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  من القرآن الكرمي
ه بعضهم علَى بعضٍ وبِما الرجالُ قَوامونَ علَى النساِء بِما فَضلَ اللَّ ﴿:قال تعاىل

أَنفَقُوا من أَموالهِم فَالصالحات قَانِتات حافظَات للْغيبِ بِما حفظَ اللَّه واللَّاتي تخافُونَ 
لَا تبغوا علَيهِن نشوزهن فَعظُوهن واهجروهن في الْمضاجِعِ واضرِبوهن فَإِنْ أَطَعنكُم فَ

  )٣٤:النساء(﴾سبِيلًا إِنَّ اللَّه كَانَ عليا كَبِريا 
  )١٩:النساء(وعاشروهن بِالْمعروف ﴾ ﴿:وقال تعاىل 
وأْمر أَهلَك بِالصلَاة واصطَبِر علَيها لَا نسأَلُك رِزقًا نحن نرزقُـك   ﴿:وقال تعاىل 

  )١٣٢:طه(عاقبةُ للتقْوى﴾والْ
  من السنة املطهرة

رحم اهللا رجال قام من الليل فصلى، مث أيقظ امرأته فصلت، فإن أبـت  (: قال
نضح يف وجهها املاء، ورحم اهللا امرأة قامت من الليل، فصلت مث أيقظت زوجهـا،  

   )رواه البخاري( )فصلى فإن أىب نضحت يف وجهه املاء
ل بيته، فليقل اللهم إين أسألك خري املوجل وخري املخرج بسـم  إذا وجل الرج(:وقال

 )رواه أبو داود( )اهللا وجلنا وبسم اهللا خرجنا وعلى اهللا ربنا توكلنا، مث ليسلم على أهله
  



 ٤

  املقدمة
يف هذا اجلزء سنتناول ما يتعلق بالعشرة الزوجية من أحكام وآداب، وهي كلها فيض من نبع قوله 

  )١٩من اآلية: النساء(هن بِالْمعروف﴾﴿ وعاشرو:تعاىل
وهي حماولة للبحث عن الكيفيات الشرعية لتحقيق هذا األمر اإلهلي، ألن الشرع الـذي أمـر   

  .باملعاشرة هو نفسه الشرع الذي دل على الطريق إليها، وبني ضوابطها ومحاها مما قد يتسرب إليها
ال تعرض عادة يف كتب الفقه، فإذا عرضـت ال  ولكن كثريا من املسائل املطروقة يف هذا الباب 

تتناول عادة يف هذا الباب، وهو مما قد يصرف النظر عنها، بل قد يسيئ للزواج حني نرى التفاصيل 
الطويلة العريضة عن األحكام املتعلقة باملهر، مث ال نرى إال الرتر اليسري من األحكام املتعلقة بالعشرة، مع 

  .صل يف احلياة الزوجية، ال املهرأن العشرة الزوجية هي األ
لك رأينا ختصيص هذا اجلزء هلذه الناحية، وقد تناولنا فيه ثالثة مواضيع كربى، تكاد حتصر كل ذل

  :ما يتعلق ذا الباب، كل موضوع منها خصصناه بفصل خاص، وهذه املواضيع هي
تقوم عليـه احليـاة   باعتبار األخالق هي األساس الذي  :األسس األخالقية للمعاشرة الزوجية

الزوجية، كما تقوم عليه حياة املسلم، وقد حاولنا من خالله تبيني الطرق العملية لتحصيل هذه األسس 
   . األخالقية اليت تقوم عليها املعاشرة الزوجية، باعتبار الفقه خمتصا باملسائل العملية حكما وتبيينا

م للمسؤولية على بيت الزوجية بني الرجـل  باعتبار القوامة هي املنظ: متطلبات القوامة الزوجية
واملرأة، حىت ال يطغى منهما على ما أنيط به من مسؤوليات، فيقع االحنراف يف حياة األسرة، مما يؤثر 

  .يف حتقيق املقاصد الشرعية
وهي من النواحي املهمة اليت تبىن عليها احلياة  :الضوابط الشرعية للمعاشرة اجلنسية بني الزوجني

، ولكن ترك الفقهاء للبحث يف تفاصيل هذه املسائل أوجد اال اخلصب لغريهم ليتكلم فيها الزوجية
حبق أو بباطل، حبيث أصبحت مسائل هذا الباب ألصق باألدب وغريه منها بالفقه، مع أن الفقه هـو  

  .العلم الذي يبني أحكام اهللا ال غريه من العلوم
اب هي كتب السنة واألخالق وغريها زيادة على كتب وحنب أن نبني أن أكثر مراجعنا يف هذا الب

  .الفقه
  



 ٥

  العشرة الزوجية وأسسها األخالقية ـ أوال
نتناول يف هذا الفصل ما يطلق عليه الفقهاء باملعاشرة باملعروف، وجيعلونه ضمن احلقوق املشتركة 

ن هذا اجلانب لتوقف بني الزوجني، وال يطيل الفقهاء عادة احلديث عنه، ولكنا رأينا ضرورة احلديث ع
  .كمال احلياة الزوجية عليه، بل ال تصح بدونه

وسنته العطرة، ولن خنوض  وسيكون معظم كالمنا يف هذا الفصل مسنتبطا من كالم املصطفى 
كثريا يف اخلالفات الفقهية إال إذا دعت الضرورة إىل ذلك، ألن معظم ما سريد يف هذا الفصل مـن  

يف  إن أسأنا فهم حديث أو أسأنا عرض صورته  ه، ونعتذر مسبقا منه القطعي املتفق على القول ب
  .بيته، فهو أشرف وأجل من أن يعرب عنه لسان أو حيد صفاته قلم

﴿ ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجا لتسكُنوا إِلَيهـا  : تعاىلوقد رأينا انطالقا من قوله 
يلَ بعجونَ﴾وفَكَّرتمٍ يقَول اتلَآي كي ذَلةً إِنَّ فمحرةً ودوم كُمأن العشرة الزوجني تقوم ) ٢١:الروم(ن

  :على أساسني مها
املودة اليت تربط بني الزوجني، فتمأل حياما بالسعادة والسرور، وهو مقصد من مقاصد الزواج 

  ١ )إذا نظر إليها سرته :( الكربى كما قال 
الرمحة اليت تتعاىل على املصاحل الشخصية واألهواء الذاتية، فتغلب املصلحة العامة علـى األذواق  

  .املتقلبة
وقد أردنا من هذا الفصل أن نبني األسباب والوسائل اليت تؤدي إىل حتقيق ذينك األساسـني يف  

  .حياة األسرة املسلمة
لعشرة الزوجية، ويبني حكمها، واألسس وقبل أن ندخل يف فصول هذا اجلزء نقدم متهيدا يعرف ا

  .األخالقية العامة اليت تقوم عليها
  :تعريف العشرة وحكمها

: تـخالطوا؛ وعشرية الرجل: الـمخالطة؛ عاشرته معاشرةً، واعتشروا وتعاشروا: العشرةُ: لغة
عشريةُ العامة مثل بنـي متيم وبنـي هم القبـيلة، والـجمع عشائر، وال: بنو أَبـيه اَألدنونَ، وقـيل

ريشوالع ،راشعالـم   ريشالقبـيلة، والع   ريشالقريب والصديق، والــجمع  : عمرو بن متيم، والع
. الزوج:   زوجها َألنه يعاشرها وتعاشره كالصديق والـمصادق؛ والعشري: عشراء، وعشري الـمرأَة

. أَهلـه : ومعشر الرجل. ؛ أَي لبئس الـمعاشر  ﴾لَبِئْس الـمولـى ولَبِئْس  العشري  ﴿: تعاىلوقوله 
                                                

 . سبق خترجيه   )١(



 ٦

رشعط معناهم: والـمهم والرفَر والقَور والنشعالـجماعة، متـخالطني كانوا أَو غري ذلك؛ والـم :
يضاً الرجال والعالَـم أَيضاً للرجال الـجمع، ال واحد هلم من لفظهم، للرجال دون النساء، والعشرية أَ

الـمعشر كل مجاعة أَمرهم واحد نـحو معشر الـمسلـمني ومعشر : وقال اللـيث. دون النساء
  ١مجاعات الناس: والـمعاشر. الـمشركني

، أو هي األخالق اليت  تقتضـيها  ٢هي ما يكون بني الزوجني من األلفة واالنضمام: اصطالحا
  .ة بني الزوجنياملخالط

واملعاين اللغوية السابقة، واالستعمال الشرعي له يدل على هذا، فقد ورد يف القرآن الكرمي فقد قال 
يف العربية الكمال  ]عشر  [حقيقة (:قال ابن العريب، )١٩:النساء(﴿ وعاشروهن بِالْمعروف ﴾:تعاىل

وعشرة متام العقد يف  ،ح استبدادهم عن غريهمفإنه بذلك كمل أمرهم وص، ومنه العشرية ، والتمام 
فأمر اهللا سبحانه األزواج إذا عقدوا على النساء أن يكون أدمة ما  ،ويعشر املال لكماله نصابا، العدد 

  ٣ )وأهنأ للعيش، وأقر للعني ، فإنه أهدأ للنفس ، بينهم وصحبتهم على التمام والكمال 
  :حكم املعاشرة باملعروف

القرآين والنصوص النبوية على لزوم املعاشرة باملعروف إال أن الفقهاء اختلفوا يف  مع صراحة األمر
  :حكمها على قولني
، أن العشرة باملعروف بني الزوجني مندوبة ومستحبة، وهو قول احلنفية واحلنابلة: القول األول

ومستحب، وكذلك وأنه مندوب إليه ، من أحكام النكاح الصحيح املعاشرة باملعروف (:قال الكاساين 
   ٤ )من جانبها هي مندوبة إىل املعاشرة اجلميلة مع زوجها

لكنهم مع ذلك، من حيث الواقع يقولون بالوجوب، فقد اعتربوا ضررها سببا لتدخل القاضي، 
ولو كانت يف مرتل الزوج وليس معها أحد يسـاكنها،  (:قال الكاساين عند ذكره صور سكن املرأة 

سأل القاضي جرياا فإن أخربوا مبا قالت، وهم قوم ؛ وج يضرا ويؤذيها فشكت إىل القاضي أن الز
وإن مل يكن اجلريان ، صاحلون فالقاضي يؤدبه ويأمره بأن حيسن إليها ويأمر جريانه أن يتفحصوا عنها

أقرها ؛ قوما صاحلني أمره القاضي أن حيوهلا إىل جريان صاحلني فإن أخربوا القاضي خبالف ما قالت 
  ٥ )ومل حيوهلاهناك 

                                                
 . ٢/٢٤٦:، الغريب البن سالم١٨٢:، خمتار الصحاح٤/٥٧٤:لسان العرب   )١(
 . ٣٠/١١٩:املوسوعة الفقهية   )٢(
 . ١/٦٤٨: أحكام القرآن البن العريب   )٣(
 . ٢/٣٣٤:بدائع الصنائع:انظر بتصرف بسيط،    )٤(
 . ٤/٢٣:بدائع الصنائع   )٥(



 ٧

واجب  - أي العشرة باملعروف  - هذا : وجوب العشرة باملعروف، قال ابن العريب:  القول الثاين
فيشـترطونه  ، على الزوج وال يلزمه ذلك يف القضاء إال أن جيري الناس يف ذلك على سوء عـادم  

  .١ويربطونه بيمني
من إمساك مبعروف أو تسريح ، تعاىل به  - الواجب احلكم بني الزوجني مبا أمر اهللا (:قال ابن تيمية

بطيب نفس وانشراح صدر فإن ، فيجب على كل من الزوجني أن يؤدي إىل اآلخر حقوقه ، بإحسان 
وهـو العشـرة   ، وحقا يف بدنه ، وهو الصداق والنفقة باملعروف ، للمرأة على الرجل حقا يف ماله 

  ٢)واملتعة
  :أسس العشرة باملعروف

باملعاشرة باملعروف، فقد ذكر العلماء كثريا من مظاهر املعاشرة باملعروف،  تعاىل استنادا إىل أمر اهللا
منها ما يتعلق باحلقوق املادية للزوجة من املهر والنفقة، ومنها ما يتعلق باحلقوق املعنوية، وقبل أن حناول 

  .ه تلك األسسحصر األسس اليت تقوم عليها املعاشرة باملعروف، نعرض بعض كالمهم هنا لنستنبط من
وترك أذاها بـالكالم  ، ومن املعروف أن يوفيها حقها من املهر والنفقة والقسم : قال اجلصاص

وترك العبوس والقطوب يف وجهها بغري ذنب، وما جرى ، وامليل إىل غريها ، واإلعراض عنها ، الغليظ 
  ٣ )جمرى ذلك

ي الزوج إىل زوجته ما فرض اهللا هلا وأقل ما جيب يف أمره بالعشرة باملعروف أن يؤد: قال الشافعي
فَلَـا تميلُـوا كُـلَّ الْميـلِ فَتـذَروها      : تعـاىل عليه من نفقة وكسوة وترك ميل ظاهر فإنه يقول 

﴾لَّقَةع٤، ومجاع املعروف إتيان ذلك مبا حيسن لك ثوابه وكف املكروه)١٢٩:النساء(كَالْم.  
بني الزوجني كف املكروه، وإعفاء صاحب احلق ومجاع املعروف : وقال الشافعي يف موضع آخر

  .٥ال بإظهار الكراهية يف تأديته فأيهما مطل بتأخريه فمطل الغين ظلم، من املؤنة يف طلبه 
قـال يف  ، ينبغي للرجل أن حيسن إىل أهل داره حىت يكون أحب النـاس إلـيهم   : وقال مالك

، ويلبس ثيابا ال يكسوهم مثلـها  ، ياله وهو يف سعة من أن يأكل من طعام ال يأكل منه ع: املختصر
وال ينبغـي أن  ، ولكن يكسوهم ويطعمهم منه وأكره أن يسأل الرجل عما أدخل داره من الطعـام  

                                                
 . ١/٦٤٨: أحكام القرآن البن العريب   )١(
 . ٢٠٩:السياسة الشرعية   )٢(
 . ٢/١٥٧:اجلصاص   )٣(
 . ٥/١١٤:األم   )٤(
 . ١/٢٠٤:أحكام القرآن للشافعي   )٥(



 ٨

  .١يفاحش املرأة وال يكثر مراجعتها وال تردادها
انطالقا من هذا، فإن حلسن العشرة ـ إذا ما استثنينا احلقوق املادية اليت سبق ذكرها ـ ركنان   

سيان ال نستنبطها فقط من كالم الفقهاء، بل جندها يف القرآن الكرمي والسنة صـرحية ال حتتمـل   أسا
  .خالفا، مفصلة ال يشوا إام

﴿ ومن ءايـته أَنْ خلَق : تعاىلوقد وردت اإلشارة إىل هذين الركنني يف القرآن الكرمي يف قوله 
نواْ إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً إِنَّ في ذَلك َأليـات لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجاً لِّتسكُ

  )٢١:الروم( ﴾
جعل بني الزوجني املودة والرمحة،  تعاىلفقد ذكرت اآلية، وهي تعرض نعم اهللا على عباده أن اهللا 

مودة باامعة، ورمحة بالولـد،  : ٢حني حصرها فقال وقد قيل يف معنامها أقوال كثرية، ابتعد بعضها
، وهذا القائل إن أراد التمثيل، فال )٢: مرمي(﴿ ذكر رمحة ربك عبده زكريا﴾ : تعاىلواستدل بقوله 

حرج يف ذلك، واملثال صحيح، لكنه إن أراد احلصر، فهو بعيد ال يساعده عليه اللفظان ال من ناحية 
وكون املودة مبعىن احملبة، كناية عن النكاح أي اجلماع (: وقد قال األلوسياللغة، وال من ناحية الشرع، 

  ٣ )للزومها له ظاهر، وأما كون الرمحة كناية عن الولد للزومها له، فال خيلو عن بعد
  .ومن األقوال القريبة احملصورة أن املودة للشابة، والرمحة للعجوز، أو املودة للكبري والرمحة للصغري

احملبة حالة : قيل يف تفسري املودة والرمحة، ما ذكره الفخر الرازي عن بعضهم قال ومن أحسن ما
حاجة نفسه، ورمحة حالة حاجة صاحبه إليه، وهذا ألن اإلنسان حيب مثالً ولده، فإذا رأى عدوه يف 
شدة من جوع وأمل قد يأخذ من ولده ويصلح به حال ذلك، وما ذلك لسبب احملبة وإمنا هو لسبب 

  . الرمحة
يفضي إىل اآلخر، فاملودة تكون أوالً، مث إا تفضي إىل : ذكر ههنا أمرين أحدمها تعاىلأو أن اهللا 

  .الرمحة، وهلذا فإن الزوجة قد خترج عن حمل الشهوة بكرب أو مرض ويبقى قيام الزوج ا رمحة ا
ليها العشرة الزوجية، والنص القرآين حيتمل مع هذه التفاسري مجيعا التعبري عن األسس اليت تقوم ع

مع الصغرية والكبرية، والولود والعقيم، فاملودة هلا جوانبها اخلاصة يف هذه العشرة والرمحة هلا جوانبها 
  .كذلك اخلاصة ا، فال ينفي أحدمها اآلخر

                                                
 . ٧/٢١٢:املنتقى   )١(
املودة حب الرجل امرأته، والرمحـة  :  اله احلسن، وروي عن ابن عباس أيضا قولهروي ذلك عن  ابن عباس وجماهد وق   )٢(

 . ، وهذا القول أمشل١٤/١٧:رمحته إياها أن يصيبها بسوء، القرطيب
 . ٢١/٣٢:روح املعاين   )٣(



 ٩

ولألسف، فإن هذا العصر الذي ارتدت فيه البشرية على أعقاا إىل اجلاهلية األوىل جيري التركيز 
ب، ويعبد كصنم من دون اهللا، وتعزل الرمحة كليا عن هذا احلب، فيتحـول إىل مـاخور   على احل

لالحنرافات، فيأيت النص القرآين ليبني حاجة احلب إىل الرمحة، فاحلب حظ النفس، والرمحة حظ القلب 
  .احلي، ولذة احلب قاصرة على احملب، ونعمة الرمحة متعدية إىل غريه

بني املنهج اإلمياين الذي تراعى فيه مصاحل احملب واحملبوب، وبـني  يقول سيد قطب مبينا الفرق 
وخباصـة يف   - كثريون حيسبون أن التقيد مبنهج اهللا (املناهج األخرى اليت تقدم اهلوى على املسؤولية، 

واالنطالق مع الذين يتبعون الشهوات ميسر مريح  وهذا وهم كبري، . شاق جمهد - عالقات اجلنسني 
يف كل تصرف ؛ وإقصاء الواجب  - واللذة وحدها  - ت من كل قيد ؛ وحتري اللذة فإطالق الشهوا

الذي ال مكان له إذا كانت اللذة وحدها هي احلكم األول واألخري؛ وقصر الغاية من التقاء اجلنسني يف 
كل عامل اإلنسان على ما يطلب من مثل هذا االلتقاء يف عامل البهائم ؛ والتجرد يف عالقات اجلنسني من 

قيد أخالقي، ومن كل التزام اجتماعي، إن هذه كلها تبدو يسرا وراحة وانطالقا،  ولكنها يف حقيقتها 
  ١ )عقابيل مؤذية مدمرة ماحقة - بل يف حياة كل فرد  - مشقة وجهد وثقلة، وعقابيلها يف حياة اتمع 

من سلوكات حتارب والواقع خري دليل على ذلك، فإن ما ينتشر اآلن من أفكار وما ينطلق منها 
الزوجة باحلبيبة، وحتارب املسؤولية باهلوى، وحتارب املصاحل العامة باألهواء شخصية، قد نشأت عنه، 

  .وستنشأ من الدمار باإلنسان وباألسرة اليت هي مهد اإلنسان ما ال ميكن تصوره
عالقـات  كانت فوضى ال(فقد حصل مثل هذا أو قريب منه يف اتمعات اجلاهلية األوىل فقد 

اجلنسية هي املعول األول الذي حطم احلضارات القدمية، حطم احلضارة اإلغريقية وحطم احلضـارة  
  ٢)الرومانية وحطم احلضارة الفارسية، وهذه الفوضى ذاا هي اليت أخذت حتطم احلضارة الغربية الراهنة

ت اليت أرهقتها اجلاهلية وال بأس أن نذكر هنا أمثلة واقعية عن حاجة احلب إىل الرمحة يف اتمعا
من العادة اجلارية يف طبقة (: فحرفت كل املعاين النبيلة، فقد كتب بول بيورو يصف الواقع الفرنسي

العاملني يف فرنسا أن املرأة منهم تأخذ من خدا ميثاقا قبل أن يعقد بينهما النكاح، أن الرجل سيتخذ 
اءت امرأة يف حمكمـة احلقـوق مبدينـة سـني     ولدها الذي ولدته قبل النكاح ولدا شرعيا له، وج

إنين كنت قد آذنت بعلي عن النكاح بأين ال أقصد بالزواج إال استحالل األوالد الـذين  :فصرحت
ولدم نتيجة اتصايل به قبل النكاح، وأما أن أعاشره وأعيش معه كزوجة، فما كان يف نييت عند ذاك، 

أصيل اليوم الذي مت فيه زواجنا، ومل ألتق به إىل هذا وال هو يف نييت اآلن، ولذلك اعتزلت زوجي يف 
                                                

 . ١/٦٣٢:يف ظالل القرآن    )١(
 . ١/٦٣٢:يف ظالل القرآن    )٢(



 ١٠

  ١ )اليوم، ألين كنت ال أنوي قط أن أعاشره معاشرة زوجية
وكأن هذا النص يعرب عما مر يف تفسري اآلية من أن احلب هو اجلماع، والرمحة هي الولد، فهؤالء 

  .بالتكاليفيرضون باحلب ذا املعىن اهلابط، ويتربؤون من الرمحة ألا ترهقهم 
وقد أجرت املعاهد العلمية عدة استفسارات عن احلب احلر يف السويد، فتبني منها أن الرجل تبدأ 

يف املائة من  ٩٥وأن . والفتاة يف سن اخلامسة عشرة. عالقاته اجلنسية بدون زواج يف سن الثامنة عشرة
  ! سنة هلم عالقات جنسية  ٢١الشبان يف سن 

يف املائة من هـذه العالقـات    ٧إن :املطالبني حبرية احلب، فإننا نقول وإذا أردنا تفصيالت تقنع
  ! يف املائة منها مع صديقات عابرات  ٥٨و! يف املائة منها مع حبيبات  ٣٥اجلنسية مع خطيبات، و

يف املائة من  ٣وجدنا أن . وإذا سجلنا النسب عن عالقة املرأة اجلنسية بالرجل قبل سن العشرين
  ! يف املائة منها مع صديق عابر  ٦٤و! يف املائة منها مع خطيب  ٢٧و. ع أزواجهذه العالقات م

يف املائة من نساء السويد مارسن عالقات جنسية كاملـة قبـل    ٨٠إن :وتقول األحباث العلمية
  ! يف املائة بقني بال زواج ٢٠الزواج و

يلة األجل، مع زيادة عـدد  وأدت حرية احلب بطبيعة احلال إىل الزواج املتأخر، وإىل اخلطبة الطو
األطفال غري الشرعيني، والنتيجة الطبيعية بعد ذلك أن زاد تفكك األسرة، فنسبة الطالق يف السويد هي 

، إن طالقًا واحدا حيدث بني كل ست أو سبع زجيات، طبقًا لإلحصاءات الـيت  ٢أكرب نسبة يف العامل
دأت صغرية، وهي مستمرة يف الزيادة، يف عـام  أعدا وزارة الشؤون االجتماعية بالسويد، والنسبة ب

يف عام  ١٠٤ألف من السكان، مث ارتفع هذا الرقم إىل  ١٠٠طالقًا بني كل  ٢٦كان حيدث  ١٩٢٥
  .٣، والنسبة ال تزال ترتفع١٩٥٤يف عام  ١١٤، مث ارتفع إىل ١٩٥٢

حتمل الفتاة،  يف املائة من الزجيات تتم اضطرارا حتت ضغط الظروف، بعد أن ٣٠وسبب ذلك أن 
والزواج حبكم الضرورة ال يدوم بطبيعة احلال كالزواج العادي، ويشجع على الطـالق أن القـانون   

فاألمر سهل جدا، وإذا . السويدي ال يضع أية عقبة أمام الطالق إذا قرر الزوجان أما يريدان الطالق
  ! ق فإن أي سبب بسيط يقدمه، ميكن أن يتم به الطال. طلب أحدمها الطالق

بعد هذا كيف نعرض عن هذا التوجيه القرآين لنتلقى توجيهات ال ختالف الشرع فحسب، بـل  

                                                
 . ١/٦٣٤:يف ظالل القرآن: نقال عن   )١(
بناء على اإلحصائيات القدمية، أما اآلن، فإن الغرب يتوجه بفكره وختطيطه لتبديل أسلوب الزواج إىل أساليب أخـرى     )٢(

 . يريد فرضها على العامل باسم العوملة، منها ما أراده يف مؤمتر السكان من إطالق احلريات اجلنسية يف العامل
 . ١/٦٣٥: لقرآنيف ظالل ا: هذه اإلحصائيات منقولة عن   )٣(



 ١١

  .ختالف الفطرة والعقل، وحتارب اإلنسانية مجيعا
، ١إن القرآن الكرمي ذكر هذين الركنني يف معرض امتنانه على عباده بنعمـه : وقد يقال بعد هذا

على حتقيقهما، والنعمة ال يكلف ا، واجلواب على مث نكلف العمل ، فكيف يصح اعتبارمها ركنني
، ومع ذلك نكلف بالسعي يف حتصيله، فكذلك املودة والرمحة من اهللا، ذلك، أن الرزق نعمة من اهللا

  . ال ينفي على العبد التكليف، ألن حتقيق التكليف مناط بالتوفيق اإلهلي تعاىلوكوما من اهللا 

                                                
اإلنسان جيد بني الزوجني من التراحم ما ال جيده : من التوجيهات اليت ذكرت هلذه النعمة ما ذكره الفخر الرازي بقوله   )١(

بني ذوي األرحام، وليس ذلك مبجرد الشهوة، فإا قد تنتفي وتبقى الرمحة فهو من اهللا، ولو كان بينهما جمرد الشهوة، والغضب 
ع، وهو مبطل للشهوة، والشهوة غري دائمة يف نفسها، لكان كل ساعة بينهما فراق وطالق، فالرمحة اليت ـا يـدفع   كثري الوقو

 . اإلنسان املكاره عن حرمي حرمه هي من عند اهللا وال يعلم ذلك إال بفكر



 ١٢

  سباا مراتبها وأ: الزوجية ملودةاـ  ١
  :حقيقة احملبة

مصدر الـمودة، والود الـحب يكون فـي مجع مداخـل الـخير، ووددت الشيَء : الود: لغة
يود أَحدهم لو : أَود، وهو من اُألمنِـية؛ وددت ويفْعلُ منه يود ال غري؛ ذكر هذا فـي قوله تعالـى

ودك ووديدك كما تقول حبك وحبِـيبك، ود الشيَء وداً ووِداً ووداً وودادةً : يعمر أَي يتمىن، ويقال
بودي أَن يكون كذا؛ وقوله : الـمودة؛ تقول: أَحبه؛ والود والود والوِد: ووِداداً ووداداً ومودةً وموددةً

؛ معناه ال أَسأَلكم أَجـراً علــى   ﴾إِال الـمودة فـي القُرىب  قل ال أَسأَلكم علـيه أَجراً ﴿: تعاىل
تبلـيغ الرسالة ولكنـي أُذكركم الـمودة فـي القرىب؛ والودود فـي أَمسـاء اهللا عـز وجـل،    

  .١الـمـحب لعباده
املودة واحلب من األحوال القلبية اليت قد ال تسعف العبارة عن التعبري عنها، فلذلك : ٢اصطالحا

