )١٩٨رقم(سنن النسائي   ) ٤(

 ).٦١١ و٦١٠
، )٢٧٣١٢رق�م (، م�سند أحم�د   )٢١٤٧رق�م  (، م�سند إس�حاق ب�ن راھوی�ھ     )٦٠٢رق�م   (سنن ابن ماجھ    ) ٥(

 ).٦١٢ رقم ٢٤/٢٤١(، "لمعجم الكبیرا"الطبراني، 
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  .ویشھد لحدیث خولة حدیث أم ُسلیم بطرقھ الكثیرة التي مضت
  ج 

  كیفیة التطھر من المحیض  

 َع�ْن ُغ�ْسِلَھا ِم�َن الَمِح�یِض، َفَأَمَرَھ�ا َكْی�َف       عن َعاِئَشَة، َأنَّ اْمَرَأًة َس�َأَلِت النَِّب�يَّ         / ٩
َتَطھَِّري : َكْیَف َأَتَطھَُّر؟ َقالَ  : َتَطھَِّري ِبَھا، قالت  ، فَ )٢(ُخِذي ِفْرَصًة ِمْن ِمْسكٍ   «: َتْغَتِسُل، َقالَ 

» َتَتبَِّع�ي ِبَھ�ا َأَث�َر ال�دَّمِ    : َفاْجَتَبْذُتَھا ِإَليَّ، َفُقْلُت. ُسْبَحاَن اللَِّھ، َتَطھَِّري: َكْیَف؟، قال : ِبَھا، َقاَلتْ 
  .)٣ (رواه البخاري والنسائي

َكْیَف َأْغَتِسُل ِمَن الَمِحیِض؟ : اَألْنَصاِر َقاَلْت ِللنَِّبيِّ َأنَّ اْمَرَأًة ِمَن « : وفي لفظ آخر
 اْس�َتْحَیا، َف�َأْعَرَض ِبَوْجِھ�ِھ، َأْو    ُثمَّ ِإنَّ النَِّبيَّ . ُخِذي ِفْرَصًة ُمَمسََّكًة، َفَتَوضَِّئي َثَالًثا «: َقاَل
  .» ُتَھا ِبَما ُیِریُد النَِّبيُّ َفَأَخْذُتَھا َفَجَذْبُتَھا، َفَأْخَبْر. َتَوضَِّئي ِبَھا: َقاَل

  طھارة الثوب من الحیض

َی��ا :  َفَقاَل��ْتَس��َأَلِت اْم��َرَأٌة َرُس��وَل اللَّ��ِھ : ع��ن َأْس��َماَء ِبْن��ِت َأِب��ي َبْك��ٍر َأنََّھ��ا قال��ْت/ ١٠
 َتْصَنُع؟ َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ  َرُسوَل اللَِّھ، َأَرَأْیَت ِإْحَداَنا ِإَذا َأَصاَب َثْوَبَھا الدَُّم ِمَن الَحْیَضِة َكْیفَ          

 :»                   ِإَذا َأَصاَب َثْوَب ِإْحَداُكنَّ الدَُّم ِم�َن الَحْی�َضِة َفْلَتْقُرْص�ُھ، ُث�مَّ ِلَتْن�َضْحُھ ِبَم�اٍء، ُث�مَّ ِلُت�َصلِّي
  .)٤(رواه البخاري» ِفیِھ

  عن طھارة الثوب

اهللا ب�ن عی�سى   روى أحمد وأبو داود وابن ماجھ من طری�ق ُزھی�ر ح�دَّثنا عب�د          / ١١
ع�ن ام�رأِة م�ن بن�ي عب�د          بِن َعْبِدالرَّْحَمِن اْب�ِن َأِب�ي َلْیَل�ى ع�ن موس�ى ب�ن عب�داهللا ب�ن یزی�د                     

ی�ا رس�وَل اهللا، إنَّ لن�ا طریق�ًا إل�ى الَم�سِجِد ُمنِتَن�ًة، فكی�َف َنفَع�ُل إذا                     : قلُت« : ، قالت األشَھل
، و )٥(»فھذه بھذه: بلى، قال: لُتق: ألیَس بعَدھا طریٌق ھي أطَیُب منھا؟ قالت     : ُمِطرنا؟ قال 

  .ھذا إسناد صحیح

عن ُأمِّ َوَلٍد ِلِإْبَراِھیَم بِن عبد الرَّْحَمِن ْبِن َعْوٍف، َأنََّھا َسَأَلْت ُأمَّ َسَلَمَة َزْوَج النَِّبيِّ / ١٢
 َْق�اَل َرُس�وُل    : ْت ُأمُّ َس�َلَمةَ   ِإنِّي اْمَرَأٌة ُأِطیُل َذْیِلي، َوَأْمِشي ِفي اْلَمَكاِن اْلَقِذِر، َقاَل�         « :  َفَقاَلت

                                                                                                                                                          

 ).٤٣٤/ ٢٠(، "تھذیب الكمال"المزي، : انظر) ١(
ُیَتَتبَّ�ع ِبَھ�ا   . الُمَطّیب�ة بالِم�ْسك  : والُممَّ�سكة ... ِقْطعة ِمْن ُصوف َأْو ُقْط�ن َأْو ِخْرق�ة  :  الِفْرَصة ِبَكْسِر اْلَفاِء) ٤(

ظ�اِھُره َأنَّ الِفْرَص�ة   » ِمن ِمْسك«: قوُلُھ في ھذه الروایة   أَثُر الدَّم فَیْحُصل ِمْنُھ الطِّیب والّتْنِشیف، و      
 ).٧/٣١٥٤(، "النھایة"ابن األثیر، : انظر. ِمْنُھ، یعني من المسك

 ).٢٤٤رقم (، "السنن الكبرى"، النسائي، )٣١٥ و٣١٤رقم ( صحیح البخاري ) ٥(
 ).٣٠٧ و٢٢٧رقم ( صحیح البخاري ) ١(
، ابن )٢٧٤٥٣ و٢٧٤٥٢رقم (، مسند أحمد )٥٣٣رقم ( ابن ماجھ ، سنن)٣٥٤رقم (سنن أبي داود  ) ٥(

 ).١٤٣رقم (، "المنتقى"الجارود، 
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، وإسناده فیھ ضعف؛ إلبھام أم ول�د إب�راھیم ب�ن عب�د ال�رحمن                )١(»ُیَطھُِّرُه َما َبْعَدهُ  : اللَِّھ  
  .بن عوف، لكن یشھد لھ ما قبلھ

   الصالة- ٢

  ھل تعاد الصالة لنجاسة تكون في الثوب

ثتنا ُأمُّ ی�ونس بن�ُت      ح�دّ : روى أبو داود من طری�ق عب�د ال�وارث ب�ن س�عید ق�ال               / ١٣
أنَّھا سألت عائشَة ع�ن َدِم الَح�یِض ُی�صیُب          : حّدثتني َحماتي ُأمُّ َجحَدر العامریَّة    : شدَّاد قالت 

 وعلینا ِشعاُرنا، وقد ألَقینا فوَقھ ِكساًء، فلّما أص�َبَح        كنُت َمَع رسوِل اهللا     «: الثَّوَب، فقالت 
ی�ا رس�وَل   : َج فصلَّى الَغ�داَة، ث�مَّ َجَل�َس، فق�ال رج�ل            أخَذ الِكساَء فَلِبَسھ، ثمَّ خر     رسوُل اهللا 

 م��ا یلیھ��ا، فبع��َث بھ��ا إل��يَّ َم��صُرورَة ف��ي ی��ِد  اهللا، ھ��ذه ُلمع��ٌة م��ن َدم، فق��بَض رس��وُل اهللا 
اغِسلي ھذا وَأِجفِّیھا، وأرسِلي بھا إليَّ، فَدَعوُت بَقصَعتي فَغَسلُتھا، ثمَّ أجَففُتھا : الُغالِم، فقال
  .)٢(»  بنصِف الّنھار وھي علیھھ، فجاَء رسوُل اهللا فأَحرُتھا إلی

إسناده ضعیف، أم جحدر العامریة مجھولة لم یرو عنھا غیر أم ی�ونس، وأم ی�ونس      
  .لم یرو عنھا غیر عبدالوارث بن سعید 

  السؤال عن قضاء الصالة والصوم

: َالَتَھا ِإَذا َطُھ�َرْت؟ َفَقاَل�تْ    َأَتْجِزي ِإْح�َداَنا َص�    : عن معاَذُة َأنَّ اْمَرَأًة قالْت لعائشةَ     / ١٤
  .)٤ (»َفَال َنْفَعُلُھ: َأْو َقاَلْت.  َفَال َیْأُمُرَنا ِبِھُكنَّا َنِحیُض َمَع النَِّبيِّ « َأْنِت؟ )٣(َأَحُروِریٌَّة

َما َباُل اْلَحاِئِض َتْقِضي « : َسَأْلُت عائشَة فقلُت: عن ُمَعاَذَة قالت: وفي لفظ عند مسلم
. َل�ْسُت ِبَحُروِریَّ�ٍة، َوَلِكنِّ�ي َأْس�َألُ       : َأَحُروِریَّ�ٌة َأْن�ِت؟ قل�تُ     : فقالْت. ، َوَلا َتْقِضي الصََّلاةَ   الصَّْوَم

  .»َكاَن ُیِصیُبَنا َذِلَك، َفُنْؤَمُر ِبَقَضاِء الصَّْوِم، َوَلا ُنْؤَمُر ِبَقَضاِء الصََّلاِة: قالت

                                                           

، وھو في موطأ مال�ك  )٥٣١رقم (، وابن ماجھ  )١٤٣رقم(، سنن الترمذي    )٣٨٣رقم(سنن أبي داود    ) ١(
م�سند  ) ١٩٤١رق�م (، وم�سند إس�حاق ب�ن راھوی�ھ     )١٩١٨ و ٥٧رق�م (روایة أبي مصعب الزھري     

 ).٢٦٤٨٨(أحمد 
 ).٣٨٨رقم ( سنن أبي داود ) ٤(
فئة من الخوارج، ُنِسبوا ِإَلى َح�ُروَراء بالم�دِّ والق�ْصر، َوُھ�َو َمْوِض�ٌع َقِری�ٌب ِم�َن اْلُكوَف�ِة،         :  الحروریة) ١(

وكاَن عندھم ِمَن التََّشدد في الدِّیِن ما ھو معروٌف، فلمَّا رأْت عائشُة ھ�ذه الم�رأَة ُت�َشّدد ف�ي أم�ِر الح�یِض         
، "النھای��ة"اب��ن األثی��ر،  : انظ��ر. ھْتھا بالَحُروِریَّ��ِة وَت��َشدُِّدھم ِف��ي أْم��رھم، وكث��رة م��ساِئِلِھْم وَتعنُّ��ِتھم      ش��بَّ

)٣/٨٦١.( 
 ).٣٣٥رقم (، صحیح مسلم )٣٢١رقم ( صحیح البخاري ٢) (
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  لباس المرأة في الصالة

ذئب، وھشام بن سعد، وابن لھیعة، وغیرھم عن ُمَحمَِّد ْبِن عن ماِلٌك وابن أبي / ١٥
َزْیِد ابِن ُقْنُفٍذ، َعْن ُأمِِّھ، َأنََّھا َسَأَلْت ُأمَّ َسَلَمَة َزْوَج النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَس�لََّم، َم�اَذا ُت�َصلِّي        

