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 كبائر المعاشرات -4

  :ظلم الرعية 

 تِـيبَـيْ  فِـييَقُوُل  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوِل اقَالَْت: َسِمْعُت ا ْنـهَ َعائَِشةَ َرِضَي هللاُ عَ َعْن  -1

ُهـمَّ ال»َهذَا:  ، لَـْيـهِ ، فَاْشقُْق عَ لَـْيـِهـمْ َشْيئاً فََشقَّ عَ  تِـيِمْن أَْمِر أُم   ِلـيَ َمْن وَ  لَـّ

 .(1)أخرجه مسلم «.بِـهِ ، فَاْرفُْق بِـِهـمْ َشْيئاً فََرفََق  تِـيْمِر أُم  ِمْن أَ  ِلـيَ َوَمْن وَ 

َما »يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َسِمْعُت َرُسوَل ا قَاَل: ْنـهُ َمْعِقَل ْبَن يََساٍر َرِضَي هللاُ عَ  َوَعنْ  -2

يَْدُخْل  لَـمْ  َويَْنَصُح إِال لَـُهـمْ  َهـدُ يَـجْ يَن، ثُمَّ ال ِلـمِ ُمسْ الأْمَر  ِلـيِمْن أِميٍر يَ 

 .(2)أخرجه مسلم .«َجنَّةَ ال ُهـمُ َمعَ 

  :عقوق الوالدين 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے )قال هللا تعالى:  -1

 .[24-23اإلسراء: ] ( ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ے ۓ ۓ

أال »فَقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوِل ا: ُكنَّا ِعْندَ الَ قَ  ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  أبِـي بَْكَرةَ  َوَعنْ  -2

ً َكبَائِِر؟ )ثاَلثالأنَب ِئُُكْم بِأْكبَِر  َواِلدَْيِن، َوَشَهادَةُ ال، َوُعقُوُق ٬( اإِلْشَراُك بِاا

ورِ  وِر، )أْو قَْوُل الزُّ ً ُمتَِّكئملسو هيلع هللا ىلص  ٬َوَكاَن َرُسوُل ا«(. الزُّ فََجلََس، فََما َزاَل  ا

ُرَها حَ  ىيَُكر ِ  .(3)متفق عليه َسَكَت. تَـهُ لَـيْ قُْلنَا:  تَـّ

إِنَّ ِمْن »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا الَ : قَ الَ ا قَ ْنـُهـمَ َي هللاُ عَ ِض و رَ ْبِن َعْمر ٬َعْبِدا َوَعنْ  -3

ُجُل َواِلدَ الأْكبَِر  ، َوَكْيَف يَْلعَُن ٬. قِيَل: يَا َرُسوَل ا«ْيـهِ َكبَائِِر أْن يَْلعََن الرَّ

                                                 

 . (1828برقم ) أخرجه مسلم( 1)

 . (142برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 .، واللفظ له(87ومسلم برقم ) (,2654أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



ائر كب                                                                             كبائـر            كتاب ال

 تشراامعال
568 

ُجُل َواِلدَ  ُجِل، يَُسبُّ ا»؟ قال: ْيـهِ الرَّ ُجُل أبَا الرَّ هُ فَـيَ لرَّ ُسبُّ أبَاهُ، َويَُسبُّ أُمَّ

هُ فَـيَ   .(1)متفق عليه .«ُسبُّ أُمَّ

  :قطع األرحام 

-22محمد: ]  (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ڈڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)قال هللا تعالى:  -1

23]. 

