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 تأليف
 حاي بن سامل احلاي
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 أنفسنا، رشور من باهللا ونعوذ ونستغفره، ونستعينه نحمده هللا، احلمد إن

 أن وأشهد له، هادي فال يضلل ومن له، مضل فال اهللا هيده من أعاملنا، وسيئات
 .ورسوله عبده حممدا أن وأشهد له، رشيك ال وحده اهللا إال إله ال

َا يَا﴿ ينَ  أَهيُّ ذِ نُوا الَّ وا آمَ قَّ  اهللاََّ اتَّقُ اتِهِ  حَ قَ ال تُ ُوتُنَّ  وَ أَنْتُمْ  إِال متَ ونَ  وَ لِمُ  آل[ ﴾مُسْ
َا يَا﴿، ]١٠٢:عمران وا النَّاسُ  أَهيُّ مُ  اتَّقُ بَّكُ ي رَ مْ  الَّذِ كُ لَقَ نْ  خَ ةٍ  نَفْسٍ  مِ دَ احِ لَقَ  وَ خَ  وَ

ا نْهَ ا مِ هَ جَ وْ بَثَّ  زَ امَ  وَ نْهُ اال مِ جَ ا رِ ثِريً اءً  كَ نِسَ وا وَ اتَّقُ ي اهللاََّ  وَ لُونَ  الَّذِ اءَ امَ  بِهِ  تَسَ حَ األَرْ  وَ
انَ  اهللاََّ  إِنَّ  مْ  كَ يْكُ لَ قِيبًا عَ َا يَا﴿، ]١:النساء[ ﴾رَ ينَ  أَهيُّ ذِ نُوا الَّ وا آمَ ولُوا اهللاََّ اتَّقُ قُ ال وَ  قَوْ

ا يدً دِ لِحْ *  سَ مْ  يُصْ مْ  لَكُ لَكُ امَ رْ  أَعْ غْفِ يَ مْ  وَ مْ  لَكُ نُوبَكُ نْ  ذُ مَ هُ  اهللاََّ يُطِعِ  وَ ولَ سُ رَ دْ  وَ  فَازَ  فَقَ
ا زً ظِيامً  فَوْ  .]٧١-٧٠: األحزاب[ ﴾عَ

 :بعد أما
قد  –وجوب خديمة املرأة لزوجها من عدمه  –فإن هذه املسألة الفقهية 

وقع فيها اختالف بني العلامء فمنهم من أوجب خدمة املرأة لزوجها، ومنهم مل يَرَ 
الوجوب بل االستحباب وسأبني إن شاء اهللا األدلة من الكتاب والسنة وأقوال 

 .العلامء والقول الراجح الذي يقتيض الدليل رجحانه
 ثابت عن األعمش عن) ٢٩٨(فقد أخرج اإلمام مسلم يف الصحيح رقم 

 ناولينى«: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول ىل قال :قالت عائشة عن حممد بن القاسم عن عبيد بن
 ىف ليست حيضتك إن« :فقال. حائض إنى :فقلت :قالت »املسجد من اخلمرة

 .»يدك
 عىل دليل فيه: »اخلمرة ناوليني« :وقوله«: قال الشنقيطي يف رشح الرتمذي
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 سبحانه اهللا فإن ،باملعروف املعارشة من وهذا لزوجها املرأة خدمة مرشوعية
 أمور عىل الرجال وجبل ألزواجهن خدمة هبا يقمن أمور عىل النساء جبل وتعاىل

 أحسنت إذا إال الزوجية احلياة تستقيم أن واليمكن ،ألزواجهم خدمة هبا يقومون
 عليها له وأنه أمرها عىل وقائامً  لبيتها راعيا بكونه وشعرت لزوجها التبعل املرأة

 أمهات خدمت ولذلك ،وأكملها وجوهها أتم عىل تؤدهيا أن عليها ينبغي حقوقا
 ،املؤمنني أمهات فهن املؤمنني نساء لسائر قدوة وهن ملسو هيلع هللا ىلص األمة رسول املؤمنني
 خلدمة والبالنقص بالغضاضة التشعر وأن هبن تأتيس أن باملؤمنة خليق ولذلك
 الزوجة خدمة مرشوعية عىل يدل ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول خيدمن وكوهنن ،والعشري الزوج

 رمحهم - العلامء عند األمر ولكن العديدة النصوص بذلك ثبتت وقد ،لزوجها
 وتنظيفه بيتها برعاية وقيامها املرأة خلدمة جر إذا فالعرف العرف إىل مرده -اهللا

 إليها حيتاج التي األمور من ذلك وغري وتنظيفهم أوالدها ورعاية ذلك ونحو
ُنَّ ﴿ :وجل عز اهللا قال بذلك تقوم فإهنا الزوجية بيت ،البيت لصالح هلَ ثْلُ  وَ  مِ

ي نَّ  الَّذِ لَيْهِ وفِ  عَ الِ  بِاملَْعْرُ جَ لِلرِّ نَّ  وَ يْهِ لَ ةٌ  عَ جَ رَ  سبحانه اهللا حمبة حكمة من فإن ﴾دَ
 فيه التبعل وأحسنت ورعايته بخدمته قائمة املرأة فيه تر بيت من ما أنه وتعاىل

 .اهـ »والراحة والسكينة السعادة وجدت إال وأطفاهلا وأوالدها لزوجها
، واإلمام مسلم يف )٤٣٢(وأخرج اإلمام البخاري يف الصحيح برقم 