ْلِخَم�اِر َوال�دِّْرِع ال�سَّاِبِغ ال�َذي یَغیَّ�َب ُظُھ��وَر      ُت�َصلِّي ِف��ي ا « : ِفی�ِھ اْلَم�ْرَأُة ِم�َن الثَِّی�اِب؟ َفَقاَل�تْ     
  .)١(رواه مالك وأبو داود » َقَدَمْیَھا 

رجالھ ثقات غیَر أم حرام والدة محمَّد بن زی�د ب�ن قنف�ذ، فل�م ی�رو عنھ�ا غی�ر ابنھ�ا،             
  .ال ُتعرف": المیزان"وقال الذھبي في 

ثنا عبد الرحمن ب�ن عب�د اهللا       ورواه أبو داود مرفوعًا من طریق عثمان بن عمر حدَّ         
: عن أم سلمة أنھا سألت النبّي صلى اهللا علیھ وس�لم      : بن دینار عن محّمد بن زید، بھ، قال       

إذا كان الدرع سابغًا ُیَغطي ُظھوَر : "أُتصّلي المرأُة في ِدْرٍع وِخماٍر لیس علیھا إزاٌر؟ قال  
  .)٢(" َقَدَمیھا

 ب�ن أن�س، وبك�ُر ب�ن ُم�َضر، وحف�ُص ب�ن        روى ھ�ذا الح�دیَث مال�كُ    : ثم قال أبو داود   
ِغیاث، وإسماعیُل بن جعفر، وابُن أبي ذئب، وابُن إسحاق ع�ن ُمَحمَّ�ِد ْب�ِن َزْی�ٍد، َع�ْن ُأمِّ�ِھ،           
َع��ْن ُأمِّ َس��َلَمَة َل��ْم َی��ْذُكْر َأَح��ٌد ِم��ْنُھُم النَِّب��يَّ َص��لَّى اُهللا َعَلْی��ِھ َوَس��لََّم، َق��َصُروا ِب��ِھ َعَل��ى ُأمِّ َس��َلَمَة  

والروای��ة المرفوع��ة ض��عیفة ألن عب��د ال��رحمن ب��ن عب��د اهللا ب��ن دین��ار   . َرِض��َي اللَّ��ُھ َعْنَھ��ا
  .ضعیف من جھة حفظھ، وقد خالفھ جماعة من الثقات األثبات

لك��ن ی��شھد ل��صالة الن��ساء ف��ي ال��درع والخم��ار م��ا ُروي ع��ن عائ��شة موقوف��ًا عن��د      
  . )٥(عند عبد الرزاق، وعن ابن عباس )٤(، وعن میمونة عند مالك)٣(عبدالرزاق

  حضور النساء في صالة العید 

 ِف�ي َأْض�َحى َأْو ِفْط�ٍر ِإَل��ى    َخ�َرَج َرُس�وُل اللَّ��ِھ   : ع�ن َأِب�ي َس�ِعیٍد الُخ��ْدِريِّ ق�ال    / ١٦
 َأْھ��ِل َی�ا َمْع��َشَر النِّ�َساِء َت�َصدَّْقَن؛ َف�ِإنِّي ُأِری�ُتُكنَّ َأْكَث�رَ      « : الُم�َصلَّى، َفَم�رَّ َعَل�ى النِّ�َساِء، َفَق�الَ     

ُتْكِثْرَن اللَّْعَن، َوَتْكُفْرَن الَعِشیَر، َما َرَأْیُت ِمْن َناِقَصاِت : َوِبَم َیا َرُسوَل اللَِّھ؟ قال: َفُقْلَن. النَّاِر
َرُس�وَل  َوَما ُنْقَصاُن ِدیِنَنا َوَعْقِلَنا َی�ا  : َعْقٍل َوِدیٍن َأْذَھَب ِلُلبِّ الرَُّجِل الَحاِزِم ِمْن ِإْحَداُكنَّ، ُقْلنَ       

َفَذِلِك ِم�ْن ُنْق�َصاِن     : َبَلى، قال : َأَلْیَس َشَھاَدُة الَمْرَأِة ِمْثَل ِنْصِف َشَھاَدِة الرَُّجِل؟ ُقْلنَ       : اللَِّھ؟ قال 

                                                           

، ومصنف )٣٦١رقم (، وھو في موطأ مالك روایة أبي مصعب الزھري )٦٣٩رقم( سنن أبي داود ) ٣(
 ).٣٢٥٠رقم (، "السنن الكبرى"، البیھقي، )٥٠٢٨رقم (الرزاق عبد 

 ).٦٤٠رقم ( سنن أبي داود ٤) (
 ).٥٠٢٩رقم ( مصنف عبدالرزاق ) ٥(
 ).٣٦٢رقم ( موطأ مالك ٦) (
 ).٥٠٣٠رقم ( مصنف عبدالرزاق )٥(
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» َف�َذِلِك ِم�ْن ُنْق�َصاِن ِدیِنَھ�ا       : َبَل�ى، ق�ال   : َعْقِلَھا، َأَلْیَس ِإَذا َحاَضْت َلْم ُت�َصلِّ َوَل�ْم َت�ُصْم ؟ ُقْل�نَ             
  .)١(خاريرواه الب

ُكنَّا َنْمَنُع َعَواِتَقَنا َأْن َیْخُرْجَن ِفي الِعیَدْیِن، َفَقِدَمِت : عن َحْفَصَة رحمھا اهللا َقاَلتْ    / ١٧
اْمَرَأٌة، َفَنَزَلْت َقْصَر َبِني َخَلٍف، َفَحدََّثْت َعْن ُأْخِتَھا، َوَكاَن َزْوُج ُأْخِتَھا َغَزا َمَع النَِّبيِّ َص�لَّى         

ُكنَّ�ا ُن�َداِوي الَكْلَم�ى،    :  َوَسلََّم ِثْنَتْي َعْشَرَة َغْزَوًة، َوَكاَنْت ُأْخِتي َمَعُھ ِفي ِس�تٍّ، َقاَل�تْ    اُهللا َعَلْیھِ 
َأَعَلى ِإْحَداَنا َبْأٌس ِإَذا َل�ْم َیُك�ْن َلَھ�ا ِجْلَب�اٌب َأْن     : َوَنُقوُم َعَلى الَمْرَضى، َفَسَأَلْت ُأْخِتي النَِّبيَّ     

، َفَلمَّ��ا »ِلُتْلِب�ْسَھا َص��اِحَبُتَھا ِم�ْن ِجْلَباِبَھ�ا َوْلَت�ْشَھِد الَخْی��َر َوَدْع�َوَة الُم�ْسِلِمینَ      «: َال َتْخ�ُرَج؟ َق�الَ  
: ِب�َأِبي، َنَع�ْم، َوَكاَن�ْت َال َت�ْذُكُرُه ِإلَّ�ا َقاَل�تْ           : ؟ َقاَل�تْ  َقِدَمْت ُأمُّ َعِطیََّة، َسَأْلُتَھا َأَس�ِمْعِت النَِّب�يَّ         

، َأِو الَعَواِت���ُق َذَواُت الُخ���ُدوِر، )٢(َیْخ���ُرُج الَعَواِت���ُق َوَذَواُت الُخ���ُدوِر«: َیُق���وُلِب���َأِبي، َس���ِمْعُتُھ 
: ، َقاَل�ْت َحْف�َصةُ  »َوالُحیَُّض، َوْلَیْشَھْدَن الَخْیَر، َوَدْعَوَة الُمْؤِمِنیَن، َوَیْعَتِزُل الُح�یَُّض الُم�َصلَّى        

  .)٣(رواه البخاري ومسلم .  َعَرَفَة، َوَكَذا َوَكَذاَأَلْیَس َتْشَھُد: َفُقْلُت الُحیَُّض، َفَقاَلْت

  تغطیة ما یشغل المصلي 

 من طری�ق من�صور      )٤(روى عبدالرزاق والحمیدي وأحمد وأبو داود وغیرھم      / ١٨
 َأْخَبَرِني َخاِلي ُم�َساِفُع ْب�ُن َش�ْیَبَة ع�ن ُأمِّ�ي َص�ِفیََّة ِبْن�ِت َش�ْیَبةَ                 : بن عبد الرَّْحَمِن اْلَحَجِبيُّ قال    

َأْخَبَرْتِني اْمَرَأٌة من َبِني ُسَلْیٍم َوَلَدْت َعامََّة َأْھ�ِل َداِرِھ�ْم َأنََّھ�ا َس�َأَلْت ُعْثَم�اَن ْب�َن َطْلَح�َة                : قالت
 قال لي النَِّبيُّ َصلَّى: َعْن ُدَعاِء َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإیَّاُه َبْعَد ُدُخوِلِھ اْلَكْعَبَة فقال

ِإْن ُكْنُت َرَأْیُت َقْرَنِي اْلَكْبِش ِف�ي اْلَبْی�ِت، َفَن�ِسیُت َأْن آُم�َرَك َأْن ُتَخمَِّرُھَم�ا؛                 «: اُهللا َعَلْیِھ َوَسلَّمَ  
، والح��دیث إس��ناده »َفَخمِّْرُھَم��ا َفِإنَّ��ُھ َل��ا َیْنَبِغ��ي َأْن َیُك��وَن ِف��ي اْلَبْی��ِت َش��ْيٌء َی��ْشَغُل اْلُم��َصلِّي    

  .صحیح، رجالھ ثقات

 من طریق ابن المبارك عن ُمَحمَّد بن َعْبِد ال�رَّْحَمِن الَحَجب�ي ع�ن       )٥(وقد روى أحمد  
َمْنُصوِر ابن َعْبِد الرَّْحَمِن عن ُأمِِّھ عن ُأمِّ ُعْثَماَن اْبَن�ِة ُس�ْفَیاَن وھ�ي ُأمُّ َبِن�ي َش�ْیَبَة اْلَأَك�اِبِر ـ        

َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا     « - النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلَّمَ     وقد َباَیَعتِ -: قال ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ    
َعَلْیِھ َوَسلََّم َدَعا ِبَشْیَبَة َفَفَتَح، َفَلمَّا َدَخَل اْلَبْیَت َوَرَجَع، َوَفَرَغ َوَرَجَع َشْیَبُة، ِإَذا َرُسوُل َرُسوِل 

، ق�ال  »ِإنِّ�ي َرَأْی�ُت ِف�ي اْلَبْی�ِت َقْرًن�ا َفَغیِّْب�ُھ             : ْب، َفَأَت�اُه َفَق�الَ    اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْی�ِھ َوَس�لََّم َأْن َأِج�         
َفَحدََّثِني َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَساِفٍع َعْن ُأمِّي َعْن ُأمِّ ُعْثَماَن ِبْنِت ُسْفَیاَن َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا : َمْنُصوٌر

  .»َفِإنَُّھ َلا َیْنَبِغي َأْن َیُكوَن ِفي اْلَبْیِت َشْيٌء ُیْلِھي اْلُمَصلِّیَن« : َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َلُھ ِفي اْلَحِدیِث

                                                           

 ).٣٠٤رقم ( صحیح البخاري )١(
اب��ن األثی��ر، : انظ��ر. والت��ي ل��م تت��زوج بع��د الفت��اة أول م��ا تبل��غ وت��شّب  :  العوات��ق وذوات الخ��دور أي)٢(

 ).٦/٢٦٤٨(، "النھایة"
 ).٨٩٠رقم (، صحیح مسلم )٣٢٤رقم ( صحیح البخاري )٣(
، م��سند )٩٠٨٣رق��م ( ، وھ��و ف��ي م��صنف عب��د ال��رزاق ال��صنعاني     )٢٠٣٠رق��م ( س��نن أب��ي داود  )٤(