ُمعَلَّقَةٌ  ِحـمُ الرَّ »ملسو هيلع هللا ىلص:  ٬قَالَْت: قَاَل َرُسوُل ا اْنـهَ َرِضَي هللاُ عَ  َعائَِشةَ  َوَعنْ  -2

متفق  «.قََطعَهُ هللاُ  نِـيهللاُ، َوَمْن قََطعَ  لَـهُ َوصَ  نِـيعَْرِش تَقُوُل: َمْن َوَصلَ البِ 

 .(2)عليه

الَ يَْدُخُل »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنَّ َرُسوَل ا ْنـهُ ْبِن ُمْطِعٍم َرِضَي هللاُ عَ  بَـْيـرِ جُ َوَعْن  -3

 .(3)ليهمتفق ع .«ِحـمٍ َجنَّةَ قَاِطُع رَ ال

  :الطعن في األنساب 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي )قال هللا تعالى:  -1

  (جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئي 

 .[11الحجرات: ]

 فِـيأْربٌَع »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أنَّ النَّ  ْنـهُ َماِلٍك األَْشعَِريَّ َرِضَي هللاُ عَ َوَعْن أَبِـي  -2

: نَـهُ ُكوتْـرُ ال يَ  الَجاِهِلـيَّةِ ِمْن أْمِر  ـيتِ أمَّ  األَْحَساِب، َوالطَّْعُن  فِـيفَْخُر النَّ

 .(4)أخرجه مسلم .«اَحةُ ن ِـيَ األَْنَساِب، َواالْستِْسقَاُء بِالنُُّجوِم، َوال فِـي

                                                 

 . (90ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5973أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 .، واللفظ له(2555ومسلم برقم ) (,5989أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 .، واللفظ له(2556ومسلم برقم ) (,5984أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 . (934برقم )أخرجه مسلم ( 4)
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  :هجر المسلم بال سبب 

ِ  َعنْ  -1 لُّ يَـحِ الَ »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬نَّ َرُسوَل اأَ  ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  أَبِـي أَيُّوَب األَْنَصاِري 

ْعِرُض َهذَا، َويُْعِرُض فَـيُ اٍل، يَْلتَِقيَاِن لَـيَ ُجَر أََخاهُ فَْوَق ثاَلَِث يَـهْ أَْن  ِلـمٍ ُمسْ ـلِ 

 .(1)متفق عليه «.ا الَِّذي يَْبدَأُ بِالسَّالَمِ ُهـمَ ْيـرُ َهذَا َوخَ 

أَْبَواُب  تَـحُ تُفْ »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنَّ َرُسوَل ا ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  أَبِـي ُهَرْيـَرةَ  َوَعنْ  -2

َشْيئاً، إاِلَّ  ٬ْغفَُر ِلُكل ِ َعْبٍد الَ يُْشِرُك بِافَـيُ يِس، الَخـمِ ِن، َويَْوَم نَـيْ َجنَِّة يَْوَم ااِلثْ ال

ىقَاُل: أَْنِظُروا َهذَْيِن حَ فَـيُ َن أَِخيِه َشْحنَاُء، بَـيْ وَ  نَـهُ بَـيْ َرُجالً َكانَْت   تَـّ

ىا، أَْنِظُروا َهذَْيِن حَ ِلـحَ يَْصطَ  ىا، أَْنِظُروا َهذَْيِن حَ ِلـحَ يَْصطَ  تَـّ  تَـّ

 .(2)أخرجه مسلم «.اِلـحَ يَْصطَ 

ِ َرِضَي هللاُ عَ لَـمِ أَبي ِخَراٍش السُّ َوَعْن  -3 هُ أَ  ْنـهُ ي   :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َسِمَع َرُسوَل ا نَـّ

 .(3)أخرجه أحمد وأبو داود .«ْفِك دَِمهِ َو َكسَ فَـهُ َمْن َهَجَر أََخاهُ َسنَةً »

  :التنابر باأللقاب 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی )قال هللا تعالى:   -1

  (جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئي ي 

 .[11الحجرات: ]

ِسبَاُب »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسولُ  الَ : قَ الَ قَ  ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ بِن َمْسعُوٍد  ٬َعْبِداَوَعْن  -2