انت أكثر التعريفات للحب تغلب عليها الشاعرية، أكثر مما تغلب عليها األجناس واألنواع، ولكن ك
للغزايل بني ذلك نصا مهما يرجع إليه كل من حتدث عن احلب، وهو وإن كان مورده يف حب اهللا، إال 

  .أن التعريف يستقيم مع أي حب
  .عنه يف هذا املبحث هلذا التعريف وسنلخص هنا كالم الغزايل ألمهيته، والفتقار ما سنتحدث

أول ما ينبغي أن يتحقق؛ أنه ال يتصور حمبة إال بعد معرفة وإدراك، إذ ال حيب اإلنسان : قال الغزايل
إال ما يعرفه، ولذلك مل يتصور أن يتصف باحلب مجاد، بل هو من خاصية احلي املدرك، مث املدركات 

درك ويالئمه ويلذه، وإىل ما ينافيه وينافره ويؤمله، وإىل ما ال يف انقسامها تنقسم إىل ما يوافق طبع امل
يؤثر فيه بإيالم وإلذاذ، فكل ما يف إدراكه لذة وراحة فهو حمبوب عند املدرك، وما يف إدراكه أمل هو 

  . مبغوض عند املدرك، وما خيلو عن استعقاب أمل ولذة ال يوصف بكونه حمبوباً وال مكروهاً
اإلدراكات، ولكن ما الذي مييز إدراك احملبة عن غريه، جييب الغزايل على ذلك  فاحملبة إذن نوع من

بأن احملبة إدراك ما فيه لذة، ألن كل لذيذ حمبوب عند امللتذ به، ومعىن كونه حمبوباً أن يف الطبع مـيالً  
  .إليه، ومعىن كونه مبغوضاً أن يف الطبع نفرة عنه

احلب عبارة عن ميل الطبع إىل الشيء (: ريف للحب، فقالوانطالقا من هذا أورد الغزايل هذا التع
امللذ، فإن تأكد ذلك امليل وقوي مسي عشقاً، والبغض عبارة عن نفرة الطبع عن املؤمل املتعب، فإذا قوي 

                                                
 . ٣/٤٥٣:لسان العرب   )١(
ا اإلسالمي لوال أن العامل اآلن يكاد جيمع على تفسـري  مل نكن حباجة إىل هذا التعريف االصطالحي للمحبة يف مفهومن   )٢(

 . آخر للحب جيعله تعبريا عن املمارسة اجلنسية مهما كان نوعها، فلذلك أوردنا هذا التعريف حىت ننفي ما قد يرد على الذهن



 ١٣

  ١ )مسي مقتاً
  مراتب احملبة الزوجية وأحكامها

قلبه، وشعر مبحبته هلا، وقد حتدثنا يف اجلزء األول عن أولوية اختيار من يريد الزواج من تعلق ا 
حتدثنا هناك عن أنواع احلب من تلك احليثية، ويف هذا املطلب، نتحدث عن احلب، ومراتبه وما يتعلق 
ا من أحكام بعد حصول الزواج، فاحلب يف املفهوم اإلسالمي إمنا يستقر وينمو بعد الزواج، أما قبل 

لزواج، وقد يكون مرضا يعاجل منه إن مل يـتم علـى   الزواج، فقد يكون إعجابا أو حبا مبدئيا غايته ا
  .أساسه الزواج

أما يف املفاهيم غري اإلسالمية، أويف الواقع غري اإلسالمي، فينتهي احلب عندهم بالزواج، فالزواج 
عندهم نعي احلب، ويوم تدخل الزوجة بيت الزوجية يبدأ البحث عن العشيقة واحلبيبة والصديقة، وال 

  .يب احلبيبة من القالة ما يشني عرضها ألن احلب يف عرفهم خيلو من الرمحةضرر عندهم أن يص
أما احلب يف املفهوم اإلسالمي فيخالف ذلك متاما، بل هو يسمو إىل أن يصل الدرجات الرفيعة 

  .من التقرب إىل اهللا، فيصبح التقرب على أساس ذلك من الزوجة نوعا من التقرب إىل اهللا
ا أن نصنف احلب املتعلق بالزوجة إىل ثالثة أنواع، أو ثالث مراتب ترتل من وميكننا انطالقا من هذ

  :العلو الساحق لترتل احلضيض اآلسن، وهذه املراتب هي
  احلب اإلمياين : املرتبة األوىل

، فمن متكنت حمبة اهللا يف قلبه أوجبت أن حيب ما حيبه  تعاىلإن أساس احملبة اإلميانية هو حب اهللا 
حب ما أحبه ربه كان ذلك احلب له وفيه، فإذا أحب من الزوجة ما يربطه بربه، ويصله به، اهللا، فإذا أ

من نكح : بل نزيد عليه ونقول(:فتصري الزوجة وسيلة إىل ذلك، فإن حبه هلا حب يف اهللا ،قال الغزايل
عو لـه  امرأة صاحلة ليتحصن ا عن وسواس الشيطان ويصون ا دينه أو ليولد منها له ولد صاحل يد

ولذلك وردت األخبار بوفور األجر . وأحب زوجته ألا آلة إىل هذه املقاصد الدينية فهو حمب يف اهللا
  ٢ )والثواب على اِإلنفاق على العيال حىت اللقمة يضعها الرجل يف يف امرأته

                                                
 . ٤/٢٩٦: اإلحياء   )١(
 . ٢/١٦٣: اإلحياء   )٢(



 ١٤

نت إن أحبها هللا توصال ا إليه واستعانة على مرضاته وطاعته أثيب عليها، وكا(:وقال ابن القيم
من قسم  احلب هللا توصال ا إليه، ويلتذ بالتمتع ا، وهذا حاله أكمل اخللق الذي حبب إليه من الدنيا 

   ١ )النساء والطيب، وكانت حمبته هلما عونا له على حمبة  اهللا وتبليغ رسالته والقيام بأمره
  :حكمه

لصديقني والسابقني، أمجع العلماء على أن هذا النوع من احلب هو أرفع املراتب، وهو حب ا
حب وبغض، ويترتب عليهما فعل وترك، فمن كـان حبـه   : كله يدور على أربع قواعدألن الدين 

وبغضه وفعله وتركه هللا فقد استكمل اإلميان، حبيث إذا أحب أحب هللا، وإذا أبغض أبغـض هللا، وإذا  
، وهذا ٢إميانه ودينه حبسبهفعل فعل هللا، وإذا ترك ترك هللا، وما نقص من أصنافه هذه األربعة نقص من 

  :اإلمجاع يستند إىل أدلة كثرية، نكتفي منها بنوعني من األدلة، هي
  : ـ األدلة العامة أوال

وهي النصوص الكثرية الدالة على فضل احلب يف اهللا، واليت ال ختصص رجال وال امرأة، ومن هذه 
اهللا ورسوله أحب إليـه ممـا   ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان أن يكون (: النصوص، قوله 

، ٣ )سوامها، وأن حيب املرء ال حيبه إال هللا، وأن يكره أن يعود يف الكفر كما يكره أن يقذف يف النار
  .حمبة من كمل إميام بأا ال تكون إال هللا ففي هذا احلديث قيد 

عل هذه األمور وإمنا ج(:قال ابن أيب مجرة معلال سبب جعل هذه الثالثة عالمات لكمال اإلميان
وأن ال مانح وال مانع يف ، الثالثة عنوانا لكمال اإلميان ألن املرء إذا تأمل أن املنعم بالذات هو اهللا تعاىل 

اقتضى ذلك أن يتوجه ، وأن الرسول هو الذي يبني له مراد ربه، وأن ما عداه وسائط ، احلقيقة سواه 
وأن يتيقن أن مجلة ما وعد وأوعد  .ب إال من أجلهوال حيب من حي، فال حيب إال ما حيب : بكليته حنوه
وأن العود إىل الكفر ، فيحسب أن جمالس الذكر رياض اجلنة ، وخييل إليه املوعود كالواقع  .حق يقينا

  ٤ )إلقاء يف النار
وكل ما ورد يف فضل احلب يف اهللا ال خيصص رجال وال امرأة، وال احلب بني الرجال فيما بينهم، 

فيما بينهم، أما ورود ذلك بصيغة املذكر، فهو على ما جرى لسان العرب من التعبري عن وال النساء 
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كل ما يشترك فيه الرجال والنساء بصيغة التذكري، والدليل على ذلك ما جاء يف أحاديث أخرى كقوله 
 :)فاعتربه عمال يصلح من الرجال والنساء١ )أفضل األعمال احلب يف اهللا والبغض يف اهللا ،.  

ال بأس أن نورد هنا للداللة على فضل هذا احلب الرفيع حديثني إهليني ذكرا نوعني من اجلزاء و
ألصحابه، أحدمها دنيوي، واآلخر أخروي، وكالمها يعرب عن الدرجة الرفيعة هلذا احلب، أما األول فقد 

تـزاورين يف  وجبت حمبيت للمتحابني يف واملتجالسـني يف وامل : قال اهللا عز وجل(:بقوله عرب عنه 
أين املتحابون جباليل اليوم أظلهم يف : إن اهللا يقول يوم القيامة(:، وأما الثاين، فقوله ٢ )واملتباذلني يف

   ٣ )ظلي يوم ال ظل إال ظلي
  : ـ األدلة اخلاصة ثانيا

بـذلك،   لنسائه، بل ورد التصريح منه  وهي ورود األحاديث الصحيحة املتواترة عن حبه 
رؤ الكثري من املتزمتني واملتورعني عليه، بل يعتربونه قصورا وسفها، فعن عمرو بن العاص وهو ما ال جي

أي الناس أحب : فأتيته، فقلت: بعثه على جيش ذات السالسل، قال أن النيب     - رضي اهللا عنه  - 
عد عمر بن اخلطاب، ف: مث من؟ قال: أبوها،  قلت: من الرجال، فقال: عائشة، فقلت: إليك؟ قال 

لعمرو بن العاص، وقد كان حديث عهد باإلسالم مبحبته لعائشة   ، ففي هذا احلديث صرح ٤رجاال
،رضي اهللا عنها،  ومل يعترب ذلك أمرا شخصيا يستحيا من ذكره، ومسى عائشة ،رضـي اهللا عنـها،    

  .بامسها، والبعض منا يعترب ذكر اسم املرأة دياثة، وكأنه أحرص على عرضه منه 
ر ذلك احلب، ومل يكن اشتهاره قدحا وال عيبا، حىت كان مسروق رمحه اهللا يقـول إذا  بل اشته
  ٥ )املربأة من فوق سبع مسوات حدثتين الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول اهللا (: حدث عنها

: فعن كرمية بنت مهام قالتوكانت عائشة ،رضي اهللا عنها، حتب هذا الوصف، بل حتدث به، 
كان (: ما تقولني يا أم املؤمنني يف احلناء ؟ فقالت: م فأخلوه لعائشة فسألتها امرأةدخلت املسجد احلرا

 ، ٦ )ويكره رحيه وليس مبحرم عليكن بني كل حيضتني أو عند كل حيضـة ، يعجبه  لونه   حبييب 
ال كرسول فقط، بل  ولنتأمل هذا التعبري من عائشة ،رضي اهللا عنها، وهي تعرب عن مشاعر جتاهه 
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  .، وحبثها عما يعجبهج أيضا، مث مسارعتها فيما حيبه كزو
خرج من عندها  أنه  شدة غريا عليه، قالت تذكر حادثة هلا معه  وقد كان من حبها له 

وما : فقلت: ما لك يا عائشة أغرت قالت: فجاء فرأى ما أصنع فقال: فغرت عليه قالت: ليال، قالت
يا رسول اهللا أو معي : أفأخذك شيطانك قالت: رسول اهللا يل أن ال يغار مثلي على مثلك ،فقال 

نعم، ولكن ريب عز : ومعك يا رسول اهللا قال: نعم قلت: ومع كل إنسان قال: نعم قلت: شيطان قال
  .١وجل أعانين عليه حىت أسلم

 ﴿:أوب احلرة نفسها فأنزل اهللا : ، فأقولكنت أغار على الاليت وهنب أنفسهن للنيب : وقالت
واهللا ما أرى ربـك إال  : ، قلت)٥١:األحزاب(ترجِي من تشاُء منهن وتؤوِي إِلَيك من تشاُء ﴾ اىلتع

  .يسارع لك يف هواك
حبب إيل من دنياكم الطيب (: قال ومل يكن ذلك احلب خاصا بعائشة ،رضي اهللا عنها، فعنه 

  ٢ )والنساء وجعل قرة عيين يف الصالة
وقد أحب مـن اخللفـاء   (:، فقد قال ابن حزم - رضي اهللا عنهم  - الصاحل أما حب السلف 

  )الراشدين واألئمة املهتدين كثري
  آثاره يف العشرة الزوجية

ذكرنا يف النصوص السابقة اآلثار اليت ينتجها هذا احلب يف اإلميان، واجلـزاء الـذي أعـد اهللا    
ا النوع من احلب يف العشرة الزوجية، وهي ألصحاب هذا احلب الرفيع، أما هنا فسنقتصر على آثار هذ

  :كثرية، نقتصر منها على ما يلي
  :ـ الدوام على حسن العشرة ١

من أهم آثار املودة الزوجية، وهي من مقاصد الشريعة يف الزواج، احلفاظ على العالقة الزوجية إىل 
قطع هذه العالقة، وهذا احلب  ملا يؤدي إليه من تعاىلانتهاء العمر، وهلذا كان الطالق مبغوضا عند اهللا 

  .هو السبب األكرب يف حفظ هذه العالقة ، ألنه غري مرتبط باملصاحل الشخصية واألهواء
وهلذا نرى احملبني بغري هذا النوع من احلب يشكون اخليانة وعدم الوفاء، وينقلب حبهم يف أكثر 

ابا أجود طرح الثياب البالية، أما األحيان بغضا، وتستبدل الزوجة كما تستبدل الثياب، كلما اشترى ثي
  املتعالني عن احلظوظ البسيطة، فإن احلب يستقر ويستمر وحيفظ مهما تغريت األحوال، وقد كان 
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فغرت : يذكر خدجية  ،رضي اهللا عنها، ويثين عليها أحسن الثناء، حىت قالت عائشة ،رضي اهللا عنها
ما أبدلين  اهللا خريا منها، (:دلك اهللا خريا منها، قاليوما فقلت ما أكثر ما تذكر محراء الشدقني، قد أب

قد آمنت يب إذ كفر يب الناس، وصدقتين إذ كذبين الناس، وواستين مباهلا إذ حرمين الناس، ورزقين اهللا 
  ١ )أوالدها وحرمين أوالد الناس

زوج وهي تكربه خبمس عشرة سنة، وكانت ثيبا، مث ت  - رضي اهللا عنه  - تزوج خدجية  فالنيب 
بعدها الكثري، وبعضهن، بل أكثرهن صغريات، وفيهن البكر، ومع ذلك مل ينس خدجية، وال حبه هلا، 

  فأي وفاء أعظم من هذا ؟
ويف هذا النوع من احلب ال يتغري حاله معها، وإن ارتفع شأنه وعظم جاهه، فالترفع مبا يتجدد من 

  :األحوال لؤم، وقد قال الشاعر
  روا ذكروا  من كان يألفهم يف املرتل اخلَشنِإنَّ الكرام إذا ما أيس

ولو نظرنا إىل الواقع لرأينا كيف يغري الكثري من الناس ـ ممن ال حظ هلم يف هذا النوع من احلب  
ـ نساءهم، أو يرمون يف سلة اإلمهال كلما ترقوا يف مراتب الدنيا غافلني عن كل حلظات اآلمال اليت 

  .اؤهاكان ميدها ا صرب الزوجة ووف
ومن أهم آثار هذا احلب كذلك، واليت حتفظ له جدته واستمراره أنه ال يرتبط بـاألغراض، وال  

وعالمة هذا احلب والبغض يف اهللا أنه ال ينقلب بغضه لبغيض (:األحوال النفسية وتقلباا، قال ابن القيم
 بغضا إذا وصل إليه من اهللا حبا إلحسانه إليه وخدمته له وقضاء حوائجه، وال ينقلب حبه حلبيب  اهللا

   ٢ )جهته ما يكرهه ويؤمله، إما خطأ وإما عمدا، مطيعا هللا فيه أو متأوال أو جمتهدا أو باغيا نازعا تائبا
فال عيب على الرجل يف حمبته ألهله وعشقه هلا إال إذا شغله ذلك عن حمبة (:وقال يف موضع آخر

ب رسوله، فإن كل حمبة زامحت حمبة اهللا ورسوله ما هو أنفع له من حمبة اهللا ورسوله وزاحم حبه وح
حبيث تضعفها وتنقصها فهي مذمومة، وإن أعانت على حمبة اهللا ورسوله وكانت من أسباب قوا فهي 

حيب الشراب البارد احللو وحيب احللواء والعسل وحيب اخليل،  حممودة، ولذلك كان رسول اهللا 
الدباء فهذه احملبة ال تزاحم حمبة اهللا، بل قد جتمع اهلـم  وكان أحب الثياب إليه القميص، وكان حيب 

  ٣ )والقلب على التفرغ حملبة اهللا
ولذلك كان هذا احلب أرفع أنواع احلب يف الدنيا واآلخرة، ففي الدنيا تتحقق به املقاصد الشرعية 
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يف اآلخرة من احلفاظ على األسرة وعلى سعادة أفرادها يف وجه كل األعاصري والعواصف الدنيوية، و
  .ينال أصحابه اجلزاء العظيم

بل إن املودة الكاملة هي اليت تثبت حىت بعد املوت، ألن املودة الزوجية كما ذكرنا نوع جليل من 
 احلب يف اهللا، وهو إمنا يراد لآلخرة، فإن انقطع قبل املوت حبط العمل وضاع السعي، وقد كان 

ما غرت علـى   ما غرت على امرأة للنيب :  عنهايذكر خدجية كثريا، حىت قالت عائشة، رضي اهللا
خدجية، هلكت قبل أن يتزوجين، ملا كنت أمسعه يذكرها، وأمره اهللا أن يبشرها ببيت من قصب، وإن 

  .١كان ليذبح الشاة فيهدي يف خالئلها منها ما يسعهن
  :ـ تعديه إىل األقارب واملعارف ٢

مقاصده التواصل بني املسلمني، ولـذلك   وهي من مقاصد الشريعة كذلك من الزواج، ألن من
اعترب األصهار من احملارم، وأوجب هلم حقوقا، ومثل هذا احلب حيفظ هذه العالقات، فال تقع الشحناء 

  .بني الزوجني وأهلهما، بل يعيشون يف انسجام تام
ى قوة الشفقة ال يدل عل(: وقد عرب الغزايل عن تأثري احملبة يف اهللا يف جلب هذا األثر املتعدي، فقال

واحلب إال تعديهما من احملبوب إىل كل من يتعلق به، حىت الكلب الذي على باب داره، ينبغي أن مييز 
يف القلب عن سائر الكالب، ومهما انقطع الوفاء بدوام احملبة مشت به الشيطان، فإنه ال حيسد متعاونني 

هد نفسه ِإلفساد ما بـينهما، قال اهللا على بر كما حيسد متواخيـني يف اهللا ومتحابـني فيه، فإنه جي
ن عدوا ﴿ وقُلْ لعبادي يقُولُوا الَّتي هي أَحسن إِنَّ الشيطَانَ يرتَغُ بينهم إِنَّ الشيطَانَ كَانَ للْإِنسا تعاىل 
يطَانُ بينِي وبين إِخوتي إِنَّ ﴿من بعد أَنْ نزغَ الش :وقال خمرباً عن يوسف ) ٥٣:اإلسراء(مبِينا﴾

﴾يمكالْح يملالْع وه هاُء إِنشا يمل يفي لَطب٢ ))١٠٠:يوسف(ر  
حىت الكلب الذي على باب داره ينبغي أن مييز يف القلب عن سـائر  (وما ذكره الغزايل من قوله 

  :ال ينبغي أن يستغرب واقعا، فقد قال الشاعر )الكالب
  أى انون يف البيداء كلبا    فجر له من اإلحسان ذيال  ر 
  مل أنلت الكلب نيال؟ :فالمـوه لذاك وعنفـوه    وقالوا 
  دعوا املالمة إن عيين     رأته مرة فـي حي ليلى: فقال 

  - رضي اهللا عنه  - عن عمر   - رضي اهللا عنه  - وليس هذا خاصا بانون، فقد قال ابن مسعود 
الصاحلون فحي هال بعمر، إن إسالمه كان نصرا، وإن إمارته كانت فتحا، وأمي اهللا ما أعلم إذا ذكر (:
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على األرض شيئا إال وقد وجد فقد عمر حىت العضاه، وأمي اهللا إين ألحسب بني عينيه ملكا يسـدده  
  ١ )ويرشده، وأمي اهللا لو أعلم أن كلبا حيب  عمر ألحببته

أخرى، فعنه أنه مر على رجلني يف املسجد، وقد اختلفا يف آية وقد عرب عن هذا الوفاء يف رواية 
أقرأهم كمـا  : أقرأنيها فالن، فقال ابن مسعود: أقرأنيها عمر، وقال اآلخر: من القرآن، فقال أحدمها

إن عمر كان حائطا كثيفا يدخلـه  : أقرأها عمر، مث مهلت عيناه حىت بل احلصى، وهو قائم، مث قال
منه، فمات عمر فانثلم احلائط، وهم خيرجون وال يدخلون، ولو أن كلبا أحب  املسلمون، وال خيرجون

حيب هلؤالء   عمر  ألحببته،  وما أحببت حبيب أبا بكر وعمر وأبا عبيدة بن اجلراح بعد رسول اهللا 
  .٢الثالثة

وما ذكر عن هؤالء ميكن أن يقال عن الزوجني، فاحملبة لكليهما حمبة يف اهللا، ولذلك من سـوء  
  .العشرة أن يقال ما ذكرناه سابقا من إفتاء بعض الفقهاء جواز منع الرجل لوالدي زوجته من زيارا

جاءت عجوز إىل الـنيب   : فقد روت عائشة ،رضي اهللا عنها، قالت وقد كان ذلك من سنته 
  وهو عندي فقال هلا رسول اهللا ، :بل أنت حسـانة : أنا جثامة املزنية فقال: من أنت؟ قالت 

خبري بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا، فلما : املزنية، كيف كنتم؟ كيف حالكم؟ كيف أنتم بعدنا؟ قالت
إا كانت تأتينا زمن خدجية،  (:يا رسول اهللا تقبل على هذه العجوز هذا اإلقبال فقال: خرجت قلت

وفاء الذي يتدفق ففي هذا احلديث تنبع كل لفظ من ألفاظه بينبوع ال، ٣ )وإن حسن العهد من اإلميان
  .عند رؤيته ملن كانت تأتيهم زمن خدجية، وكأنه يرى فيها خدجية ،رضي اهللا عنها من صدره 

  احلب الطبعي: املرتبة الثانية
هو احملبة الناشئة عن الشهوة الطبعية، كمحبة اجلائع (: عرف ابن القيم هذا النوع من احملبة بقوله

، وعرف املناوي هذا النوع ٥ )هو حبك اِإلنسان لذاته(: زايل بقولهوعرفها الغ، ٤ )للطعام والظمآن للماء
   ٦ )هو التشاكل املعنوي املوجب الحتاد الذوق(:من العالقة، فقال

وقد ذكر املناوي يف هذا التعريف األخري سبب هذا احلب وموجبه، وهو يتفق مع تعريف الغزايل، 
                                                

 . ١/٢٤٧:، فضائل الصحابة البن حنبل٩/٧٨: ، جممع الزوائد٦/٣٥٥:مصنف ابن أيب شيبة   )١(
 . ٢/٢٧٥:مسند الشاشي   )٢(
هذا حديث صحيح على شرط الشيخني على االحتجاج برواته يف أحاديث كـثرية ولـيس لـه علـة،     : قال احلاكم   )٣(
 . ٦/٥١٧:، شعب اإلميان٢٣/١٤:، املعجم الكبري١/١٣٤: ، أمحد١/٦٢:اكماحل

 . ٢٥٤: الروح   )٤(
 . ٢/١٦١: اإلحياء   )٥(
 . ١/٥٥٣:فيض القدير   )٦(
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معرفته ومشاهدة أخالقه الستحسانه له، فكل مجيل ألن كون الشيء يف ذاته حمبوباً، أي يلتذ برؤيته و
لذيذ يف حق من أدرك مجاله وكل لذيذ حمبوب، واللذة تتبع االستحسان واالستحسان يتبع املناسـبة  

  .واملالءمة واملوافقة بـني الطباع
وأكثر ما يتسبب يف هذا النوع من احملبة املناسبة اليت توجب األلفة واملوافقة، ألن شبه الشـيء  

األرواح جنود جمندة فما تعارف منها ائتلف ومـا  (: نجذب إليه بالطبع، وإىل هذا اإلشارة بقوله ي
   ١ )تناكر منها اختلف

فالتناكر نتيجة التباين واالئتالف نتيجة التناسب الذي عرب عنه بالتعارف، قال الشاعر معربا عـن  
  : هذا املعىن

  ف وقائلٍ كيف تفارقتما     فقلت قوالً فيه إنصا
أشكال وأُالّف اسمن شكلي ففارقته والن مل يك  

ال يتفق اثنان يف عشرة إال ويف أحدمها وصف من اآلخـر، وإن  : وقد كان مالك بن دينار يقول
فرأى : أجناس الناس كأجناس الطري، وال يتفق نوعان من الطري يف الطريان إال وبـينهما مناسبة، قال

اتفقا وليسا من شكل واحد، مث طارا فإذا مها أعرجـان  : ذلك فقال يوماً غراباً مع محامة فعجب من
  .من ههنا اتفقا: فقال

  :حكمه
مما ال شك فيه أن هذا  النوع من احلب ال يعترب حبا يف اهللا، بل هو حب بالطبع وشهوة النفس، 

ن آثاره، فلذلك ميكن تصوره ممن ال يؤمن باهللا، خبالف احلب األول الذي هو نتيجة حلب اهللا وأثر م
ولكن مع ذلك، فإنه ـ وإن كان دون احلب األول ـ فهو حب مباح إال إذا اتصل به غرض مذموم   
فإنه يصري مذموما بسببه، أما إن مل يتصل به غرض مذموم فهو مباح ال يوصف حبمد وال ذم، ومـع  

به  اهللا ويرضاه بل وإن أحبها ملوافقة طبعه وهواه وإرادته ومل يؤثرها على ما حي(:ذلك فقد قال الغزايل
ناهلا حبكم امليل الطبيعي كانت من قسم املباحات ومل يعاقب على ذلك ولكن ينقص من كمال حمبته 

  )هللا واحملبة فيه
رضي اهللا  - وهذا النوع من احلب كما ذكر ابن القيم هو حب املقتصدين، وعليه يفسر أمر عمر 

كانت حتيت امرأة أحبها، وكان : قال  -  عنه رضي اهللا - البنه بتطليق زوجته، فعن ابن عمر   - عنه 
يا عبد اهللا بن عمـر طلـق   (:فقال  أيب يكرهها فأمرين أيب أن أطلقها فأبيت، فذكرت ذلك للنيب 
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، وقد استدل الشوكاين ذا احلديث على وجوب تطليق االبن زوجته إذا طلب والداه ذلك، ١ )امرأتك
صريح يقتضي أنه جيب على الرجل إذا أمره أبوه بطالق  قوله طلق امرأتك هذا دليل(:قال الشوكاين

قد  زوجته أن يطلقها، وإن كان حيبها فليس ذلك عذرا له يف اإلمساك، ويلحق باألب األم ألن النيب 
من أبر يا رسول اهللا فقال أمك (بني أن هلا من احلق على الولد ما يزيد على حق األب ،كما يف حديث

  ٢ )ه فقال أمك وأباكمث سأله فقال أمك مث سأل
وهو استدالل ال نرى صحته، ألنه إذا مل جيز للوالدين إجبار ابنهما أو ابنتهما على الزواج، ومل 
جيب على االبن باتفاق العلماء الزواج مبن يفرضاا عليه كما مر يف الفصول السابقة، فأن ال جيب على 