رق��م ( طبران��ي ، المعج��م الكبی��ر لل)٢٣٢٢١ ورق��م ١٦٦٣٧رق��م (، م��سند أحم��د )٥٧٥رق��م (الحمی��دي 
 ).٤٢٩٧رقم (، "السنن الكبرى"، البیھقي، )٨٣٩٦

 ).١٦٦٣٦رقم ( مسند أحمد )٥(
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وھذا إسناد فیھ محمد بن عبد الرحمن بن طلح�ة الَحَجب�ي أخ�و من�صور، ذك�ره اب�ن              
، ول�م أج�د َم�ن وثّق�ھ؛ فھ�و مجھ�ول       )١(حب�ان ف�ي الثق�ات، وروى عن�ھ اب�ن المب�ارك ووكی�ع       

  . الحال

 خطأ ف�ي الم�تن، ف�إّن ال�ذي دع�اه النب�ي َص�لَّى اُهللا َعَلْی�ِھ َوَس�لََّم ھ�و               وفي ھذه الروایة  
  .عثمان ابن طلحة، ال شیبة كما في ھذه الروایة

والزیادة التي رواھا منصور عن عب�داهللا ب�ن م�سافع؛ فیھ�ا جھال�ة ح�ال عب�د اهللا ب�ن          
  . )٢(ُمسافع  الَحَجبي فقد روى عنھ اثنان، ولم أجد من وثّقھ 

ول النبي َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم الكعبة وصالتھ فیھا، حدیث مشھور رواه وحدیث دخ
  .)٣(الشیخان

  صالة الضحى

َھْل َك�اَن َرُس�وُل اِهللا َص�لَّى اُهللا َعَلْی�ِھ َوَس�لََّم             : َأنَّ اْمَرَأًة َسَأَلْت َعاِئَشةَ   : عن ُمَعاَذةَ / ١٩
  .)٤(رواه مسلم »  َوُیِزیُد َما َشاَء اُهللا َنَعْم َأْرَبًعا،« : ُیَصلِّي الضَُّحى؟ قالْت

   الصدقة-٣

  الحث على الصدقة

َأنََّھ�ا َج�اَءِت النَِّب�يَّ َص�لَّى اُهللا َعَلْی�ِھ      : عن َأْسَماَء بنت أب�ي بك�ر رض�ي اهللا عنھ�ا          / ٢٠
َبْی�ُر، َفَھ�ْل َعَل�يَّ ُجَن�اٌح َأْن         َیا َنِب�يَّ اِهللا، َل�ْیَس ِل�ي َش�ْيٌء ِإلَّ�ا َم�ا َأْدَخ�َل َعَل�يَّ الزُّ                  : َوَسلََّم، َفَقاَلتْ 

»  َفُی�وِعَي اُهللا َعَلْی�كِ  )٥(اْرَضِخي َما اْسَتَطْعِت، َوَل�ا ُت�وِعي  « : َأْرَضَخ ِممَّا ُیْدِخُل َعَليَّ؟ فقال   
، وف�ي لف�ظ   »َأْنِفِقي، َوَلا ُتوِكي، َفُیوَكى َعَلْیِك « :  واللفظ لمسلم، وفي لفظ   )٦(رواه الجماعة 

َأنَّ الزَُّبْیِر َرُجٌل َشِدیٌد، َیْأِتیِني اْلِم�ْسِكیُن،      : َھا َسَأَلِت النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلَّمَ      َأنَّ: عند أحمد 

                                                           

 ، )١٠٧١٨رقم (، "الثقات"، ابن حبان، )٣٢٣/ ٧(، "الجرح والتعدیل"ابن أبي حاتم، :  انظر)١(
الم��زي، ) ٣٣/٤٤(، "ت��اریخ دم��شق"، اب��ن ع��ساكر، )٥/٢١٠(، "الت��اریخ الكبی��ر"البخ��اري، :  انظ��ر)٢(

 ).١٦/١١٩(، "تھذیب الكمال"
 .،)٦٠١٩رقم (، مسند أحمد )١٣٢٩رقم (، ومسلم ) ١٥٩٨رقم (صحیح البخاري :  انظر)٣(
 ) .٢٥٣٨٨رقم (، مسند أحمد )٧١٩رقم ( صحیح مسلم )٤(
اب��ن األثی��ر،  . ال َتْجَمِع��ي َوَت��ِشحِّي بالنَّفق��ة، َفُی��َشحَّ َعَلْی��ِك، وُتَج��اَزْي ِبَت��ْضِیِیِق ِرْزِق��كِ      :  ال ت��وعي، أي)٥(

 ) .٩/٤٤٥٧(، "النھایة"
) ١٦٩٩رق�م (، س�نن أب�ي داود   )١٠٢٩رق�م   (، صحیح مسلم    )٢٥٩١ و ٢٥٩٠رقم  ( صحیح البخاري    )٦(

 ٢٦٩١٢رق���م (، وم���سند أحم���د  )٩١٤٨(، ال���سنن الكب���رى للن���سائي   ) ١٩٦٠(س���نن الترم���ذي  
 ٢٦٩٨٧ و    ٢٦٩٨٥ و    ٢٦٩٨٠ و    ٢٦٩٧٠ و    ٢٦٩٣٥ و    ٢٦٩٣٤ و    ٢٦٩٣٣ و    ٢٦٩٢٢و
 ).٢٦٩٩١ و٢٦٩٩٠و
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اْرَض�ِخي، َوَل�ا   « : َفَأَتَصدَُّق َعَلْیِھ ِمْن َبْیِتِھ ِبَغْیِر ِإْذِنِھ؟ فقال َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلَّمَ        
  .»َي اُهللا َعَلْیِكُتوِعي، َفُیوِع

َأنََّھا َسَأَلِت النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْی�ِھ َوَس�لََّم َع�ْن َش�ْيٍء     : عن عائشَة رضي اهللا عنھا   / ٢١
َأْعِط�ي َوَل�ا   « : ِمْن َأْمِر الصََّدَقِة، َفَذَكَرْت َشْیًئا َقِلیًل�ا، فق�ال لھ�ا النَِّب�يُّ َص�لَّى اُهللا َعَلْی�ِھ َوَس�لَّمَ          

 من طریق محمَّد بن َشِریٍك ع�ن اب�ن َأِب�ي ُمَلْیَك�َة ع�ن      )١(رواه أحمد   » وَعى َعَلْیكِ ُتوِعي َفیُ 
  .عائشة بھ

 من طریق اللیث، عن خالد، عن سعید بن أبي ھالل، عن أمی�ة             )٢(وأخرجھ النسائي 
  .  بن ھند، عن أبي أمامة بن سھل، عن عائشة، بھ

َحَك�ِم، َع�ْن ُع�ْرَوَة، َع�ْن         م�ن طری�ق ع�ن األعم�ش ع�ن الْ           )٣(ورواه أحمد وابن حب�ان    
  . َعاِئَشَة بھ مختصرًا

  الھدیة للجار

ِإنَّ : عن عائشَة رضي اهللا عنھا َأنََّھا َسَأَلِت النَِّب�يَّ َص�لَّى اُهللا َعَلْی�ِھ َوَس�لََّم َفَقاَل�تْ              / ٢٢
ه البخ�اري وأحم�د واللف�ظ       روا» َأْقَرِبِھَم�ا ِمْن�ِك َباًب�ا       « : ِلي َجاَرْیِن، َفِإَلى َأیِِّھَما ُأْھِدي؟ َق�الَ      

  .)٤(لھ

   الصیام- ٤

  الُقبلة للصائم

  حدیث أم سلمة/ ٢٣

َأنَّ اْم�َرَأًة  :  عن َطْلَحَة ْبِن َیْحَیى َحدََّثِني َعْبُد اللَِّھ ب�ُن َف�رُّوخَ          ) ٥(روى أحمد والنسائي    
َك�اَن  «: َأَنا َصاِئَمٌة، َفَما َتَرْیَن؟ َفَقاَلتْ    ِإنَّ َزْوِجي ُیَقبُِّلِني َوُھَو َصاِئٌم وَ     : َسَأَلْت ُأمَّ َسَلَمَة َفَقاَلتْ   

، وھ��ذا إس�ناد ح��سن،  »َرُس�وُل اللَّ�ِھ َص��لَّى اُهللا َعَلْی�ِھ َوَس�لََّم ُیَقبُِّلِن��ي َوُھ�َو َص��اِئٌم َوَأَن�ا َص�اِئَمةٌ       
ھ�و اب�ن طلح�ة ب�ن عبی�د اهللا التیم�ي وھ�و ح�سُن الح�دیث، وعب�د اهللا ب��ن           : طلح�ة ب�ن یحی�ى   

 م�ولى آل طلح�ة، ل�م ی�ذكروا ف�ي ال�رواة عن�ھ س�وى اثن�ین، وذك�ره اب�ن                        ھو التیمي : فرُّوخ

                                                           

، )٢٥٠٨١ و٢٤٧٧٣ و٢٤٤١٨ وانظر رقم    ٢٥٢٦٧رقم  (، مسند أحمد    )٢٥٤٩رقم  ( سنن النسائي    )١(
 ).٣٣٦٥(صحیح ابن حبان 

 ).٢٥٤٩رقم ( سنن النسائي )٢(
 ).٣٣٦٥(، صحیح ابن حبان )٢٤٤١٨رقم ( مسند أحمد )٣(
 ).٢٥٦١٥ و٢٥٤٢٣رقم (، مسند أحمد )٦٠٢٠ و٢٥٩٥ و٢٢٥٩رقم ( صحیح البخاري )٤(
حلی�ة  "، أب�و نع�یم،   )٣٠٦١رق�م (، "ال�سنن الكب�رى  "، الن�سائي،  )٢٦٧١٩ و ٢٦٥٠٠رق�م   (مسند أحمد   ) ٥(

 ).٥/١٢١(، "التمھید"، ابن عبد البر، )٨/٣٨٨(، "األولیاء
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، وبقی�ة رج�ال   )١(ت�ابعي، ل�یس ب�ھ ب�أس    : حبان في الثقات، وقال اب�ن عب�د الب�ر ف�ي التمھی�د        
  .اإلسناد ثقات رجال الشیخین

 )٢(- دون قصة سؤال المرأة–وحدیث القبلة للصائم صحیح، فقد روي عن أم سلمة 
  .  وغیرھم)٤(فصة، وعن ح)٣(وعن عائشة

  قضاء الصوم

 م�ن ط�رق ع�ن ُعَبْی�ِد اِهللا     )٥(روى البخاري ومسلم وأحمد وأب�و داود وغی�رھم   /  ٢٤
، َأنََّھا َسَأَلْت َرُسوَل َعْن َعاِئَشَةْبِن َأِبي َجْعَفٍر، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفِر ْبِن الزَُّبْیِر، َعْن ُعْرَوَة، 

َمْن َم�اَت َوَعَلْی�ِھ ِص�َیاٌم ، ق�ال َرُس�وُل اِهللا َص�لَّى اُهللا َعَلْی�ِھ               « : لَّم قال اِهللا َصلَّى اهللا َعَلْیِھ َوسَ    
  .»َیُصوُم َعْنُھ َوِلیُُّھ: َوَسلََّم

  .ھذا في النْذر، وھو قول أحمد بن حنبل: قال أبو داود

  دعاء لیلة القدر

ِإْن َواَفَقِن�ي َلْیَل�ُة   : َلْیِھ َوَسلََّم َقاَلْتعن َعاِئَشَة، َأنََّھا َسَأَلْت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اُهللا عَ       / ٢٥
، رواه »ُق��وِلي اللَُّھ��مَّ ِإنَّ��َك َعُف��وٌّ ُتِح��بُّ اْلَعْف��َو؛ َف��اْعُف َعنِّ��ي     « : اْلَق��ْدِر، َفَم��اَذا َأُق��وُل؟ فق��ال  