 .(4)متفق عليه .«ُكْفرٌ  لُـهُ فُُسوٌق، َوقِتَا ِلـمِ ُمسْ ال

                                                 

 .، واللفظ له(2560(, ومسلم برقم )6077أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (2565برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 . (4915)برقم  ( وأخرجه أبو داود17935أحمد برقم )أخرجه  صحيح/( 3)

 . (64ومسلم برقم ) (,6044أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)
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بَذَةِ، َوعَ الَ قَ  ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  ُروِر ْبِن ُسَوْيدٍ َمعْ ال َوَعنْ  -3  لَـْيـهِ : لَِقيُت أبَا ذَر ٍ بِالرَّ

َسابَْبُت َرُجال  ن ِـيإَعْن ذَِلَك، فَقَاَل:  تُـهُ ُغالِمِه ُحلَّةٌ، فََسألْ  لَـىُحلَّةٌ، َوعَ 

رْ فَعَ  ِه، فَقَاَل  تُـهُ يَـّ رْ يَا أبَا ذَر ٍ أعَ ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـيُّ النَّ  ِلـيَ بِأم ِ ِه؟ إنََّك اْمُرٌؤ  تَـهُ يَـّ بِأم ِ

َت أْيِديُكْم، فََمْن َكاَن أُخوهُ تَـحْ هللاُ  لَـُهـمُ ةٌ، إْخَوانُُكْم َخَولُُكْم، َجعَ ِلـيَّ َك َجاهِ فِـي

ا يَأُْكُل، وَ ـْطِعْمهُ مِ ْلـيُ فَ  َت يَِدِه،تَـحْ  َما  ا يَْلبَُس، َوال تَُكل ِفُوُهـمْ مَّ ـْلبِْسهُ مِ ْلـيُ مَّ

 .(1)متفق عليه .«ُهـمْ فَأِعينُو ُهـمْ وتُـمُ ، فَإْن َكلَّفْ بُـُهـمْ يَْغلِ 

  :اإلساءة إلى الجار 

ال  ٬ال يُْؤِمُن، َوا ٬َوا» :الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ أنَّ النَّ  ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  َرْيـحٍ شُ  بِـيأ َعنْ  -1

الَِّذي ال يَأَْمُن َجاُرهُ »: الَ ؟ قَ ٬. قِيَل: َوَمْن يَا َرُسوَل ا«ال يُْؤِمنُ  ٬يُْؤِمُن، َوا

 .(2)أخرجه البخاري .«بَوائِقَهُ 

َجنَّةَ الال يَْدُخُل : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  أبِـي ُهَرْيـَرةَ َوَعْن  -2

 .(3)أخرجه مسلم .«ال يَأَْمُن َجاُرهُ بََوائِقَهُ َمْن 

  :أذى الناس 

 .[10البروج: ]  (  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ)قال هللا تعالى:  -1

 .[58األحزاب: ]   (ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)وقال هللا تعالى:  -2

أُنَاٍس، َوقَْد  لَـىَمرَّ ِبالشَّاِم عَ  ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  َحِكيم ْبن ِحَزامأَنَّ َشام هِ َوَعْن  -3

ْيُت، فَقَاَل: َما َهذَا قِيَل؟  ِهـمُ ُرُءوسِ  لَـىالشَّْمِس، َوُصبَّ عَ  فِـيأُقِيُموا  الزَّ

إِنَّ هللاَ »يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َسِمْعُت َرُسوَل ا ن ِـيَخَراجِ، فَقَاَل: أََما إِ ال فِـييُعَذَّبُوَن 

                                                 

 . (1661ومسلم برقم )واللفظ له، (, 30أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (6016برقم )أخرجه البخاري ( 2)

 . (46برقم )أخرجه مسلم ( 3)
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بُ  ُب الَِّذيَن يُعَذ ِ   .(1)أخرجه مسلم  .«اْنـيَ الدُّ  فِـيوَن يُعَذ ِ