اهللا وقد يكون حراما، وال طاعة ملخلوق يف االبن طاعتهما يف الطالق أوىل، ألن الطالق مبغوض عند 
معصية اخلالق، مث إن الزواج مع كونه قربة سواء كان واجبا أو مستحبا ال جيب عليه طاعتهما فيـه،  

  .فكيف بالطالق وأقل أحواله أن يكون مكروها
فلذلك ال يصح االستدالل باحلديث على هذا، وإمنا هذا احلديث من باب وجود صـفات يف  

ابنه  تناىف مع الدين أو مع مقام ابن عمر من الدين، فلذلك أمر مبفارقتها، كما أمر إبراهيم الزوجة ت
إمساعيل مبفارقة زوجته، أما كراهته هلا فيستحيل أن تكون كراهة طبعية، فهو أرفع من ذلك، أما ما قد 

  .يطرح من عدم ذكر التعليل، فلورود النهي عن تتبع العورات
خشي على ابنه من هذا احلب املفرط أن   - رضي اهللا عنه  - هو أن عمر  وما نفهمه من احلديث

يؤدي به إىل التقصري يف دين اهللا، واإلسالم كان أحوج ما يكون إىل أي رجل من املسلمني، فلذلك 
ما يدل على ذلك،   - رضي اهللا عنه  - رأى أن األصلح له ولزوجته الطالق، وقد روي عن أيب بكر 

، وهي صحابية من املهاجرات  - رضي اهللا عنه  - اهللا عاتكة بنت زيد بن عمرو  فقد تزوج ابنه عبد
، وكانت حسناء مجيلة، فأولع ا وشغلته عن مغازيه، فأمره  - رضي اهللا عنه  - أخت سعيد بن زيد 

أبوه بطالقها، فامتنع مث عزم عليه حىت طلقها، فتبعتها نفسه، فسمعه أبوه ينشد فيها، فرق له، وأذن له 
  .٣ارجتعهاف

وسنعود للمسألة بتفصيل يف حملها عند ذكر آثار هذا النوع من احلب، وإمنا ذكرنا هذا هنا خشية 
                                                

: ، أبـو داود ٢/٢١٥:، احلـاكم ٢/١٧٠: ، ابن حبـان ٣/٤٩٤:حسن صحيح، الترمذي هذا حديث: قال الترمذي   )١(
 . ٢/٤٢: ، أمحد١/٦٧٥: ، ابن ماجة٤/٣٥٥

 . ٤/٣٠٩: حتفة األحوذي: ، وانظر٧/٤: نيل األوطار   )٢(
مـا قيـل   مث ملا مات يف حياة أبيه من سهم أصابه بالطائف رثته بأبيات مث تزوجها زيد بن اخلطاب أخو عمر علـى     )٣(

فاستشهد باليمامة فتزوجها عمر مث استشهد فرثته مث تزوجها الزبري فقتل فرثته فيقال خطبها علي فقالت إن ألضن بك عن القتل، 
 . ٢/٩: شرح الزرقاين:انظر



 ٢٢

أن يساء فهم احلديث، وقد حصلت هذه اإلساءة، فكثري من اآلباء خاصة يف اتمعات احملافظة يعتربون 
  . ة إال الرتغات الشيطانيةأبناءهم عاقني إن مل يستجيبوا لرغبام اليت ال متليها يف أحيان كثري

  :آثاره
آثار هذا احلب كثرية، لعل أقلها فوات األجر العظيم الذي أعد للمحبني يف اهللا، وانشغال القلب 
حبب غري اهللا، ومن الناحية الزوجية، أن هذا احلب يسرع إليه امللل، ويتناوله البغض، وتدب إىل أصحابه 

ان لغري اهللا انقطع وانفصل، ومع هذه اآلثار هناك آثار أخرى اخليانة، فما كان هللا دام واتصل، وما ك
  :أشد خطرا، منها

  : التقصري يف الواجبات الشرعية
ألن الواجبات الشرعية كثرية، ومنها الواجبات املتعدية، ومنها فروض الكفايـة، ومـن هـذه    

ب أول ـ حائال  الواجبات ما يستلزم تغربا عن األهل، فلذلك قد يقف مثل هذا احلب ـ خبالف احل 
﴿ ياأَيها الَّذين آمنوا إِنَّ من أَزواجِكُم وأَولَادكُم عدوا لَكُـم  :تعاىلويف مثل هذا قال بينه وبني ذلك، 
﴾ موهذَرهؤالء رجال أسلموا من أهل مكة، (:، قال ابن عباس يف بيان سبب نزوهلا )١٤:التغابن(فَاح

رأوا الناس قد فقهوا يف الدين، ومهوا أن يعاقبوهم، فأنزل  ، فلما أتوا النيب  وأرادوا أن يأتوا النيب
  ١)﴿ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأوالدكم عدوا لكم فاحذروهم ﴾: تعاىلاهللا 

وميس . إن هذا يشري إىل حقيقة عميقة يف احلياة البشرية(:يقول سيد قطب معلقا على اآلية السابقة
فاألزواج واألوالد قد يكونون . بكة دقيقة يف التركيب العاطفي ويف مالبسات احلياة سواءوشائج متشا

مشغلة وملهاة عن ذكر اهللا، كما أم قد يكونون دافعا للتقصري يف تبعات اإلميان اتقاء للمتاعب اليت 
   ٢ )حتيط م لو قام املؤمن بواجبه
يتعامل به الشيطان مع اإلنسان مستغال  وصف دقيق لألسلوب الذي وقد ورد يف احلديث عنه 

: إن الشيطان قعد البن آدم يف طريق اإلميان فقال له(:هذا النوع من احلب الطبعي املركب على الشهوة 
أاجر وتترك مالك : أتؤمن وتذر دينك ودين آبائك فخالفه فآمن، مث قعد له عن طريق اهلجرة فقال له

أجتاهد فتقتل نفسك فتـنكح نسـاؤك   : طريق اجلهاد فقال له وأهلك فخالفه فهاجر، مث قعد له على
  ٣ )ويقسم مالك فخالفه فجاهد، فقتل فحق على اهللا أن يدخله اجلنة

  : املداهنة

                                                
 . ١١/١٧٥:املعجم الكبري:، وانظر٥/٤١٩:هذا حديث حسن صحيح الترمذي: قال الترمذي   )١(
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 ٢٣

وهي أخطر آثار هذا النوع من احلب، وبسببها انتشرت احملرمات، فهذا النوع من احلب الطبعي 
دياثة نتيجة تغليبه هواه على عقله، وحبـه  قد يؤدي بصاحبه إىل التغاضي عن احلرمات، فيصاب بال

إن عندي امرأة هي من : فقال الطبعي على شرعه، ويف مثل هذا روي أنه جاء رجل إىل رسول اهللا 
  .١استمتع ا: أحب الناس إيل، وهي ال متنع يد المس قال طلقها، قال ال أصرب عنها قال

ميكن تلخيصه يف ، ، وهو حديث الباب٢داوقد اختلف العلماء يف توجيه هذا احلديث اختالفا شدي
  :الوجهني التاليني

معناه الفجور، وأا  ال  متتنع ممن يطلب منها ) ال ترد يد المس(:أن معىن قوله : الوجه األول
  .الفاحشة، وذا قال أبو عبيد واخلالل والنسائي وابن األعرايب واخلطايب والغزايل والنووي

بذير، وأا ال متنع أحدا طلب منها شيئا من مال زوجها، وذا قال أمحد أن معناه الت: الوجه الثاين
  .واألصمعي وحممد بن ناصر ،وابن اجلوزي، وأنكر على من ذهب إىل القول األول

أي عن الزنا أو عن التبذير، إما مبراقبتها أو باالحتفاظ  )أمسكها(:أن معىن قوله : الوجه الثالث
  .تأخرينعلى املال، وهو قول بعض امل

الوجه األول يف (:وقد ذكر الصنعاين الوجهني األولني، ورد عليهما، وذكر ما يراه راجحا بقوله
ال يأمر الرجل أن يكون ديوثا، فحمله على هذا ال يصح،  غاية من البعد، بل ال يصح لآلية وألنه 

وج فكذلك، وال يوجب أمره والثاين بعيد ألن التبذير إن كان مباهلا فمنعها ممكن، وإن كان من مال الز
بطالقها على أنه مل يتعارف يف اللغة أن يقال فالن ال يرد يد المس كناية عن اجلود، فاألقرب املراد أا 
سهلة األخالق ليس فيها نفور وحشمة عن األجانب ال أا تأيت الفاحشة، وكثري من النساء والرجال 

به أا ال متنع نفسها عن الوقاع من األجانب لكان قاذفـا  ذه املثابة مع البعد من الفاحشة، ولو أراد 
  ٣)هلا

وما ذكره من توجيه يف غاية اجلودة لوال أن لفظة اللمس ال تساعد عليها، وكـذلك سـهولة   
أخالقها ال تدعو إىل تطليقها، ولذلك نرى أن لفظة اللمس على حقيقتها من املس باليد، وأن املـرأة  

بطالقها، وإمنا مل تكن متمنعة  يف حال اللمس ال الفاحشة الكربى، وإمنا  ليست منحرفة، وإال ألمره 
أن ميسكها ترجيحا ملصلحته على مفسدا، فمفسدا ميكن تالفيها باملراقبة والتأديب، أما  أجاز له 

                                                
:  رواه أبو داود والترمذي والبزار، ورجاله ثقات، وأطلق عليه النووي الصحة، لكنه نقل ابن اجلوزي عن أمحد أنه قال   )١(

مسك ذا ابن اجلوزي وعده يف املوضوعات مع أنـه أورده بإسـناد   يف هذا الباب شيء، وليس له أصل فت ال  يثبت عن النيب 
 . ٣/٤٩٠:، ابن أيب شيبة٣/٢٧٠: ، النسائي٧/١٥٤: ، البيهقي٣/١٩٥:سبل السالم:صحيح، انظر

 . ٣/١٩٥:، سبل السالم٣/٢٢٥:، تلخيص احلبري٦/٣٢: عون املعبود: انظر تفصيل اخلالف يف احلديث   )٢(
  .٣/١٩٥:سبل السالم   )٣(
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إىل  مصلحته فيها، وخوفه عليه بعد تطليقها، وأن تتبعها نفسه، فقد ال ميكن تالفيها، وهو نظر منه 
خصوص الشخص، ولو كان كمثل ابن عمر ـ كما ذكرنا سابقا ـ ألمره بتطليقها حرصا علـى    

  .سالمة األعراض، وكونه موضع قدوة للمسلمني
وهلذا ال ينبغي االنسياق مع اهلوى واعتبار القلب مغلوبا يف احلب والبغض، بل يسعى للبحث عن 

ويستفاد من هذا احلديث أن (:اح السابقأسباب ذلك لعالجها، قال ابن اجلوزي يف شرح حديث األرو
اإلنسان إذا وجد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو صالح فينبغي أن يبحث عن املقتضى لذلك ليسعى يف 

  ١ )إزالته حىت يتخلص من الوصف املذموم، وكذلك القول يف عكسه
  :التأثر بالطباع

ب مولع بتقليد احملبوب، يعتقـد  فيتأثر كل من الزوجني بطبع صاحبه خريا كان أوشرا، ألن احمل
  :نقصه كماال، وفساده صالحا، كما قيل

  وعني السخط تبصر كُلَّ عيبٍ   وعني أخي الرضا عن ذاك تعمى
مثل اجلليس الصاحل واجلليس السوء كمثل صاحب املسك وكري احلداد، ال يعدمك (: وقد قال 

 )اد حيرق بدنك أو ثوبك أو جتد منه رحيا خبيثةمن صاحب املسك إما تشتريه أو جتد رحيه، وكري احلد
للجليس الذي قد يستغىن عن جمالسته، وقد ال تطول جمالسته، ومع ذلك قد حيرق  ، وهذا وصفه ٢

ثيابه، أو جيد منه رحيا خبيثة، فكيف مبن ال تفارقه، مث هي بعد ذلك حترق أخالقه ودينه، وتنشر روائح 
  .راقهاسوء السمعة عنه، مث هو ال يطيق ف

فلينظـر   ٣الرجل على دين خليله(: يف حديث آخر ما هو أخطر من ذلك، فقال وقد ذكر 
وقد يراد به من املخالة وهي املصادقة واإلخاء، ، واخلليل هنا قد يراد به الصاحب، ٤ )أحدكم من خيالل

القه وطباعه وتدينه ، والدين هنا مبعناه العام الشامل، فاخلليل يسرق من خليله أخمن ختللت حمبته القلب
واهتماماته، ومن اخلطأ قصر احلديث على الصديق وإمهال مشوله للزوجة، بل الزوجة أوىل من الصديق 

  .يف ذلك، فعقد الزواج أخطر من عقد الصداقة
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ال تصاحب إال مؤمنـا، وال  (: بل جاء يف حديث آخر النهي عمن ال ترضى صحبته، فقال 
ة صاحب، وهي تأكل من طعام زوجها، وهو يأكل من طعامها، ، والزوج١ )يأكل طعامك إال تقي

  .فلذلك ال يصح عدم اعتبار احلديث شامال هلا، بل هو شامل هلا من باب أوىل
  . فهذه النصوص وغريها تدل على تأثري هذا النوع من احملبة، والواقع يؤيد كل هذا

  احلب الشركي: املرتبة الثالثة
  

بودا من دون اهللا، وقد عرفه العلماء بأنه احلب مـع اهللا، وهـو   وهو احلب الذي جيعل املرأة مع
  :نوعان

 تعاىلنوع يقدح يف أصل التوحيد، وهو الشرك، كمحبة املشركني ألوثام وأندادهم كما قال 
:آم ينالَّذو اللَّه بكَح مهونبحا يادأَند اللَّه وند نذُ مختي ناسِ مالن نمو ﴿     لَّـهـا لبح ـدـوا أَشن
وهذا النص عام، ال يصح محله على حمبة األوثان فقط، فهذه حمبة تأله ومواالة يتبعها ) ١٦٥:البقرة(﴾

اخلوف والرجاء والعبادة والدعاء، وهذه احملبة هي حمض الشرك، وهذا النوع موجود يف حب النساء، 
بسبب حب امرأة يهودية أو نصرانية، فيتحول إىل  وكم حصل يف التاريخ القدمي واحلديث من االرتداد

يف مثل  دينها ال رغبة فيه، وإمنا رغبة فيها، وال يعبد بذلك ما تعبد، بل يعبدها هي ذاا، وقد قال 
، وقد ٣ )عبد الدينار والدرهم والقطيفة واخلميصة، إن أعطي رضي وإن مل يعط مل يرض٢تعس(:هذا 
فظ املالك أو اجلامع، ألن هؤالء مل ميلكوا هذه األشياء  وإمنا ملكتهم، بل بلفظ العبد ومل يعرب بل عرب 

  .استعبدم
ونوع يقدح يف كمال اإلخالص وحمبة اهللا،  وال خيرج من اإلسالم،  وهو أن تكون هي مقصودة 

نفسه ومراده وسعيه يف حتصيلها والظفر ا، مث يقدمها على ما حيبه  اهللا   ويرضاه منه، فيكون ظاملا ل
  .٤متبعا هلواه

  : حكمه
إن مثل هذا النوع من احلب الذي قد يشغل صاحبه عن ربه، ويبعده عن دينه، وجيعل إهله زوجته، 
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يأمتر ألمرها، وينتهي لنهيها، وال يرى احلق إال يف قوهلا، هو حب حمرم، بل جيب أن ينقلب هذا احلب 
لبغض يف اهللا، وقد روي يف األخبار السالفة أن بغضا يف اهللا، ألن من عالمات اإلميان احلب يف اهللا وا

يا ابن عمران كن يقظاناً وارتد لنفسك إخوانـاً ،وكـل خـدن    : أوحى إىل موسى  تعاىلاهللا 
يا داود ما يل : فقال  إىل داود  تعاىلوصاحب ال يؤازرك على مسريت فهو لك عدو، وأوحى اهللا 

يا داود كن يقظاناً وارتد لنفسك أخداناً، : ن أجلك، فقالإهلي قليت اخللق م: أراك منتبذاً وحيداً؟ قال
  .١وكل خدن ال يوافقك على مسريت فال تصاحبه فإنه لك عدو يقسي قلبك ويباعدك مين

  .، ويكفي ذلك لبيان احلذر منها وحترميها٢وهذه احملبة كما يعرب ابن القيم هي حمبة الظاملني
  :آثاره

إليه من احنرافات تبعد صاحبها عن دين اهللا، وجتعله هائما  من أخطر آثار هذا احلب هو ما يؤدي
يف أودية السراب، مث هو بعد ذلك عذاب لصاحبه،  فمن أحب شيئا سوى اهللا تعاىل، ومل تكن حمبته له 

  :هللا تعاىل، وال لكونه معينا له على طاعة اهللا تعاىل،  عذب به يف الدنيا قبل يوم القيامة، كما قيل
  كل من أحببته    فاختر لنفسك يف اهلوى من تصطفىأنت القـتـيل ب

  :وقال اآلخر
  فما يف األرض أشقى من حمب وإن وجد اهلوى حلو املذاق
  تراه باكيا يف كـل حال مـخافة فـرقـة أو الشتـياق
  فيبكي إن نأوا شوقا إليهم ويبـكي إن دنـوا حذر الفراق
  فتسخن عينه عند التـالقي وتسخـن عـينه عند الفراق

عاشق الصور إذا اجتمع هو ومعشوقه على غري طاعة اهللا تعاىل مجـع اهللا  (أما يوم القيامة، فإن 
﴿ الْأَخلَّاُء يومئذ بعضهم لبعضٍ عـدو إِلَّـا   : تعاىلبينهما يف النار، وعذب كل منهما بصاحبه، قال 

 ﴾نيقت٣ ))٦٧:الزخرف(الْم  
نصوص الكثرية اليت تدل على انفصام هذا احلب وانقالبه عداوة، فقد وقد ورد يف القرآن الكرمي ال

أخرب تعاىل أن الذين توادوا يف الدنيا على الشرك يكفر بعضهم ببعض يوم القيامة ويلعن بعضهم بعضا 
يتنِي اتخذْت مع ﴿ ويوم يعض الظَّالم علَى يديه يقُولُ يالَ:تعاىلومأواهم النار وما هلم من ناصرين، وقال 

لَقَد أَضلَّنِي عن الذِّكْرِ بعد إِذْ جاَءنِي وكَانَ )٢٨(ياويلَتي لَيتنِي لَم أَتخذْ فُلَانا خليلًا)٢٧(الرسولِ سبِيلًا
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لَموا وأَزواجهم وما ﴿ احشروا الَّذين ظَ:تعاىل، وقال )٢٩ـ ٢٧:الفرقان(الشيطَانُ للْإِنسان خذُولًا﴾
ـ   ٢٢: الصافات(كَانوا يعبدونَ من دون اللَّه فَاهدوهم إِلَى صراط الْجحيمِ وقفُوهم إِنهم مسئُولُونَ﴾

٢٤(  
من أحب شيئا سوى اهللا عز وجل، فالضرر حاصل له مبحبوبه  إن وجد وإن فقد، (:قال ابن تيمية

عذب بفواته وتأمل على قدر تعلق قلبه به، وإن وجده كان ما حيصل له من األمل قبـل    فإنه إن فقده
حصوله ومن النكد يف حال حصوله ومن احلسرة عليه بعد فوته  أضعاف أضعاف ما يف حصوله له من 

  ١ )وهذا أمر معلوم باالستقراء واالعتبار والتجارب(:، مث قال)اللذة

                                                
 . ١/٢٩:جمموع الفتاوى   )١(
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  أسباب املودة الزوجية
  

ـ كما ذكرنا ـ حال جيدها اإلنسان، وال يفعلها، فلذلك، كيف يكلف اإلنسان ـا،   املودة  
  وتعترب ركنا من أركان كمال عشرته لزوجته ؟

إن اإلجابة على هذا هو أن التكليف يف مثل هذا ال يتعلق باحلال، وإمنا بالدوافع واألسباب والنتائج 
رم احلسد والكرب وكل األمراض الباطنيـة، ألـا   اليت تؤديها تلك األحوال، ولوال اعتبار ذلك ملا ح

﴿ وذَروا ظَاهر الْإِثْمِ وباطنه إِنَّ الَّذين يكِْسبونَ الْإِثْم سيجزونَ بِمـا كَـانوا   :قال تعاىلأحوال، واهللا 
أو عدم االنتهاء إىل ، وترك باطن اإلمث يكون باالبتعاد عن أسبابه املؤدية إليه، )١٢٠:األنعام(يقْترِفُون﴾

  .النتائج اليت يوصل إليها، ومثل هذا يقال عن املودة الزوجية
ومبا أنا ذكرنا بأن احلب هو نتيجة إدراك اجلمال، وأن اجلمال ظاهر وباطن، فإن الطريق لتحصيل 
إىل  املودة الزوجية ميكن حصره يف توفري هذين النوعني من اجلمال، فهما ال حمالة طريق الزوجة والزوج

قلب صاحبه، وما رؤي التقصري يف أحدمها إال وتبعه مقت من اآلخر، وفيما يلي تفصيل لبعض مـا  
  : يتعلق ذين السببني

  اجلمال الباطين
  

إن العامل اآلن نتيجة غلوه يف املادية أمهل اجلانب الباطين من اإلنسان الذي هو حقيقته وجوهره 
ل العامل، وتاه يف أنواع األزياء، وتفنن يف صناعة املساحيق، وروحه، فأصبح يقيم املسابقات مللكات مجا

  :وتطور يف كل أنواع اجلراحات التجميلية، ليكذب بذلك ما قاله الشاعر قدميا
الظهر واحدودب العينان تي أن تكون فتيةً    وقد غارترج عجوز  

ما أفسد العطار ها     ولن يصلحإِىل العطارِ سلعةَ أهل تدس الدهـر  
ومع هذا نسي هذا العامل املادي اجلمال الباطين، الذي حييل الدميم مثال أعلى، وحيول القزم عمالقا 

عندما ضحك الصحابة مـن دقـة     - رضي اهللا عنه  - عن ابن مسعود  بنبله وخلقه، وقد قال 
  ١ )أتضحكون منهما، هلما أثقل  يف امليزان من جبل أحد(:ساقيه

اعلم أن احملبوس يف مضيق اخلياالت واحملسوسات (: عن هذا الواقع عندما قالوكأن الغزايل يعرب
رمبا يظن أنه ال معىن للحسن واجلمال إال تناسب اخللقة والشكل وحسن اللون، وكون البــياض  
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مشرباً باحلمرة وامتداد القامة إىل غري ذلك مما يوصف من مجال شخص اإلنسان، فإنّ احلسن األغلب 
سن اإلبصار، وأكثر التفام إىل صور األشخاص، فيظن أن ما ليس مبصراً وال متخيالً على اخللق ح

وال متشكالً وال متلوناً مقدر فال يتصور حسنه، وإذا مل يتصور حسنه مل يكن يف إدراكه لذة فلم يكن 
  ١ )حمبوباً

احلسن واجلمال  اعلم أنّ( :وقد أجاب على من كان هذا حاله، فلم ير إال اجلمال الظاهري بقوله
هذا خلق حسن وهذا علم حسن وهذه سرية حسـنة، وهـذه   : موجود يف غري احملسوسات إذ يقال

أخالق مجيلة، وإن األخالق اجلميلة يراد ا العلم والعقل والعفة والشجاعة والتقوى والكرم واملروءة 
بنور البصرية الباطنة، وسائر خالل اخلري، وشيء من هذه الصفات ال يدرك باحلواس اخلمس بل يدرك 

وكل هذه اخلالل اجلميلة حمبوبة واملوصوف ا حمبوب بالطبع عند من عرف صفاته، وآية ذلك وأنّ 
رضي  - األمر كذلك أنّ الطباع جمبولة على حب األنبـياء صلوات اهللا عليهم وعلى حب الصحابة 

الشافعي وأبـي حنيفة ومالك  مع أم مل يشاهدوهم، بل على حب أرباب املذاهب مثل  - اهللا عنهم 
وغريهم؛ حىت أنّ الرجل قد جياوز به حبه لصاحب مذهبه حد العشق فيحمله ذلك على أن ينفق مجيع 

  )ماله يف نصرة مذهبه والذب عنه وخياطر بروحه يف قتال من يطعن يف إمامه ومتبوعه
ن صورته، فاستحسانه لو شاهده رمبا مل يستحس(وسبب هذه احملبة ال يعود للجمال الظاهر، بل 

الذي محله على إفراط احلب هو لصورته الباطنة ال لصورته الظاهرة، فإنّ صورته الظاهرة قد انقلبت 
تراباً مع التراب، وإمنا حيبه لصفاته الباطنة من الدين والتقوى وغزارة العلم واإلحاطة مبـدارك الـدين   

عامل، وهذه أمور مجيلة ال يدرك مجاهلا إال بنور وانتهاضه إلفادة علم الشرع ولنشره هذه اخلريات يف ال
   ٢ )البصرية، فأما احلواس فقاصرة عنها

وهلذا كان من األخطاء الكربى اليت تسبب الفراق بني الزوجني أن الرجل يبين حياته مع زوجته 
أو على أساس خلقتها ال خلقها، فيغفل عن روحها انشغاال جبسدها، فإذا ما عاشرها، وخرب أخالقها، 

ذوى مجاهلا انقلب احلب عداوة، وحتول الزواج طالقا، ودم البيت ألنه كان قائما على شفا جرف 
  .هار

وال ميكن هنا أن حنصي وسائل حتقيق اجلمال الروحي، واليت حتفظ العالقة الزوجية، فلها جماهلـا  
اس قيمة كبرية، ومع اخلاص، ولكن سنشري هنا إىل بعض السلوكيات اليت قد ال يرى هلا الكثري من الن

  :ذلك هلا التأثري الكبري يف حفظ احلياة الزوجيه، وتعمريها باملودة والرمحة، ومن هذه السلوكيات
                                                

 . ٤/٢٩٨: اإلحياء   )١(
 . ٤/٢٩٨: اإلحياء   )٢(



 ٣٠

  ـ التخلق باألخالق اإلسالمية ١
: فاألخالق العالية املستقاة من منهج النبوة هي األساس الذي تنشأ منه املودة وتستدام، قال الغزايل

سن اخللق، والتفرق مثرة سوء اخللق، فحسن اخللق يوجب التحاب والتـآلف  اعلم أن األلفة مثرة ح(
والتوافق وسوء اخللق يثمر التباغض والتحاسد والتدابر، ومهما كان املثمر حمموداً كانـت الثمـرة   

   ١)حممودة
إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إال تفعلوا تكن (:يف جانب الرجل وقد قال 

أنكم إن مل تزوجوها إال من ذي (، وقد ذكر العلماء من وجوه الفساد ٢ )رض وفساد عريضفتنة يف األ
مال أو جاه رمبا يبقى أكثر نسائكم بال أزواج، وأكثر رجالكم بال نساء، فيكثر االفتتان بالزنا، ورمبا 

  ٣ )يلحق األولياء عار، فتهيج الفنت والفساد ويترتب عليه قطع النسب وقلة الصالح والعفة
وهو وجه صحيح، لكن الوجه األخطر منه والفساد األعرض أن تزوج املرأة بالفاسق، فيفسـد  
دينها وخلقها، أو تعيش معه، وهي ال جترؤ على القيام مبا ميليه عليها صالحها، وقد حيصل بعد ذلك 

قوله من الفراق، فتنشأ املفاسد العظيمة، وهلذا ذكرنا يف فصل الكفاءة رجحان قول مالك ومن قال ب
  .اعتبار الكفاءة يف الدين دون املال والنسب واحلرفة وغريها مما يتفاخر بأمثاهلا الناس

: تنكح املرأة على إحدى خصال ثالثة(:أما احلض على مراعاة اخللق يف جانب املرأة، فقد قال 
الدين واخللق تربت  تنكح املرأة على ماهلا، وتنكح املرأة على مجاهلا، وتنكح املرأة على دينها، فخذ ذات