 ىف ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول مع خرجت :قال اهللا عبد بن جابر عن) ٧١٥(الصحيح رقم 
: قال. نعم :قلت. »جابر يا« :ىل فقال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عىل فأتى مجىل بى فأبطأ غزاة

 :قال ثم بمحجنه فحجنه فنزل. فتخلفت وأعيا مجىل بى أبطأ :قلت. »شأنك ما«
 :فقلت. »أتزوجت« :فقال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن أكفه رأيتنى فلقد فركبت. »اركب«
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 تالعبها جارية فهال« :قال. ثيب بل :فقلت. »ثيباً  أم أبكراً « :فقال. نعم
 ومتشطهن جتمعهن امرأة أتزوج أن فأحببت أخوات ىل إن :قلت. »وتالعبك

 أتبيع« :قال ثم. »الكيس فالكيس قدمت فإذا قادم إنك أما« :قال. عليهن وتقوم
 بالغداة وقدمت ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قدم ثم بأوقية منى فاشرتاه. نعم :قلت. »مجلك

. نعم :قلت. »قدمت حني اآلن« :فقال املسجد باب عىل فوجدته املسجد فجئت
 فأمر رجعت ثم فصليت فدخلت :قال. »ركعتني فصل وادخل مجلك فدع« :قال

 وليت فلام فانطلقت: قال ،امليزان ىف فأرجح بالل ىل فوزن أوقية ىل يزن أن بالال
 أبغض شىء يكن ومل. اجلمل عىل يرد اآلن فقلت فدعيت. »جابراً  ىل ادع« :قال
 .»ثمنه ولك مجلك خذ« :فقال منه إىل

 .السري عن عجز معناه :)وأعيا(
 .منه سقط ما الراكب هبا يلتقط تعقف فيها عصا املحجن :)بمحجنه فحجنه(
 ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول بعري عن البعري أمنع نفيس رأيت أي :)أكفه رأيتني فلقد(

 .السري يف بالسبق عليه يتقدم ال حتى
حديث رقم  »ذخرية العقبى يف رشح املجتبتى«قال الشيخ آدم األثيويب يف 

منتقداً ملا توصل إليه اإلمام النسائي من مرشوعية خدمة ) ٢٧/٥٤) (٣٢٢٠(
: قوله يف«: -حفظه اهللا  –الزوجة لزوجها وإن كان ذلك ال جيب عليها فقال 

 واهللاَّ  هذا؟، استنبط دليل أي ومن خيفى، ال نظرٌ » عليها جيب ال ذلك كان وإن«
ُنَّ ﴿: يقول وتعاىل سبحانه هلَ ثْ  وَ ي لُ مِ نَّ  الَّذِ يْهِ لَ وفِ  عَ  اآلية،] ٢٢٨: البقرة[ ﴾بِاملَْعْرُ
زَّ - اهللاَّ  فأوجب لَّ  عَ جَ  جر مما الرجال عىل هلن أوجب ما مثل النساء عىل - وَ

 وأوالده، بيته، عىل وتقوم زوجها، ختدم الزوجة بأن العرف جر وقد به، العرف
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 .الرشيف الرشع أوجبه مما بيته بمهامت وقيامها لزوجها، الزوجة خدمة أن فاحلقّ 
 يف املعاد زاد« النافع كتابه يف - تعاىل اهللاَّ رمحه-  القيّم ابن اإلمام عقد وقد

ا فصالً » العباد خري هدي ا، مفيدً ăَهُ - قال ونفاسته، ألمهيّته، إيراده أحببت جد محِ  رَ
اىلَ  اهللاَُّ  حبيب ابن قال :لزوجها املرأة خدمة يف ملسو هيلع هللا ىلص النبيّ  حكم يف]: فصل[« :-تَعَ
 وبني ،- عنه اهللاَّ ريض - طالب أيب بن عيلّ  بني ملسو هيلع هللا ىلص النبيّ  حكم: »الواضحة« يف

 عىل فحكم اخلدمة، إليه اشتكيا حني - عنها تعاىل اهللاَّ ريض -  فاطمة زوجته
 قال ثم الظاهرة، باخلدمة عيلّ  عىل وحكم البيت، خدمةِ  الباطنة، باخلدمة فاطمة

 واستقاء البيت، وكنس والفرش، والطبخ، العجني،: الباطنة واخلدمة: حبيب ابن
 . كلّه البيت وعمل املاء،

 ،ملسو هيلع هللا ىلص النبيّ  أتت -  عنها تعاىل اهللاَّ ريض - فاطمة أن: »الصحيحني« ويف
ا، وتسأله الرحى، من يدهيا يف تلقى ما إليه تشكو  ذلك فذكرت جتده، فلم خادمً

: عيلّ  قال أخربته، ملسو هيلع هللا ىلص اهللاَّ  رسول جاء فلام ،- عنها تعاىل اهللاَّ  ريض -  لعائشة
، فذهبنا مضاجعنا، أخذنا وقد فجاءنا،  بيننا، فقعد فجاء، ،»مكانكام«: فقال نقومُ

 مما لكام خريٌ  هو ما عىل أدلّكام أال«: فقال بطني، عىل قدميه برد وجدت حتى
ا وثالثني، ثالثاً  اهللاَّ فسبّحا مضاجعكام، أخذمتا إذا سألتام،  وثالثني، ثالثاً  وامحَدَ