  :الكالم بما يسخط هللا 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )قال هللا تعالى:  -1

 .[66-65التوبة: ]  (  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

ِ َعِن النَّ  ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  أبِـي ُهَرْيـَرةَ  َوَعنْ  -2 مُ تَكَ لَـيَ دَ عَبْ الإِنَّ »: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي   لَـّ

ا دََرَجاٍت، َوإِنَّ بِـهَ فَعُهُ هللاُ يَـرْ ا بَاالً، لَـهَ ، ال يُْلِقي ٬ِة ِمْن ِرْضَواِن اِلـمَ كَ البِ 

مُ تَكَ لَـيَ عَْبدَ ال  فِـيا بِـهَ ِوي يَـهْ ا بَاالً، لَـهَ ، ال يُْلِقي ٬ِة ِمْن َسَخِط اِلـمَ كَ البِ  لَـّ

 .(2)متفق عليه .«َجَهنَّمَ 

 المسلم:  تكفير 

 .[58األحزاب: ]   (ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)قال هللا تعالى:  -1

هُ أ ْنـهُ َي هللاُ عَ َرِض ذَر ٍ  بِـيأ َوَعنْ  -2 ِمي َرُجٌل يَـرْ ال »يَقُوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ َسِمَع النَّ  نَـّ

يَُكْن  لَـمْ  ، إِنْ لَـْيـهِ ُكْفِر، إاِل اْرتَدَّْت عَ الِميِه بِ يَـرْ فُُسوِق، َوال الَرُجالً بِ 

 .(3)متفق عليه .«َكذَِلكَ  بُـهُ َصاحِ 

 

  :سؤال الناس من غير حاجة 

َما يََزاُل ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـيُّ النَّ  الَ : قَ الَ ا قَ ْنـُهـمَ هللاُ عَ  بن ُعَمَر َرِضيَ  ٬َعْبدَاَعْن  -1

ُجُل يَْسأُل النَّاَس، حَ  ىالرَّ ْزَعةُ َوْجِهِه مُ  فِـيَس لَـيْ ِقيَاَمِة اليَْوَم  تِـيَ يَأ تَـّ

                                                 

 . (2613برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 . (2988ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6478برقم ) أخرجه البخاري ،متفق عليه( 2)

 . (61ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6045أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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 .(1)متفق عليه «.ْحـمٍ ـلَ 

َمْن َسأَل ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ الَ قَ  ْنـهُ هللاُ عَ  َرِضيَ  أبِـي ُهَرْيـَرةَ  َوَعنْ  -2

أخرجه  .«ْستَْكثِرِلـيَ ْستَِقلَّ أْو ْلـيَ ، فَ اً رَجـمْ ، فَإِنََّما يَْسأُل اً تََكثُّر لَـُهـمْ النَّاَس أْمَوا

 .(2) مسلم

  :نشوز الزوجة 

  ( چڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چڻ ڻ ڤ ڤ ڤ )قال هللا تعالى:  -1

 .[34النساء: ]

ِ َعِن النَّ  ْنـهُ هللاُ عَ  َرِضيَ  ْن أبِـي ُهَرْيـَرةَ عَ وَ  -2 َمْرأةُ الإِذَا بَاتَِت : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

ىَمالئَِكةُ حَ الا تْـهَ َهاِجَرةً فَِراَش َزْوِجَها، لَعَنَ   .(3)عليه متفق «.تُْصبِحَ  تَـّ

هُ أملسو هيلع هللا ىلص  ٬َعْن َرُسوِل ا اْنـُهـمَ هللاُ عَ  َرِضيَ  َمرَ ْبِن عُ  ٬َعْن َعْبِداوَ  -3 يَا : »الَ قَ  نَـّ

َرأْيتُُكنَّ أْكثََر أْهِل  ن ِـيَمْعَشَر الن َِساِء! تََصدَّْقَن َوأْكثِْرَن اإِلْستِْغفَاَر، فَإ