إىل مراعاة جانب الدين واخللق أكثر من مراعاة اجلوانب األخرى، وخاصة جانب  ، فأرشد ٤ )ميينك
  .اجلمال، فله اعتباره الشرعي، ألن املودة ـ كما ذكرنا ـ حتصل بنوعي اجلمال ظاهره وباطنه

خربكم خبري ما يكرت، املرأة أال أ(: إىل اجلمع بني هذين النوعني من اجلمال بقوله  وقد أشار 
، أي أنه إذا   نظر الرجل إليها ٥ )الصاحلة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته

سرته جلمال صورا وحسن سريا وحصول حفظ الدين ا، وإذا أمرها بأمر شرعي أو عريف أطاعته 
  . وخدمته، وإذا غاب عنها حفظته

دل على هذه املراعاة للجمال الباطين، وعدم السقوط يف مستنقع املادية، فقـد  وسبب احلديث ي
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 ٣١

﴿ والَّذين يكْنِزونَ الذَّهب والْفضةَ ولَا ينفقُونها في سبِيلِ اللَّه فَبشـرهم  : تعاىلروي أنه ملا نزل قوله 
يا نيب اهللا، أكرب : أنا أفرج عنكم، فقال: ال عمركرب ذلك على املسلمني، فق) ٣٤:التوبة(بِعذَابٍ أَليمٍ﴾

إن اهللا ما فرض الزكاة إال لتطيب ما بقي من أموالكم، فكرب عمر : على أصحابك هذه اآلية، فقال 
  .١أال أخربكم، وذكر احلديث: فقال   - رضي اهللا عنه  - 

ا بني هلم أنه ال حرج مل(:عن الكنوز املادية بقوله وقد أشار بعضهم إلىهذا البديل الذي ذكره 
عليهم يف كرت املال ما داموا يؤدون زكاته ورأى استبشارهم به رغبهم عنه إىل ما هو خري وأبقى، وهو 
املرأة الصاحلة اجلميلة، فإن الذهب ال ينفع الرجل وال يغنيه إال إن فر عنه، واملرأة ما دامت معه رفيقته 

ويشاورها فيما يعن له، فتحفظ سره، ويستمد منها يف ينظر إليها فتسره، ويقضي احلاجة منها وطره، 
حوائجه، فتطيع أمره، وإذا غاب عنها حتامي ماله، وتراعي عياله، ولو مل يكن هلا إال أا حتفظ بـذره  

  ٢ )وتريب زرعه فيحصل بسببها ولد يكون له وزيرا يف حياته وخليفة بعد وفاته لكفى
االختيار، وحديثنا هنا عن الزوجني، فألن للزوجني ومع أن هذه النصوص اليت أوردناها خاصة ب

إن فاما طريق االختيار إمكان التاليف، فال تنشغل املرأة بزينتها الظاهرة، وال ينشغل الرجل ندامه، مث 
يغفالن عن تكميل نفسيهما باخللق الرفيع، واألدب العايل والسمو الروحي، فتغيري األخالق ممكن، واهللا 

  . ء السبيلهو اهلادي سوا
  ـ أداء العبادات يف البيت ٢

من الصلوات التطوعية، والذكر، وقراءة القرآن، من شأا أن تعمق العالقة  تعاىلفالتزام عبادة اهللا 
الفعلية  الروحية بني الزوجني، فال يبقى اال خصبا للشيطان إلثارة الرتاعات، وهلذا كان من سنته 

ت حىت يتحول احلب الطبعي بني الزوجني إىل حب إمياين يرتقيان به إىل والقولية تعمري البيوت بالطاعا
  :من ذلك آفاق الكمال، وفيما يلي بيان لبعض ما ورد يف سنة رسول اهللا 

  :أداء الصلوات التطوعية يف البيوت
ملا يف الصالة من دور كبري يف الوصل بني املؤمنني بعضهم ببعض، جاءت األحكام الشرعية لتليب 

املقصد الشرعي، فخصصت صالة الفرائض جلمع مشل اتمع املسلم، وخصصت النوافل جلمع هذا 
اجعلوا يف بيوتكم من صالتكم وال (: عن هجر الصالة يف البيوت، فقال مشل األسرة، وهلذا ى 

  ٣ )تتخذوها قبورا
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 ٣٢

 ١ )روا بيوتكمأما صالة الرجل يف بيته فنور فنو(:نورا يف البيت فقال ويف حديث آخر اعتربها 
  .والنور هو الذي تنشرح به الصدور، وينطلق منه السرور يف أحناء البيت

إذا قضى أحدكم صالته فليجعل لبيته منها (:الصالة خريا للبيت، فقال ويف حديث آخر اعترب 
  ٢ )نصيبا فإن اهللا جاعل يف بيته من صالته خريا

أفضل صـالتكم يف بيـوتكم إال   (: أداء النوافل يف البيوت مطلقا، فقال  وهلذا فضل 
  ٣ )املكتوبة

، فقد كان خيص بيوته بالعبادة، ويطيل فيها أكثر مما يطيل يف غريها، فعن وكان ذلك من سنته 
جاءه أصحابه ذات ليلة، فخرج فصـلى ـم    أن رسول اهللا   - رضي اهللا عنه  - أنس بن مالك 

يـا  : مث دخل بيته فأطال، فلما أصبح قالوا فخفف، مث دخل بيته فأطال، مث خرج فصلى م فخفف،
  .٤من أجلكم ما فعلت: رسول اهللا صليت فجعلت تطيل إذا دخلت وختفف إذا خرجت، قال

: أا قالت  يصلي وزوجته بني يديه تنظر إىل صلته بربه، فعن عائشة زوج النيب  بل كان 
مزين فقبضت رجلي، فإذا قـام  ورجالي يف قبلته، فإذا سجد غ  كنت أنام بني يدي رسول اهللا 

  .٥والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح: بسطتهما، قالت
وهلذا عاتبت عائشة ،رضي اهللا عنها، من قال ببطالن الصالة يف حال اعتراض الكلب واحلمار 

  أعدلتمونا بالكلب واحلمار، لقد رأيتين مضطجعة على السرير، فيجـيء الـنيب   (: واملرأة، فقالت
  ٦ )ر، فيصلي فأكره أن أسنحه، فأنسل من قبل رجلي السرير حىت أنسل من حلايففيتوسط السري

يصلي بتلك احلالة بثوب مشترك بينه وبني عائشة ،رضي اهللا عنها،  وهي حائض، وال  وكان 
سألت : ، فعن معاذة قالتيتعفف عن ذلك كما يتعفف من يريدون أن يكونوا أورع من رسول اهللا 

  لقد كنت أحيض عند رسول اهللا (: ها، عن احلائض يصيب ثوا الدم فقالتعائشة ،رضي اهللا عن
يصلي وعلي ثوب عليه بعضه   لقد كان رسول اهللا : ثالث حيض مجيعا ال أغسل يل ثوبا، وقالت
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 ٣٣

  ١ )وعلي بعضه، وأنا حائض نائمة قريبا منه
نذكر هذه  ها،  لزوجها ولنرى تأثري هذه الصالة يف إضفاء املودة يف قلب عائشة ،رضي اهللا عن

 - ، وهي ممتلئة إعجابا وتعظيما وفخرا، فعن عبيد بن عمـري  الرواية اليت تصف ا صالة رسول 
: قال  أخربينا بأعجب شيء رأيته من رسول اهللا : أنه قال لعائشة رضي اهللا عنها  - رضي اهللا عنه 

واهللا إين : ريين أتعبد الليلة لريب،  قلـت يا عائشة ذ: ملا كان ليلة من الليايل، قال: فسكتت، مث قالت
فلم يزل يبكي حـىت بـل   : فقام فتطهر، مث قام يصلي، قالت: أحب قربك، وأحب ما يسرك، قالت

مث بكى حىت بل األرض، فجاء : حىت بل حليته، قالت  وكان جالسا، فلم يزل يبكي : حجره، قالت
، تبكي وقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما يا رسول اهللا: بالل يؤذنه بالصالة، فلما رآه يبكي قال

﴿ إِنَّ في :أفال أكون عبدا شكورا، لقد نزلت علي الليلة آية ويل ملن قرأها ومل يتفكر فيها: تأخر، قال
.          ٢اآلية كلها)١٩٠:آل عمران(خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ لَآيات لأُولي الْأَلْبابِ﴾

انطلقت أنا وابن عمر وعبيد بن عمري إىل عائشة رضي اهللا عنها، : ويف رواية أخرى عن عطاء قال
زر غبا تزدد : قول الشاعر: يا عبيد ما مينعك من زيارتنا قال: فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب، فقالت

كل أمره كان : ، فبكت وقالته من رسول اهللا ذرينا،  أخربينا بأعجب ما رأيت: حبا، فقال ابن عمر
  .٣عجبا، مث أوردت احلديث

مع زوجته، خالفا ملن يرون العبـادة يف   ففي هذا احلديث نرى الطريقة اليت كان يتعامل ا 
يستأذن عائشة ،رضي اهللا عنها، يف عبادته لربه، وجتيبه عائشـة   اجلفاء، والورع يف اخلشونة، فهو 

، وحبها يف نفس أذنت لك، وإمنا ختربه عن حبها لقرا منه : بأدب جام، فال تقول الزوجة الصاحلة
  .الوقت ملا يسره

ليعبد ربه متارس عائشة ،رضي اهللا عنها، عبادة أخرى نرى أا  ويف الوقت الذي يذهب فيه 
وقلـب   أهم من وضها هي كذلك وقيامها معه، فقد بقيت تنظر إىل حركاته وتسجلها ومتأل قلبها

كانت مصدر إعجاب لعائشة ،رضي املؤمنني ا، والشاهد يف احلديث أن تلك احلال التعبدية منه 
  .اهللا عنها،  واإلعجاب ينبوع احلب، فاحلب مثرة املعرفة

يفعل ذلك  ورواية عائشة ،رضي اهللا عنها، مثل هذه األحاديث ال تقصرها على بيتها، بل كان 
بت يف بيت خاليت ميمونة بنت احلارث زوج : قال  - رضي اهللا عنه  - اس يف مجيع بيوته، فعن ابن عب
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 ٣٤

العشاء، مث جاء إىل مرتله، فصـلى أربـع    عندها يف ليلتها، فصلى النيب  ، وكان النيب النيب 
نام الغليم أو كلمة تشبهها، مث قام فقمت عن يساره، فجعلين عن ميينـه  : ركعات مث نام مث قام مث قال

  .١عات مث صلى ركعتني مث نام حىت مسعت غطيطه أو خطيطه، مث خرج إىل الصالةفصلى مخس رك
  قالت كان النيب   - رضي اهللا عنه  - يشركهم يف صالته بدون تكليف، فعن عائشة  وكان 

يقول عن صالة  ، وكان ٢يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظين فأوترت
  ٣ )خري مساجد النساء قعر بيون( :النساء يف بيون

حيض زوجاته على قيام الليل، بطريقة ميتزج فيها الترغيب والترهيب، وكأنا نلمـح   بل كان 
سبحان اهللا ماذا أنزل (: ـ كما حتكي أم سلمة ـ وهو يستيقظ  ذات ليلة، وهو يقول رسول اهللا 

احلجر، فرب كاسية يف الـدنيا عاريـة يف   الليلة من الفنت وماذا فتح من اخلزائن، أيقظوا صواحبات 
  ٤ )اآلخرة

كما ختـرب   هذا يف احلالة العادية، أما يف املناسبات اليت تترتل فيها النفحات اإلهلية فقد كان 
  .٥إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله: عائشة رضي اهللا عنها

بنته ليال، ال ليسأل عن حاهلا، أو ومل يكن خيص ذا احلض زوجاته، بل كان يذهب إىل بيت ا
رضي اهللا  - ليزيل وحشة من فراقها، وإمنا ليحضها وابن عمه على الصالة، أخرب علي بن أيب طالب 

يا رسول اهللا أنفسنا بيد اهللا فإذا : أال تصليان؟ فقلت: طرقه وفاطمة ليلة فقال أن رسول اهللا   - عنه 
مث مسعته : - رضي اهللا عنه  - لك ومل يرجع إيل شيئا، قال علي شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف حني قلنا ذ

  ٦ )وكان اإلنسان أكثر شيء جدال(:وهو مول يضرب فخذه، وهو يقول
رضي اهللا عنه  - ومل تكن هذه حادثة فردية عابرة، بل كانت دائمة مستمرة، فعن أنس بن مالك 

الصالة يا أهل البيت،﴿ (: فجر، فيقولكان مير ببيت فاطمة ستة أشهر إذا خرج إىل ال أن النيب   - 
  ٧ ))٣٣:األحزاب(إِنما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تطْهِريا﴾

فحسب، فتلك الغاية العليا، وميكن  تعاىليرغب أمته يف هذا، ال لريبط بني العباد ورم  وكان 
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  .الفردية، ولكن مراده كذلك أن يربط أفراد األسرة فيما بينهم، ليصلهم باهللا مجيعاحتقيقها بالعبادة 
قـال رسـول اهللا   : قال  - رضي اهللا عنه  - أمته ما رواه أبو هريرة  ومن أمثلة ما رغب به 

:) رحم اهللا رجال قام من الليل فصلى، مث أيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح يف وجهها املاء، ورحم
وهـو   ١ )مرأة قامت من الليل، فصلت مث أيقظت زوجها، فصلى فإن أىب نضحت يف وجهه املاءاهللا ا

  . تأكيد على رعاية هذه الفضيلة إىل درجة أن ينضح الزوجان املاء على وجهي بعضهما ألجل العبادة
من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته (: ويف حديث آخر ترغيب أكثر منه وأعظم جزاء، فقد قال 

  ٢ )ليا ركعتني مجيعا كتبا من الذاكرين اهللا كثريا والذاكراتفص
وكانت الصالة هي اليت تطبع عالقام البيتية واالجتماعية، فلذلك انتشرت بينهم الرمحة واملودة، 

قومـوا  : لطعام صنعته له فأكل منه، مث قال فعن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول اهللا 
مت إىل حصري لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته مباء فقام رسول اهللا فق: فألصل لكم، قال أنس

  وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول اهللا ٣ركعتني مث انصرف.  
ينكر على الصحابة أحيانا أدائهم بعض الصلوات يف املسجد، وورد ذلك خصوصا يف  وكان 

أتى مسجد بين عبد األشـهل،    أن النيب   - رضي اهللا عنه  - نافلة املغرب، فعن كعب بن عجرة 
، ولعل سر ٤ )هذه صالة البيوت(: فصلى فيه املغرب، فلما قضوا صالم رآهم يسبحون بعدها فقال

هذه الصالة بصالة البيوت باإلضافة إىل قيام الليل، أن الليل وقت خلوة الرجل بأهله، وهو  ختصيصه 
ذلك حث على الصالة فيه لطرد الشيطان ونزغاته من البيت، وملئه بدل وقت لرتغات الشياطني، فل

  .ذلك باجلو الروحاين الذي ميأل البيت بالسكينة واملودة
اختاذ مكان خاص يف البيت لصالة يكون   - رضي اهللا عنهم  - وقد كان من سنة السلف الصاحل 

أن  نصار أرسل إىل رسول اهللا أن رجال من األ  - رضي اهللا عنه  - عن أيب هريرة مبثابة مسجد، ف
  .٥تعال فخط يل مسجدا يف داري أصلي فيه، وذلك بعد ما عمي فجاء ففعل

فالصالة إذن وسيلة من الوسائل العظمى اليت ال حتفظ ا العالقة بني العبد وربه فحسب، بـل  
مة، وهلذا كان عمر حتفظ ا كذلك العالقات األسرية والعالقات االجتماعية، بل العالقات األممية العا
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إن أهم أمركم عندي الصالة، فمن حفظها وحافظ (:يكتب إىل عماله  - رضي اهللا عنه  - بن اخلطاب 
  ١ )عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو ملا سواها أضيع

هنا تشمل مجيع املصاحل فهي مضيعة بتضييع الصالة، وألجل هذا يفىن العجب ) ما سواها(وكلمة 
و يعلم أا ال تصلي، مث ميتد ما العمر، وال حيضها على الصالة، وقد قال يف مثل ممن يتزوج بامرأة وه

أخشى  أن ال حيل لرجل يقيم مع امرأة ال تصلي وال تغتسل من جنابة وال تـتعلم  (:هذا اإلمام أمحد
  ٢ )القرآن

عن إمساعيل  وألجل هذا أخرب القرآن الكرمي عن األنبياء أم كانوا يأمرون أهليهم بالصالة، فقال
 ا﴾:كنموذج عنهميضرم هبر دنكَانَ عو كَاةالزو لَاةبِالص لَهأَه رأْمكَانَ ي٥٥:مرمي(﴿ و(  

﴿ وأْمر أَهلَك بِالصلَاة واصطَبِر علَيها لَا نسأَلُك رِزقًا نحن :تعاىلأن يأمر أهله ا، فقال  بل أمر 
قُكزرى﴾ نقْولتةُ لباقالْعوقد ذكر القرطيب كيف استقبل املؤمنون هذا األمـر اإلهلـي   )١٣٢:طه(و ،
بعد  ويدخل يف عمومه مجيع أمته وأهل بيته على التخصيص وكان   وهذا خطاب للنيب (:بقوله

ويروى  الصالة،: نزول هذه اآلية يذهب كل صباح إىل بيت فاطمة وعلي رضوان اهللا عليهما، فيقول
كان إذا رأى شيئا من أخبار السالطني وأحواهلم بادر إىل مرتله   - رضي اهللا عنه  - أن عروة بن الزبري 
ورِزق ولَا تمدنَّ عينيك إِلَى ما متعنا بِه أَزواجا منهم زهرةَ الْحياة الدنيا لنفْتنهم فيه  ﴿:فدخله، وهو يقرأ

قَىرأَبو ريخ ك٣ )، مث ينادي بالصالة الصالة يرمحكم اهللا)١٣١:طه(﴾ب  
كان يصلي من الليل ما شاء اهللا، حىت إذا كان من آخـر    - رضي اهللا عنه  - ويروى عن عمر 

اصطَبِر وأْمر أَهلَك بِالصلَاة و  ﴿:الصالة الصالة، مث يتلو هذه اآلية: الليل أيقظ أهله للصالة، يقول هلم
   ٤ ))١٣٢:طه(﴾علَيها لَا نسأَلُك رِزقًا نحن نرزقُك والْعاقبةُ للتقْوى

  :قراءة القرآن يف البيت
ملا يف القرآن الكرمي من التأثري العظيم يف النفوس بتربيتها وترقيتها ورفعها عن اهلمم الدنيئة واملطالب 

بسببها البيوت جاءت األوامر النبوية بتخصيص البيوت بقراءة القرآن  البسيطة اليت حتطم يف أحيان كثرية
ال جتعلوا بيوتكم مقابر، إن (: قال أن رسول اهللا   - رضي اهللا عنه  - الكرمي فيها، فعن أيب هريرة 

  ٥ )الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة
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طرد الشياطني، ملا يف السورة من أوامر ولعل ختصيص هذه السورة بذلك، وإن كان القرآن كله ي
وتوجيهات خمتلفة تتعلق باألسرة وغريها تطرد الشياطني الذين يرسلهم إبليس كما ورد يف احلـديث  

إن إبليس يضع عرشه على املاء، مث (: قال رسول اهللا  : قال  - رضي اهللا عنه  - الذي رواه جابر 
مـا  : فعلت كذا وكذا، فيقول: ، جييء أحدهم فيقوليبعث سراياه، فأدناهم منه مرتلة أعظمهم فتنة

فيدنيـه منـه   : ما تركته حىت فرقت بينه وبني امرأته قال: مث جييء أحدهم فيقول: صنعت شيئا، قال
  ١ )فيلتزمه : نعم أنت قال: ويقول

 عن تأثري قراءة القرآن يف البيت، وإنزال السكينة النفسية على أهله، واليت هي التربة وقد أخرب 
قرأ رجل الكهف ويف الـدار  : ، قال - رضي اهللا عنه  - اخلصبة لكل الفضائل، فعن الرباء بن عازب 

اقرأ فالن فإا السكينة (:فقال  الدابة فجعلت تنفر فسلم فإذا ضبابة أو سحابة غشيته فذكره للنيب 
  ٢ )نزلت للقرآن أو ترتلت للقرآن

سور خمصوصة منهن، ومما ورد من ذلك قوله حيض على تعليم األهل القرآن أو آيات و وكان 
 :)  إن اهللا ختم سورة البقرة بآيتني أعطانيهما من كرته الذي حتت العرش، فتعلموهن وعلمـوهن

  ٣ )نساءكم وأبناءكم، فإما صالة وقرآن ودعاء
حىت يف فراشه فقد كان إذا أوى إىل فراشه كما تـروي   وكان القرآن يصاحب رسول اهللا 

﴿ قل هو اهللا أحد﴾ و﴿قل أعوذ برب :اهللا عنها، مجع كفيه مث نفث فيهما فقرأ فيهما عائشة ،رضي
الفلق﴾ و﴿قل أعوذ برب الناس﴾، مث ميسح ما ما استطاع من جسده، يبدأ ما على رأسه ووجهه، 

  .٤وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثالث مرات
يف يف حالة حيض، تـروي  يقرأ القرآن وهو متكئ على حجور نسائه، حىت وهن  بل كان 

،  ويف حديث ٥يتكئ يف حجري وأنا حائض مث يقرأ القرآن كان : عائشة ،رضي اهللا عنها،  قالت
يضع رأسه يف حجر إحدانا، فيتلو القرآن وهي حـائض،   كان رسول اهللا : آخر عن ميمونة قالت

  .     ٦وتقوم إحدانا باخلمرة إىل املسجد فتبسطها وهي حائض
يف بيته، وهي سنة كل مسلم صاحل يعيش القرآن يف نفسه وبيته، لتنصبغ حياته  نيب فهذه سنة ال
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مجيعا بنوره وهديه، ومنه تنطلق احملبة اإلهلية اخلالصة لزوجه وأهل بيته، ال تشـوا األغـراض، وال   
  .يفسدها الطبع

ر الرقاة إليها، وحنب أن ننبه هنا إىل أن ما ميارس اآلن بدعوى طرد الشياطني من البيوت من حضو
مث قراءة القرآن الكرمي بطريقة خاصة، مث انصرافهم عن البيت، وقد ضمنوا ألهلها طرد الشياطني وحرق 
اجلن، أقرب إىل الشعوذة واخلرافة منه إىل الدين، فالقرآن أجل أن نتعامل معه ذه األسطورية، فهـو  

ذي فر من مساع القرآن تلك اللحظة اليتيمة كتاب هداية وتربية قبل أن يكون تعويذة، مث إن الشيطان ال
من حيكم بعدم عودته إذا ما دبت الغفلة للبيت، وحكمت األهواء بدل القرآن، ومسع قرآن الشيطان 

  .  وهجر قرآن اهللا
  :ذكر اهللا يف البيت

 الذكر هو التعبري الشرعي عن احلالة اليت يكون فيها اإلنسان مع اهللا، ويف اللحظة اليت يكون فيها
كذلك تدب إىل قلبه كل مشاعر اخلري، وتسرع إىل عقله كل األفكار الطيبة، وتنتشر يف أعضائه قوة 
عظيمة جتعله جبال من جبال األخالق العالية، فلذلك كان هلذا الذكر تأثريه العظيم يف نشر املودة يف 

ن أول العالقة مع إىل أن تكو البيت املسلم، حني يتحد قلب الزوجني على ذكر اهللا، وهلذا أرشد 
إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما (:قال الزوجة قبل التفكري بأي غرض طبعي أو نفسي ذكر اهللا، فعنه 

اللهم إين أسألك من خريها وخري ما جبلت عليه، وأعوذ بك مـن  : أو دابة، فليأخذ بناصيتها وليقل
  ١ )شرها وشر ما جبلت عليه

ني من البيت، الشياطني اليت تنشر الظلمة النفسية، والفرقة والذكر كالقرآن والصالة يطرد الشياط
كيفية تعامـل   العائلية، فلهذا ال ميارس املؤمن أي تصرف يف بيته إال ويبدؤه بذكر اهللا، وقد بني 

: إذا دخل الرجل بيته فذكر اهللا عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان(:الشياطني مع هذا الذكر بقوله 
أدركتم املبيت، وإذا مل :  عشاء، وإذا دخل فلم يذكر اهللا عند دخوله قال الشيطانال مبيت لكم وال

  ٢ )أدركتم املبيت والعشاء: يذكر اهللا عند طعامه قال
ولعله خص هذين املوضعني ألن الداخل إىل بيته قد يرى ما يزعجه، فيتخذ الشياطني من ذلـك  

خنس الشياطني، فإذا ما حضر األكل حضر الشيطان مطية لزرع الشقاق بينه وبني أهله، فإذا ذكر اهللا 
ليوسوس ألهل البيت، فرييهم عيوب الطعام، أو يفسد عليهم ذوقه، مث ينطلق ليفسد صفاء املودة بينهم 
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  .بذلك، فإذا ما ذكروا اهللا فر الشيطان وحلت السكينة يف البيت
شه، ألنه إذا ما استيقظ إىل ضرورة حضور هذا الذكر حىت عندما يكون املؤمن يف فرا ويرشد 

من تعار من الليل فقال ال إله إال اهللا وحده ال (:دبت إله الشياطني، فلذلك يطردهم بذكر اهللا، قال 
شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير، وسبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا 

مث دعا استجيب له، فإن عزم فتوضأ مث : غفر يل أو قالرب ا: أكرب وال حول وال قوة إال باهللا، مث قال
  ١ )صلى قبلت صالته

يشغل ليله بذكر اهللا، فال يترك فرصة للغفلة لتدب إىل بيته، ألن الغفلة هي غذاء شياطني  وكان 
فأعطيه وضـوءه،   كنت أبيت عند باب النيب : اإلنس واجلن، فعن ربيعة بن كعب األسلمي قال

  .٢احلمد هللا رب العاملني: مسع اهللا ملن محده، وأمسعه اهلوي من الليل يقول: الليل يقولفأمسعه اهلوي من 
 وخترب عائشة ،رضي اهللا عنها،  عن ذلك اجلو الروحي الذي يعبق بذكر اهللا، وهي تعيشه معه 

 كنت نائمة إىل جنب رسـول اهللا  : حلظة بلحظة، منشغلة عن اهتمامات النساء القاصرة، قالت
أعوذ برضاك من سخطك، : ه من الليل، فلمسته فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد، وهو يقولففقدت

   ٣ )ومبعافاتك من عقوبتك، ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
وننبه هنا كذلك إىل أن تلك الدعاوى الطويلة العريضة اليت يزعمها أقوام ألنفسهم بالقدرة على 

مها من البيوت بأذكار يرددوا، مث يتركوا أهل البيت بعد ذلك للغفلـة  طرد الشياطني والسحر وغري
والشرود عن اهللا، وكأن تلك األذكار طالسم وأوفاق كطالسم السحرة واملنجمني، هو تفسري خاطئ 

، فالقصد من الذكر احلضور مع املذكور، واالنشغال به، ال ترديد ألفـاظ  ملا ورد عن رسول اهللا 
  .يه يف أودية الغفلة، فيسلم لسانه هللا، ويسلم كيانه وروحه للشيطان واهلوىالذكر والقلب يت

  ـ مراعاة اآلداب اإلسالمية يف البيت ٣
  

وذلك بأن يلتزم مع زوجته ما جيب يف العالقات اإلسالمية العامة من إلقاء السـالم وتشـميت   
ا تأثري عظيم يف إظفاء جو العاطس، وغريها، وهي ليست أمورا هينة بسيطة ـ كما قد يعتقد ـ بل هل
  .روحاين على البيت، فتنشر املودة والسكينة يف قليب الزوجني وأهل البيت
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 ٤٠

ال تدخلون اجلنة حىت (: إىل دور هذه اآلداب يف إحياء احملبة يف القلوب املؤمنة بقوله وقد أشار 
قال ، ١ )شوا السالم بينكمتؤمنوا، وال تؤمنوا حىت حتابوا أوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم أف