ا ا وكربّ ، تركتها فام: عيلّ  قال ،»خادم من لكام خريٌ  فهو وثالثني، أربعً  وال: قيل بعدُ
 .صفّني ليلة وال: قال صفّني؟ ليلة

م كنت: قالت أهناريض اهللا عنها  أسامء عن وصحّ   البيت خدمة الزبري أخدُ
، له وكان كلّه، سٌ  أمحد أخرجه[. عليه وأقوم له، أحتشّ  وكنت أسوسه، وكنت فرَ

 ].صحيح بإسناد )٣٥٢/ ٦(» مسنده« يف
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ن، الدلو، وخترز املاء، وتسقي فرسه، تعلف كانت أهنا عنها وصحّ   وتعجِ
 "مسنده" يف أمحد أخرجه. [فرسخ ثُلثي عىل له أرض من رأسها عىل النو وتنقُل

 ].صحيح بإسناد. ٣٤٧/ ٦
 له خدمتها واخللف السلف من طائفة فأوجب ذلك، يف الفقهاء فاختلف

م أن عليها: ثور أبو وقال. البيت مصالح يف  ومنعت. يشء كلّ  يف زوجها ختدُ
، ذلك إىل ذهب وممن يشء، يف عليها خدمته وجوب طائفة ، مالكٌ  وأبو والشافعيّ

 ال االستمتاع، اقتىض إنام النكاح عقد ألن: قالوا الظاهر، وأهل حنيفة،
ع، عىل تدلّ  إنام املذكورة واألحاديث: قالوا املنافع، وبذل االستخدام،  التطوّ

 . منها؟ الوجوب فأين األخالق، ومكارم
 اهللاَّ خاطبهم من عند املعروف هو هذا بأن اخلدمة أوجب من واحتجّ 

 وطحنه، وكنسه، الزوج، وخدمة املرأة، ترفيهُ  وأما بكالمه، وتعاىل سبحانه
جنه، : يقول تعاىل واهللاَّ  املنكر، فمن البيت، بخدمة وقيامه وفرشه، وغسيله، وعَ

ُنَّ ﴿ هلَ ثْلُ  وَ ي مِ نَّ  الَّذِ يْهِ لَ وفِ  عَ الُ ﴿: وقال ،]٢٢٨: البقرة[ ﴾بِاملَْعْرُ جَ ونَ  الرِّ امُ  قَوَّ
ىلَ  اءِ  عَ  هلا، اخلادم هو يكون بل املرأة، ختدمه مل وإذا ،]٣٤: النساء[ اآلية ﴾النِّسَ

امة فهي  .عليه القوّ
ا  من وطره يقيض الزوجني من وكلٌّ  البضع، مقابلة يف املهر فإن وأيضً

 مقابلة يف ومسكنها وكسوهتا، نفقتها، وتعاىل سبحانه اهللاَّ أوجب فإنام صاحبه،
 .األزواج عادة به جرت وما وخدمتها، هبا استمتاعه

ا ل إنام املطلقة العقود فإن وأيضً  املرأة، خدمة والعرف العرف، عىل تُنزّ
 .الداخلة البيت بمصالح وقيامها
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ا كانت وأسامء فاطمة خدمة إن: وقوهلم عً  كانت فاطمة أن يردّه وإحسانًا تربّ
 وهو عليك، هي وإنام عليها، خدمة ال: لعيلّ  يقل فلم اخلدمة، من تلقى ما تشتكي

ايب ال ملسو هيلع هللا ىلص ا؛ احلكم يف حيُ  مل معه، والزبري رأسها، عىل والعلَف أسامء، رأ وملَّا أحدً
ه بل هلا، ظلم هذا وأن عليها، خدمة ال: له يقل  سائر وأقرّ  استخدامها، عىل أقرّ

، الكارهةَ  منهنّ  بأنّ  علمه مع أزواجهم، استخدام عىل أصحابه  أمر هذا والراضيةَ
 . فيه ريب ال

 نساء أرشف فهذه وغنيّة، وفقرية، ودينئة، رشيفة، بني التفريق يصحّ  وال
كِها، فلم اخلدمة، إليه تشكو ملسو هيلع هللا ىلص وجاءته زوجها، ختدم كانت العاملني  وقد يُشْ

ى ، املرأة الصحيح احلديث يف ملسو هيلع هللا ىلص النبيّ  سمّ  النساء، يف اهللاَّ اتقوا«: فقال عانيةً
انِ  فإهننّ  وَ  .»عندكم عَ

 النكاح أن ريب وال يده، حتت هو من خدمة األسري مرتبة األسري، والعاين
، النكاح: السلف بعض قال كام الرق، من نوع رقّ  من عند أحدكم فلينظر رقّ  يُ

 انتهى الدليلني من واألقو املذهبني، من الراجحُ  املنصف عىل خيفى وال. كريمته
 .»)]١٨٦/ ٥( العباد خري هدي يف املعاد زاد[ - تعاىل اهللاَّ رمحه- القيّم ابن كالم

): ٣/٣٢٣( »الفتاو الكرب«وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف 
 :]لزوجها الزوجة خدمة فصل[«

 الطعام ومناولة املنزل؛ فراش مثل يف ختدمه أن عليها هل: العلامء وتنازع
 ونحو دابته علف مثل: وهبائمه ملامليكه، والطعام والطحن، واخلبز، والرشاب