، َجْزلَةٌ: َوَما لَنَا يَا َرُسوَل اْنـهُ فَقَالَِت اْمَرأةٌ مِ «. النَّارِ  أْكثََر أْهِل النَّاِر،  ٬نَّ

 .(4)متفق عليه .«عَِشيرَ التُْكثِْرَن اللَّْعَن، َوتَْكفُْرَن »قال: 

  :ظلم الرجل زوجته 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )قال هللا تعالى:  -1

 .[129النساء: ]  (  ژڈ

ال يَْفَرْك ُمْؤِمٌن ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ الَ قَ  ْنـهُ هللاُ عَ  َرِضيَ  ُهَرْيـَرةَ أبِـي  َوَعنْ  -2

                                                 

 . (1040ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1474أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (1041برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 .، واللفظ له(1436ومسلم برقم ) (,3237أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 .، واللفظ له(79(, ومسلم برقم )304أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)
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ً ا ُخلُقْنـهَ ُمْؤِمنَةً، إِْن َكِرهَ مِ  أخرجه  «.هُ ْيـرَ غَ »أْو قال: «. ا آَخرَ ْنـهَ َرِضَي مِ  ا

 .(1)مسلم

ِ َعِن النَّ  ْنـهُ هللاُ عَ  َرِضيَ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيأ َوَعنْ  -3  ٬َمْن َكاَن يُْؤِمُن بِا: »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

مْ تَكَ ْلـيَ فَ  اً أْمر ِهـدَ يَْوِم اآْلِخِر، فَإِذَا شَ الوَ  ْسُكْت، َواْستَْوُصوا ِلـيَ أْو  ْيـرٍ بِخَ  لَـّ

لَعِ أْعالهُ،  فِـيَمْرأةَ ُخِلقَْت ِمْن ِضلَعٍ، َوإِنَّ أْعَوَج َشْيٍء البِالن َِساِء، فَإِنَّ  الض ِ

يََزْل أْعَوَج، اْستَْوُصوا بِالن َِساِء  لَـمْ  تَـهُ كْ تَـرَ ، َوإِْن تَـهُ َكَسرْ  إِْن ذََهْبَت تُِقيُمهُ 

 .(2)متفق عليه «.ْيـراً خَ 

ِ  ْنـهُ هللاُ عَ  َرِضيَ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيأ َوَعنْ  -4  لَـهُ َمْن َكانَْت » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبي 

أخرجه أبو داود  .«ِقيَاَمِة َوِشقُّهُ َمائِلٌ الا َجاَء يَْوَم ُهـمَ إِْحدَا لَـىاْمَرأَتَاِن فََماَل إِ 

 .(3)والترمذي

  :التبتل والخصاء 

   (   ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)قال هللا تعالى:  -1

 .[87المائدة: ]

وِت بُـيُ  لَـى: َجاَء ثاَلثَةُ َرْهٍط إِ قَالَ  ْنـهُ هللاُ عَ  َرِضيَ َماِلٍك  اْبنِ  أنَِس َوَعْن  -2

ِ جِ النَّ أْزَوا ِ ، يَْسألُوَن َعْن ِعبَادَةِ النَّ ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  ُهـمْ ا أُْخبُِروا َكألَـمَّ ، فَ ملسو هيلع هللا ىلص بِـي   نَـّ

ِ تَقَالُّوَها، فَقَالُوا: َوأْيَن نَْحُن ِمَن النَّ  َوَما  بِـهِ َما تَقَدََّم ِمْن ذَنْ  لَـهُ ؟ قَْد ُغِفَر ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

َر، قال أَحدُ  ا أنَا فَإِ ُهـمْ تَأخَّ يْ ال ل ِـيأُصَ  ن ِـي: أمَّ ، َوقَاَل آَخُر: أنَا أُصوُم اً َل أبَدلَـّ