ومفتاح استجالب املودة، ويف إفشائه ، والسالم أول أسباب التألف (: النووي يف شرحه هلذا احلديث
مع ما فيه من ، وإظهار شعارهم املميز هلم من غريهم من أهل امللل ، متكن ألفة املسلمني بعضهم لبعض

 ٢ )منيوإعظام حرمات املسل، ولزوم التواضع ، رياضة النفس 
قال يل رسول اهللا : قال  - رضي اهللا عنه  - ذلك بركة يف البيت، فعن أنس بن مالك  واعترب 

 :)٣ )يا بين إذا دخلت على أهلك، فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك  
إىل بيته، وكيفية تطبيق هذه السنة بقوله، وهو يذكر  ويصف املقداد بن األسود كيفية دخوله 

فسلم تسليما يسمع اليقظان  وجاء النيب (:مملوءة بالعرب ال ميكن ذكرها هنا مجيعا يته حادثة له يف ب
اللهم اسق من : وال يوقظ النائم، فكشف عن  قدح اللنب، فلم ير شيئا فرفع رأسه إىل السماء، فقال

 بيته، ، فهذا هو السلوك اإلسالمي الذي جيلب املودة، ال الذي يدخل إىل٤ )سقاين وأطعم من أطعمين
  .فإن مل جيد طعاما مأل الدنيا صراخا وضجيجا

عن أيب مالك األشعري إىل التزام الذكر، فيبدأ بذكر اهللا قبل حتية األهل، ف وقبل السالم أرشد 
إذا وجل الرجل بيته، فليقل اللهم إين أسألك خري املوجل وخري املخرج بسم اهللا (: قال رسول اهللا : قال

  ٥ )نا وعلى اهللا ربنا توكلنا، مث ليسلم على أهلهوجلنا وبسم اهللا خرج
بـأي  : عند دخوله إىل بيته حيرص على أدب آخر، فقد سئلت عائشة،رضي اهللا عنها وكان 

  .٦بالسواك: إذا دخل بيته؟ قالت  شيء كان يبدأ النيب 
  ـ مراعاة السلوك اإلسالمي العام ٤
  

الكالم واالس واألكل والشرب وغريهـا  ألن املقصد الشرعي من تلك السلوكيات العامة يف 
زيادة على وصل القلب باهللا حتصيل األلفة االجتماعية بني املؤمنني، وال بأس هنا أن نلخص يف عجالة 
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بعض ما ورد يف سنته من ذلك نقال عن الغزايل الذي نقله بدوره عن أيب البحتري بدون ختريج األدلة 
  : ، قال١قي يف هامش اإلحياءالنصية اكتفاء مبا ذكره احلافظ العرا

أحداً من املؤمنني بشتيمة إال جعل هلا كفارة ورمحة، وما لعن امرأة قط وال  ما شتم رسول اهللا 
) إِنما بعثْت رحمةً ولَم أُبعثْ لَعاناً:  (لو لعنتم يا رسول اهللا فقال: خادماً بلعنة، وقيل له وهو يف القتال

دعو على أحد مسلم أو كافر عام أو خاص عدل عن الدعاء عليه إىل الدعاء له  ، وكان إذا سئل أن ي
وما ضرب بـيده أحداً قط إال أن يضرب ا يف سبـيل اهللا تعاىل، وما انتقم من شيء صنع إليه قط 
إال أن تنتهك حرمة اهللا، وما خري بـني أمرين قط إال اختار أيسرمها إال أن يكون فيه إمث أو قطيعـة  

فيكون أبعد الناس من ذلك، وما كان يأتيه أحد حر أو عبد أو أمة إال قام معه يف حاجته،  وقال رحم 
وال المين )  لم فَعلْته؟:  (والذي بعثه باحلق ما قال يل يف شيء قط كرهه:  - رضي اهللا عنه  - أنس 

مضجعاً إن فرشوا له  ب رسول اهللا ، وما عا)دعوه إِنما كَانَ هذَا بِكتابٍ وقَدرٍ:  (نساؤه إال قال
اضطجع، وإن مل يفرش له اضطجع على األرض، ومن خلقه أن يبدأ من لقيه بالسالم، ومن قاومـه  
حلاجة صابره حىت يكون هو املنصرف، وما أخذ أحد بـيده فريسل يده حىت يرسلها اآلخر، وكان إذا 

بكه مث شد قبضته عليها، وكان ال يقوم وال لقي أحداً من أصحابه بدأه باملصافحة، مث أخذ بـيده فشا
أَلَك :  (جيلس إال على ذكر اهللا، وكان ال جيلس إليه أحد وهو يصلي إال خفف صالته وأقبل عليه فقال

فقال فرغ من حاجته إىل صالته، وكان أكثر جلوسه أن ينصب ساقيه مجيعاً وميسك بـيديه )  حاجةً؟
جملسه من جملس أصحابه، ألنه كان حيث انتهى به الس جلس، عليهما شبه احلبوة، ومل يكن يعرف 

وما رئي قط ماداً رجليه بـني أصحابه حىت ال يضيق ما على أحد إال أن يكون املكان واسـعاً ال  
ضيق فيه، وكان أكثر ما جيلس مستقبل القبلة، وكان يكرم من يدخل عليه حىت رمبا بسط ثوبه ملـن  

وال رضاع جيلسه عليه، وكان يؤثر الداخل عليه بالوسادة اليت حتته فإن أىب  ليست بـينه وبـينه قرابة
أن يقبلها عزم عليه حىت يفعل، وما استصفاه أحد إال ظن أنه أكرم الناس عليه، حىت يعطي كل مـن  
جلس إليه نصيبه من وجهه حىت كان جملسه ومسعه وحديثه ولطيف حماسنه وتوجهه للجـالس إليـه   

لس حياء وتواضع وأمانة، ولقد كان يدعو أصحابه بكناهم إكراماً هلم واستمالة وجملسه مع ذلك جم
لقلوم، ويكين من مل تكن له كنية فكان يدعى مبا كناه به، ويكين أيضاً النساء الاليت هلـن األوالد  
 والاليت مل يلدن يبتدىء هلن الكىن  ويكين الصبـيان فيستلني به قلوم، وكان أبعد النـاس غضـباً  
وأسرعهم رضا، وكان أرأف الناس بالناس وخري الناس للناس وأنفع الناس للناس، ومل تكن ترفـع يف  
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  ١ )جملسه األصوات
وقد ذكر الغزايل يف آداب األخوة يف اهللا كثريا من اآلداب واحلقوق اليت يستحسن ذكرها هنا ألن 

ن عالقة الزوجية، فلذلك تلزمها حقوق العالقة بني الزوجني املؤمنني هي عالقة حمبة يف اهللا قبل أن تكو
  . األخوة يف اهللا، وتزيد عليها حبقوق الزوجية

فهذا جامع حقوق الصحبة، وقد أمجلناه مـرة  (:قال الغزايل يف بيان القاعدة الشرعية يف التعامل 
وفصلناه أخرى، وال يتم ذلك إال بأن تكون على نفسك لإلخوان، وال تكون لنفسك علـيهم، وأن  

  ٢ )نفسك مرتلة اخلادم هلم فتقيد حبقوقهم مجيع جوارحكترتل 
وبعد هذا اإلمجال فصل الكالم يف كل جارحة خبصوصها، وننبه إىل أن هذا الكـالم موجـه   

  :٣للزوجني قبل أن يكون للصاحبني، ألن الزوجة أحق باسم الصحبة من اإلخوان واألصدقاء
ك، وتنظر إىل حماسنهم وتتعامى عن عيوم، وال أما البصر؛ فبأن تنظر إليهم نظر مودة يعرفوا من

كان يعطي كل من جلس  تصرف بصرك عنهم يف وقت إقباهلم عليك وكالمهم معك، روي أنه 
إليه نصيباً من وجهه وما استصغاه أحد إال ظن أنه أكرم الناس عليه حىت كان جملسه ومسعه وحديثـه  

أكثر الناس  جملس حياء وتواضع وأمانة، وكان ولطيف مسألته وتوجهه للجالس إليه،  وكان جملسه 
تبسماً وضحكاً يف وجوه أصحابه وتعجباً مما حيدثونه به، وكان ضحك أصحابه عنده التبسم اقتـداء  

  منهم بفعله وتوقرياً له 
وأما السمع، فبأن تسمع كالمه متلذذاً بسماعه ومصدقاً به ومظهراً لالستبشار بـه وال تقطـع   

ادة وال منازعة ومداخلة واعتراض فإن أرهقك عارض اعتذرت إليهم وحترس مسعك حديثهم عليهم مبر
  . عن مساع ما يكرهون

أما اللسان، فبالسكوت مرة وبالنطق أخرى، وله تفاصيل خاصة نتعرض هلا يف حملها من الفصل 
  .السابع من هذا اجلزء

  .وأما اليدان؛ فأن ال يقبضهما عن معاونتهم يف كل ما يتعاطى باليد
فإذا مت االحتاد انطوى بسـاط  (:قال الغزايل بعد ذكره هلذه اآلداب وغريها مبينا منشأها ومثرا

التكلف بالكلية، فال يسلك به إال مسلك نفسه، ألن هذه اآلداب الظاهرة عنوان آداب الباطن وصفاء 
اخللق فتارة  القلب، ومهما صفت القلوب استغىن عن تكلف إظهار ما فيها، ومن كان نظره إىل صحبة
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يعوج وتارة يستقيم، ومن كان نظره إىل اخلالق لزم االستقامة ظاهراً وباطناً وزين باطنه باحلـب هللا  
وخللقه وزين ظاهره بالعبادة هللا واخلدمة لعباده، فإا أعلى أنواع اخلدمة هللا إذ ال وصول إليها إال حبسن 

  ١ )اخللق
  اجلمال الظاهري

  
يعة، ألن الفطرة تتطلبها، وقد ذكرنا يف اجلزء األول من هذه السلسلة وهي ناحية معتربة يف الشر

أن املستحب اختيار املرأة اجلميلة حبسب ذوق صاحبها، ألن للبشر أذواقا خمتلفة يف ذلك، ولذلك ال 
نريد باجلمال ما سبق اختياره قبل الزواج، وإمنا نريد ناحيتني مهمتني هلما عالقة باجلمال الظاهري، مها 

تزين، والنظافة، فقد تكون املرأة مجيلة، ولكن إمهاهلا لزينتها أو نظافتها يشوهاا يف عني زوجهـا،  ال
ونفس احلال مع الرجل، فلذلك طلبت الشريعة هذين األمرين وأحلت يف طلبهما، وسنتحدث وقـد  

ا من حقوق الزوج حتدثنا يف فصل القوامة الزوجية على ما جيب على املرأة من الزينة والنظافة باعتبارمه
  :عليها، وسنتحدث هنا عن هاتني الناحيتني كحق للزوجة على زوجها

  تزين الزوج لزوجته
﴿ قُلْ من حرم زِينةَ اللَّه الَّتي أَخرج لعباده والطَّيبات : تعاىللقوله ؛ األصل يف التزين االستحباب 

نآم ينلَّذل يقِ قُلْ هزالر نمٍ    مقَـول ـاتـلُ الْآيفَصن ككَذَل ةاميالْق موةً يصالا خينالد اةيي الْحوا ف
والتجمل ا يف ، ، ففي هذه اآلية داللة على استحباب لبس الزينة من الثياب )٣٢:األعراف(يعلَمون﴾

  .كان املسلمون إذا تزاوروا جتملوا :اجلمع واألعياد وعند لقاء الناس وزيارة اإلخوان، قال أبو العالية
 تعاىلزيادة على هذا األصل العام فإن هناك ما يشري إىل ضرورة تزين الرجل لزوجته، وهو قوله 

، فاملعاشرة باملعروف )٢٢٨: البقرة(﴿ ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِالْمعروف وللرجالِ علَيهِن درجةٌ﴾ :
فكما حيب الزوج أن تتزين ، ومن املعروف أن يتزين كل منهما لآلخر ، ما على اآلخر حق لكل منه

: يف تفسريها  - رضي اهللا عنه  - كذلك احلال بالنسبة هلا حتب أن يتزين هلا، قال ابن عباس ، له زوجته 
به أي هلن من حسن الصحبة والعشرة باملعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوج(

  . ،)اهللا عليهن ألزواجهن
: يقول تعاىلإين أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين يل املرأة، ألن اهللا (: وقال يف تطبيقها

: ﴿ ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِالْمعروف ﴾ وما أحب أن أستنظف مجيع حقي عليها ألن اهللا تعاىل يقول
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 هِنلَيالِ عجلرلةٌ﴿ وجر١)﴾ د   
وقد كان ذلك سرية العلماء والصاحلني مع أزواجهم، فقد كان حممد بن احلسن يلبس الثيـاب  

: فأزين نفسي كي ال ينظرن إىل غريي، وقال أبو يوسـف ، إن يل نساء وجواري : ويقول، النفيسة 
  .كما يعجبها أن أتزين هلا، يعجبين أن تتزين يل امرأيت 
تحب للرجل أن يهتم بزينة نفسه مع زوجته كما عليها أن تكون كذلك يس: ومن هنا قال العلماء

معه، فينظف نفسه، ويزيل عرقه، ويغري الرائحة الكريهة من جسمه وفمه وحتت إبطيه، ويتطيب، ويقلم 
أظفاره ويلبس خري املالبس املناسبة، ويدهن شعره ويرجله باملشط ويشذب شعر رأسه وحليته حىت ال 

فرة، يفعل ذلك وأمثاله ليكون عند امرأته يف زينة تسرها، وليعفها عن الرجال، وكل يكون على هيئة من
ويستحب أن ينظر يف املـرآة  (:هذا مبا يتفق مع رجولته، مع احلذر من التشبه بالنساء، قال ابن تيمية

  ٢ )ليتجنب ما يشيبه ويصلح ما ينبغي إصالحه
ه وسنه، قال القرطيب موضحا هذا املعىن ومع ذلك ينبغي مراعاة الزينة اليت تتناسب مع حال

قال العلماء  أما زينة الرجال فعلى تفاوت أحواهلم فإم يعملون ذلك على  :(ضاربا األمثلة عليه
اللبق والوفاق، فرمبا كانت زينة تليق يف وقت وال تليق يف وقت، وزينة تليق بالشباب وزينة تليق 

شيخ والكهل إذا حف شاربه يف أول ما خرج وجهه بالشيوخ وال تليق بالشباب، أال ترى أن ال
وكذلك يف شأن الكسوة ففي هـذا كلـه ابتغـاء    .. مسج، وإذا وفرت حليته وحف شاربه زانه

احلقوق فإمنا يعمل على اللبق والوفاق ليكون عند امرأته يف زينة تسرها ويعفها عن غـريه مـن   
من ال يليق م، فأمـا الطيـب    الرجال، وكذلك الكحل من الرجال منهم من يليق به ومنهم

والسواك واخلالل والرمي بالدرن وفضول الشعر والتطهري وقلم األظفار فهو بني موافق للجميع 
  ٣(واخلضاب للشيوخ واخلامت للجميع من الشباب والشيوخ زينة وهو حلى الرجال

، ال على جمرد وقد ورد يف السنة يف هذا النصوص الكثرية الدالة على وجوب مراعاة هذه الناحية
  أتانا رسول اهللا : قال  - رضي اهللا عنه  - عن جابر بن عبد اهللا استحباا كما ينص أكثر الفقهاء، ف

أما كان جيد هذا ما يسكن به شعره، ورأى رجال آخر وعليه : فرأى رجال شعثا قد تفرق شعره، فقال
  ٤ )أما كان هذا جيد ماء يغسل به ثوبه(:ثياب وسخة، فقال

                                                
 . ٧/٢٩٥:، البيهقي٤/١٨٤:مصنف ابن أيب شيبة   )١(
 . ٢٣٢/ ١:شرح العمدة: انظر   )٢(
 . ٣/١٢٤:القرطيب   )٣(
 . ٤/٥١: أبو داود   )٤(



 ٤٥

  أتيت النيب : كان ميسور احلال، فيستحب له أن تظهر نعمة اهللا عليه، فعن بعضهم قال أما إن
قد آتاين اهللا من اإلبل والغنم واخليل : من أي املال؟ قال: نعم قال: ألك مال؟ قال: يف ثوب دون، فقال

   ١ )فإذا آتاك اهللا ماال، فلري أثر نعمة اهللا عليك وكرامته(: والرقيق قال
ما أنعم اهللا على عبد نعمة إال (:ود ما هو أكثر من ترغيبا، فقد قال  آخر عنه  ويف حديث

  ٢ )وهو حيب أن يرى أثرها عليه
وعندما أساء بعض الصحابة فهم الكرب، فتصوره يف املظهر اجلمايل الذي فطرت على احلرص عليه 

يكسوها من ثياب، فعن عبد إىل أن منبت الكرب القلب، وليس الصورة الظاهرة أو ما  القلوب، نبه 
ال يدخل النار من كان يف قلبه مثقال حبة من إميـان، وال  (: قال رسول اهللا : اهللا بن مسعود قال

يا رسول اهللا إين ليعجبين أن يكون ثويب : فقال رجل )يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال حبة من كرب
ذكر عالقة سوطه أفمن الكرب ذاك يـا   غسيال ورأسي دهينا وشراك نعلي جديدا، وذكر أشياء حىت

  ٣)ال ذاك اجلمال إن اهللا مجيل حيب اجلمال، ولكن الكرب من سفه احلق وازدرى الناس: رسول اهللا؟ قال
وننبه هنا كما نبهنا سابقا، أن للرجل مراعاة رغبة زوجته يف زينته، بشرط تقيـدها بالضـوابط   

األخذ من أطراف احلاجب أو وضع املساحيق علـى  ك، الشرعية، فال جيوز التزين املخالف للشريعة 
  .وكالتزين بلبس احلرير والذهب والتختم به وما إىل ذلك، الوجه تشبها بالنساء 

وبناء على هذا سنذكر بعض ما يتخذ من الزينة، مما قد حيتاج إىل معرفته مثلما ذكرنا سابقا مـا  
لنصوص فيها وهي الزينة املتعلقة بالشعر، يتعلق منها بزينة املرأة، وسنخص ناحية مهمة وردت بعض ا

  ٤ )من كان له شعر فليكرمه(: وقد ورد يف احلديث قوله 
 ،كأنه يأمره بإصالح شعره،ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه الرسول  ء رجل إىل النيب فقد جا

ورأى ، ٥)طان؟أليس هذا خريا من أن يأيت أحدكم ثائر الرأس كأنه شي: (فقال النيب  ،ففعل، مث رجع
 ٦ ) أما وجد هذا ما يسكن به شعره؟(: رجال رأسه أشعث، فقال النيب 

 :صبغ الشيب
قد ورد أن أهل الكتاب من اليهود والنصـارى  وهو من مواضع الزينة اليت يكثر السؤال عنها، و

                                                
 . ٤/١٣٦: ميان، شعب اإل٤/٥١أبو داود    )١(
 . ١/٦٨٨: ، احلاكم١٢/٢٣٥، ابن حبان ٤/١٧١٦: البخاري   )٢(
 . ١٠/٢٢١: ، املعجم الكري١/٣٩٩: أمحد   )٣(
 . ٥/٢٢٤: ، شعب اإلميان٨/٢٣٠:، املعجم األوسط٤/٧٦: أبو داود   )٤(
 . ٢/٩٤٩: املوطأ   )٥(
 . ٤/٢٣: مسند أيب يعلى   )٦(



 ٤٦

هو شـأن  ميتنعون عن صبغ الشيب وتغيريه، ظنا منهم أن التجمل والتزيني ينايف التعبد والتدين، كما 
 -  عن أيب هريرةهم يف ذلك  فى عن تقليد الرهبان واملتزهدين املغالني يف الدين، ولكن الرسول 

يقتضي (: ، قال ابن حجر١ )إن اليهود والنصارى ال يصبغون فخالفوهم(: نه قالأ  - رضي اهللا عنه 
نهي عن إزالة الشيب مشروعية الصبغ واملراد به صبغ شيب اللحية والرأس وال يعارضه ما ورد من ال

  ٢ )ألن الصبغ ال يقتضي اإلزالة
اختار النووي أن (:وقد اختلف الفقهاء يف الصبغ بالسواد، وخالصة اخلالف كما ذكر ابن حجر

الصبغ بالسواد يكره كراهية حترمي، وعن احلليمي أن الكراهة خاصة بالرجال دون النساء، فيجوز ذلك 
واسع والصبغ أحب إيل ويستثين من ذلك ااهـد  : اء والكتمللمرأة ألجل زوجها، وقال مالك احلن

سعد بن أيب : قد رخص يف الصبغ بالسواد طائفة من السلف منهم من الصحابةمع ذلك و، ٣ )اتفاقا
  .وقاص، وعقبة بن عامر واحلسن واحلسني وجرير وغريهم

تزين لزوجتـه إن  ونرى أن من كره ذلك مراده سد ذريعة التدليس، أما من فعل ذلك من باب ال
أحبت ذلك بدون تدليس على غريها، فال حرج فيه لعدم الدليل على النهي يف هذه احلالة خاصة مع ما 

  .فيه  - رضي اهللا عنهم  - ورد من ترخيص الصحابة 
وال يصح قصره على اجلهاد فالعلة اليت ذكروها يف اجلهاد أكثر انطباقا على العلة اليت قد ترخص 

ه، فقد ذكروا أن الغرض يف اجلهاد هو إرهاب األعداء بالبدو يف مظهر الشباب، هذا للزوج مع زوجت
ونفس احلكم ينطبق على الزوجة اليت حتب أن يظهر زوجها أمامها ذا املظهر، فهي أكثر ارتباطا به من 

 .ارتباط األعداء بااهد، زيادة على أن قوة ااهد ال تتعلق بشيبته أو بشبابه
  : لزائد من اجلسمإزالة الشعر ا

وأما (:نص الفقهاء على جواز قص الشعر الزائد من اجلسم الذي قد يسيء إىل اهليئة، قال النووي
وينبغي أن يكره ألنه تغيري خللق اهللا مل يثبت فيه ، األخذ من احلاجبني إذا طاال فلم أر فيه شيئا ألصحابنا

وكان أمحد يفعله وحكي أيضا عـن   :قال، وذكر بعض أصحاب أمحد أنه ال بأس به ، شيء فكره 
  ٤ )احلسن البصري

، وهو من الظواهر املزعجة، فبعض ٥ومما يدخل يف هذا الباب قص الشارب، وهو إزالة ما طال منه
                                                

 . ١٢/٢٨٤: ، ابن حبان٣/١٦٦٣: ، مسلم٣/١٢٧٥: البخاري   )١(
 . ٦/٤٩٩: فتح الباري   )٢(
 . ٦/٤٩٩: فتح الباري   )٣(
 . ١/٣٤٤:اموع   )٤(
  :اختلف الفقهاء يف حد ما يقص من الشارب على أقوال منها   )٥(



 ٤٧

فيؤذي جالسه بذلك، وإيذاؤه لزوجته ، فبعض الناس باسم الرجولة يطيل شاربه، ليأكل معه ويشرب
من مل (:ا يدل على املبالغة يف هذه اخلصلة قوله من باب أوىل، وهلذا ورد األمر حبف الشارب ومم

رضي اهللا عنه  - فعن ابن عباس ، وإبراهيم  ، بل كان ذلك سنة النيب ١ )يأخذ شاربه فليس منا
 وقد رأى ، ٢ )وكان إبراهيم خليل الرمحن يفعله، يقص أو يأخذ من شاربه كان النيب  (: قال  - 

: ويف رواية، ة ووضع السواك حتت شارب الرجل، فقطعهرجال طويل الشارب، فدعا بسواك وشفر
  .  ٣فوضعه حتت شاربه، مث دعا بشفرة فقصه عليه، فدعا بسواك

  : إعفاء اللحية
  :لاثالثة أقوعلى يف حلق اللحية اختلف الفقهاء القدامى واحملدثون 

  .مذهب مجهور العلماءوهو  ،التحرمي: القول األول
وقـد   ،يف الفتح عن عياض ومل يذكر غـريه  كره ابن حجر وقد ذالكراهة، : القول الثاين

فإن األمر ال يدل  -وهو القول بالكراهة-ولعل أوسطها أقرا وأعدهلا : رجحه القرضاوي، فقال
على الوجوب جزما وإن علل مبخالفة الكفار، وأقرب مثل على ذلك هو األمر بصبغ الشـيب  

  .يصبغوا، فدل على أن األمر لالستحبابخمالفة لليهود والنصارى، فإن بعض الصحابة مل 
  . به بعض علماء العصروقد قال اإلباحة، : القول الثالث

   :الترجيح
من زينة الرجل، ومن دالئل نرى أن األرجح يف املسألة هو أن اللحية ـ يف أصل خلقها ـ  

خـالفوا  (: قال عن ابن عمر عن النيب فرجولته، ال من الشعر الزائد، وهلذا ورد األمر بإعفائها، 
توفريها إعفاؤها كما يف رواية أخرى أي تركها املراد بو. ٤ )املشركني، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب

                                                                                                                                 
  » احفوا وأكوا «:استئصاله وحلقه، وهو قول كثري من السلف وهو قول الكوفيني،لظاهر قوله : القول األول  
منع احللق واالستئصال، وهو قول مالك وكان يري تأديب من حلقه، وروى عنه ابن القاسم أنه قـال  :  القول الثاين  

  .إحفاء الشارب مثله
وأما رواية احفوا الشوارب فمعناها احفوا : وقد اختار النووي أن يقص حىت يبدو طرف الشفة وال حيفيه من أصله، قال      

 . ١/١٤١: نيل األوطار: انظر. وكذلك قال مالك يف املوطأ يؤخذ من الشارب حىت يبدو أطراف الشفةما طال عن الشفتني، 
، ١/١٦٧: ، املعجم األوسـط ٥/٤٠٦: النسائي: ، وانظر٥/٩٣: هذا حديث حسن صحيح، الترمذي: قال الترمذي   )١(
 . ٤/٣٦٦: أمحد
 . ٥/٩٣: هذا حديث حسن غريب، الترمذي: قال الترمذي   )٢(
 . ٥/٢٢٢: شعب اإلميان   )٣(
 . ٥/٢٢٠: ، شعب اإلميان١/١٥٠: ، البيهقي١/٢٢٢: ، مسلم٥/٢٢٠٩: البخاري   )٤(



 ٤٨

وقد بني احلديث علة هذا األمر وهو خمالفة املشركني، واملراد م اوس عباد النار، فقـد   ،وإبقاؤها
  .كانوا يقصون حلاهم، ومنهم من كان حيلقها

مل ان يكون من باب السنية، وحيتمل أن يكون من باب الوجوب، وليس األمر وهذا األمر حيت
باخلطورة اليت يتصورها بعض الناس، فيحوهلا إىل أصل من أصول الدين اليت حيكم من خالهلا علـى  

  .الناس بالسنة أو البدعة، فالسنة أعظم شأنا من اختصارها يف هذه املظاهر
، عالقة ذه الناحية ـ وهي ضرورة االهتمام ا وحتسينها   وحنب أن ننبه إىل ناحية مهمة ـ هلا 

وتتأذى به قد يؤدي إىل طوهلا طوال فاحشا، يتأذى به صاحبها، وقص الزائد منها، ألن تركها كذلك 
  .بعد ذلك زوجته

وحنب أن نتجرأ ـ هنا ـ فنرى رأيا ـ نستغفر اهللا من اخلطأ فيه ـ وهو أنه جيوز للزوج، بل     
  .لق اللحية يف حال تأذي زوجته منها، وخاصة إن اشتد ذلك األذى، وكان فتنة هلايندب له أن حي

وذلك ألنه مل يعد للحية ـ كمظهر يظهر به الرجال ـ تلك القدسية اليت كانت ملن قبلنا،   
حبيث كانت مظهرا الناس مجيعا مؤمنهم وكافرهم، وكان حلق اللحية نوعا من التشويه واملثلة، 

  .نها الرجال، وتنفر منها النساء، بل صارت شيئا خاصا بثلة قليلةاليت كان يرغب ع
فإذا تأذت املرأة منها، ال باعتبارها سنة، بل باعتبارها مظهرا من املظاهر ال خيتلف عن سائر 

  .املظاهر، فليس على الرجل من حرج يف حلقها إذا كان من نيته حتقيق معاشرا باملعروف
، فاللحية مصلحة، )درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل(اء بـ ودليل هذا هو ما مساه الفقه

ولكن سوء العشرة الذي ينجر عنها مفسدة خطرية، فلذلك كان األوىل هو االهتمـام بـاألهم   
  .فاملهم، خاصة مع وقوع اخلالف فيها

واهللا ما : مجيلة بنت سلول فقالتهذا يف أمر أخطر من اللحية، عندما جاءته  وقد اعترب 
فقال هلا النيب ! ب على ثابت يف دين وال خلق ولكين أكره الكفر يف اإلسالم، ال أطيقه بغضاأعي
 :)فأمره رسول اهللا . نعم: قالت ) أتردين عليه حديقته؟١أن يأخذ منها حديقته وال يزداد.  