  .)٦ (الترمذي والنسائي وابن ماجھ وأحمد

  ".ث حسن صحیححدی:" وإسناد الحدیث صحیح، رجالھ ثقات، وقد قال الترمذي

  صیام النفل

« : ع��ن ُمَع��اَذُة اْلَعَدِویَّ��ُة، َأنََّھ��ا َس��َأَلْت َعاِئ��َشَة َزْوَج النَِّب��يِّ َص��لَّى اُهللا َعَلْی��ِھ َوَس��لََّم/ ٢٦
: ْلُت َلَھاَنَعْم، َفُق: َأَكاَن َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُصوُم ِمْن ُكلِّ َشْھٍر َثَلاَثَة َأیَّاٍم؟ قالتْ           

                                                           

، "الكام�ل "اب�ن ع�دي،   ) ٤٧٧/ ٤(الجرح والتعدیل البن أب�ي ح�اتم    : انظر ترجمة طلحة بن یحیى في     ) ١(
، واب���ن )٤٢٧/ ١٥(، "تھ���ذیب الكم���ال"الم���زي، : ف���رُّوخ ف���ي،  وترجم���ة عب���داهللا ب���ن )٥/١٧٩(

 ).٢/١٢٢(، "التمھید"عبدالبر، 
 ).١١٠٨رقم ( صحیح مسلم )٢(
 ).١١٠٦رقم ( صحیح مسلم )٣(
 ).١١٠٧رقم ( صحیح مسلم )٤(
 و رق��م ٢٤٠٠رق��م (، س��نن أب��ي داود )١١٤٧رق��م (، ص��حیح م��سلم )١٩٥٢رق��م( ص��حیح البخ��اري )٥(

 ).٢٤٤٠١رقم (، مسند أحمد )٢٩١٩رقم (، "نن الكبرىالس"، النسائي، )٣٣١١
، )١٠٦٤٥ إل��ى ١٠٦٤٢ و٧٦٦٥رق��م (، "ال��سنن الكب��رى"، الن��سائي، )٣٥١٣رق��م ( س��نن الترم��ذي )٦(

 ).٢٥٣٨٤رقم (، مسند أحمد )٣٨٥٠رقم (سنن ابن ماجھ 
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رواه » َل�ْم َیُك�ْن ُیَب�اِلي ِم�ْن َأيِّ َأیَّ�اِم ال�شَّْھِر َی�ُصومُ            «: ِمْن َأيِّ َأیَّاِم الشَّْھِر َكاَن َی�ُصوُم؟ قال�تْ        
  .)١(مسلم وأھل السنن

   الحج والعمرة-٥

  اإلحرام في الحج للحائض

ِل ِذي الِحجَِّة، َفَقاَل  ِلِھالَ )٢(َخَرْجَنا ُمَواِفینَ « : عن عائشة رضي اهللا عنھا قالت     / ٢٧
َفَأَھلَّ . َمْن َأَحبَّ َأْن ُیِھلَّ ِبُعْمَرٍة َفْلُیْھِلْل، َفِإنِّي َلْوَال َأنِّي َأْھَدْیُت َلَأْھَلْلُت ِبُعْمَرٍة: َرُسوُل اللَِّھ 

َرٍة، َف�َأْدَرَكِني َی�ْوُم َعَرَف�َة َوَأَن�ا     َبْعُضُھْم ِبُعْمَرٍة، َوَأَھلَّ َبْعُضُھْم ِبَحجٍّ، َوُكْنُت َأَنا ِممَّْن َأَھلَّ ِبُعمْ    
َدِع�ي ُعْمَرَت�ِك، َواْنُق�ِضي َرْأَس�ِك، َواْمَت�ِشِطي َوَأِھلِّ�ي       :  فق�ال َحاِئٌض، َفَشَكْوُت ِإَل�ى النَِّب�يِّ     

 َأِب��ي َبْك��ٍر ِبَح��جٍّ، َفَفَعْل��ُت َحتَّ��ى ِإَذا َك��اَن َلْیَل��ُة الَح��ْصَبِة، َأْرَس��َل َمِع��ي َأِخ��ي َعْب��َد ال��رَّْحَمِن ْب��نَ  
  .)٣(رواه البخاري » َفَخَرْجُت ِإَلى التَّْنِعیِم، َفَأْھَلْلُت ِبُعْمَرٍة َمَكاَن ُعْمَرِتي

  فضل العمرة في رمضان

اْم�َرَأٌة  : َأَراَد َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم اْلَح�جَّ َفَقاَل�تْ      : عن ابن عبَّاٍس قال   / ٢٨
َما ِعْنِدي َما ُأِحجُِّك : ي َمَع َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َعَلى َجَمِلَك، َفَقاَلِلَزْوِجَھا َأِحجَِّن

َذاَك َحِب�یٌس ِف�ي َس�ِبیِل اللَّ�ِھ َع�زَّ َوَج�لَّ، َف�َأَتى             : َأِحجَِّن�ي َعَل�ى َجَمِل�َك ُفَل�اٍن، َق�الَ         : َعَلْیِھ، َقاَلتْ 
ِإنَّ اْمَرَأِت�ي َتْق�َرُأ َعَلْی�َك ال�سََّلاَم َوَرْحَم�َة اللَّ�ِھ، َوِإنََّھ�ا           : َلْیِھ َوَس�لََّم َفَق�الَ    َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اُهللا عَ    

َما ِعْنِدي َما : َأِحجَِّني َمَع َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، َفُقْلُت: َسَأَلْتِني اْلَحجَّ َمَعَك، َقاَلْت
َأَم�ا  «: َذاَك َحِبیٌس ِفي َسِبیِل اللَِّھ، َفَقالَ    : اَلْت َأِحجَِّني َعَلى َجَمِلَك ُفَلاٍن، َفُقْلتُ     ُأِحجُِّك َعَلْیِھ، َفقَ  

َوِإنََّھ�ا َأَمَرْتِن�ي َأْن َأْس�َأَلَك َم�ا َیْع�ِدُل َحجَّ�ًة             : َق�الَ » ِإنََّك َلْو َأْحَجْجَتَھا َعَلْیِھ َكاَن ِفي َسِبیِل اللَِّھ؟       
َأْقِرْئَھ��ا ال��سََّلاَم َوَرْحَم��َة اللَّ��ِھ َوَبَرَكاِت��ِھ،    «:  اللَّ��ِھ َص��لَّى اُهللا َعَلْی��ِھ َوَس��لَّمَ  َمَع��َك، َفَق��اَل َرُس��ولُ 

 )٤(رواه أبو داود واب�ن خزیم�ة    . َیْعِني ُعْمَرًة ِفي َرَمَضانَ   » َوَأْخِبْرَھا َأنََّھا َتْعِدُل َحجًَّة َمِعي      
  .ُمَزِنيِّ عن ابن عباس بھمن طریق عامر األْحَوِل عن بكر بِن عبِد اللَّھ اْل

 من طریق أبي إسحاَق ال�سبیعي ع�ن اَألس�وِد ع�ن أب�ي َمْعِق�ٍل ع�ن ُأمِّ           )٥(ورواه أحمد 
ُعْم��َرٌة ِف��ي َرَم��َضاَن َتْع��ِدُل   « : َمْعِق��ٍل َأنََّھ��ا َس��َأَلْت َرُس��وَل اِهللا َص��لَّى اُهللا َعَلْی��ِھ َوَس��لََّم َفَق��الَ    

  .، مختصرًا»َحجًَّة

                                                           

أحم�د  ، م�سند  )١٧٠٩رق�م  (، سنن ابن ماج�ھ  )٧٦٣رقم (، سنن الترمذي  )١١٦٠رقم  ( صحیح مسلم    )١(
 ).٢٥١٢٧رقم (

: انظ�ر . أي قریبًا من استھالل شھر ذي الحجة، فقد حرجوا لخمس لیاٍل بقین م�ن ذي القع�دة              :  موافین )٢(
 ).٢/١٠٤٧(، المعجم الوسیط )٨/١٤٤(شرح النووي على مسلم 

 ).٣١٧ و٣١٦رقم ( صحیح البخاري )٣(
 ).٣٠٧٧رقم (، صحیح ابن خزیمة )١٩٨٨ وانظر رقم ١٩٩٠رقم ( سنن أبي داود )٤(
 ).٢٧٢٩١رقم ( مسند أحمد )٥(
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  د النساءالحج والعمرة جھا

َی�ا  : عن َعاِئَشَة رضي اهللا عنھا، َأنََّھا َسَأَلِت النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، َفَقاَل�تْ           / ٢٩
، رواه البخ�اري  »اْلَحجُّ َواْلُعْمَرُة، ُھَو ِجَھ�اُد النِّ�َساءِ  « : َرُسوَل اِهللا، َأَعَلى النَِّساِء ِجَھاٌد؟ َقالَ 

  .)١(اجھ والنسائيوأحمد واللفظ لھ، وابن م

َلِكنَّ «: ُقْلُت َیا َرُسوَل اللَِّھ، َأَال َنْغُزو َوُنَجاِھُد َمَعُكْم؟ َفَقالَ        : )٢(وفي لفظ عند البخاري   
  .»َأْحَسَن الِجَھاِد َوَأْجَمَلُھ الَحجُّ، َحجٌّ َمْبُروٌر

  

  

  

  

                                                           

، )٢٦٢٨رق�م  (، س�نن الن�سائي   )٢٨٧٦ و ٢٧٨٤ و٢٨٧٦ و٢٨٧٥ و ١٥٢٠رق�م   ( صحیح البخاري    )١(
 ).٢٥٣٢٢ وانظر رقم ٢٤٤٦٣رقم (، مسند أحمد )٢٩٠١رقم( سنن ابن ماجھ 

 ) .١٨٦١رقم ( صحیح البخاري )٢(
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  املبحث الثاني

  أسئلة النساء يف أبواب املعامالت وغريها

  ة الجھاد والھجر- ١

  الغزو للنساء

َیْغُزو الرَِّجاُل َوَلا «:  َأنََّھا َقاَلْتعن ُأمِّ َسَلَمَة عن ُمَجاِھٍد )١(روى الترمذي وأحمد/  ٣٠
َوَلا َتَتَمنَّْوا َما َفضََّل اللَُّھ ِبِھ َبْعَضُكْم {َفَأْنَزَل اللَُّھ . »َتْغُزو النَِّساُء َوِإنََّما َلَنا ِنْصُف الِمیَراِث

ِإنَّ الُمْسِلِمیَن {َوَأْنَزَل ِفیَھا : " َقاَل ُمَجاِھٌد: زاد الترمذي] ٣٢: النساء[} ٍضَعَلى َبْع
  ": َوَكاَنْت ُأمُّ َسَلَمَة َأوََّل َظِعیَنٍة َقِدَمِت الَمِدیَنَة ُمَھاِجَرًة ] ٣٥: األحزاب[} َوالُمْسِلَماِت

َأِبي َنِجیٍح، عن ُمجاھٍد، ھذا حدیٌث ُمرسٌل، ورواُه بعُضھم عن ابِن : " وقال الترمذي
  ".كذا وكذا : ُمْرَسًلا، أنَّ ُأمَّ َسَلَمَة، قالْت

وصححھ األلباني في تعلیقھ على الترمذي، ورجال اإلسناد ثقات إال أن فیھ انقطاع یسیر 
  .بین مجاھد وأم سلمة