ُج أبَد ، فََجاَء اً الدَّْهَر َوال أُْفِطُر، َوقَاَل آَخُر: أنَا أْعتَِزُل الن َِساَء فاَل أتََزوَّ

 ٬ألْخَشاُكْم  ن ِـيإِ  ٬َكذَا َوَكذَا؟ أَما َوا تُـمْ الَِّذيَن قُلْ  تُـمُ أنْ »فَقَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا

                                                 

 . (1469برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 .، واللفظ له(1468(, ومسلم برقم )5186أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 . (1141برقم )رجه الترمذي أخووهذا لفظه، (, 2133برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 3)
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ُج الن َِساَء، فََمْن  ل ِـيأُصوُم َوأْفِطُر، وأُصَ  ن ِـي، لَكِ لَـهُ اُكْم َوأتْقَ  َوأْرقُدُ، َوأتََزوَّ

 .(1)متفق عليه .«ن ِـيَس مِ لَـيْ فَ  تِـيَرِغَب َعْن ُسنَّ 

ِ : ُكنَّا نَْغُزو َمَع النَّ الَ قَ  ْنـهُ هللاُ عَ  َرِضيَ اْبِن َمْسعُوٍد َوَعِن  -3 َس لَنَا لَـيْ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

أخرجه  .انَا َعْن ذَِلكَ نَـهَ ِصي؟ فَ تَـخْ ، أال نَسْ ٬َساٌء، فَقُْلنَا: يَا َرُسوَل انِ 

 .(2)البخاري

  :امتناع المرأة من فراش زوجها 

َمْرأةُ الإِذَا بَاتَِت »: ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ النَّ  : قالَ قالَ  ْنـهُ هللاُ عَ  ةَ َرِضيَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيأَعْن  -1

ىَمالئَِكةُ حَ الا تْـهَ عَنَ ُمَهاِجَرةً فَِراَش َزْوِجَها، لَ   .(3)متفق عليه .«ِجعَ تَـرْ  تَـّ

َوالَِّذي نَْفِسي ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا : قالَ قالَ  ْنـهُ هللاُ عَ  ةَ َرِضيَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيأ َوَعنْ  -2

ْ  لَـىإِ  تَـهُ ِدِه! َما ِمْن َرُجٍل يَْدُعو اْمَرأبِـيَ  ، إِال َكاَن لَـْيـهِ عَ  بَـىفَِراِشَها، فَتَأ

ً السََّماِء َساِخط فِـيي الَّذِ  ىا، حَ لَـْيـهَ عَ  ا  .(4)أخرجه مسلم .«اْنـهَ َضى عَ يَـرْ  تَـّ

  :نكاح المتعة 

بِـيعَعِن  َعِن  نَـَهىملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا ْنـهُ هللاُ عَ  َرِضيَ  الُجَهنِـي  بن َسْبَرةَ  الرَّ

هَ أال إِ »ُمتْعَِة، َوقَاَل: ال ِقيَاَمِة، َوَمْن َكاَن اليَْوِم  لَـىا َحَراٌم ِمْن يَْوِمُكْم َهذَا إِ نَـّ

ً أْعَطى َشْيئ  .(5)أخرجه مسلم .«فاَل يَأُْخْذهُ  ا

  :الخلوة بالمرأة األجنبية 

إِيَّاُكْم َوالدُُّخوَل »: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أنَّ َرُسوَل ا ْنـهُ هللاُ عَ  َرِضيَ  ةَ ْبِن َعاِمرٍ َعْن ُعْقبَ  -1

                                                 

 . (1401ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5063أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (5071برقم )أخرجه البخاري ( 2)

 . (1436ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5194أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 . (1436برقم )أخرجه مسلم ( 4)

 . (1406برقم )أخرجه مسلم ( 5)
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َو؟ الَحـمْ ، أفََرأْيَت ٬ْنَصاِر: يَا َرُسوَل ا. فَقَاَل َرُجٌل ِمَن األ«الن َِساءِ  لَـىعَ 