 من قول كضعف ضعيف، القول وهذا اخلدمة، جتب ال: قال من فمنهم ذلك؟
 بل باملعروف؛ له معارشة ليس هذا فإن والوطء، العرشة عليه جتب ال: قال
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 عىل يعاونه مل إن املسكن يف وصاحبه اإلنسان نظري هو الذي السفر يف الصاحب
 اخلدمة؛ وجوب - الصواب وهو - وقيل. باملعروف عارشه قد يكن مل مصلحة

 وعىل: -  ملسو هيلع هللا ىلص - اهللا رسول بسنة عنده عانية وهي اهللا؛ كتاب يف سيدها الزوج فإن
 .املعروف هو ذلك وألن اخلدمة؛ والعبد العاين

 اخلدمة جتب: قال من ومنهم اليسرية اخلدمة جتب: قال من هؤالء من ثم
 ملثله، مثلها من املعروفة اخلدمة ختدمه أن فعليها الصواب، هو وهذا باملعروف،

 وخدمة القروية، كخدمة ليست البدوية فخدمة: األحوال بتنوع ذلك ويتنوع
 .اهـ »الضعيفة كخدمة ليست القوية

 لزوجها الزوجة خدمة«): ١٩/٤٤(وجاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية 
 :وعكسه

 يف زوجها ختدم أن هلا جيوز الزوجة أن يف الفقهاء بني خالف ال -  ١٨
 .نفسها ختدم ال ممن أو نفسها ختدم ممن أكانت سواء ،البيت

 .اخلدمة هذه وجوب يف اختلفوا أهنم إال
 ال الزوج خدمة أن إىل )املالكية وبعض واحلنابلة الشافعية( اجلمهور فذهب

 .به العادة جرت ما فعل هلا األوىل لكن عليها جتب
 النبي ألن ،قضاء ال ديانة لزوجها املرأة خدمة وجوب إىل احلنفية وذهب

 عىل الداخل عمل فجعل ،عنهام اهللا ريض وفاطمة عيل بني األعامل قسم ملسو هيلع هللا ىلص
  .عيل عىل اخلارج وعمل ،فاطمة

 أجل من أجرا زوجها من تأخذ أن - عندهم -  للزوجة جيوز فال وهلذا
 .له خدمتها
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 إسحاق وأبو شيبة أيب بن بكر وأبو ،ثور وأبو املالكية مجهور وذهب
 العادة جرت التي الباطنة األعامل يف زوجها خدمة املرأة عىل أن إىل ،اجلوزجاين

 قىض ملسو هيلع هللا ىلص النبي إن حيث ،عنها اهللا ريض وفاطمة عيل لقصة ،بمثلها الزوجة بقيام
 األعامل من البيت خارج كان بام عيل وعىل ،البيت بخدمة فاطمة ابنته عىل

 ولو ،»لزوجها أن تسجد املرأة ألمرت ألحد يسجد أن أحداً  أمرت لو« :وحلديث
 إىل أسود جبل ومن ،أسود جبل إىل أمحر جبل من تنقل أن امرأته أمر رجالً  أن

 فيه منفعة ال فيام طاعته فهذه :اجلوزجاين قال ،تفعل أن نوهلا لكان أمحر جبل
 معاشه؟ بمؤنة فكيف

 عائشة يا ،أطعمينا عائشة يا :فيقول بخدمته نساءه يأمر كان ملسو هيلع هللا ىلص النبي وألن
 .بحجر واشحذهيا املدية هلمي

 ،خبز يف بيتها خدمة عىل النساء من طاقة هلا كانت من كل إن :الطربي وقال
 ذلك ييل مثلها أن معروفا كان إذا ،الزوج يلزم ال ذلك أن ذلك غري أو ،طحن أو

 .بنفسه
 املالكية من الفقهاء مجهور ذهب فقد ،زوجته الزوج خلدمة وبالنسبة - ١٩
 .ذلك منه تقبل أن وهلا لزوجته احلر الرجل خدمة جواز إىل واحلنابلة والشافعية

 خدمته بجعله احلر زوجها استخدام الزوجة عىل حيرم أنه إىل احلنفية وذهب
 املهر فتسمية أرضها يزرع أو سنة غنمها يرعى أن عىل تزوجها لو أما ،مهرا هلا

 .صحيحة
 زوجها املرأة استأجرت لو :الكاساين وقال :تطوعا هلا خدمته وجتوز

 عىل واجبة غري البيت خدمة ألن ؛ جائز فهو مسمى بأجر البيت يف ليخدمها
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 .اهـ »األجري عىل واجب غري أمر عىل استئجارا هذا فكان ،الزوج
 «): ٢١/١٥٠(وسئل الشيخ ابن باز رمحه اهللا يف فتاو نور عىل الدرب 

 من عندها ما بقدر وجل، عز اهللا إىل الداعيات من وهي اهللا، يف أخت لدينا: س
 اإلخوان، أحد من تزوجت وقد جامعية، خرجية وهي البسيط، الرشعي العلم
 خدمة يف الزوجة طاعة أن: بفكرة إليها املشار األخت جاءت بفرتة، زواجها وبعد