  الھجرة للنساء

 َعْمِرو بِن  عن سْفَیان بن عیینة عن)٢(روى الترمذي والحمیدي والحاكم غیرھم/ ٣١
َیا َرُسوَل اللَِّھ َلا َأْسَمُع اللََّھ َذَكَر «: ، َقاَلْتعن ُأمِّ َسَلَمَةِدیَناٍر عن سلمة من َوَلِد ُأمِّ َسَلَمَة 

 َأنِّي َلا ُأِضیُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى{: َفَأْنَزَل اللَُّھ َتَعاَلى. النَِّساَء ِفي الِھْجَرِة
  .»] ١٩٥: آل عمران[} َبْعُضُكْم ِمْن َبْعٍض

  ".مقبول من الثالثة: " ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر)٣(سلمة

، ووافقھ "حدیث صحیح على شرط البخاري ولم یخرجاه: "وقال الحاكم عن الحدیث
  .صحیح لغیره: الذھبي، وقال األلباني في تعلیقھ على السنن

  واألشربة المكاسب واألطعمة - ٢

  األكل من مال الیتیم

في َحْجِري یتیم، أفآُكُل ِمن : عن ُعمارة بن ُعمیر، عن عّمتھ أنھا سألت عائشة/ ٣٢
إن ِمن أطیِب ما أكَل الرُجُل من « : قال رسول اهللا صلَّى اهللا علیھ وسلم: مالھ؟ فقالت

   .)١(رواه أحمد وأصحاب السنن » َكْسبھ، َوَولُدُه من َكْسِبِھ

                                                           

 ).٢٦٧٣٦رقم (، مسند أحمد )٣٠٢٢رقم ( سنن الترمذي )١(
الطبران�ي،  ) ٩٦٥٨رق�م  (، مسند أبي یعل�ى  )٣٠٣رقم (، مسند الحمیدي   )٣٠٢٣رقم  ( سنن الترمذي    )٢(

 ).٣١٧٤رقم (، مستدرك الحاكم )٦٥١ رقم ٢٣المجلد(، "المعجم الكبیر"
/ ٤(تھ��ذیب التھ��ذیب  ) ٢٥٠٠رق��م (، "التقری��ب"، اب��ن حج��ر،  )٨٢٨٣رق��م (، "الثق��ات"اب��ن حب��ان،  )٣(

١٤٨.( 
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  .إسناد ضعیف لجھالة عّمة عمارة بن عمیر، لكنھا قد ُتوبعتوھذا 

 من طریق األعمش، عن إبراھیم )٢ (فأخرجھ أحمد وابن ماجھ والنسائي وغیرھم
  .النخعي، عن األسود، عن عائشة بھ، دون ذكر سؤال المرأة، وھذا إسناد صحیح

  في العقیقة

ن َأِبي َیِزیَد عن ِسَباِع ْبِن  من طرق عن ُعَبْید اِهللا ب)٣(روى أحمد واألربعة / ٣٣
 َأْخَبَرْتُھ، َأنََّھا َسَأَلْت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َعِن اْلَعِقیَقِة؟ َأنَّ ُأمَّ ُكْرٍزَثاِبٍت َأْخَبَرُه، 

، »ْم َأُذْكَراًنا  ُكنَّ َأْو ِإَناًثا ُیَعقُّ َعِن اْلُغَلاِم َشاَتاِن، َوَعِن اْلُأْنَثى َواِحَدٌة، َوَلا َیُضرُُّك: " َفَقاَل
، وقد وقع في اإلسناد "حسن صحیح: "والحدیث صحیح ورجالھ ثقات، قال الترمذي

اختالف بین الرواة الیضر بصحة الحدیث، وقد شرح الدارقطني في العلل تلك 
  .)٤(الطرق

  من طرق عن عمرو بن دینار وابن جریج)٥(وأخرجھ أحمد وأبو داود والنسائي
كالھما عن َعَطاء بن أبي رباح َعْن َحِبیَبَة ِبْنِت َمْیَسَرَة ْبِن َأِبي ُخَثْیٍم، َعْن ُأمِّ َبِني ُكْرٍز 

َعِن اْلُغَلاِم َشاَتاِن : اْلَكْعِبیَِّة، َأنََّھا َسَأَلْت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َعِن اْلَعِقیَقِة؟ َفَقاَلْت
  . اْلِمْثَلاِن: َما اْلُمَكاَفَأَتاِن؟ َقاَل: ، ُقْلُت ِلَعَطاٍء»، َوَعِن اْلَجاِرَیِة َشاٌةُمَكاَفَأَتاِن

  .)٦("مقبولة"وحبیبة ذكرھا ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر 

 من طریق ھشیم عن منصور بن زاذان عن عطاء عن أم كرز، )٧(ورواه أحمد
عن إبراھیم بن طھمان عن أبي الزبیر عن  من طریق محمد بن سابق )٨(ورواه الطبراني

  .عطاء عن أم كرز، دون ذكر حبیبة

  .)٩(والحدیث صححھ األلباني

                                                                                                                                                          

، )٤٤٥٠ و٤٤٤٩رق�م  (، س�نن الن�سائي   )٢٢٩٠رق�م  (، سنن ابن ماج�ھ  )٣٥٢٨رقم (ي داود    سنن أب  )١(
 ).٢٥٦١١رقم (مسند أحمد 

، )٢٤١٤٨رق��م (، م��سند أحم��د )٢١٣٧رق��م (،س��نن اب��ن ماج��ھ )٤٤٥٢ و٤٤٥١رق��م ( س��نن الن��سائي )٢(
 ).٤٢٦١رقم (صحیح ابن حبان 

، )٣١٦٢رق�م  (، سنن اب�ن ماج�ھ   )١٥١٦رقم (، سنن الترمذي )٢٨٣٦ و٢٨٣٥رقم ( سنن أبي داود    )٣(
 ).٢٧٣٧٤ و٢٧٣٧٣ و٢٧١٣٩رقم (، مسند أحمد )٤٢١٨ و٤٢١٧رقم (سنن النسائي 

 ).٤٠٤-١٥/٣٩٤( علل الدارقطني )٤(
 ٢٧٣٧١ و٢٧١٤٢رق��م (، م��سند أحم��د )٤٢١٦رق��م (، س��نن الن��سائي )٢٨٣٤رق��م ( س��نن أب��ي داود )٥(

 ).٥٣١٣رقم(، صحیح ابن حبان )٢٧٣٧٢و
 ).٨٥٥٩رقم (، التقریب )٣٥/١٥٠(، "تھذیب الكمال"المزي، )٦(
 ).٢٧٣٦٩رقم ( مسند أحمد )٧(
 ).١٨١٨رقم (، "المعجم األوسط"الطبراني، )٨(
 )٤١٠٦ و٤١٠٥رقم (وصحیح الجامع ) ١١٦٦رقم (  إرواء الغلیل )٩(
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  سؤال عن الفأرة إذا وقعت في السمن

 من طرق عن )١(روى مالك وأحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي/ ٣٤
: عن َمْیُموَنَة: ِھ ْبِن ُعْتَبَة َأنَُّھ َسِمَع اْبَن َعبَّاٍس ُیَحدُِّثُھالزُّْھِريُّ  َأْخَبَرِني ُعَبْیُد اللَِّھ ْبُن َعْبِد اللَّ

َأْلُقوَھا َوَما «: َأنَّ َفْأَرًة َوَقَعْت ِفي َسْمٍن َفَماَتْت، َفُسِئَل النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َعْنَھا فقاَل
  .»َحْوَلَھا َوُكُلوُه

 َحَسٌن َصِحیٌح، وقد ُرِوَي ھذا الحدیُث عن الزُّْھِريِّ ھذا َحِدیٌث: " وقال الترمذي
عن ُعَبْیِد اِهللا عن ابِن َعبَّاٍس، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ُسِئَل، ولم َیْذُكُروا ِفیِھ َعْن 

  ".َمْیُموَنَة، وحدیُث ابِن َعبَّاٍس، عن َمْیُموَنَة َأَصحُّ

َأنَّ َفْأَرًة َوَقَعْت، : "  من طریق الزھري أیضًا)٢(د الطیالسيوفي لفظ عند أبي داو
  .» ِفي َسْمٍن َجاِمٍد ِلآِل َمْیُموَنَة

 أن میمونة ھي التي سألت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عن )٣(وعند الطبراني
  .الَفْأَرٍة التي َوَقَعْت ِفي الَسْمن

   النكاح- ٣

  استئذان المرأة في أمر الزواج

َیا َرُسوَل : عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشَة رضي اهللا عنھا َأنََّھا َقاَلْت/ ٣٥
  . )٤(رواه البخاري وغیره» ِرَضاَھا َصْمُتَھا«: اللَِّھ، ِإنَّ الِبْكَر َتْسَتِحي؟ َقاَل

 یوضح أن عائشة رضي اهللا عنھا ھي من سأل النبي )٥(وفي لفظ عند ابن حبان
َأنََّھا َسَأَلِت النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َعْن اْلِبْكِر : عن عائشة: صلى اهللا علیھ وسلم ولفظھ

  .الحدیث.. ُتْخُطُب

   الفرائض- ٤

  سؤال عن الوالء لمن أعتق

ي َأنَّ َبِریَرَة َجاَءْت َتْسَتِعیُنَھا ِف: عن ُعْرَوَة، َأنَّ َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّھ َعْنَھا، َأْخَبَرْتُھ/ ٣٦
اْرِجِعي ِإَلى َأْھِلِك، َفِإْن َأَحبُّوا : ِكَتاَبِتَھا، َوَلْم َتُكْن َقَضْت ِمْن ِكَتاَبِتَھا َشْیًئا، َقاَلْت َلَھا َعاِئَشُة

َأْن َأْقِضَي َعْنِك ِكَتاَبَتِك َوَیُكوَن َوَالُؤِك ِلي، َفَعْلُت، َفَذَكَرْت َذِلَك َبِریَرُة ِلَأْھِلَھا، َفَأَبْوا، 
ِإْن َشاَءْت َأْن َتْحَتِسَب َعَلْیِك، َفْلَتْفَعْل َوَیُكوَن َوَالُؤِك َلَنا، َفَذَكَرْت َذِلَك ِلَرُسوِل اللَِّھ : ُلواَوَقا

اْبَتاِعي، َفَأْعِتِقي َفِإنََّما «: َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، َفَقاَل َلَھا َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم
                                                           

، )٢٦٨٤٧ و٢٦٧٩٦رق��م (، م��سند أحم��د )٢٧١٤رق��م ( موط��أ مال��ك روای��ة أب��ي م��صعب الزھ��ري   )١(
رق��م (، س��نن الترم��ذي   )٣٨٤١رق��م (، س��نن أب��ي داود  )٥٥٣٨ و٢٣٥رق��م ( البخ��اري ص��حیح
 ).٤٢٥٩  و٤٢٥٨رقم (، سنن النسائي )١٧٩٨

 ).٢٨٣٩رقم ( مسند الطیالسي )٢(
 ).٣٤١٣رقم ( المعجم األوسط )٣(
 ).٣٢٦٦رقم (، سنن النسائي )٥١٣٧رقم ( صحیح البخاري )٤(
 ).٤٠٨١رقم ( صحیح ابن حبان )٥(
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ُأَناٍس  َما َباُل«: ُثمَّ َقاَم َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، َفَقاَل: َقاَل» َالُء ِلَمْن َأْعَتَقالَو
َیْشَتِرُطوَن ُشُروًطا َلْیَسْت ِفي ِكَتاِب اللَِّھ، َمِن اْشَتَرَط َشْرًطا َلْیَس ِفي ِكَتاِب اللَِّھ َفَلْیَس َلُھ، 