 إا كانت تبغضه أشد البغض، وكان حيبها أشد احلب، ففرق رسـول اهللا  : يقالوقد كان 
روى ، وقد روي يف رواية أخرى سبب بغضها هلا فقد بطريق اخللع، فكان أول خلع يف اإلسالم بينهما

يا :(فقالت أول من خالع يف اإلسالم أخت عبداهللا بن أيب، أتت النيب : عكرمة عن ابن عباس قال
ـ  دهم رسول اهللا، ال جيتمع رأسي ورأسه أبدا، إين رفعت جانب اخلباء فرأيته أقبل يف عدة إذ هو أش

                                                
 . ، وسيأيت خترجيه مفصالابن ماجة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس   )١(



 ٤٩

  ) سوادا وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجها
هذا القول منها، وأذن هلا يف خلعه، وحنسب أن األمر لو مل يكن مرتبطا بأمور  فقد اعترب 

  .فيه حرصا عليها وعليه ال انفكاك له عنها من لونه وطوله ألذن له 
بصـورة ال   ومثل ذلك قد يقال يف امرأة قد تفنت يف دينها ويف عالقتها بزوجها إن رأتـه 

  .ترتضيها، أو قارنت غريه من الرجال به، فيكون يف ذلك فتنة عظيمة، واهللا أعلم
  
  



 ٥٠

  الرمحة الزوجية ومتلطبااـ  ٢
  :تعريف

: الرقَّةُ والتعطُّف، والـمرحمةُ مثله، وقد رحمته وترحمت علـيه، وتراحم القوم: الرحمة: لغة
هدى ورحمةً لقـوم  : الـمغفرة؛ وقوله تعالـى فـي وصف القرآن: والرحمةُ. رحم بعضهم بعضاً

؛ أَي هو رحمـةٌ   ﴾ورحمةٌ للذين آمنوا منكم ﴿: تعاىليؤمنون ؛ أَي فَصلْناه هادياً وذا رحمة؛ وقوله 
رحةً؛ وممحمةً ورحماً ورحمحاً ورر همحم، رةًَألنه كان سبب إِمياا  ﴿: تعاىلوقال اهللا . مـوواصوت

ِ ؛ أَي أَوصى بعضهم بعضاً برحمة الضـعيف والتعطُّـف علــيه،    ﴾بالصبر وتواصوا بالـمرحمة
  . ١وترحمت علـيه أَي قلت رحمةُ اهللا علـيه

  .٢الرمحة رقة تقتضي اإلحسان إىل املرحوم: عرفها املناوي بقوله: اصطالحا
  .٣الرمحة هي إرادة إيصال اخلري: ا اجلرجاين بقولهوعرفه

  :متطلبات الرمحة الزوجية
انطالقا من املعىن االصطالحي الذي ذكره العلماء ملعىن الرمحة، فإنه ميكن التعرف على األركان 

  :اليت تتأسس عليها الرمحة، فهي تبىن على ركنني أساسني
  .رمحت فالنا ملا أصابه: يدعو إىل ذلك، فيقال مثال الرقة اليت تعتري قلب اإلنسان عندما يالحظ ما

  .اإلحسان ارد عن الرقة أو النابع من الرقة
ومن هذين الركنني اللذين تتأسس عليهما الرمحة ميكن التعرف على النواحي اليت تتطلبها الرمحة 

يـة حسـية، ألن   ناحية نفسية، وناحية مادية، أو ناحية معنوية وناح: الزوجية، فهي تتطلب ناحيتني
اإلنسان حيتاج كلتا الناحيتني، ووجود إحدامها دون األخرى نقص فيها أو فساد هلا، وقد نص القرآن 
الكرمي على وجوب األخذ بكلتا الناحيتني يف أوامر شرعية كثرية، فال يكفي أن يبين املؤمن األمر حسيا 

  :ويهدمه معنويا
، بل فيها تتجلى الرمحة، أحلت األوامر القرآنية ففي الصدقات مثال، وهي موضع من مواضع الرمحة

يف األمر مبراعاة التعامل النفسي مع الفقري، فال يكفي أن نعطيه عطاء ماديا، مث نبخل عليـه بالعطـاء   
لـيم  ﴿ قَولٌ معروف ومغفرةٌ خير من صدقَة يتبعها أَذًى واللَّه غَنِـي ح  تعاىلاملعنوي النفسي، قال 

والقول املعروف هو الدعاء والتأنيس والترجية مبا عند اهللا، فهو خري من صدقة هي يف ) ٢٦٣:البقرة(﴾
                                                

  .١٠٠:، خمتار الصحاح١٢/٢٣٠:لسان العرب   )١(
 . ٣٦١:التعاريف   )٢(
 . ١٤٦:التعريفات   )٣(
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ظاهرها صدقة، ويف باطنها الشيء ألن ذكر القول املعروف فيه أجر وهذه ال أجـر فيهـا، قـال    
 والرد اجلميل خري من القول املعروف من املسئول للسائل وهو التأنيس والترجية مبا عند اهللا :(الشوكاين

  ١ )الصدقة اليت  يتبعها أذى
، أي كمـا  )٩:الضحى(﴾فَأَما الْيتيم فَلَا تقْهر ﴿: تعاىلويف التعامل مع السائل واليتيم قال 

كنت يتيما فآواك اهللا، فال تقهر اليتيم وال تذله وتنهره ونه، ولكن أحسن إليه وتلطف به، قال 
أي وكما كنت ضاال، ) ١٠:الضحى(﴾وأَما السائلَ فَلَا تنهر ﴿ب الرحيم،كن لليتيم كاأل: قتادة

  .٢فهداك اهللا فال تنهر السائل، وال تكن جبارا وال متكربا وال فحاشا وال فظا على الضعفاء
ة من ربـك  ﴿ وإِما تعرِضن عنهم ابتغاَء رحم:يف األقارب آمرا مبراعاة هذه الناحية تعاىلوقال 

أي إذا سألك أقاربك،ومن أمرناك بإعطائهم ولـيس  ) ٢٨:اإلسراء(ترجوها فَقُلْ لَهم قَولًا ميسورا﴾
  .٣عندك شيء وأعرضت عنهم لفقد النفقة، فقل هلم قوال ميسورا، أي عدهم وعدا بسهولة ولني

وب تنفيذه فقط، بل أوجب مل يكتف بوج وجوب حتكيم رسول اهللا  تعاىلوعندما ذكر اهللا 
﴿ فَلَا وربك لَا يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا :تعاىلالقبول النفسي كذلك، قال 

  )٦٥:النساء(في أَنفُِسهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّموا تسليما﴾
يرحم رمحة مادية حسية باإلحسان املادي احلسي، ويغفل عـن  مثل الذي  تعاىلوقد ضرب اهللا 

﴿ ياأَيها الَّذين آمنوا لَا تبطلُوا صدقَاتكُم بِالْمن والْأَذَى كَالَّذي :مراعة اجلانب النفسي ذا املثال البديع
لْآخرِ فَمثَلُه كَمثَلِ صفْوان علَيه تراب فَأَصابه وابِلٌ فَتركَـه  ينفق مالَه رِئَاَء الناسِ ولَا يؤمن بِاللَّه والْيومِ ا

﴾رِينالْكَاف مي الْقَودهلَا ي اللَّهوا وبا كَسمٍء ميلَى شونَ عرقْدا لَا يلْد٢٦٤:البقرة(ص(  
سان النفسي واإلحسان املادي، اإلح: ويضرب املثل األعلى للرمحة، وهو هو اجلمع بني احلسنيني

﴿ ومثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم ابتغاَء مرضاة اللَّه وتثْبِيتا من أَنفُِسهِم كَمثَلِ : تعاىلذا املثال اجلامع قال 
ـ  صي نِ فَإِنْ لَمفَيعا ضأُكُلَه تابِلٌ فَآتا وهابأَص ةوببِر ةنلُـونَ      جمعـا تبِم اللَّـهابِـلٌ فَطَـلٌّ وا وهب

﴾ريص٢٦٥:البقرة(ب(  
بناء على هذا التحديد القرآين ملعىن الرمحة، بشقيها احلسي واملعنوي، سنتحدث يف هذا املبحث 
عن الكيفية املثلى لتحقيق هذبن املطلبني اللذين تتطلبهما الرمحة الزوجية، سواء يف تعامل الزوج مـع  

  :ه أو الزوجة مع زوجهازوجت
                                                

 . ١/٢٨٤:فتح القدير   )١(
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  املتطلبات املعنوية: أوال
ونقصد ا ما حيتاجه كال الزوجني من تعامل نفسي مع الطرف اآلخر، وهذه املباحث عادة ال 
يتكلم عليها يف أبواب الفقه، ألن الفقه قصره املتأخرون على التكاليف العملية الظاهرة املنضبطة، أما 

التصريح باألمر، فالكثري من الفقهاء إذا حتدثوا عنـها حكمـوا هلـا     التكاليف اليت ورد األمر ا بل
باالستحباب، وهذا وإن عذر بالتخصص إال أن خطره كان عظيما على األسرة املسلمة، بل الفقـه  
اإلسالمي مجيعا، فالزوج الذي يستفيت عن التعامل مع زوجته فيجاب بأن املهر فرض، لكن املعاشرة 

يف نفسه يعترب املستحب مباحا فحسبه أن يؤدي الفرائض، فكيف سيتعامل باملعروف مستحبة، وهو 
  .مثل هذا مع زوجته، وهل يصلح مبثل هذا القول اتمع املسلم واألسرة املسلمة

لذا، فإن ما سنتكلم عنه هنا وما تكلمنا عنه يف املبحث السابق، مما قد يعترب دخيال على الفقه، ال 
الفقه، ونرى الفقه غري حمصور يف التكاليف العميلة فحسب، وإمنا هو معرفة نعتربه دخيال، بل نراه لب 

  .النفس ما هلا وما عليها
وقد   وسنذكر يف هذا املطلب بعض جمامع هذه املتطلبات، ومعظمها مستقى من هديه وسنته 

هي أثر من آثـار  ناحية سلبية، تتناقض مع الرمحة، يلزم اجتناا، وناحية إجيابية :قسمناها إىل ناحيتني 
  :  الرمحة يستحب أو يلزم التخلق ا، وفيما يلي بعض ما حتتاجه هاتان الناحيتان من تفاصيل وأدلة

  ـ النواحي السلبية يف املعاملة النفسية ١
واجتناب هذه النواحي أضعف مراتب الرمحة، وضابطها هو كل ما يؤذي أي طرف إيذاء نفسيا، 

و نظرة أو تصعري خد، فكل ما يؤذي الطرف اآلخر، فإن الشرع قد سواء كان ذلك كالما أو صمتا أ
صرح بتحرميه مطلقا سواء كان ذلك الطرف زوجا أو زوجة أو أجنبيا، وعلى ذلك النصوص القرآنية 

  .والنبوية
املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله وال حيقره، التقوى هاهنا، ويشري إىل صدره :(ومنها قوله 
حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم، كل املسلم على املسلم حرام دمه ومالـه  ثالث مرات، 

ملال املسلم وعرضه ال يلغي نفسه، بل هي أوىل من مال وعرضه، فكيف نتصور  فذكره ( ١وعرضه 
  .احلرمة يف أخذ دينار من ماله، مث ال نتصوره يف إهانته واحتقاره ومأل صدره حزنا وأسفا

قدم يف احلديث النهي عن احتقار املسلم، وهو رعاية ناحيته النفسية  ل اهللا ونالحظ أن رسو
كل املسـلم  :( قال رسول اهللا : على عرضه وماله،  وقد أخره يف رواية أخرى عن أيب هريرة قال
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وأكده بأن احتقار  )على املسلم حرام ماله وعرضه ودمه حسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم
  . كاف ألن يكون شرا حمضا املسلم وحده

هذه حقائق نؤمن ا ونصدقها، ويؤمن ا كل الناس ويصدقون، ولكنه ونتيجة لإللفة الدائمة بني 
الزوج والزوجة يتغافل عن هذه الناحية إذا تعلق األمر باألهل، فيتصور البعض حرمتها مع األجانب، 

ظا، فلذلك كان من حق الزوجني على فيكون معهم لطيفا ودودا، ويكون مع أهله وقحا، جلفا غلي
بعضهما مراعاة هذه األمور، وقد ذكر الغزايل عند بيانه حلقوق األخوة يف اهللا بعض املؤذيات املتعلقة 
باللسان، وال بأس من ذكرها هنا، فإن الزوج كما ذكرنا ال يقل حقها عن حق األخ والصديق، فما 

  :وجب لإلخوة وجب هلا من باب أوىل
وحضرته، بل يتجاهل عنه  غيبتهالسكوت، فهو أن يسكت عن ذكر عيوبه يف  أما :(قال الغزايل

وأن يسكت عن التجسس والسؤال عن  يناقشهويسكت عن الرد عليه فيما يتكلم به وال مياريه، وال 
وال يكشف  أصدقائهأحواله، وليسكت عن أسراره اليت بثها إليه وال يبثها إىل غريه البتة وال إىل أخص 

وأن يسكت عن القدح  الباطن،منها ولو بعد القطيعة والوحشة، فإن ذلك من لؤم الطبع وخبث  شيئاً
والتأذي . فإنّ الذي سبك من بلَّغك فيه،يف أحبابه وأهله وولده، وأن يسكت عن حكاية قدح غريه 

 .حيصل أوالً من املبلغ مث من القائل
من املبلغ للمدح مث من  حيصلإنّ السرور به أوالً ال ينبغي أن خيفي ما يسمع من الثناء عليه ف نعم

يكرهه مجلة وتفصيالً إال إذا وجب  كالموباجلملة، فليسكت عن كل . القائل، وإخفاء ذلك من احلسد
جيد رخصة يف السكوت فإذ ذاك ال يبايل بكراهته فإن  وملعليه النطق يف أمر مبعروف أو ي عن منكر 

  ١ )كان يظن أا إساءة يف الظاهر نوإذلك إحسان إليه يف التحقيق 
وسنذكر هنا باختصار خصلتني من أخطر أنواع اإلساءات، هلما عالقة كبرية بإفساد العالقـة  

  :الزوجية، مها اجلحود واملن
  : اجلحود

هذا كفرا، وحذر النساء منه، فقـال   وهو إنكار النعمة، وعدم االعتراف ا، وقد مسى النيب 
): فقالت امرأة منهن جزلة ،رأيتكن أكثر أهل النار فإينتصدقن وأكثرن االستغفار معشر النساء  يا :

  ٢(تكثرن اللعن وتكفرن العشري : وما لنا أكثر أهل النار ؟ قال
وهذا التحذير اخلاص من هذه اخلصلة يدل على خطورا وتأثريها السليب على العالقات الزوجية، 
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املقتصر على ذكر النساء ال يدل على إباحة اجلحود للرجال، فهو والنهي أو اإلخبار الوارد يف احلديث و
  .حمرم على الرجال والنساء مجيعا

ومن النصوص الدالة على أثر هذا التحرمي ال على احلياة االجتماعية فحسب، بل على العقيـدة  
ال يقبل  تعاىل أن اهللا وقد قيل يف معىن احلديث ، ( ١ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس  :( أيضا، قوله 

التصـال أحـد   ؛  أمرهمشكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد ال يشكر إحسان الناس ويكفر 
الناس وترك شكره هلم كان من عادته  نعمةن من كان عادته وطبعه كفران إ: وقيل، األمرين باآلخر 

كان كمن ال يشكر اهللا عز أن من ال يشكر الناس  معناهوقيل ، وترك الشكر له  كفر نعمة اهللا تعاىل
، أن حمبتك مقرونة مبحبيت فمن أحبين حيبك : من ال حيبك أي حيبينن شكره كما تقول ال إو ،وجل

  . حيبين ملومن ال حيبك فكأنه 
وهلذا وردت السنة باحلث على شكر النعمة، ولو كانت يف ظاهرها قليلة، بأي نوع من أنـواع  

م لصاحب املعروف جزاء عل إحسانه أو بكلمـة الشـكر   الشكر سواء كان مكافأة أو جائزة تسل
  ٢(فإن مل يستطع فليذكره فمن ذكره فقد شكره  ،إليه معروف فليكافئ به أتىمن  :( يسمعها، قال 

هذا جزاء بعض إحسانك، فتقابله الزوجة : ولنتصور مشهد رجل يأيت دية لزوجته، ويقول هلا
شهد الذي يستقر يف ذاكرة الزوجني كاف وحده لتجنب كل بالشكر اجلميل والثناء احلسن، إن هذا امل

  .اخلالفات العائلية، وإنزال السكينة واملودة يف قلوب األسرة مجيعا
بل إن األمر أيسر من تكلف املكافأة فالكلمة الطيبة سواء كانت ثناء أو شكرا أو دعاء وحدها 

لية، فقد كان إذا أفطر عند بعـض  القولية والفع تكفي لغرس ذلك األثر،وقد كان ذلك من سنته 
  ٣(أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم األبرار وصلت عليكم املالئكة :(أصحابه قال

ينظر ليدعو مثل هذا الدعاء، أو يثين ذاك الثناء إىل نوع الطعام احملضر، بل كان يشكر  ومل يكن 
ما عندنا إال  :(ل أهله األدم فقالواسأ أن النيب   - رضي اهللا عنه  - على القليل والكثري، فعن جابر 

، وقد ذكر الشراح يف معىن احلديث أن فيه ( ٤نعم األدم اخلل :(فجعل يأكل به ويقول ، فدعا به (خل
ائتـدموا  : مدح االقتصار يف املأكل ومنع النفس من مالذ األطعمة، وجعلوا تقدير احلديث على ذلك

، فإا مفسدة للدين ، وال تتأنقوا يف الشهوات ، وجوده  وال يعز، باخلل وما يف معناه مما ختف مؤنته 
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 ٥٥

وأما االقتصار يف املطعم وترك الشهوات فمعلوم من قواعد ، مسقمة للبدن، وقيل أنه مدح للخل نفسه 
  .أخر

احلث على التقلل، أو مدح عني اخلل، وإن  والذي نراه أنه ليس املراد كال الوجهني، فلم يرد 
، عندما ذكرن احلديث، ولكن املراد، واهللا أعلم، هو تطييب خاطر أزواجه كان قد يفهم ذلك من 

ألن من الثناء على الزوجة الثناء عل ،(نعم اإلدام ) تطييبا خلواطرهن أنه أنه ال يوجد غري اخلل، فذكر 
أنه ما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكلـه وإال   ما تقدمه من طعام، وهلذا كان من سنة رسول اهللا 

ألن املرء قد ، هذا من حسن األدب : قال ابن بطال، ١(إن مل يشتهه سكت  )ه، ويف رواية أخرىترك
  .وكل مأذون يف أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب، ال يشتهي الشيء ويشتهيه غريه 

يثين على الطعام مهما كان بسيطا كان يدعو ألصحابه مهما كان قليال، فعن عبد  وكما كان 
طعاما، فصنعت ثريدة،  قال أيب ألمي لو صنعت لرسول اهللا : قال  - رضي اهللا عنه  - اهللا بن بسر 

خذوا باسم اهللا، : يده على ذروا، مث قال وقال بيده يقلل، فانطلق أيب فدعاه، فوضع رسول اهللا 
  ٢(اللهم اغفر هلم وارمحهم وبارك هلم يف رزقهم :(فأخذوا من نواحيها، فلما طعموا دعا هلم فقال

 :(على الشكر والثناء على أصحابه وبني وجوه ذلك، قال  يف السنة القولية ورد احلث منه و
، ٣(من أعطي عطاء فوجد فليجز به، ومن مل جيد فليثن، فإن من أثىن فقد شكر ومن كتم فقد كفر 

ريا فقد من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك اهللا خ :( وبني الصيغ اليت جيازى ا اإلحسان بقوله 
  ٤(أبلغ يف الثناء 

اجلزاء األخروي العظيم هلذا الثناء باإلضافة ملا ينتجه ذلك الثناء من تأليف القلوب،  وقد ذكر 
يا رسول اهللا، مـا  : املدينة أتاه املهاجرون، فقالوا ملا قدم النيب :قال   - رضي اهللا عنه  - فعن أنس 

قليل من قوم نزلنا بني أظهرهم لقد كفونـا املؤنـة   رأينا قوما أبذل من كثري وال أحسن مواساة من 
ال ما دعومت اهللا هلم وأثنيتم  :(وأشركونا يف املهنإ حىت لقد خفنا أن يذهبوا باألجر كله، فقال النيب 

  ٥(عليهم 
 :(قال ومن الشكر احلديث عن النعمة والثناء على أصحاا سواء يف حضورهم أو غيام، فعنه 
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 ٥٦

   ١(وإن كتمه فقد كفره ،ه فقد شكرهبالء فذكر أبلىمن 
ذه السنن القولية والفعلية تتآلف القلوب، وتترتل الرمحات على النفس املسلمة واألسرة املسلمة 

  :واتمع املسلم، أما اجلحود، فقد شبه الشاعر أصحابه بقوله
  كحمار السوء إن أشبعته        رمح الناس وإن جاع ق

  :وقال اآلخر
  عروف يف غري أهله        ويف أهله إال كبعض الودائعلعمرك ما امل

  فمستودع ضاع الذي كان عنده     ومستودع ما عنده غري ضائع
  وما الناس يف شكر الصنيعة عندهم  ويف كفرها إال كبعض املزارع
  فمزرعة طابت وأضعف نبتها      ومزرعة أكدت على كل زارع

  :املن
د، فإن اجلحود هو نكران النعمة، أما املن فهو مبالغة املنعم يف وهو الصفة السلبية املقابلة للجحو

الثناء على نعمته، إىل درجة إحراج من أنعم عليه، والكمال املضاد هلاتني الصفتني أن يكون الثناء من 
ا املنعم عليه، واجلحود واعتقاد التقصري من املنعم، فاملنعم جيحد بنعمته وال يراها واملنعم عليه يثين عليه

ويبالغ يف الثناء، فإذا ما انعكس احلال، كان ذلك سلوكا سيئا مشينا له خطره على العالقات، وهلـذا  
اعترب العلماء املن من الكبائر، بدليل ترتيب عدم دخول اجلنة عليه وقرنه بأصحاب الكبائر كما يف قوله 

 ): لة تتشبه بالرجال، والديوث، وثالثة العاق لوالديه، واملرأة املترج: ثالثة الينظر إليهم يوم القيامة
   ٢(العاق لوالديه، واملدمن اخلمر واملنان مبا أعطى: اليدخلون اجلنة

لئن ظننت أن سالمك يثقل على من أنفقـت   :(وقد بلغ احلس املرهف ببعض الصاحلني أن قال
رج يف سبيل اهللا يا أبا سلمة دلين على رجل خي: ، وقالت له امرأة(عليه تريد وجه اهللا فال تسلم عليه 

ال بارك اهللا يف أسـهمك  : حقا، فإم إمنا خيرجون يأكلون الفواكه، فإين عندي أسهما وجعبة، فقال
  .وجعبتك فقد آذيتهم قبل أن تعطيهم

ومما يساعد على رفع املن، بل هو األصل يف رفعه أن يبتغي بأي خري يقدمه ألهله وجه اهللا، وهلذا 
ن نفقة الرجل على أهله من الصدقات، فاعتقاد ذلك ينفي املن نفيـا  جاءت النصوص الكثرية تبني أ

إنك لن تنفق نفقة تبتغي ا وجه (: ، وقوله ٣ )نفقة الرجل على أهله صدقة(:قاطعا، ومنها قوله 
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 ٥٧

وقد ورد هذا احلديث يف قصة سعد املشـهورة،  ، ١ )اهللا إال أجرت عليها حىت ما جتعل يف فم امرأتك
أن سؤال سعد يشعر بأنه رغب يف تكثري األجر، فلمـا منعـه   (:كما قال ابن حجر ووجه تعلقها ا

أن مجيع ما تفعله يف مالك من صدقة ناجزة، : الشارع من الزيادة على الثلث، قال له على سبيل التسلية
اء وقد قيد هذا احلديث بابتغ ٢ )تعاىلومن نفقة ولو كانت واجبة تؤجر ا، إذا ابتغيت بذلك وجه اهللا 

وقيده بابتغاء (:وجه اهللا لينفي املن وكل األمراض النفسية الناجتة عن اعتقاد التفضل، قال ابن أيب مجرة
وجه اهللا، وعلق حصول األجر بذلك، وهو املعترب ويستفاد منه أن أجر الواجب يـزداد بالنيـة، ألن   

  ٣ ) ازداد أجره بذلكاإلنفاق على الزوجة واجب، ويف فعله األجر، فإذا نوى به ابتغاء وجه اهللا
﴿  إِنما :تعاىلعن موقف عباده الصاحلني بعد تقدميهم ألصناف اخلري، فقال  تعاىلوقد أخرب اهللا 

  ) ٩:اإلنسان(نطْعمكُم لوجه اللَّه لَا نرِيد منكُم جزاًء ولَا شكُورا﴾
  ـ النواحي اإلجيابية يف املعاملة النفسية ٢

  
صرفات اإلجيابية اليت توثق عرى احملبة بني الزوجني، وهي تصرفات ال تكلف شيئا، ونقصد ا الت

ومع ذلك هلا األثر اخلطري يف اإلصالح وتأليف القلوب، وإدامة املودة، وسنذكر منها وصفني جامعني 
 الكلمة الطيبة صدقة،  وإن من املعروف أن :(بقوله وردت ما النصوص الكثرية مجعهما رسول اهللا 

  ٤(تلقى أخاك بوجه طلق
  :ومجعهما الشاعر بقوله

  أبين إن البشر شيء هني     وجه طليق وكالم لني               
أما القول فهو طيب الكالم وحسن البشـر   :(وأشار إليهما املاوردي بقوله عند عده خلصال الرب

  ٥(والتودد جبميل القول، وهذا يبعث عليه حسن اخللق ورقة الطبع
  :نا إىل فضل هذين الوصفني وكيفية حتقيقهما يف حياة الزوجنيوسنشري ه

  :الكلمة الطيبة
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 ٥٨

وهي كل كالم مثمر مثرة مقصودة من الشارع، وخيتلف ذلك حبسب األحوال واملواقف، فمـا  
يكون كلمة طيبة هنا قد يكون كلمة خبيثة هناك، فالصدق مثال طيب مطلقا، لكن الصدق الذي يثمر 

 :(صدقا خبيثا، ويكون الكذب يف ذلك املوضع أطيب منه، وعن هذا قال  مثرة غري شرعية يكون
  ٢(خريا أو يقول خريا  ١ليس الكذاب الذي يصلح بني الناس فينمي

فالذي يصدق زوجته مثال يف موقف من املواقف، فيخربها عما يف نفسه مما يسوئها صدق ال خري 
حيدث الرجل امرأته لريضيها، : ل الكذب إال يف ثالثال حي :( فيه، ألن مثرته اإليذاء احملرم، وقد قال 

كذب الرجل زوجتـه أن يعـدها   : قال اخلطايب، ٣(والكذب يف احلرب، والكذب ليصلح بني الناس
  .٤ومينيها ويظهر هلا من احملبة أكثر مما يف نفسه يستدمي بذلك صحبتها ويصلح به خلقها