 ال فهي الفراش، فقط عليها الواجب وإنام املرأة، عىل واجبة غري البيت يف زوجها
 وقد رأهيا، عىل وأرصت األعامل، من عمل بأي تقوم وال البيت، تكنس وال تطبخ

 من فتو تريد: تقول وهي جدو، دون ولكن كثريا، بنصحها اإلخوة قام
 منكم فطلبت وإرشادها، نصحها يف مبارشة هبا االتصال كان وقد هبذا، سامحتكم

  خريا؟ اهللا جزاكم التوجيه
 باملعروف، تعارشه وأن لزوجها، والطاعة السمع الزوجة عىل الواجب: ج

نَّ ﴿: تعاىل اهللا قال باملعروف، يعارشها كام وهُ ُ ارشِ عَ وفِ  وَ رُ : تعاىل وقال ﴾بِاملَْعْ
ُنَّ ﴿ هلَ ثْلُ  وَ ي مِ نَّ  الَّذِ يْهِ لَ وفِ  عَ الِ  بِاملَْعْرُ جَ لِلرِّ نَّ  وَ يْهِ لَ ةٌ  عَ جَ رَ  .﴾دَ

 والواجب لنفسها، وحاجته الفراش، يف والطاعة السمع عليها فالواجب
ْدم كانت فإذا مثله، مثلها خيدم التي املعتادة، اخلدمة خدمته أيضا عليها  مثلها، خيُ
مها، أن فعليه ْدِ ْدم ال مثلها كان وإذا خيُ مُون أهنم بالدهم، عرف يف خيُ ْدِ  خيَ

 أطلقها، ملسو هيلع هللا ىلص والرسول عرفية، مسائل هذه ألن ختدمه؛ أن عليها وجب أزواجهم،
نَّ ﴿ أطلقها، والقرآن وهُ ُ ارشِ عَ وفِ  وَ ُنَّ ﴿ ،﴾بِاملَْعْرُ هلَ ثْلُ  وَ ي مِ نَّ  الَّذِ يْهِ لَ وفِ  عَ  بِاملَْعْرُ

الِ  جَ لِلرِّ نَّ  وَ يْهِ لَ ةٌ  عَ جَ  . ﴾دَرَ
م بيت من كانت فإذا ْدَ مُون، وال نساؤه، خيُ ْدِ  وإذا القدرة، مع أخدمها خيَ
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م أهنا عرفهم يف كانت ْدِ  فعليها وغريه، الطبخ من البيت، بحاجة وتقوم زوجها ختَ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول خيدمن البيت، يف خيدمن ملسو هيلع هللا ىلص النبي أزواج وكانت بذلك، تقوم أن
 عنهن، اهللا ريض النساء أرشف وهن واحلاجات، الطعام له يقدمن بيته، يف

 تقدم وأن بيته، يف ختدمه وأن بالواجب، تقوم أن املرأة عىل فالواجب وأرضاهن،
 البلد، يف استقر قد كان إذا إال ذلك، وغري ولباس ورشاب، طعام، من املعتاد له

م، ال مثلها أن البلد، يف وعرف ْدِ م وإنام خيَ ْدَ  يأيت فإنه ونحوه، بالطبخ، يتعلق فيام خيُ
 .اهـ »ذلك استطاع إذا بخادم، هلا

وممن رصح بوجوب خدمة املرأة لزوجها شيخنا حافظ الوقت حسنة : قلت
وزينة األيام أبو عبد الرمحن األلباين حيث عقد فصالً ممتعاً رائعاً يف كتابه املميز 

وجوب خدمة املرأة «: وبوب قائالً ) ٢٨٦( »آداب الزفاف يف السنة املطهرة«
 الداللة ظاهرة آنفا املذكورة األحاديث وبعض«: ، حيث قال رمحه اهللا»لزوجها

 شك ال ومما استطاعتها حدود يف إياه وخدمتها لزوجها الزوجة طاعة وجوب عىل
 أوالده تربية من به يتعلق وما منزله يف اخلدمة ذلك يف يدخل ما أول من أن فيها

 .»ذلك ونحو
لَف أدناه ثم قال بعد  ثم أورد كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا الذي سَ

 خدمة املرأة عىل جيب أنه تعاىل اهللا شاء إن احلق هو وهذا«: نقله لكالم شيخ اإلسالم
 وكذا شيبة أيب بن بكر وأيب )٩/٤١٨( الفتح يف كام وأصبغ مالك قول وهو البيت

 واخللف السلف من وطائفة )١٤٥ ص( االختيارات يف كام احلنابلة من اجلوزجاين
 .صاحلاً  دليالً  الوجوب بعدم قال ملن نجد ومل )٤/٤٦( الزاد يف كام

 »االستخدام ال االستمتاع اقتىض إنام النكاح عقد إن«: بعضهم وقول
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 الناحية هذه يف متساويان فهام بزوجها أيضا للمرأة حاصل االستمتاع بأن مردود
 وهو أال لزوجته آخر شيئا الزوج عىل أوجب قد وتعاىل تبارك اهللا أن املعلوم ومن

 آخر يشء ذلك مقابل عليها جيب أن يقتيض فالعدل ومسكنها وكسوهتا نفقتها
 القرآن بنص عليها القوام أنه سيام وال إياه خدمتها إال هو وما لزوجها أيضا

 وهذا بيتها يف خدمتها إىل هو فسيضطر هي باخلدمة تقم مل وإذا سبق كام الكريم
 هلا بد ال أنه فثبت خيفى ال كام القرآنية لآلية عكس وهو عليه القوامة هي جيعلها