، وفي لفظ )١(متفق علیھ وھذا لفظ البخاري» َة َمرٍَّة، َشْرُط اللَِّھ َأَحقُّ َوَأْوَثُقَوِإْن َشَرَط ِماَئ
 عن عائشَة رضي اللَُّھ عنھا أنَّھا سألِت النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم عن )٢(عند ابن الجارود

  .»ِإنََّما اْلَوَلاُء ِلَمْن َأْعَتَق«: اهللا علیھ وسّلمفقاَل النَِّبيُّ صلى . َبِریَرَة َواْشَتَرَط َأْھُلَھا اْلَوَلاَء

  الطاعون/  المرض - ٥

عن َیْحَیى ْبِن َیْعَمَر عن َعاِئَشَة رضي اهللا عنھا َأنََّھا َأْخَبَرْتُھ َأنََّھا َسَأَلْت َنِبيَّ اِهللا / ٣٧
َأنَُّھ َكاَن « :  اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّمَصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َعِن الطَّاُعوِن، َفَأْخَبَرَھا َنِبيُّ

َعَذاًبا َیْبَعُثُھ اُهللا َعزَّ َوَجلَّ َعَلى َمْن َیَشاُء، َفَجَعَلُھ اُهللا َعزَّ َوَجلَّ َرْحَمًة ِلْلُمْؤِمِنیَن، َفَلْیَس ِمْن 
ا، َیْعَلُم َأنَُّھ َلْم ُیِصْبُھ ِإلَّا َما َكَتَب اُهللا َعزَّ َعْبٍد َیَقُع الطَّاُعوُن، َفَیْمُكُث ِفي َبَلِدِه َصاِبًرا ُمْحَتِسًب

  .)٣(رواه البخاري وأحمد » َوَجلَّ َلُھ، ِإلَّا َكاَن َلُھ ِمْثُل َأْجِر الشَِّھیِد

   التفسیر والقراءات- ٦

  )إنھ َعِمَل َغْیَر صالٍح: (قراءة قولھ تعالى

لمة عن ثابت البناني عن َشْھِر  من طریق حماد بن س)٤(روى أحمد وأبو داود/ ٣٨
بِن َحْوَشب عن أسماَء بنِت یزیَد رضي اهللا عنھا أنھا َسِمَعِت النبي صلَّى اهللا علیھ وسلم 

، وھذا حدیث حسن، وجاء في أحد الروایات أنھا سألت )٥()إنھ َعِمَل َغْیَر صالٍح: (یقرأ
  .  إن شاء اهللالنبي صلى اهللا علیھ وسلم، وستأتي

 عن )٧( من طریق عبد العزیز بن المختار وأحمد والترمذي)٦(داودوروى أبو 
 عن عبداهللا بن حفص كلھم عن ثابت، عن شھِر بِن حوشب، )٨(ھارون النحوي والترمذي

كیَف كاَن رسوُل اهللا صلَّى اهللا علیھ : -یعني موالتھ أسماء بنت یزید- سألُت أمَّ سلمَة : قال
إنھ َعِمَل غیَر : (قرأھا: فقالت] ٤٦: ھود[}َمٌل َغْیُر َصاِلٍحِإنَُّھ َع{: وسلم یقرُأ ھذه اآلیة

  ).صالح

 من طریق َھاُرون عن َثاِبت عن َشْھِر بِن )٩(وفي روایة عند إسحاق بن راھویھ
نَُّھ ِإ: (َفَقَرَأ" َحْوَشٍب عن أسماَء بنِت یزیَد َأنََّھا سَأَلْت رسوَل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َعْنَھا 

                                                           

رق��م (، ص��حیح م��سلم  )٥٠٩٧ و٢٥٦٣ و٢٥٦٢ و٢١٥٦:  وانظ��ر٢٥٦١رق��م (یح البخ��اري  ص��ح)١(
١٥٠٤.( 

 ).٩٧٧رقم ( منتقى ابن الجارود )٢(
، )٢٥٢١٢ و ٢٤٣٥٨رقم (مسند أحمد : ، وھو في)٦٦١٩ و٥٧٣٤ و٣٤٧٤رقم ( صحیح البخاري )٣(

 ).١٧٦١ و١٣٥٣رقم (مسند إسحاق بن راھویھ 
 ).٣٩٨٢رقم ( سنن أبي داود )٤(
 ).٢/٢٨٩( قد قرأ بھذه القراءة الكسائي ویعقوب كما في النشر )٥(
 ).٢٧٦٠٦ و٢٧٥٩٥ و٢٧٥٦٩رقم (، مسند أحمد )٣٩٨٣رقم ( سنن أبي داود )٦(
 ).٢٦٧٣٢ و٢٦٥١٨رقم (، مسند أحمد )٢٩٣٢رقم( سنن الترمذي )٧(
 ).٢٩٣١رقم( سنن الترمذي )٨(
 ).٢٣٠٤رقم ( مسند إسحاق بن راھویھ )٩(
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، وھنا توضیح أن أسماء رضي اهللا عنھا سألت عن كیفیة قراءة ھذه ) "َعِمَل َغْیَر َصاِلٍح
  .اآلیة، ویظھر أنھ لما سألھا شھر أفادتھ بذلك

وقد تتبعت روایات أسماء رضي اهللا عنھا في مسند أحمد ووجدتھا مھتمة بالقرآن 
 منھا تسع روایات في القرآن )١(ثًا تفسیرًا وقراءة، فقد روى لھا أحمد أربعة وخمسین حدی

  .)٢(وتفسیره

جزم جماعة : "، قال الحافظ ابن حجر"أم سلمة"وكنیُة أسماء بنت یزید األنصاریة 
  ، )٣("من األئمة بأن أم سلمة التي روى عنھا َشْھر ھي أسماء بنت یزید األنصاریة

بن إسماعیل  مولى أسماء بنت یزید األنصاریة، قال حرب )٤(وَشْھر بن َحْوَشب
ما أحسن حدیثھ، ووثقھ، وھو شامي من أھل حمص، : الكرماني عن أحمد بن حنبل

َوَقال . لیس ِبِھ بأس: وروى عن أسماء بنت یزید أحادیث حسانًا، وقال أحمد بن حنبل
وقال . بلغني أن َأْحَمد بن حنبل َكاَن یثني على شھر ْبن حوشب: عثمان ْبن َسِعید الدارمي

  .ثقة: ن أبي َخْیَثَمة ومعاویة بن َصاِلح عن یحیى بن َمِعینَأُبو َبْكر ب

ال بأس بحدیث عبد الحمید بن بھرام عن : قال َأْحَمد بن حنبل: ")٥(َوَقال التِّْرِمِذّي 
: وقوى أمره، َوَقال. شھر حسن الحدیث: "َوَقال أیضًا عن البخاري". شھر بن حوشب

  ".إنما تكلم فیھ ابن عون، ثم روى عن ھالل بن َأبي زینب عنھ

  من یعمل سوءا یجز بھ: تفسیر قولھ تعالى

 من طریق َحمَّاِد ْبِن َسَلَمَة َعْن َعِليِّ ْبِن َزْیٍد )٦(ھماروى أحمد والترمذي وغیر/ ٣٩
ِإْن ُتْبُدوا َما {:  رضي اهللا عنھا َعْن َقْوِل اللَِّھ َتَعاَلىَعاِئَشَةعن ُأَمیََّة بنت عبداهللا َأنََّھا َسَأَلْت 

َمْن َیْعَمْل ُسوًءا ُیْجَز {: ْن َقْوِلِھَوَع] ٢٨٤: البقرة[} ِفي َأْنُفِسُكْم َأْو ُتْخُفوُه ُیَحاِسْبُكْم ِبِھ اللَُّھ
ما َسَأَلِني َعْنَھا َأَحٌد ُمْنُذ َسَأْلُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ : فقالت]  ١٢٣: النساء[} ِبِھ

ى الِبَضاَعُة َیَضُعَھا َھِذِه ُمَعاَتَبُة اللَِّھ الَعْبَد ِبَما ُیِصیُبُھ ِمَن الُحمَّى َوالنَّْكَبِة َحتَّ« : َوَسلََّم فقال
ِفي ُكمِّ َقِمیِصِھ َفَیْفِقُدَھا َفَیْفَزُع َلَھا، َحتَّى ِإنَّ الَعْبَد َلَیْخُرُج ِمْن ُذُنوِبِھ َكَما َیْخُرُج التِّْبُر اَألْحَمُر 

ھذا حدیٌث حسٌن َغِریٌب من حدیِث عائشَة، ال نعرفھ إلَّا ِمن :" ، قال الترمذي »ِمَن الِكیِر
وضّعفھ األلباني في تعلیقھ على سنن الترمذي، ویقویھ الروایة ". حمَّاِد بِن َسَلَمَةحدیث 
  .التالیة

                                                           

 ).٢٧٦١٤(إلى الحدیث رقم ) ٢٧٥٦٠( أحمد من الحدیث رقم مسند) ١(
 ٢٧٦٠٦ و٢٧٥٩٦ و٢٧٥٩٥ و٢٧٥٩٢ و٢٧٥٧٥ و٢٧٥٦٩: (م������سند أحم������د األحادی������ث رق������م ) ٢(

 ).٢٧٦١٣ و٢٧٦١١ و٢٧٦٠٧و
 ).٦٤٥/ ٦(، "علل الحدیث"ابن أبي حاتم، : ، وانظر)١٣/١١(، "النكت الظراف"ابن حجر، ) ٣(
 ).٥٧٨/ ١٢(، "تھذیب الكمال"، المزي: انظر ترجمة شھر في) ٤(
 ).٢٦٩٧رقم (قال ھذا عند حدیث ) ٥(
، )٢٥٨٣٥رق�م  (، م�سند أحم�د   )١٦٨٩رقم  (مسند الطیالسي   : ، وھو في  )٢٩٩١رقم  (سنن الترمذي   ) ٦(

 ).١٤١٣رقم (مسند إسحاق بن راھویھ 
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 من طریق أبي عامٍر الَخزَّاِز عن ابن أبي )١(روى أبو داود وإسحاق بن راھویھ
 أّیُة آیٍة یا: یا رسول اهللا، إني ألعلم أشدَّ آیة في القرآن، قال: قلت: ُملیكَة عن عائشَة، قالت

أما عِلْمِت یا عائشُة أنَّ : قال] ١٢٣:النساء[} َمْن َیْعَمْل ُسوًءا ُیْجَز ِبِھ{: عائشة؟ قالت
ألیس اهللا : قالت. المؤمَن ُتصیُبُھ النَّْكَبُة أو الشَّوكُة فیكافُأ بَأسوإ عملھ، وَمن ُحوِسب ُعذَِّب

ذاكُم الَعْرُض یا عائشة، َمن : "ال؟ ق] ٨: االنشقاق[} َفَسْوَف ُیَحاَسُب ِحَساًبا َیِسیًرا{: یقول
  .»ُنوِقَش الِحساَب ُعذَب

 فھو )٢(وھذا اإلسناد رجالھ ثقات إال أبا عامر الَخزَّاِز واسمھ صالح بن رستم
، وّثَقھ أبو داود والعجلي وابن حبان، واحتج "صالح الحدیث: "صدوق فیھ كالم، قال أحمد

وألبي عامر غیر ما ذكرت، : " عدي، قال ابن"ضعیف: "بھ مسلم، لكن قال ابن معین
وھو عزیز الحدیث من أھل البصرة، ولعل جمیع ما أسنده خمسین حدیثًا، وقد روى عنھ 