يف القلوب، فاعتربها من الصدقات، وقد كان يف الكلمة الطيبة ملا تثمره من مودة  وقد رغب 
كما تدل على ذلك اآلثار الكثرية حريصني على البحث عن أنـواع    - رضي اهللا عنهم  - الصحابة 

لذلك إذا ما ذكر الشيء بأبلغ أو صافه عرب عنه بأنه  الصدقات، فهي عالمة صدق إميام، فكان 
   ٥(الكلمة الطيبة صدقة :( صدقة، قال 

إن أحدكم ليتكلم بالكلمة  :( للكلمة الطيبة من الفضل ما يتجاوز فضل الصدقة فقال بل ذكر 
من رضوان اهللا ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب اهللا له ا رضوانه إىل يوم يلقاه، وإن أحدكم ليتكلم 

الكلمة من و٦(بالكلمة من سخط اهللا ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب اهللا عليه ا سخطه إىل يوم يلقاه
رضوان اهللا مطلقة كما وردت يف احلديث فال جيوز تقييدها بأي قيد، فتشمل لذلك الكالم الطيـب  

  .الذي يثمر الثمرة الطيبة يف أي موضع من املواضع
إن يف اجلنة لغرفا  :(يف حديث آخر بعض اجلزاء الذي أعد هلذه الكلمة الطيبة فقال وقد ذكر 

ملن أطـاب  (: يا رسول اهللا ملن هي ؟قال: فقال أعرايب(ا من بطوايرى بطوا من ظهورها وظهوره
  ٧ )الكالم وأطعم الطعام وصلى هللا بالليل والناس نيام

وأحسن ضابط عملي للكالم الطيب أن يتملى اإلنسان قبل حديثه ويتبصر نتائج قوله، فإن كان 
                                                

فإذا بلغته على وجه اإلفساد والنميمـة  ، تقول منيت احلديث أمنيه إذا بلغته على وجه اإلصالح وطلب اخلري ، أي يبلغ    )١(
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 ٥٩

، ومثل هذا ال ميكـن ضـبطه   خريا مثرته طيبة قاله، وإال كان سكوته أفضل وأعظم أجرا من كالمه
بنماذج حتصره، ألن الكلمة الواحدة قد تكون طيبة يف موضع خبيثة يف غريه، ومع ذلك سنذكر بعض 

  :للكالم الطيب تكون مرشدة لغريها النماج العملية من سنة رسول اهللا 
  :التبشري والتفاؤل

الصدر املنقبض والعقل  ألن التبشري يبعث على انشراح الصدر، وهو غاية شرعية مقصودة، ألن
إىل التنفيس  احلزين واجلوارح املهمومة ال تتحرك أي حركة خري لنفسها أو للمجتمع، وهلذا أرشد 

إذا دخلتم على املريض فنفسوا له يف أجله، فإن ذلك ال يرد  :( على املريض وتقوية عزميته، فقال 
  ١(شيئا ويطيب نفسه 

لواقعي ملا يقوله العواد، ألن ذلك من أمر اهللا وكالمهم ال يف هذا احلديث التصديق ا فلم يلحظ 
يرد شيئا من ذلك، وإمنا نظر إىل أثر ذلك التنفيس، وهو تطييب نفس املريض وانشراح صـدره، ألن  
احلياة حلظات حمدودة، فانشراح صدره يف تلك اللحظة مكسب من مكاسبه، ولو تسببنا يف حزنـه  

  .ن نكون قد فعلنا شيئا أكثر من تدمري بعض اللحظات من حياتهوأسفه حتت اسم الصدق والصراحة ل
حيب الفأل ويكره التشاؤم، ألن مثرة الفأل االنطـالق   وألجل مالحظة هذا كان رسول اهللا 

ال  :( للعمل املنتج بصدر منشرح منطلق، ومثرة التشاؤم انقباض قد جير إىل هم أو كسل، قـال  
  ٢(الكلمة الطيبة : ما الفأل؟ قال: ل فقلتويعجبين الفأ: عدوى وال طرية قال

األمساء  غري النيب  :(تغيري األمساء اليت تبعث على التشاؤم، قال ابن القيم وهلذا كان من سنته 
املكروهه إىل أمساء حسنة، فغري اسم برة إىل زينب، وغري اسم حزن إىل سهل، وغري اسـم عاصـية   

ومسى حربا سلما، ومسى املضطجع املنبعث، ومسى أرضا فسماها مجيلة، وغري اسم أصرم إىل زرعة، 
  ٣(يقال هلا عفرة خضرة، وشعب الضاللة مساه شعب اهلدى، وبنو الزينة مساهم بين الرشدة 

ملا كانت األمساء قوالب للمعاين ودالة عليها اقتضت احلكمة  :(وقد علل ابن القيم هذا التغيري بقوله
ب، وأن ال يكون املعىن معها مبرتلة األجنيب احملن الذي ال تعلق لـه  أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناس

ا، فإن حكمة احلكيم تأىب ذلك ،والواقع يشهد خبالفه بل لألمساء تأثري يف املسميات، وللمسميات تأثر 
  :عن أمسائها يف احلسن والقبح واخلفة والثقل واللطافة والكثافة كما قيل

  ٤(إال ومعناه إن فكرت يف لقبه  وقلما أبصرت عيناك ذا لقب    
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 ٦٠

  :املواساة
، فالكلمة الطيبة بلسم تداوى به األمراض وتضمد ١واملقصود منها العالج املعنوي للجراح النفسية

مع  به اجلراح، وتسكن به السكينة القلوب، وحتل به املودة يف الصدور، وقد كان ذلك من سنته 
دخل علي رسول : بنت حيي، رضي اهللا عنها، قالتالناس مجيعا ومع زوجاته خصوصا، فعن صفية 

فكيف تكونان خريا : أال قلت: ، وقد بلغين عن حفصة وعائشة كالم فذكرت ذلك له، فقالاهللا 
حنن أكرم على رسول : مين، وزوجي حممد، وأيب هارون وعمي موسى، وكان الذي بلغها أم قالوا

  .٢ت عمهوبنا  منها، وقالوا حنن أزواج النيب   اهللا 
بنت يهودي فبكت : بلغ صفية أن حفصة قالت: ويف حديث آخر أو حادثة أخرى عن أنس قال

إين بنت يهودي فقال النيب : ما يبكيك فقالت قالت يل حفصة: فقال: وهي تبكي فدخل عليها النيب 
 :٣ )حفصةاتقي اهللا يا (: إنك البنة نيب وإن عمك لنيب وإنك لتحت نيب ففيم تفخر عليك؟ مث قال  

هذه أمثلة عن مواساة الزوج لزوجته، أما عن مواساة الزوجة لزوجها ووقوفها معه يف األوقات 
  احلرجة، فتمثلها املرأة الصاحلة أم املؤمنني خدجية، رضي اهللا عنها، عندما رجع إليها رسـول اهللا  

ملوه حىت ذهب عنـه  زملوين زملوين، فز: يرجف فؤاده بعدما نزل عليه الوحي،  فدخل عليها، فقال
كال واهللا ما خيزيك اهللا (: لقد خشيت على نفسي فقالت خدجية: الروع، فقال خلدجية وأخربها اخلرب

  ) أبدا، إنك لتصل الرحم وحتمل الكل وتكسب املعدوم وتقري الضيف وتعني على نوائب احلق
مي فقالت له خدجية ولتؤكد له هذا الكالم انطلقت به إىل ورقة بن نوفل وكان شيخا كبريا قد ع

خرب ما رأى  يا ابن أخي ماذا ترى فأخربه رسول اهللا : يا ابن عم امسع من ابن أخيك فقال له ورقة:
هذا الناموس الذي نزل اهللا على موسى، يا ليتين فيها جذعا، ليتين أكون حيا إذ خيرجك : فقال له ورقة

جل قط مبثل ما جئت به إال عـودي،  نعم مل يأت ر: أوخمرجي هم قال: قومك، فقال رسول اهللا 
، فقد كان موقف خدجية كما يتجلى يف هذا احلديث مـن  ٤وإن يدركين يومك أنصرك نصرا مؤزرا

ومواقف ، ، ومواقفهاوذهاا به إىل من يواسيه من أكرب الدعم واملواساة له  ثنائها على رسول اهللا 
  .يف ذلك كثرية نكتفي ذا النموذج منها سائر نسائه 

                                                
الـمداواة والعـالج  : اَألسا: وهو نفس أصل هذه الكلمة لغة حيث يرجع معناها إىل املداواة والعالج، قال ابن منظور   )١(

: وقد أَسوت الـجرح آسوه أَسواً أَي داويته، فهو مأْسو وأَسي أَيضاً؛ واآلسـي  .دواء تأْسو به الـجرح: واَألسو، علـى فَعول
 . ١٤/٢٤:الطَّبـيب، لسان العرب

 . ٥/٧٠٨: الترمذي   )٢(
 . ٣٧٣: ، مسند عبد بن محيد٦/١٥٨: ، مسند أيب يعلى٥/٧٠٩: الترمذي   )٣(
 . ١/١٤١: ، مسلم١/٤: البخاري   )٤(



 ٦١

  :طالقة الوجه
ونعين ا ما هو أكثر من االبتسامة، ألن االبتسامة خمتصة بعضو واحد، وهلا وقتها احملدود خبالف 

  .طالقة الوجه، فإا مستمرة دائمة يعرب ا الوجه عما خيتلج يف صدر صاحبه
وجوه وهلذا ال تذكر وجوه املؤمنني يف القرآن إال مستبشرة منطلقة مسفرة ضاحكة، وال تذكر 

يف موقف من املواقف نزل النـهي   غريهم إال وعليها غربة ترهقها قترة، وعندما عبس رسول اهللا 
القرآين عن ذلك العبوس ونزل األمر بتبديله بشرا وانطالقا حىت ال يؤثر يف وجه املؤمن أي موقف من 

  . املواقف
بتسامة إىل درجة أن لوحظ طالقة الوجه وانشراح األسارير واال وهلذا كان من سنة رسول اهللا 

  .١ ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول اهللا : ذلك عليه، عن عبد اهللا بن احلارث بن جزء قال
كان أبو الـدرداء إذا  : هذه السنة، فعن أم الدرداء قالت  - رضي اهللا عنهم  - وطبق الصحابة 

  أو ما مسعت رسول اهللا ما رأيت : ال يقول الناس إنك أي أمحق فقال: حدث حديثا تبسم، فقلت
  .٢حيدث حديثا إال تبسم

فليت الذين يعبسون يف وجه الناس ويقطبون أن يلتفتوا هلذه السنة فيحيوها، فهي أكرب أثرا وأصح 
  .نقال، وأعظم أجرا من كثري من سنن األكل والشرب واللباس

يقال بتخصيصها أو  ومل تكن هذه السنة كذلك من السنن الفعلية اليت قد خيتلف يف تفسريها أو
يعتقد جبليتها، وإمنا وردت ا األحاديث الكثرية العامة والصرحية، فاعتربت طالقة الوجه من املعروف، 

ال حيقرن أحدكم شيئا من املعروف، وإن مل جيد فليلق أخاه بوجه طليق وإن اشتريت حلما  :( قال 
  .٣(أو طبخت قدرا فأكثر مرقته واغرف جلارك منه

مسك يف وجه أخيك لـك  تب(: ن الصدقات، بل قرنت مع أصول للدين، قال واعتربت م
صدقة، وأمرك باملعروف ويك عن املنكر صدقة، وإرشادك الرجل يف أرض الضالل لك صـدقة،  
وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك احلجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة 

  ٤(صدقة ،وإفراغك من دلوك يف دلو أخيك لك 
ليس : يقول بني هذه اخلصال مجيعا يدل على أن هناك عالقة بينها مجيعا، وكأنه  ومجعه 

الكمال أن تفعل اخلري، ولكن الكمال أن تفعله، وأنت منشرح الصدر منطلق األسارير، فإذا أمـرت  
                                                

 . ٦/٢٥١: ، شعب اإلميان٤/١٩١: ، أمحد٥/٦٠١ :الترمذي   )١(
 . ٥/١٩٨: أمحد   )٢(
 . ٤/٢٧٤: الترمذي   )٣(
 . ٩/٤٥٨: ، مسند البزار٣/١٣٤: ، جممع الزوائد٤/٣٣٩: ، الترمذي٢/٢٨٧: ابن حبان   )٤(



 ٦٢

ال ضجرا، ألن باملعروف أو يت عن املنكر أو أرشدت الضال أو فعلت اخلري مما ذكر، فافعله مبتسما 
   .ضجرك سريفع ثواب عملك، بل حييل خرييته شرا وحالوته مرا

ال خيص هذا السلوك من اشتد يف الدين عوده، بل كان يبدأ به من دخل يف اإلسالم  وقد كان 
: نعم، قال: أنت حممد فقال: أنت رسول اهللا، أو قال: ،فقال لتوه، فعن بعضهم أنه أتى رسول اهللا 

أدعو إىل اهللا وحده من إذا كان بك ضر فدعوته كشفه عنك ومن إذا أصابك عام : الفإالم تدعو؟ ق
فأسلم الرجل مث : سنة فدعوته أنبت لك، ومن إذا كنت يف أرض قفر فأضللت فدعوته رد عليك قال

له ال تسنب شيئا،وال تزهد يف املعروف ولو ببسط وجهك إىل أخيك : أوصين يا رسول اهللا فقال: قال
مه وأفرغ من دلوك يف إناء املستسقي واتزر إىل نصف الساق فإن أبيت فإىل الكعبني وإياك وأنت تكل

  ١(فإا من املخيلة واهللا ال حيب املخيلة : وإسبال اإلزار قال
الثمرة اليت جتىن من هذا السلوك السهل البسيط الذي ينتفع به اجلسم والروح واألهل  وقد بني 
  ٢(سعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجوه وحسن اخللق إنكم لن ت :(واتمع بقوله

  ثانيا ـ املتطلبات احلسية 
وهي املتطلبات املادية اليت ختاطب احلس، ومع ذلك هلا تأثريها املعنوي والنفسي، نتيجة للعالقة 

نـاه يف  املتشابكة بني احلس واملعىن واجلسد والروح، فلذلك قد خيتلط بعض ما سنذكره هنا مبا ذكر
  .املطلب السابق

ولكن الفارق بينهما أن الرمحة يف احلالة السابقة ال تستدعي جهدا عظيما، بل يغلب عليها احلال، 
فهي إما كلمة طيبة أو ابتسامة عذبة أو طالقة وجه، وكل ذلك ال يكلف شيئا، ومع ذلك اعترب برمحة 

 تحتاج نوعا من اجلهد والصرب، وقد مسى اهللا وإحسانه من وجوه الرب، أما الرمحة يف هذه احلالة، ف
أن بالال بطأ عن   - رضي اهللا عنه  - هذه الناحية من اجلهد احلسي رمحة، فقد روى أنس بن مالك 

مررت بفاطمة،، وهي تطحن، والصيب يبكي، فقلت : ما حبسك؟ فقال: صالة الصبح فقال له النيب 
أنا أرفق : كفيتك الصيب وكفيتين الرحا، فقالت إن شئت كفيتك الرحا وكفيتين الصيب، وإن شئت: هلا

  ٣ )فرمحتها رمحك اهللا(: بابين منك، فذاك حبسين، قال 
ولعله ألجل هذه العالقة بني اجلهد والرمحة يف هذه الناحية قرنت الرمحة بالصرب يف القرآن الكرمي، 

  )١٧: البلد(لْمرحمة﴾وتواصوا بِالصبرِ وتواصوا بِا ﴿: تعاىلومن أمثلتها قوله 
                                                

 . ٥/٣٧٧: أمحد   )١(
 . ٥/٢١٢: ابن أيب شيبة   )٢(
 . ١٠/٣١٦: ، جممع الزوائد٣/١٥٠: أمحد   )٣(



 ٦٣

من الناس من يصـرب وال   :(وقد ذكر ابن القيم مواقف الناس يف اجلمع بني الصرب والرمحة، فقال
يرحم كأهل القوة والقسوة، ومنهم من يرحم وال يصرب كأهل الضعف واللني مثل كثري من النسـاء  

حملمود هو الذي يصرب ويرحم ومن يشبههن، ومنهم من ال يصرب وال يرحم كأهل القسوة واهللع، وا
ينبغي أن يكون قويا من غري عنف، لينا من غري ضعف فبصربه يقـوى،  : كما قال الفقهاء يف املتويل

   ١( تعاىلوبلينه يرحم وبالصرب ينصر العبد، فإن النصر مع الصرب، وبالرمحة يرمحه اهللا 
محة احلسية الشـرع ال العـرف،   وننبه هنا كما نبهنا سابقا إىل أن املرجع يف حتديد متطلبات الر

واخلالق ال اخللق، والفقه ال اهلوى، فلذلك ال جيوز باسم الرمحة أن نلغي األحكام الشرعية رمحة مبن 
﴿ الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مائَـةَ  :عن عقوبة الزناة تعاىلحكمنا عليهم ا، وقد قال 

لَا تو ةلْدجمهذَابع دهشلْيرِ ومِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت مإِنْ كُنت ينِ اللَّهي دأْفَةٌ فا ربِهِم ذْكُمأْخ نفَةٌ ما طَائ
﴾نِنيمؤوقال عن الكفار احملاربني)٢:النور(الْم ،:نيقافنالْمو الْكُفَّار داهج بِيا النهاأَيي ﴿  هِملَياغْلُظْ عو

﴾ريصالْم بِئْسو منهج ماهأْوموهذا ال يتناقض مع كونه ) ٧٣:التوبة(و    رمحة مهداة، قـال ابـن
وهذا يف احلقيقة من رمحة اهللا بعباده، فإن اهللا إمنا أرسل حممدا رمحة للعاملني ،وهو سبحانه أرحم :(القيم

تكون الرمحة املطلوبة ال حتصل إال بنوع من أمل وشدة تلحق بعض بعباده من الوالدة بولدها، لكن قد 
  ٢(كيف أرمحه من شئ به أرمحه  : اللهم ارمحه يقول اهللا: النفوس، كما ورد يف األثر إذا قالوا للمريض

ولذلك فإن الرمحة ال تعين املسارعة ملا يطلبه املرحوم من أنواع اهلوى، بل هي منضبطة مبا يصلحه 
  :لذلك قد تلبس الرمحة ثوب الشدة كما قيلويصلح له، ف

  قسا ليزدجروا ومن يك رامحا   فليقس أحيانا على من يرحم          
ومما ينبغي أن يعلم أن الرمحة صفة تقتضي  :(وقد عرف ابن القيم الرمحة وبني هذا املقتضى فقال

هي الرمحة احلقيقية، فأرحم  إيصال املنافع واملصاحل إىل العبد، وإن كرهتها نفسه وشقت عليها، فهذه
الناس بك من شق عليك يف إيصال مصاحلك ودفع املضار عنك، فمن رمحة األب بولده  أن يكرهه 
على التأدب بالعلم والعمل ويشق عليه يف ذلك بالضرب وغريه، ومينعه شهواته اليت تعود بضرره، ومىت 

يرفهه ويرحيه فهذه رمحة مقرونة جبهـل  أمهل ذلك من ولده كان لقلة رمحته به، وإن ظن أنه يرمحه و
كرمحة األم، وهلذا كان من متام رمحة أرحم الرامحني تسليط أنواع البالء على العبد، فإنه أعلم مبصلحته 

   ٣(فابتالؤه له وامتحانه ومنعه من كثري من أغراضه وشهواته  من رمحته به
                                                

 . ٢/٣١٢:دقائق التفسري   )١(
 . ٤٤٠:االستقامة   )٢(
 . ٢/٣١١:مدارج السالكني   )٣(



 ٦٤

ليس منا من مل  :(عن املنكر، فقالبني الرمحة واألمر باملعروف والنهي  ولعله ألجل هذا مجع 
  ١(يرحم صغرينا ويوقر كبرينا ويأمر باملعروف وينه عن املنكر 

ولذلك، فإن الرمحة ليس كما يتصور الكثري من الناس من الليونة والضعف والرقة، بل قد يكون 
سوة، وإما احنرفت  إما إىل ق )كل ذلك نوعا من أنواع احنراف املزاج، فالرمحة إذا احنرفت عن خطها

إىل ضعف قلب وجنب نفس، كمن ال يقدم على ذبح شاة وال إقامة حد وتأديب ولد، ويـزعم أن  
الرمحة حتمله على ذلك، وقد ذبح أرحم اخللق بيده يف موضع واحد ثالثا وستني بدنة، وقطع األيدي 

وكان أرحم  من الرجال والنساء، وضرب األعناق، وأقام احلدود، ورجم باحلجارة حىت مات املرجوم،
  ٢(خلق اهللا على اإلطالق وأرأفهم

هلذه الناحية  انطالقا من هذه التنبيهات والضوابط نذكر هنا بعض النماذج عن كيفية تطبيقه 
، وسنذكر منوذجني من جوامع هذه الناحية ترجع إليهما التفاصيل من الرمحة يف بيته ومع أزواجه 

  :الكثرية
  الطرفنيـ تلبية الرغبة املباحة لكال  ١
  

ونعين ا أن يعامل كل طرف من الزوجني الطرف اآلخر ال مبا متلي عليه طبيعته، وأهدافه ومنهجه 
يف احلياة، وينسى حاجات الطرف اآلخر، وإمنا يتعامل معه وفق ما تتطلبه طبيعة ذلك اآلخرو اهتماماته، 

حيمل أكرب رسالة، ويتحمل  الذي يعامل كل أحد مبا يليق به، فكان وهو رسول اهللا  وهلذا كان 
أعظم وظيفة، وتنوء بظهره مجيع األعباء، ال مينعه كل ذلك من أن يهتم الهتمامات الصبيان، فيعاملهم 

  .حبسب طبيعتهم
أحسـبه  : أحسن الناس خلقا، وكان يل أخ يقال له أبو عمري، قال  فعن أنس قال كان النيب 

عل النغري ؟ لنغر كان يلعب به، فرمبا حضر الصالة وهو يف يا أبا عمري، ما ف: فطيما، وكان إذا جاء قال
، ويف رواية عن أنس بن ٣بيتنا فيأمر بالبساط الذي حتته، فيكنس وينضح مث يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا

كان يدخل على أم سليم، وهلا ابن من أيب طلحة يكىن أبـا    أن النيب   - رضي اهللا عنه  - مالك 
مات نغره الذي : مايل أرى أبا عمري حزينا؟ فقالوا: ل عليه فرآه حزينا، فقالعمري، وكان ميازحه فدخ

  ٤)أبا عمري ما فعل النغري؟(:فجعل يقول: كان يلعب به، قال
                                                

 . ١٣٠: األدب املفرد ٦/٤٨١: ، شعب افيمان١١/٤٤٩: ، املعجم الكبري٧/٢٣٨: ، أبو يعلى٤/٣٢١: الترمذي   )١(
 . ٢/٣١١:مدارج السالكني   )٢(
 . ٥/٢٠٣: ، البيهقي٥/٢٢٩١: البخاري   )٣(
 . ٣/٢٨٨، ٣/١٨٨: أمحد: ظر هذه الرواية يفان   )٤(



 ٦٥

كان رسول اهللا : إن عاد من سفر استقبله الصبيان، فريدفهم معه، قال عبد اهللا بن جعفر وكان 
 باحلسن أو باحلسني، فحمل أحدنا بني يديه واآلخـر  فتلقي يب و: إذا قدم من سفر تلقي بنا، قال

  .١خلفه حىت قدمنا املدينة
، وهو الذي كلف بإخراج أمة إىل الوجود ينظم الصبيان للسباق، فعن عبد اهللا ابن بل كان 

من سبق إيل : يصف عبد اهللا وعبيد اهللا وكثريا من بين العباس، مث يقول احلارث قال كان رسول اهللا 
  .٢فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلزمهم: كذا، قالفله كذا و

  مر علينا النيب : قال  - رضي اهللا عنه  - إذا مر على الصبيان يسلم عليهم، فعن أنس  وكان 
  .٣السالم عليكم يا صبيان: وحنن نلعب فقال

مع الصبيان، بل جمرد  يفعل كل هذا وغريه يف جمتمع كان من شدة جفاوته يعترب التعامل وكان 
: ،فقـالوا  قدم ناس من األعراب على النيب : تقبيلهم منقصة، عن عائشة، رضي اهللا عنها، قالت

وأملك أن كان اهللا قد نـزع  (: لكنا واهللا ما نقبل فقال النيب : نعم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ قالوا
  ٤ )منكم الرمحة

رحلتهم احلياتية، كانت تراعي املرأة وطبيعتها وحبـها  هذه املعاملة مع الصبية واليت تنسجم مع م
كل ما يلهو :(هلو الرجل مع أهله ومداعبته هلن من احلق، فقال ألصناف اللهو واللعب، وهلذا اعترب 

  ٥ )به الرجل املسلم باطل إال رميه بقوسه وتأديبه فرسه ومالعبته أهله فإن من احلق
إن من أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا :(إلميان، فقالواعترب ذلك من حسن اخللق ومن كمال ا

  ٦(وألطفهم بأهله
وهو األسوة احلسنة يؤدي هذه السنة اجلليلة، فعن عائشة، رضي اهللا عنها، قالـت   بل كان 

  .٧فسبقته  سابقت رسول اهللا 
غنيان وعندي جاريتان ت  دخل علي رسول اهللا : وروي عنها ما هو أعظم من هذا، فعنها قالت

بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرين، وقال مزمارة الشيطان عند 

                                                
 . ٢/١٢٤٠: ابن ماجة   )١(
 . ٩/١٧: ، جممع الزوائد١/٢١٤: أمحد   )٢(
 . ٥/٢٥١: ، ابن أيب شيبة٨/٣٤: ، جممع الزوائد٣/١٨٣: أمحد   )٣(
 . ٢/١٢٠٩: ابن ماجة   )٤(
 . ٤/٢٢٩: ابن أيب شيبة   )٥(
 . ٥/٢١٠: ، ابن أيب شيبة٦/٢٣٢: ، شعب اإلميان٦/٩٩: د، أمح٥/٩: ، الترمذي١/١١٩: احلاكم   )٦(
 . ٢٣/٤٧: ، املعجم الكبري٦/١٨٢: أمحد   )٧(



 ٦٦

دعهما فلما غفل غمزما فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب : فقال فأقبل عليه رسول اهللا   النيب 
فأقـامين وراءه  نعم : وإما قال تشتهني تنظرين فقلت  السودان بالدرق واحلراب فإما سألت النيب 

  .١خدي على خده، وهو يقول دونكم يا بين أرفدة حىت إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهيب
يسترين بردائه وأنا أنظـر إىل    رأيت النيب : ويف حديث آخر عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

السن احلريصة علـى   احلبشة يلعبون يف املسجد حىت أكون أنا اليت أسأم فاقدروا قدر اجلارية احلديثة
يصرب على مقامه معها، وهي على تلك احلالة إىل أن تسأم هي دون أن يطلب منها  ، فكان ٢اللهو

  .الكف أو الرجوع
كنت ألعب : حيضر لعائشة، رضي اهللا عنها، من يلعب معها، ويؤنسها، فعنها قالت بل كان 

إذا دخل يـتقمعن منـه    اهللا  وكان يل صواحب يلعنب معي فكان رسول  بالبنات عند النيب 
  .٣فيسرن إيل فيلعنب معي

من غزوة تبوك أو خيرب ويف سهوا سـتر،  وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت قدم رسول اهللا 
بنايت ورأى : ما هذا يا عائشة؟ قالت: فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال

وما هذا الذي : فرس قال: ا هذا الذي أرى وسطهن؟ قالتم: بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال
: أما مسعت أن لسليمان خيال هلا أجنحة قالـت : فرس له جناحان قالت: جناحان قال: عليه؟ قالت

  .٤فضحك حىت رأيت نواجذه
وكانت سريته مع أزواجه حسن :(حسن عشرته هلن، فقالهذا ويف  وقد نقل ابن القيم هديه 