 .املراد هو وهذا خدمته من
 أن التباين متام متباينني أمرين إىل يؤدي باخلدمة الرجل قيام فإن وأيضاً 

 وتبقى املصالح من ذلك وغري الرزق وراء السعي عن باخلدمة الرجل ينشغل
 يف هذا فساد خيفى وال به القيام عليها جيب عمل أي عن عطالً  بيتها يف املرأة

 درجة عليها الرجل وفضلت بل احلقوق يف الزوجني بني سوت التي الرشيعة
 :حينام السالم عليها فاطمة ابنته شكو ملسو هيلع هللا ىلص الرسول يزل مل وهلذا

 رقيق جاءه أنه وبلغها الرحى من يدها يف تلقى ما إليه تشكو ملسو هيلع هللا ىلص النبي أتت
 فجاءنا: عنه اهللا ريض عيل قال عائشة أخربته جاء فلام لعائشة فذكرت تصادفه فلم
 وبينها بيني فقعد فجاء »مكانكام عىل«: فقال نقوم فذهبنا مضاجعنا أخذنا وقد

 إذا سألتام؟ مما خري عىل أدلكام أال«: فقال بطني عىل قدميه برد وجدت حتى
 ،ثالثا وامحدا وثالثني ثالثا فسبحا فراشكام إىل أويتام أو مضاجعكام أخذمتا

 بعد تركتها فام: عيل قال[» خادم من لكام خري فهو وثالثني أربعا وكربا وثالثني
 – ٩/٤١٧( البخاري رواه !] .صفني ليلة وال: قال صفني؟ ليلة وال: قيل

٤١٨(. 
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 وهو عليك هي وإنام عليها خدمة ال: لعيل يقل مل ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن تر فأنت
 البحث زيادة شاء ومن عنه اهللا ريض القيم ابن قال كام أحدا احلكم يف حيايب ال ملسو هيلع هللا ىلص

  .)٤٦ – ٤/٤٥( املعاد زاد القيم كتابه إىل فلريجع املسألة هذه يف

 استحباب ينايف ما لزوجها املرأة خدمة وجوب من سبق فيام وليس هذا
 بني املعارشة حسن من هذا بل والوقت الفراغ وجد إذا ذلك يف هلا الرجل مشاركة

 أهله مهنة يف يكون ملسو هيلع هللا ىلص كان :عنها اهللا ريض عائشة السيدة قالت ولذلك الزوجني
 .الصالة إىل خرج الصالة حرضت فإذا أهله خدمة يعني

 وصححه )٣/٣١٤( والرتمذي )٩/٤١٨(و )٢/١٢٩( البخاري رواه
 سعد وابن )٦٦/١( املخلصيات من السادس من الثالث من واملخلص

 برشا كان« :بلفظ عنها أخر طريق من )٢/١٨٥( الشامئل يف ورواه. )١/٣٦٦(
 ويف الصحيح رجال ورجاله .»نفسه وخيدم شاته وحيلب ثوبه يفيل البرش من

 .ضعف بعضهم
 سلسلة« يف حققته كام قوي بسند الشافعي بكر وأبو أمحد رواه لكن
 .»التوفيق ويل واهللا )٦٧٠ رقم(» الصحيحة األحاديث

 :ءاسنلا ىلع لاجرلا قوقحب اهنونع ةديصق مهدحأ لاقو
امَ  بْحٍ بَاسِ اتَ صُ كِ ذَ هَ جْ أَيْتُ وَ بَ  ... رَ رْ ةِ اإلِ دَّ يدُ لِشِ صِ  القَ رَ  اكِ فَجَ
نْهُ مَ  َعُ مِ ِ أَمجْ ربْ وَ احلِ يْتُ نَحْ عَ َ املَسَّ  ...ا وسَ طَايسِ نْ قِرْ  اكِ قَدْ فَارَ عَ
حَ بِالّ  يَنْضَ يْتُ أَنْ يَطْغَى فَ شَ خَ ي وَ ي احلَ  ...ذِ غْرِ زُّ عِ يُ تَفِ ودَ ويَسْ اكِ سُ  دَ

اطِ  اخُ بِخَ َ َ الرصُّ ِقُّ يلِ تَى حيَ ي فَمَ سَ  ...رِ مْ َايَةِ اإلِ انُ هنِ تَى أَوَ  اكِ ومَ
بَتِ  عْ غُ جُ اءِ أُفْرِ جَ يحُ يفِ األَرْ اهُ سِ  ...ي فَأَصِ عَ ا ادَّ نٍ مَ سْ لِّ حُ نْ كُ اكِ مِ  وَ
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ي رِ زَّ بِالنَّفْسِ الكَ ةِ مقَدْ عَ أَتْ مَ افَ  ...ا رَ ي صَ لٍ لِلذِ نْ طُولِ بَذْ  اكِ مِ
أَنَّامَ  الُ كَ عَ كِ والفِ مِ أْلُ يفِ اسْ امَّ  ... فالفَ ي سَ لَةَ الذِ َامَ  جمُ ْوَ  كِ هتَ