، ولم "یحیى القطان مع شدة استقصائھ، وھو عندي ال بأس بھ، ولم أر حدیثًا منكرًا جدًا
من طریق ابن  أیضًا )٣(یذكر ابن عدي ھذا الحدیث مما ُینكر علیھ، والحدیث أخرجھ أحمد

  .جریج عن ابن أبي ُملیكَة عن عائشَة مختصرًا، وھذه متابعة قویة ألبي عامر الَخزَّاِز

 من طریق ُعبید بن عمیر عن عائشة، )٤( وأخرجھ مختصرًا سعید بن منصور
  . من طریق محمد بن زید بن المھاجر بن قنفذ عن عائشة أیضًا)٥(وابن مردویھ

  .فالحدیث حسن

ة في تكفیر الذنوب بما یصیب المسلم في الصحیحین وأصل حدیث عائش
 من طرق عن عروة وعن األسود وعن عمرة وغیرھم عن عائشة َسِمْعُت )٦(وغیرھما

َما ِمْن ُمْسِلٍم ُیَشاُك َشْوَكًة، َفَما َفْوَقَھا ِإلَّا ُكِتَبْت َلُھ «: َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، َقاَل
  .، وھذا لفظ مسلم من حدیث األسود»ٌة، َوُمِحَیْت َعْنُھ ِبَھا َخِطیَئٌةِبَھا َدَرَج

 من طریق محمد بن زید بن قنفذ عن عائشة عن أبي )٧(وأخرجھ بنحوه الطبري
یا رسول اهللا، كل ما : ، قال أبو بكر)من یعمل سوًءا یجز بھ: (لما نزلت« : بكر قال

لكن محمد لم . (»ُیصیبك كذا وكذا؟ فھو كفارتھیا أبا بكر، ألیس : َنْعمل نؤاخذ بھ؟ فقال
  ).یدرك عائشة

وألحمد وابن حبان من طریق إسماعیل بن أبي خالد، عن أبي بكر بن أبي زھیر 
َلْیَس {یا رسول اهللا كیف الصالح بعد ھذه اآلیة « : الثقفي عن أبي بكر الصدیق أنھ قال

                                                           

 ) .١٢٤٩رقم (، مسند إسحاق بن راھویھ )٣٠٩٣رقم (سنن أبي داود ) ١(
ثق�ات اب�ن حب�ان    ) ٦٨٤رق�م (، "الثق�ات "، العجل�ي،  )٤/٤٠٣(رح والتع�دیل الب�ن أب�ي ح�اتم       الج: انظر) ٢(

) ١٣/٤٧(، "تھ���ذیب الكم���ال"، الم���زي، )١١٢-١١/ ٥(، "الكام���ل"، اب���ن ع���دي، )٨٥٦٦رق���م (
 ).٧/٢٨" (سیر أعالم النبالء"الذھبي، 

 ).٢٥٦٧٦رقم (مسند أحمد ) ٣(
 ).٦٩٩رقم (تفسیر سعید بن منصور ) ٤(
 ).٢/٤٢٠(ده من طریقھ ابن كثیر في تفسیره  أسن)٥(
 ).٢٥٧٢رقم(، صحیح مسلم )٥٦٤٠رقم (صحیح البخاري ) ٦(
 ).١٠٥٢١رقم (تفسیر الطبري ) ٧(
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، وكّل شيء َعِمْلَناه ]١٢٣:النساء[} ِب َمْن َیْعَمْل ُسوًءا ُیْجَز ِبِھِبَأَماِنیُِّكْم َوَلا َأَماِنيِّ َأْھِل اْلِكَتا
غفر اهللا لك یا أبا بكر ألست تمرض، ألست تحزن، ألست تصیبك : ُجزینا بھ؟ فقال

  .)١(»ھو ما تجزون بھ: بلى، قال: قلُت: الألواء؟ قال

ْیِس ْبِن َمْخَرَمَة، َعْن َأِبي  من طریق ابن ُمَحْیِصٍن، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َق)٢(وعند الترمذي
َشقَّ َذِلَك َعَلى الُمْسِلِمیَن، ] ١٢٣: النساء[} َمْن َیْعَمْل ُسوًءا ُیْجَز ِبِھ{: َلمَّا َنَزَل: ُھَرْیَرَة، َقاَل

ي ُكلِّ َما ُیِصیُب َقاِرُبوا َوَسدُِّدوا، َوِف« : َفَشَكْوا َذِلَك ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَقاَل
: اْبُن ُمَحْیِصٍن ُھَو: " ، قال الترمذي»الُمْؤِمَن َكفَّاَرٌة َحتَّى الشَّْوَكَة ُیَشاُكَھا، َوالنَّْكَبَة ُیْنَكُبَھا

، وصححھ األلباني في "َھَذا َحِدیٌث َحَسٌن َغِریٌب. ُعَمُر ْبُن َعْبِدالرَّْحَمِن اْبِن ُمَحْیِصٍن 
  .تعلیقھ على الترمذي

ومن ُحوِسب : "-صلَّى اهللا علیھ وسلم-وأما الشطر الثاني من الحدیث وھو قولھ 
  .إلى آخره، فسیأتي" ... ُعذِّب

  فسوف یحاسب حسابًا یسیرا: تفسیر قولھ تعالى

َكاَنْت َال : عن ابن َأِبي ُمَلْیَكَة، َأنَّ َعاِئَشَة، َزْوَج النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم/ ٤٠
: ْسَمُع َشْیًئا َال َتْعِرُفُھ، ِإلَّا َراَجَعْت ِفیِھ َحتَّى َتْعِرَفُھ، َوَأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَلَت

َفَسْوَف ُیَحاَسُب ِحَساًبا {: َفُقْلُت َأَوَلْیَس َیُقوُل اللَُّھ َتَعاَلى: َمْن ُحوِسَب ُعذَِّب، َقاَلْت َعاِئَشُة«
» َمْن ُنوِقَش الِحَساَب َیْھِلْك : ِإنََّما َذِلِك الَعْرُض، َوَلِكْن: فقاَل: َقاَلْت] ٨: االنشقاق[} اَیِسیًر

  .)٣(رواه البخاري ومسلم 

  سؤال أم سلمة عن ذكر النساء في القرآن

 َعَلْیِھ َوَسلََّم َسِمْعُت ُأمَّ َسَلَمَة، َزْوَج النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا: عن عبد الرَّْحَمن بن َشْیَبَة قال/ ٤١
، » َما َلَنا َلا ُنْذَكُر ِفي اْلُقْرآِن َكَما ُیْذَكُر الرَِّجاُل؟«: ُقْلُت ِللنَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم: َتُقوُل
َسرُِّح َرْأِسي، َفَلَفْفُت َوَأَنا ُأ: َفَلْم َیُرْعِني َذاَت َیْوٍم ُظْھًرا ِإلَّا ِنَداُؤُه َعَلى اْلِمْنَبِر، َقاَلْت: " َقاَلْت

َفِإَذا ُھَو َیُقوُل َعَلى ، ُثمَّ َخَرْجُت ِإَلى ُحْجَرِة َبْیِتي، َفَجَعْلُت َسْمِعي ِعْنَد اْلَجِریِد ، َشْعِري 
: األحزاب[} ِإنَّ اْلُمْسِلِمیَن َواْلُمْسِلَماِت{: َیا َأیَُّھا النَّاُس، ِإنَّ اَهللا َیُقوُل ِفي ِكَتاِبِھ: " اْلِمْنَبِر

  ].٣٥: األحزاب[} َأَعدَّ اُهللا َلُھْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظیًما{ِإَلى آِخِر اْلآَیِة ] ٣٥

  .، وھو حدیث صحیح رجالھ ثقات)٤(رواه النسائي وأحمد

   الزھد والرقائق - ٧

  سؤال عائشة عن یوم القیامة

َأَجْل، َواِهللا : َلا، َقاَل: ُة َجَھنََّم؟ ُقْلُتَأَتْدِري َما ِسَع« : عن ُمَجاِھٍد َقاَل اْبُن َعبَّاٍس/ ٤٢
َما َتْدِري، ِإنَّ َبْیَن َشْحَمِة ُأُذِن َأَحِدِھْم َوَبْیَن َعاِتِقِھ َمِسیَرَة َسْبِعیَن َخِریًفا، َتْجِري ِفیَھا َأْوِدَیُة 

                                                           

 ).٢٩١٠رقم (، صحیح ابن حبان )٧١ و٧٠ و٦٩ و٢٣ وانظر رقم ٦٨رقم ( مستد أحمد )١(
 ).٣٠٣٨رقم (سنن الترمذي ) ٢(
 ).٢٨٧٦رقم (، صحیح مسلم )٦٥٣٧ و٦٥٣٦  و٤٩٣٩ و١٠٣رقم ( صحیح البخاري )٣(
 ).٢٦٦٠٤ و٢٦٦٠٣ و ٢٦٥٧٥رقم (، مسند أحمد )١١٣٤١رقم ( سنن النسائي الكبرى )٤(
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: َلا، َقاَل: َأَتْدُروَن َما ِسَعُة َجَھنََّم؟ ُقْلُت: اَلَلا، َبْل َأْوِدَیًة، ُثمَّ َق: َأْنَھاًرا؟ َقاَل: اْلَقْیِح َوالدَِّم، ُقْلُت
: َأَجْل، َواِهللا َما َنْدِري، َحدََّثْتِني َعاِئَشُة َأنََّھا َسَأَلْت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َعْن َقْوِلِھ

َفَأْیَن النَّاُس ] ٦٧: الزمر[} ُت َمْطِویَّاٌت ِبَیِمیِنِھَواْلَأْرُض َجِمیًعا َقْبَضُتُھ َیْوَم اْلِقَیاَمِة َوالسََّماَوا{
رواه أحمد والترمذي والنسائي  »ُھْم َعَلى ِجْسِر َجَھنََّم : " َیْوَمِئٍذ َیا َرُسوَل اِهللا؟ َقاَل

  .)١ (وغیرھم

ھذا حدیث حسن صحیح : "وإسناد الحدیث صحیح، رجالھ ثقات، قال الترمذي
َغِریٌب ِمْن َحِدیِث ُمَجاِھٍد َتَفرََّد ِبِھ َحِبیٌب َعْن : "  أبو نعیموقال". غریب من ھذا الوجھ

  .)٢("َحْمَزَة َوُھَو ُكوِفيٌّ ِثَقٌة َعِزیُز اْلَحِدیِث

إن بین شحمة أذن أحدھم وبین عاتقھ مسیرَة : "والموقوف من قول ابن عباس
: ًا بنحوه، ولفظھ من حدیث أبي ھریرة مرفوع)٣(، جاء في الصحیحین..."سبعین خریفًا 

  ".وما بین منكبي الكافر مسیرُة ثالثة أیام للراكب المسرع"

  

  

  

  

                                                           

رق���م (، "ال���سنن الكب���رى"، الن���سائي، )٣٢٤١رق���م (، س���نن الترم���ذي )٢٤٨٥٦رق���م ( م���سند أحم���د )١(
 ).١٤٣٨رقم (مسند إسحاق بن راھویھ : ، وھو في)١١٣٨٩

 ).٨/١٨٣(، "لیة األولیاءح" أبو نعیم، )٢(
 ).٢٨٥٢رقم(، وصحیح مسلم ) ٦٥٥رقم ( صحیح البخاري )٣(
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  املبحث الثالث

  طريقة السؤال يف التعليم والتدريب يف ضوء أسئلة النساء

  :ترتیب عملیة طرح السؤال

  

  :أھداف أسئلة التعّلم والتدریب 

  

  

  