 .(1)متفق عليه .«َمْوتُ الُو الَحـمْ »قال: 

ال »ْخُطُب يَقُوُل: ـيَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ : َسِمْعُت النَّ لَ قا ْنـهُ هللاُ عَ  اْبَن َعبَّاٍس َرِضيَ  َوَعنْ  -2

َمْرأةُ إِال َمَع ِذي الافِِر َرٍم، َوال تُسَ َمـحْ ْخلَُونَّ َرُجٌل بِاْمَرأةٍ إِال َوَمعََها ذُو ـيَ 

ةً، َوإِ  تِـي! إِنَّ اْمَرأ٬فَقَاَم َرُجٌل فَقَاَل: يَا َرُسوَل ا«. َرمٍ َمـحْ   ن ِـيَخَرَجْت َحاجَّ

 .(2)متفق عليه. «اْنَطِلْق فَُحجَّ َمَع اْمَرأتِكَ »َغْزَوةِ َكذَا َوَكذَا، قال:  فِـياْكتُتِْبُت 

  :عدم العدل بين األوالد 

هُ بِْنَت َرَواَحةَ َسأَلَْت أَبَاهُ  ْنـهُ هللاُ عَ  بن بَِشيٍر َرِضيَ  لن ْعَماناَعِن  أَن  أُم 

، فَقَالَْت: الَ لَـهُ ا َسنَةً، ثُم  بَدَا بِـهَ تََوى الا، فَ نِـهَ اِلبْ  ِلـهِ َمْوِهبَِة ِمْن َماالبَْعَض 

 بِـي، فَأََخذَ أَ ـينِ َما َوَهْبَت اِلبْ  لَـىعَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َضى َحت ى تُْشِهـدَ َرُسوَل اأَرْ 

إن  أُم  َهذَا،  ٬فَقَاَل: يَا َرُسوَل املسو هيلع هللا ىلص  ٬ٍذ ُغالٌَم، فَأَتَـى َرُسوَل اِدي، َوأَنَا يَْوَمئِ بِـيَ 

ا، فَقَاَل َرُسوُل نِـهَ ال ِذي َوَهْبُت اِلبْ  لَـىَك عَ ِهـدَ ا أَْن أُشْ بَـهَ بِْنَت َرَواَحةَ، أَْعجَ 

 لَـهُ َوَهْبَت  ُهـمْ أَُكل  »قَاَل: نَعَْم، فَقَاَل: « َوى َهذَا؟يَا بَِشيُر أَلََك َولَدٌ سِ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬ا

 .«َجْورٍ  لَـىعَ  َهـدُ إذاً فَإن ي الَ أَشْ  نِـيِهـدْ فاَلَ تُشْ »قَاَل: الَ، قَاَل: « ِمثَْل َهذَا؟

 .(3)متفق عليه

  :ذو الوجهين 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ )هللا تعالى: قال  -1

 .[108النساء: ]  (  ڇ

ِجدُ ِمْن َشر ِ النَّاِس ـتَ »: ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ النَّ  الَ : قَ الَ قَ  ْنـهُ َي هللاُ عَ َرِض ةَ ْيـرَ هُرَ  بِـيَعْن أوَ  -2

                                                 

 . (2172ومسلم برقم )، (5232أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 .، واللفظ له(1341(, ومسلم برقم )3006أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 .، واللفظ له(1623(, ومسلم برقم )2587أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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 .«ذَا الَوْجَهْيِن، الَِّذي يَأْتِـي هَُؤالِء بَِوْجٍه، َوهَُؤالِء بَِوْجهٍ  ٬الِقيَاَمِة ِعْندَ ايَْوَم 

 .(1)متفق عليه

                                                 

 . (2526ومسلم برقم )للفظ له، وا(, 6058أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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