تَّقَ  ا يُ كً وْ يْكِ شَ يقَ إِلَ لْتُ الطَّرِ َفُّ بِاألَش ...ى خِ ودُ حتُ رُ ا الوُ اكِ فَإِذَ  وَ
نَ  قَّ يتِ حَ دْ حَ ا جَ ينَا ومَ ْ تَظْلِمِ الِكِ حَ  ...ا ملَ صَ نْ خِ تِنِي عَ كْ دْ تَرَ  اكِ ولَقَ
ن اضَ رَ لْ أَعْ ْ نَبْتَذِ ا ملَ فَ الَ الوَ وْ افَ  ...ا لَ  جَ رَ تِي يفِ الوَ مْ  اكِ لَكِنَّ صَ

ريَ  كِ أَنْ يَسِ َ ريْ عَلَّ غَ أَ ولَ ا رَ مَ  ...  إِذَ رْ حُ يفِ مَ لَوِ اجِ يُ َ ءَ الرسِّ وْ  اكِ ضَ
رَ مَ  ةُ أَجْ يْدَ رَ كِنيَ أَيَا خُ رِ لْ  ...نْ قَدْ تُدْ ةَ مُ عَ ظْرَ اجلَامَ اكِ حَ رَ قَ األَوْ  زَ

نَ  لْفَ جِ ارَ خَ ادَ وسَ هَ ةٍ وأَتَى اجلِ طَ  ...ازَ ثِّي خُ تَحِ لِكِ فاسْ صْ ريِ وَ  اكِ بِيَسِ
عْ  مِ ا سَ سَ أو مَ رْ ظَمِ مُ لِ أَعْ وْ ي سَ  ...لٍ تِ لِقَ ذِ كِ ، والّ جِ وْ قِّ زَ اكِ يفِ حَ  وَّ

ح رْ يبَ بِقُ ألُ فَ  ...ةٍ قَدْ قَالَ أَنَّهُ لَوْ أُصِ يحُ يَمْ ا والقِ تِهَ قْ  اكِ فَلَعَ
نْبِ  تِ بِجَ مْ تَقَ لُ فاسْ اءَ يَأْكُ تِمَّ  ...هِ أو جَ تَّى يُ هُ بِحِ  حَ اءَ شَ اكِ عَ  ذَ

فً  اعِ ائِهِ رَ نْ دِمَ هُ مِ نْفُ نَ  ...ا أو ثَجَّ أَ نْهُ مُ ا نِلْتِ مِ ا مَ تِهَ سْ  اكِ فَلَحَ
ي اضِ لِكِ رَ ونَ ملِِثْلِ فِعْ تَّى يَكُ َ  ...ا حَ ا بُرشْ ويلِ يَ ىضَّ فَقُ ا تَرَ إِذَ  اكِ فَ

نَ  وَ اجلِ ظَيْتِ بِ فَهُ هِ انُ إِذَا حَ دِّ نْهُ إِنْ ع - ...وُ بَسُ مِ اكِ والنَّارُ تُقْ  ادَ
وقَ اهللاِ يفِ  قُ نْ تَقْيضِ حُ الَّ ولَ ي أُخْ  ... كَ رِ مُ ارُ وتَعْ يَ ي الدِّ ذِ اكِ هَ  رَ
امِ  كِ كَ جِ وْ قَّ زَ دِّي حَ تَّى تُؤَ ِ  ...الً حَ لْتِ محُ تَى فَعَ بَ فَمَ قْ تِ يفِ عُ  اكِ دْ
ودِ ملُِحْ  جُ ذَنُ يفِ السُّ انَ يُؤْ كَ وْ ثٍ لَ ا لِلثَّ  ...دَ ارً  بِدَ َوَ تِفَ هلَ  كَ  اكِ رَ

يْمُ  بُ غَ ْجُ اكَ حيَ وزُ فَذَ ا النُّشُ َدُّ دُع ...هُ أَمَّ رتَ سْ الَةِ ويُ فْعَ الصَّ  اكِ رَ
نُكِ املَالَئِ  عَ بِيتُ تَلْ لَّامَ وتَ تْهُ يَ  ... كُ كُ افَعَ اشَ فَدَ رَ اكِ طَلَبَ الفِ  دَ

يْكِ تَنَكُّ  نْظُرْ إِلَ ْ يَ ا واهللاُ ملَ تِ نَعِيمَ مَ  ...رً الَكِ ملَّا نَكِرْ  نْ أَوْ
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امً  نَعِّ ريَ مُ ى العَشِ مَّ ي سَ وَ الّذِ فُورَ بِلَ  ... وهُ مَى الكَ َ ورَ ظَةِ اإلِرشْ  اكِ فْ
تِ  حْ مَ فَضَ وْ يْطَانِ يَ نُعِتِّ بِالشّ عَ  ...هِ وَ نُونِ إِذْ أَوْ هِ املَكْ ِّ  اكِ يفِ رسِ
ِ مَ  ريْ نْ غَ أَلْتِ طَالَقَهُ مِ ا سَ يَ  ...ا وإِذَ ابَكِ أو أَذً أَعْ  اكِ بَأْسٍ أَصَ

بِّكِ  نَانَ رَ مْتِ جِ رِ دْ حُ قَ ي بِالفَلَ ْيَ  ...ذِ  حلِ َ الُكِ وافْرتَ بَتْ فِعَ سَ  اكِ كَ
بً  نَا مَطْلَ وسُ بَتْ نُفُ غِ ا رَ اكَ مَ عْ ذَ يَ  ...ا مَ نْ نْ دُ انَا مِ شَ غْ ىضَ يَ َ الرِّ ريْ  اكِ غَ
هُ  جْ مُ وَ بْسُ مَ يَ وْ ي يَ نْدِ دُ عِ عْ امَ  ...كِ يَا سَ ا بِسَ اطِعً نُّكِ سَ عُّ سِ يَشِ  كِ وَ