ي قد یكون سببھا جھل الشخص واألھداف الثالثة األول تدخل ضمن أسئلة التعلم، والت
  .بالمعلومة؛ فیرید معرفة األشیاء التي یجھلھا
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وقد یكون السؤال حول مشكلة شخصیة یود معالجتھا، وھذا یحتاج إلى كشف للحال 
كحدیث ( ومراجعة في الحوار؛ لتتضح الصورة، ولیكون الرد مناسبًا للحال 

  ).المستحاضة

طیف یتضمن فتح المجال أمام السائل لالختیار وقد تكون أسئلة التعّلم في شكل حوار ل
وتحدید األنسب بنفسھ، وھذا فیھ تدریب على حسن االختیار من جھة، وعلى الطریقة 

  ).٣ح (الحسنة في طرح األسئلة مما یفسح المجال لمزید من التعّلم وفھم الواقع 

ال عائشة وقد یكون السؤال نشأ عند المتعلم من تعارض وإشكال في فھم شيء ما ،كسؤ
ونحو ذلك ) ٤٠ح(} َفَسْوَف ُیَحاَسُب ِحَساًبا َیِسیًرا{: عن تفسیر آیةرضي اهللا عنھا 

  ).٣٠ح(

ویتضمن سؤال التعّلم في بعض األحوال تعلیم السائل الربط بین معلومة ومعلومة أخرى، 
، وحدیث سؤال َعاِئَشَة رضي اهللا عنھا َعْن )٤٠ح" (من نوقش الحساب ُعّذب"كحدیث 

  ).٣٩ح(} ِإْن ُتْبُدوا َما ِفي َأْنُفِسُكْم َأْو ُتْخُفوُه ُیَحاِسْبُكْم ِبِھ اللَُّھ{: ِل اللَِّھ َتَعاَلىَقْو

وقد یتضمن الجواب عن سؤال التعّلم تفصیًال الیترك للسائل مجاًال لالستنتاجات التي 
 ١٠ح (الیملك المؤھالت الكافیة للوصول إلى الصواب فیھا، كحكم شرعي تعبدي، مثل 

  ). وغیرھا٣٦ و ٢٧و 

وقد یتضمن الجواب عن سؤال التعّلم طرح سؤال على السائل نفسھ یتوصل من خاللھ 
إلى تصّور الجواب، وھنا ینبغي أن یكون ذلك السؤال الكاشف مما یعرف السائل جوابھ 

  ).١٦ح . (سلفًا

  الحیاء في السؤال 

 حول المرأة ولو كانأفادت األحادیث أن السؤال في أمور الدین مطلوب من 
 منھ عادة، وغرض السؤال حینذاك؛ التفقھ والعمل بالصواب، كما في ایموضوع ُیستْح
َیا َرُسوَل اِهللا ِإنِّي َلْن َأَدَع َأْمًرا ُیَفقُِّھِني ِفي ِدیِني، َوُیَقرُِّبِني ِمَن « ): ٨ و٧ح (أحد الروایات 

  .»اِهللا َأْن َأْسَأَل َعْنُھ

لئال » َیا َرُسوَل اللَِّھ ِإنَّ اللََّھ َال َیْسَتْحِیي ِمَن الَحقِّ« : بجملة) ٧ح(وقّدمت أم سلیم 
ُیظن أنھا لم تراعي جوانب الحیاء التي ُجبلت علیھا المرأة وترّبت علیھا نساء المسلمین، 
وفي القصة أنھ ظھر حیاء زوجات النبي صلى اهللا علیھ وسلم من سؤالھا، لكّنھا فضلت 

 على السكوت عن السؤال ألجل الحیاء، فالحیاء الذي یمنع من الخیر التفقھ في الدین
  .ویصّد عن الحق لیس مطلوبًا

اإلیجاز في السؤال عما ُیستحیى منھ، وال داعي لذكر تفصیالت غیر مؤثرة في 
  .الحكم

وینبغي كذلك الحیاء من المفتي في الجواب الذي قد یكون فیھ ما ال یحُسن ذكره ، كما في 
، فلم تعرف المرأة المقصود )َفَتَطھَِّري ِبَھا( قال للمرأة أن النبي) ٩ح (الحدیث 

: َكْیَف َأَتَطھَُّر؟ َقاَل:  لم یفّصل لھا حیث قالتوالطریقة فأعادت السؤال لكن النبي
 لنَِّبيَّ ُثمَّ ِإنَّ ا: ( وفي لفظ آخر. ُسْبَحاَن اللَِّھ، َتَطھَِّري: َكْیَف؟، قال: َتَطھَِّري ِبَھا، َقاَلْت
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، وعند ذلك تدخلت عائشة رضي اهللا عنھا فأخبرتھا بما یرید )اْسَتْحَیا، َفَأْعَرَض ِبَوْجِھِھ
  .َتَتبَِّعي ِبَھا َأَثَر الدَِّم: حیث قالت

االنتظار قبل السؤال حتى یخلو المكان من الرجال، وھذا لمزید الحرص على 
ور الخاصة التي ُیستحیى منھا في مجلس الحیاء والستر، فال ینبغي مناقشة مثل ھذه األم

 َوُھَو َأنََّھا َأَتِت النَِّبيَّ « ) : ٧ح(عام یجمع الرجال والنساء، فقد جاء في أحد الروایات 
وقد یكون من . »... ِفي َبْیِت ُأمِّ َسَلَمَة َوِعْنَدُه َرْھٌط َوُھْم ُجُلوٌس، َفَجَلْسُت َحتَّى َخَرُجوا

أنھ ینبغي للمرأة أال تعرض أسئلتھا الخاصة في برامج : عصرناتطبیقات ھذا األدب في 
اإلفتاء في القنوات الفضائیة العامة، ولكن تتجھ بالسؤال ألحد العلماء عبر وسائل مباشرة 

  .كاالتصال الھاتفي أو الرسائل الخاصة في أحد وسائل التواصل االجتماعي

  حرص النساء على التعلم

النساء في عصر النبوة على التعّلم، كما فعلت أم تظھر األحادیث السابقة حرص 
َكاَنْت َال َتْسَمُع َشْیًئا َال َتْعِرُفُھ، ِإلَّا َراَجَعْت : أن عائشة) ٤٠ح(سلیم رضي اهللا عنھا، وفي 

: ْت َعاِئَشُةَمْن ُحوِسَب ُعذَِّب َقاَل«: ِفیِھ َحتَّى َتْعِرَفُھ َوَأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل
 .الحدیث.. َفُقْلُت َأَوَلْیَس َیُقوُل اللَُّھ َتَعاَلى 

وھذا یدل على الرغبة القویة في التعّلم واستخدام السؤال كطریق قوي ورئیسي 
  .  إلشباع ھذه الرغبة والشغف بالمعرفة

  

  شكوى الحال في السؤال

یخالف الصبر، بل ھو قد یتضمن السؤال شكوى من الحال، ولیس في ھذا تسخط وال ما 
أنھا سألت « : شرح وتوضیح لیكون الجواب مناسبًا للحال، ففي لفظ لحدیث المستحاضة

  ).١٣  و ١ح ... ( فشَكت إلیھ الدََّمرسوَل اهللا 

  الحوار والمناقشة لالستقصاء عن المعلومة

 في األمور التي لم یفھمن وقد تضمن مناقشة النساء للنبي) ١٧ح  (كما في وذلك 
» َیا َمْعَشَر النَِّساِء َتَصدَّْقَن َفِإنِّي ُأِریُتُكنَّ َأْكَثَر َأْھِل النَّاِر«: مقصوده منھا، فعندما قال لھن

ُتْكِثْرَن اللَّْعَن، َوَتْكُفْرَن الَعِشیَر، َما َرَأْیُت ِمْن َناِقَصاِت «: َوِبَم َیا َرُسوَل اللَِّھ؟ َقاَل: َفُقْلَن
َوَما ُنْقَصاُن ِدیِنَنا َوَعْقِلَنا َیا : ، ُقْلَن»َب ِلُلبِّ الرَُّجِل الَحاِزِم ِمْن ِإْحَداُكنَّ َعْقٍل َوِدیٍن َأْذَھ
  .الحدیث... َرُسوَل اللَِّھ؟ ق

  :الجواب العام عن السؤال

قد یحتاج العالم أن یجعل الجواب عامًا للناس لیتعلموا من تلك الحادثة التي سئل عنھا، 
لما رضي اهللا عنھا وفي حدیث أم سلمة ). ٣٦ح  (ضي اهللا عنھا ركما في حدیث بریرة

   ).٤١ح (» َما َلَنا َلا ُنْذَكُر ِفي اْلُقْرآِن َكَما ُیْذَكُر الرَِّجاُل؟«سألت 

وكذلك ال یلزم من طرح السؤال اإلفادة باإلجابة مباشرة، ففي حدیث أم سلمة ھذا 
ھ وسلم أجّل الجواب ونادى بھ في أن النبي صلى اهللا علی) ٣٦ح(وحدیث بریرة ) ٤١ح(
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المسجد على المنبر لیكون الجواب شامًال لجمیع المتعلمین وفي الوقت المناسب، فحتى لو 
سأل الشخص سؤاال بمفرده فإن رأي المعلم أن الجواب ینفع الجمیع فعلیھ أن یعلنھ 

  .للجمیع

  المعاونون في عملیة السؤال والجواب

والسیما في -ن یساعد العالم أو المجیب عن األسئلة أن وجود َم) ٩ح(تضمن الحدیث 
 أمٌر مستحسن وجید، وُیخرج العالم من إحراج في بعض -شؤون خاصة بفئات محددة

  .األوقات

ویمكن أن یأتي السؤال عبر وسیط ُیبلغ المفتي بالسؤال، ثم ینقل الجواب للسائل كما في 
َأنَّ َرُجًلا َقبََّل : َعَطاِء ْبِن َیَساٍرعن ) ٢٤ح (، وفي )٦ح(رضي اهللا عنھا حدیث أم سلمة 

اْمَرَأَتُھ َوُھَو َصاِئٌم ِفي َرَمَضاَن، َفَوَجَد ِمْن َذِلَك َوْجًدا َشِدیًدا، َفَأْرَسَل اْمَرَأَتُھ َتْسَأُل َلُھ َعْن 
  .الحدیث... َذِلَك

: ْیِھ َوَسلََّم اْلَحجَّ َفَقاَلْتَأَراَد َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَل: عن ابن عبَّاٍس قال) ٢٨ح (وفي 
: إلى أن قال... اْمَرَأٌة ِلَزْوِجَھا َأِحجَِّني َمَع َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َعَلى َجَمِلَك

  َوِإنََّھا َأَمَرْتِني َأْن َأْسَأَلَك َما َیْعِدُل َحجًَّة َمَعَك
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  :الخاتمة

أربعین حدیثًا مما روي في الكتب الستة متضمنًا تمكن الباحث من جمع اثنین و
أسئلة للنساء، في عدد من أبواب العلم، وأغلبھا كان أسئلة موجھة إلى النبي صلى اهللا 

  .علیھ وسلم، والقلیل منھا موجھ إلى زوجاتھ رضوان اهللا علیھن أجمعین

ال وخلص البحث إلى تحدید بعض التوجیھات واإلرشادات التي تبین طریقة السؤ
 وحیاء النساء في أھداف السؤال في التعلیم،: واستخدامھا في التعلیم أو التدریب، ومنھا

  . واالستقصاء عن المعلومة، وغیر ذلكرالسؤال، والحوا

ویوصي الباحث باستمرار التنقیب في مصنفات األحادیث النبویة الستقاء العلم 
  .والمعرفة منھا في جمیع نواحي الحیاة

  .واهللا الموفق
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