نَ  يِّ ةٍ قَدْ زُ َرَّ ثْلُ جمَ رُ مِ نْ أَفْ  ...تْ والثّغْ نِ مِ وْ ا يفِ الكَ يعِ مَ مِ  الَكِ بِجَ
مٍ بَاسِ  لَّ نَجْ قُ كُ عْشَ حَّ  ...مٍ فَالنَّفْسُ تَ ى الضَّ جَ نِ الدُّ سْ ِيمُ يفِ حُ هتَ  اكِ وَ

قَ  نِّي الَ يُغَضُّ وَ فُ مِ الطَّرْ أَ وَ دَّ يفِ األَسْ  ...د رَ  الكِ نَظْمَ الآللِئِ مُ
هْ  لَ عَ يْلٍ قَدْ تَطَاوَ عْدِ لَ نْ بَ هُ مِ زَّ لِقَ  ...دُ لُوعِ فَامَ أَعَ َ الضُّ  اكِ بَنيْ

تُمْ لَ  ِيعَ مَنْ دِنْ بِطْتُ مجَ دْ غَ لَقَ ةَ املِسْ  ...هُ وَ بِطْتُ قُالَمَ تَّى غَ اكِ حَ  وَ
نْ أَوَ  ا فَطِنْتِ بَعْدُ أَنَّكِ عِ نَا مَ امُ فِنَ  ...دَ رَ ُ املَتَاعِ فَالَ يُ ريْ  اكِ خَ

انِ  رُ لِسَ كْ ءِ شُ الِ املَرْ يَارُ مَ خِ ادُ ال ...هِ وَ ؤَ الفُ هِ وَ جِ وْ الَحُ زَ صَ اكِ وَ  ذَّ
 َ اهنِ ْلُ لِسَ انِ محَ نْسَ ةُ اإلِ اوَ قَ شَ  تَعِيثُ يفِ األَمْ  ...ا وَ ارَ ا تَوَ إِذَ  الَكِ وَ

بَ  ا أَرْ نْهَ انِ مِ نْسَ ةُ اإلِ ادَ عَ سَ ةُ النُّسَّ  ...عٌ وَ ريَ جِ اءِ وَ نُ النِّسَ سْ  اكِ حُ
نَائِ  ي بِفِ بُ الّذِ حْ نُ الرَّ كَ املَسْ َ  ...هِ وَ اكِبِ قِيدَ يفِ األَرشْ ُ املَرَ ريْ  اكِ خَ

مُ  ؤْ الشُّ ةِ قَائِ  وَ ادَ عَ ثْلِ السَّ قْ  ...مٌ يفِ مِ نْ بِالَ شِ كِ مِ جَ وْ ي زَ يذِ اكِ فَأَعِ  وَ
مَ  كْ اجَ حلِِ وَ رَ الزَّ اهللاُ قَدْ قَدَ َ  ...ةٍ وَ يُوفُ رسَ نِكِ أَوْ ضُ جْ ريُ سِ  اكِ فَأَسِ

ريَ  يُوفَكِ أَوْ أَقِييلِ أَسِ ظِّكِ مِ  ...كِ فَاقْري ضُ ي بِحَ ذِ خُ رَ هَ وَ اكِ نِّي قَدْ  وَ
َاسِ   حلِ إِنْ تَبَدَّ ريُ وَ ا األَسِ يفَأَنَ  الَكِ أَينِّ الطَّلِيقُ طَالَقَةَ األَمْ  ...دِ
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بَ  ْتِ عِ محِ مُ إِنْ رَ حَ بُّ يَرْ الرَّ هُ وَ َ  ...ادَ محْ ا رُ َاكِ يَ محْ ا رُ َاكِ يَ محْ  اكِ رُ
ا لَ  اتٍ فَأُوالَهَ رَّ ا ثِنْتَ  ...كِ بثَالَث َمَ هَ دَ وا بَعْ جُ نَّا ونَرْ  اكِ مِ

نَ  الَمِ رَ كَ لَيْكِ قَدْ المُ عَ امَ  ...ا ثُمَّ السَّ ومِ بِاألَسْ رُ الرُّ جَّ بَحْ  كِ مَا عَ
 :رخآ لاقو

 وال تنطقي يف سوريت حني أغضب... خذي العفو مني تستديمي موديت
 فإنك ال تدرين كيف املغيب   ...رةــــــوال تنقريني نقرك الدف م

فتذهب باهلو ويأباك قلبي والقلوب تقلب... وال تكثري الشكو 
ا اجتمعا مل يلبث احلب يذهبإذ... فإين رأيت احلب يف القلب واألذ 

الذي أراه راجحاً قوياً من حيث األدلة التي سلفت هي وجوب  :واخلالصة
خدمة املرأة لزوجها وتأثم املرأة إذا رفضت خدمة زوجها من طبخ وعسل 

 .وعجني وكنس ونحو ذلك
وإذا قلنا بالوجوب وهو الصحيح سكنت نفوس الزوجني وتالشت 

 .املشاكل بني الزوجني