وكان إذا هويت شيئا ال  ،ق، وكان يسرب إىل عائشة بنات األنصار يلعنب معهااملعاشرة وحسن اخلل
حمذور فيه تابعها عليه، وكانت إذا شربت من اإلناء أخذه فوضع فمه يف موضع فمها وشرب وكان إذا 

ويقرأ  ،وكان يتكىء يف حجرها ،تعرقت عرقا وهو العظم الذي عليه حلم أخذه فوضع فمه موضع فمها
وكـان   ،وكان يأمرها وهي حائض فتتزر مث يباشرها ،سه يف حجرها ورمبا كانت حائضاالقرآن ورأ

ويريها احلبشة وهـم   ،وكان من لطفه وحسن خلقه مع أهله أنه ميكنها من اللعب ،يقبلها وهو صائم
وتـدافعا يف   ،وسابقها يف السفر على األقدام مرتني ،يلعبون يف مسجده وهي متكئة على منكبيه تنظر

  ٥ )ما من املرتل مرةخروجه
                                                

 . ٢/٦٠٩: ، مسلم١/٣٢٣: البخاري   )١(
 . ٢/٦٠٨: ، مسلم٥/١٩٩١: البخاري   )٢(
 . ١٣٤:، األدب املفرد ٢٣/٢١: ، املعجم الكبري٥/٢٢٧٠: البخاري   )٣(
 . ٤/٢٨٣: أبو داود   )٤(
 . ١/١٥١: زاد املعاد   )٥(



 ٦٧

  ـ االنبساط واملالطفة  ٢
  

وهو أن ال ينشغل الزوج أو الزوجة بأحواهلما اخلاصة عن احلديث واملباسطة، وقد كان ذلك من 
، فكان يراعي حاجة أهله هلذه الناحية، ويف نفس الوقت جيمع يف انسجام عجيب بينها وبني سنته 

كان إذا   شة أم املؤمنني رضي اهللا عنها، أن رسول اهللا حق ربه وما أنيط به من مسؤولية، فعن عائ
  .١صلى، فإن كنت مستيقظة حدثين وإال اضطجع حىت يؤذن بالصالة

إذا   كان النيب : بعد طلوع الفجر، قالت عائشة، رضي اهللا عنها ومثل هذا روي عن سنته 
  .٢صلى ركعيت الفجر، فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثين

جيمع فيه بني حاجتها للحديث يف حال استيقاظها، وعدم إزعاجهـا   هو أدب عظيم منه و
  .باإليقاظ إن كانت نائمة

 - ، فما عرفت عنهم اخلشونة وال اجلفاء وال الغلظة، فهذا عمر وكان ذلك هدي الصحابة 
لصبـي، فـإذا  ينبغي للرجل أن يكون يف أهله مثل ا:(مع خشونته املتهم ا يقول  - رضي اهللا عنه 

كنا نتقي الكالم واالنبساط إىل : قال  - رضي اهللا عنه  - وعن ابن عمر ، )التمسوا ما عنده وجد رجالً
  .٣تكلمنا وانبسطنا  هيبة أن يرتل فينا شيء فلما تويف النيب   نسائنا على عهد النيب 
اصة، فلذلك كان أن يسري بالليل مع زوجاته حيدثهن، فلسري الليل نكهته اخل وكان من سنته 

  أن النيب  :(  - رضي اهللا عنه  - يراعي حق أزواجه فيها، أخربت عائشة  كان إذا خرج أقرع
إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث،  بني نسائه، فطارت القرعة لعائشة وحفصة، وكان النيب 

لى فركبت فجاء النيب ب: أال تركبني الليلة بعريي وأركب بعريك تنظرين وأنظر فقالت: فقالت حفصة
  إىل مجل عائشة وعليه حفصة، فسلم عليها مث سار حىت نزلوا وافتقدته عائشة، فلما نزلوا جعلت

  .٤يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغين وال أستطيع أن أقول له شيئا: رجليها بني اإلذخر وتقول
 عنها، وهو مـن الطـول   وعائشة، رضي اهللا وقد حفظ لنا الرواة حديثا مما كان يدور بينه 

والغرابة حبيث حيتاج إىل صرب عظيم الستماعه، مع عدم تعلقه بأي شأن من شؤون الدين، فقد ذكرت 
خرب إحدى عشرة امرأة ووصفهن ألزواجهـن،   عائشة، رضي اهللا عنها، وهي حتكي لرسول اهللا 

                                                
: ، مسـند أيب يعلـى  ٢/٢١: ، أبو داود٣/٤٦: ، البيهقي٢/١٦٨: ، ابن خزمية١/٥١١: ، مسلم١/٣٨٩: البخاري   )١(
 . ٢/٥٥: ، ابن أيب شيبة٨/٩٣

 . ١/٣٨٩: البخاري   )٢(
 . ٥/١٩٨٧: البخاري   )٣(
 . سبق خترجيه   )٤(



 ٦٨

ثها ووصفها لزوجها وأهله ومن مجلة هؤالء النسوة وهي آخرهن امرأة يقال هلا أم زرع، وكان من حدي
زوجي أبو زرع وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذين ومأل من  :(قوهلا كما تذكر عائشة، رضي اهللا عنها

شحم عضدي وجبحين فبجحت إيل نفسي، وجدين يف أهل غنيمة بشق فجعلين يف أهل صهيل وأطيط 
يب زرع فمـا أم أيب زرع؟  ودائس ومنق، فعنده أقول فال أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فـأتقنح، أم أ 

عكومها رداح وبيتها فساح، ابن أيب زرع فما ابن أيب زرع؟ مضجعه كمسل شطبة ويشـبعه ذراع  
اجلفرة، بنت أيب زرع فما بنت أيب زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارا، جارية 

: تنقيثا وال متأل بيتنا تعشيشا، قالت أيب زرع فما جارية أيب زرع؟ ال تبث حديثنا تبثيثا وال تنقث مريتنا
خرج أبو زرع واألوطاب متخض، فلقي امرأة معها ولدان هلا كالفهدين يلعبان من حتت خصـرها  
برمانتني، فطلقين ونكحها، فنكحت بعده رجال سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا، 

فلو مجعت كل شيء أعطانيه : ك قالتكلي أم زرع ومريي أهل: وأعطاين من كل رائحة زوجا وقال
  (ما بلغ أصغر آنية أيب زرع

كنت لك كأيب :(بطوله متجاوبا معها مؤنسا هلا تعاىلبعد مساعه حديث عائشة  قال رسول اهللا 
  ١) زرع ألم زرع

ولكن هذا االنبساط واملالطفة مع ذلك تبقى مقيدة بالقيود الشرعية، فال حتل الغيبة وال النميمة وال 
حكيت للنيب : ا خيرج من اللسان من آفات، وتروي عائشة، رضي اهللا عنها، من ذلك أا قالتكل م
  يا رسول اهللا إن صفية : فقلت: ما يسرين أين حكيت رجال وأن يل كذا وكذا، قالت: رجال فقال

  .٢زجلقد مزجت بكلمة لو مزجت ا ماء البحر مل: بيدها هكذا كأا تعين قصرية، فقال: امرأة وقالت

  

                                                
 . ٨/١٥٦: مسند ايب يعلى ،٥/٣٥٥: ، النسائي٥/١٩٨٩: البخاري   )١(
 . ٥/٣٠١: ، شعب اإلميان٦/١٨٩: ، أمحد٤/٦٦٠: الترمذي   )٢(
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  متطلبات القوامة الزوجية ا ـ ثاني
نتناول يف هذا الفصل ما تتطلبه قوامة الرجل على الزوجة من حقوق بعد تعرفنا على ما تتطلبه هذه 
القوامة على الزوج من واجبات يف األجزاء املاضية، وقد بدأنا هذا الفصل مببحث عن النظرة القرآنية 

اء الناجتة عن سوء فهم للمراد من القوامة، واليت اختذ منها يف للقوامة الزوجية، لتصحيح بعض األخط
  .بعض األحيان وسيلة للتسلط واالستبداد

وقد حاولنا يف هذا املبحث أن حنصر متطلبات القوامة انطالقا من النصوص الشـرعية، فرأينـا   
  :احنصارها يف ثالثة متطلبات خصصنا كل متطلب منها بفصل خاص، وهي

  .حدودها وضوابطها الشرعية، وامليادين اليت جتب فيها الطاعة: جهاطاعة املرأة لزو •
  .زينة الزوجة، وضوابطها الشرعية •
  .مسؤولية الزوجة على بيت الزوجية •

ونرى أن هذه املتطلبات جتمع ما تفرق يف كتب الفقه حول هذا اجلانب، كما تصحح كثريا من 
على املدى الذي وصل إليه التشريع اإلسالمي  األخطاء الواقعة حوله، وهي يف نفس الوقت أكرب برهان

  .من تنظيم للحياة الزوجية مع احملافظة على خصوصيات كل طرف من األطراف



 ٧٠

  النظرة القرآنية للقوامة الزوجية ـ  ١
سواء كانت فهوم العامة من الناس أو الفقهاء، فصارت ـ يف   ١اختلفت الفهوم يف حقيقة القوامة

تعسف يف حق الزوجة، أو ظلم هلا أو هضم حلقوقها، وقد سبق يف األجزاء أحيان كثرية ـ دليال لكل 
املاضية الكثري من األمثلة عن استدالالت بعض الفقهاء حبق الرجل يف القوامة على أمور قد تتناقض مع 

  .املقاصد الشرعية ومصاحل البيت املسلم
جل يف احلجر على تصـرف  وقد قال ابن حزم يف الرد على من استدل بآية القوامة على حق الر

وال أن نقول عليه عز وجل ، وال حيل حتريف الكلم عن مواضعه ، صدق اهللا عز وجل  :(املرأة يف ماهلا
وال للحكم ، وليس يف هذه اآلية ذكر لقيامه على شيء من ماهلا . فهذا من أكرب الكبائر، ما مل يقل 

سكنها حيث يسكن ومينعها من اخلروج إىل غـري  وال للتصرف فيه، وإمنا فيها أنه قائم عليها ي، برأيه 
   ٢)ويرحلها حيث يرحل، الواجب 

فلذلك حنتاج يف حتديدها إىل الرجوع املباشر للقرآن الكرمي وما تفصله بعد ذلك السنة النبويـة  
املطهرة، ففيهما البيان الشايف ملعىن القوامة الشرعي، وما ينتج عنها من متطلبات، وما تنبين عليه مـن  

  .وقحق
الرجالُ قَوامونَ علَى النساِء بِما فَضلَ اللَّه بعضهم  ﴿: تعاىلفاآلية اليت نصت على ذلك هي قوله 

ونَ اتي تخافُعلَى بعضٍ وبِما أَنفَقُوا من أَموالهِم فَالصالحات قَانِتات حافظَات للْغيبِ بِما حفظَ اللَّه واللَّ
يلًا إِنَّ اللَّه كَانَ نشوزهن فَعظُوهن واهجروهن في الْمضاجِعِ واضرِبوهن فَإِنْ أَطَعنكُم فَلَا تبغوا علَيهِن سبِ

  )٣٤:النساء(﴾عليا كَبِريا
رجل، وهو ثبوت هذا ومن حتليلها العام نرى أا نصت على جانبني من القوامة، أحدمها يتعلق بال

  .احلق له، وبيان أسباب وتكاليف هذا احلق
واجلانب الثاين هو مواقف النساء من هذا احلق، من الصاحلات والناشزات وكيفية التعامل معهما، 

  .وواجب املرأة جتاه هذا احلق
بني، وسنحاول يف هذا املبحث انطالقا من اآلية الكرمية تبني معىن القوامة من خالل هذين اجلان

  :وذلك يف املطلبني التاليني
  حق الرجل يف القوامة وأسبابه

                                                
 . فعال للمبالغة من القيام على الشئ واإلستبداد بالنظر فيه وحفظه باإلجتهاد :، لغةقوام   )١(
 . ٩/٥٠٨: احمللى   )٢(



 ٧١

الرجالُ قَوامونَ علَى النساِء بِما فَضلَ اللَّـه   ﴿:تعاىلوقد نص على هذا احلق أو الواجب بقوله 
 هِمالوأَم نا أَنفَقُوا مبِمضٍ وعلَى بع مهضعحق الرجل يف القوامـة  ، فهذا النص يقرر )٣٤:النساء(﴾ب

  .على املرأة، أو حق املرأة يف قوامة الرجل عليها
ألن لفظ القوامة كما يعين معناه اللغوي والشرعي ليس حقا فقط، وإمنا هو واجب تترتب عليه 
مسؤوليات كثرية، فمن دقة التعبري القرآين اختيار هذا اللفظ بعينه دون غريه من األلفاظ اليت تدل على 

 ﴿:لسلطة والسيادة، فلم يقل اهللا تعاىل الرجال سادة على النساء أو حكام عليهن، وإمنا قالالتحكم وا
جاء على وزن فعال للمبالغة من القيـام علـى الشـئ    ]قوام [ فلفظ ﴾الرجالُ قَوامونَ علَى النساِء 

هذا احلد، وهو أن يقوم فقيام  الرجال على النساء هو على ) واإلستبداد بالنظر فيه وحفظه باإلجتهاد،
بتدبريها وتأديبها وإمساكها يف بيتها ومنعها من الربوز وأن عليها طاعته وقبول أمره مـا مل تكـن   

  ١)معصية
  :فالقوامة انطالقا من هذا التعريف الذي ذكره القرطيب تعين اجلمع بني مسؤوليتني

ملستقرة، وهو مسؤولية للـزوج حنـو   مسؤولية التدبري وإلنفاق وتوفري اجلو الالئق باحلياة الزوجية ا
  .زوجته، حبيث ال يتم الركن الثاين من القوامة إال ا

املسؤولية على التزام الزوجة حبقوق الزوجية من الطاعة وحسن العشرة، وهو حق للـزوج علـى   
 .زوجته بسبب قيامه مبا عليه، وهو يف نفس الوقت واجب شرعي عليه ال يصح أن يتخلى عنه

ن القوامة ليست شرفا بقدر ما هي مسؤولية، وليست سيادة بقدر ما هي خدمـة،  وذا نرى أ
  .وليست تسلطا بقدر ما هي نظر

وقد اختلفت آراء املفسرين عند التعبري عن معناها، فتراوحت بني ذكر األمرين مجيعا أو االقتصار 
واألخذ على أيديهن فيما  الرجال أهل قيام على نسائهم يف تأديبهن :(على أحدمها، فالطربي مثال يقول

 :(  - رضي اهللا عنه  - ، وهو ذا يغلب املعىن الثاين، وهو قول ابن عباس ٢(جيب عليهن هللا وألنفسهم
  ٣(قوامون أي مسلطون على تأديب النساء يف احلق 

أي شأم القيام عليهن قيام الوالة علـى   :(وقد بالغ األلوسي يف التأكيد على املعىن الثاين بقوله
رعية باألمر والنهي، وحنو ذلك، واختيار اجلملة االمسية مع صيغة املبالغة لإليذان بعراقتهم ورسوخهم ال

                                                
 . ٥/١٦٨:القرطيب   )١(
 . ٥/٥٧:تفسري الطربي   )٢(
 . ٢/٧٤:زاد املسري   )٣(



 ٧٢

  ١(يف االتصاف مبا أسند إليهم
، وقال ٢الرجال قوامون على النساء، يقومون عليهن قيام الوالة على الرعية: ومثله قال البيضاوي
املرأة أي هو رئيسها وكبريها واحلاكم عليها ومؤدا أي الرجل قيم على :(ابن كثري يف تفسري القوامة

   ٣ )إذا اعوجت
ابتداء وخرب أي يقومون بالنفقة عليهن والذب :(ويقول القرطيب يف تعريف آخر مغلبا املعىن األول

، القوام أمني عليها يتـوىل أمرهـا    :(قال - رضي اهللا عنه  - ، وهو تعريف آخر البن عباس ٤(عنهن
  ( ويصلحها يف حاهلا

بِما فَضلَ اللَّه بعضهم  ﴿:تعاىلوقد عللت اآلية سبب مسؤولية الرجل أو حقه يف القوامة يف قوله 
 هِمالوأَم نا أَنفَقُوا مبِمضٍ وعلَى بفقد علل النص احلكيم سبب استحقاق الرجل هلذه املسؤولية ﴾ع ،

  :وما يتطلبانه من الرجل وهيب وكسيب، وسنتحدث هنا عن هذين السببني: بأمرين
  :السبب الوهيب للقوامة

، فالباء )٣٤:النساء( ﴾بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعضٍ  ﴿: تعاىلوهو املنصوص عليه يف قوله 
وجيوز أن تتعلق مبحذوف وقع حاال من ضـمريه،  ]قوامون [ للسببية أو للمالبسة، وهي متعلقة بـ 

بسبب تفضيل اهللا تعاىل إياهم عليهن، أو مستحقني ذلك بسبب التفضيل، أو  قوامون عليهن :(واملعىن
  ٥(متلبسني بالتفضيل

وننبه هنا قبل اخلوض يف أسباب التفضيل أن نشري إىل حقيقة هامة يدل عليها عدول التعبري القرآن 
اللَّه بعضهم علَى بعضٍ بِما فَضلَ  ﴿:، وإمنا قال)مبا فضلهم اهللا عليهن:(تعاىلعن ذكر الضمري، فلم يقل 

إن الغاية مـن ذلـك   : ، وقد قال املفسرون يف سبب ذلك العدول أقواال خمتلفة منها)٣٤:النساء( ﴾
اإلشعار بغاية ظهور األمر، وعدم احلاجة إىل التصريح باملفضل واملفضل عليه بالكلية،  وقيل  لإلام 

الرجال، ونرى أن يف مثل هذه التعاليل نوعـا مـن    لإلشارة إىل أن بعض  النساء أفضل من كثري من
التكلف والتأويل للنص القرآين، ألن النص واضح يف أن بعضهم فضل على بعض، ولفظ البعض هنا 
يشمل الرجال والنساء يف كلتا اللفظتني، أي أن اهللا تعاىل فضل الرجال على النساء، وفضل النساء على 

لكن الغرابة تزول إذا علمنا مبتعلق التفضيل، فالرجل مفضل على الرجال، وقد يستغرب هذا التفسري، و
                                                

 . ٥/٢٣:األلوسي   )١(
 . ٢/١٨٤:تفسري البيضاوي   )٢(
 . ١/٤٩٢:تفسري ابن كثري    )٣(
 . ٥/١٦٨:القرطيب   )٤(
 . ٥/٢٣:األلوسي   )٥(



 ٧٣

  .املرأة فيما يتعلق خبصائصه اليت ينفرد ا عنها، واملرأة مفضلة يف نفس الوقت عليه فيما يتعلق جبانبها
والـدات   :(عندما أبصر امرأة معها صبيتان قد محلت إحدامها وهي تقود األخرى وهلذا قال 

، فقد ذكر يف هذا احلديث ١(وال ما يأتني إىل أزواجهن لدخل مصليان اجلنة حامالت رحيمات، ل
  .فضل النساء باحلمل والرمحة

فالفضل هو الزيادة، فالرجل يزيد على املرأة يف أمور، وينقص عنها يف أمور أخرى، وهـو مـا   
الرجال على  أشارت، بل ما صرحت به اآلية الكرمية، فلذلك من اخلطأ االستدالل باآلية على فضل

  .النساء، ألنه يتناقض مع النظرة القرآنية جلنس الرجال والنساء
وهذا يستدعي التساؤل عن أوجه تفضيل الرجل على املرأة، واليت تقتضيها القوامة الزوجية، وقد 
ذكر املفسرون يف ذلك أقواال كثرية بعضها يؤيدها الشرع والعقل، وبعضها جمرد وهم، فقد قيل مثال 

أن الرجل فضل عليها باللحية، فقد نقل القرطيب عن محيد : أوجه تفضيل الرجل على املرأة عند ذكر
، وقال ابن ٢)وليس بشئ فإن اللحية قد تكون وليس معها شئ مما ذكرنا:(هذا القول ورد عليه بقوله

   )فطوىب لعبد أمسك عما ال يعلم، وخصوصا يف كتاب اهللا تعاىل :(العريب 
بسبب تفضيله تعاىل الرجال على النساء بكمال العقل وحسن  :(قول البيضاويولعل أمجع األقوال 

التدبري ومزيد القوة يف األعمال والطاعات، ولذلك خصوا بالنبوة واإلمامة والوالية وإقامة الشـعائر  
والشهادة يف جمامع القضايا ووجوب اجلهاد واجلمعة وحنوها والتعصيب وزيادة السـهم يف املـرياث   

  ٣)اد بالفراقواالستبد
وهذه الصفات مجيعا حتتاج إىل الرجولة مبعناها اجلبلي الذي نص عليه القرآن الكرمي، أما الرجولة 

  .املخنثة، فال يليق ا من التكاليف ما يليق بالرجال
وهلذا، فإن هذا اجلانب، وإن كان جبلة وفطرة ال حيتاج إىل تكلف تكليف، لكنه مع ذلك قـد  

  .يحتاج إىل أن يكلف بهيضعف يف بعض الناس ف
وننبه هنا كذلك إىل أن القرآن الكرمي عرب عند ذلك الفضل هنا أو يف سورة البقـرة يف قولـه   

على لفظ الذكور، ألن لفظ  ﴾الرجال  ﴿، باختيار لفظ ٢٢٨:البقرة ﴾وللرجالِ علَيهِن درجةٌ ﴿:تعاىل
ردة، فلذلك كانت أكثر االختيارات القرآنية يف الرجولة له معان خاصة ختتلف عن معاين الذكورة ا

                                                
، ١/٦٤٨:، ابـن ماجـة  ٤/١٩١:هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط الشيخني ومل خيرجاه، احلاكم: قال احلاكم   )١(

 . ٥/٢٥٢: ، أمحد٧/١٧٩:املعجم األوسط
 . ٥/٦٩: القرطيب   )٢(
 . ٢/١٨٤: تفسري البيضاوي   )٣(



 ٧٤

التعبري عن القوة الشهامة والصدق واألنفة هي يف اختيار لفظ الرجل، وال بأس أن نذكر هنا بعـض  
الشواهد عن ذلك ألمهيتها يف حتديد معىن الرجولة من جهة، والستنباط التكاليف املتعلقة بذلك مـن  

الفات الزوجية من جهة ثالثة ألن أكثرها بسبب عدم تقيد الرجل ناحية ثانية، ولتفادي الكثري من اخل
  .برجولته

فاآلية الكرمية اليت ت عن متين كل جنس ما للجنس اآلخر عربت ذا اللفظ للرجال، وعربت 
عضٍ للرجـالِ  ولَا تتمنوا ما فَضلَ اللَّه بِه بعضكُم علَى ب﴿:تعاىلبلفظ النساء للنساء بدل اإلناث، قال 

 ﴾لِّ شيءٍ عليمانصيب مما اكْتسبوا وللنساِء نصيب مما اكْتسبن واسأَلُوا اللَّه من فَضله إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُ
  )٣٢:النساء(

عند ومن خصائص الرجولة يف القرآن الكرمي الشجاعة وعدم اخلوف، والالمباالة حبظوظ النفس 
قَالَ رجلَان من الَّذين يخافُونَ أَنعم اللَّه علَيهِما ادخلُوا علَيهِم الْباب فَـإِذَا   ﴿:تعاىلنداء الواجب، قال 

  ).٢٣:املائدة(َ﴾دخلْتموه فَإِنكُم غَالبونَ وعلَى اللَّه فَتوكَّلُوا إِنْ كُنتم مؤمنِني
الوسع للوصول إىل موضع احلاجة استجابة لنداء الشهامة واإلميان دون النظر إىل وقال عن بذل 

وجاَء رجلٌ من أَقْصى الْمدينة يسعى قَالَ ياموسى إِنَّ الْملَأَ يأْتمرونَ بِك ليقْتلُوك فَاخرج  ﴿: العقبات
نيحاصالن نم ي لَك٢٠:القصص(﴾إِن( ،﴿ ـوا  وبِعمِ اتاقَوى قَالَ يعسلٌ يجر ةيندى الْمأَقْص ناَء مج

  )٢٠:يس(َ﴾الْمرسلني
وقَالَ رجلٌ مؤمن  ﴿ :وقال عن الشجاعة اليت تدعو إىل قول احلق وفعله دون خوف من العواقب

لًا أَنْ يجلُونَ رقْتأَت هانإِمي مكْتنَ يوعرآلِ ف نمي اللَّهبقُوا  ﴿) ٢٨:غافر( ﴾قُولَ ردالٌ صرِج نِنيمؤالْم نم
  ، )٢٣:األحزاب(﴾ما عاهدوا اللَّه علَيه فَمنهم من قَضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلُوا تبديلًا

رِجالٌ لَا تلْهِيهِم  ﴿ :الكلي للهو واللعبوقال عن الرجولة اليت تعين اجلد والوقار وعدم االنصراف 
قُلُـوب  تجارةٌ ولَا بيع عن ذكْرِ اللَّه وإِقَامِ الصلَاة وإِيتاِء الزكَـاة يخـافُونَ يومـا تتقَلَّـب فيـه الْ     

ارصالْأَب٣٧:النور(﴾و(  
لَا تقُم فيه أَبدا لَمسجِد أُسس علَى التقْوى  ﴿:وقال عن الرجولة اليت تم باملظهر كما تم باملخرب

رِينطَّهالْم بحي اللَّهوا ورطَهتونَ أَنْ يبحالٌ يرِج يهف يهف قُومأَنْ ت قمٍ أَحولِ يأَو ن١٠٨:التوبة(﴾م(  
تعلق ا يف القرآن الكرمي استخالص وغري ذلك من األمثلة القرآنية اليت ميكن من خالل مجع ما 

خصائص الرجولة ومقتضياا، وال ميكن أن نفعل ذلك هنا، ولكن سنذكر بعض ما تقتضيه قوامـة  
  : الرجل من خصائص الرجولة

  :اهليبة املعتدلة



 ٧٥

ونريد ا أن يكون يف الرجل ما جيلب احترام أهله له، وهو ما تقتضيه رجولته من الصدق والوفاء 
، وهذه اهليبة ال تعين التجرب والتسلط، وإمنا تعين االحترام املتبادل بني الرجل وزوجته، وهي ال والشهامة

تتناقض كذلك مع املباسطة اليت سنتحدث عنها يف الفصل القادم إن شاء اهللا، وإمنـا هـي حصـن    
جل باملرأة على للمباسطة حىت ال تنقلب إىل االستهانة واالحتقار، وهلذا نص العلماء يف بيان عالقة الر

على الزوج أن ال يبالغ يف الدعابة واملوافقة إىل درجة اتباع هواها إىل حد يفسد خلقها ويسـقط  أن 
بل يراعي االعتدال فيه فال يدع اهليبة واالنقباض مهما رأى منكراً، وال يفتح باب (بالكلية هيبته عندها، 

  .١ )لشرع واملروءة تنمر وامتعضاملساعدة على املنكرات البتة، بل مهما رأى ما خيالف ا
واهللا ما أصبح رجل يطيع امرأته فيما وى : يفسره فهم السلف الصاحل فقد قال احلسن وهذا ما

، وإمنا أراد )خالفوا النساء فإن يف خالفهن الربكة: ( - رضي اهللا عنه  - وقال عمر . إال كبه اهللا يف النار
  .   لرجل واملرأةخالفهن فيما ال حق فيه، ويستوي يف ذلك ا

إن أرسلت عناا قليالً مجحت بك طـويالً، وإن  : ونفس املرأة على مثال نفسك:(قال الغزايل
  ٢ )أرخيت عذارها فتراً جذبتك ذراعاً، وإن كبحتها وشددت يدك عليها يف حمل الشدة ملكتها

 ،امرأة من العرب والسبب األكرب لسقوط هيبة الزوج وحرمته هو املبالغة يف املداعبة، وقد عربت
وهي تعلم ابنتها كيفية اختبار الزوج عن أثر املبالغة يف املداعبة يف سقوط اهليبة واالحترام بني الزوجني 

اختربي زوجك قبل اإلقدام واجلرأة عليه انزعي زج رحمه، فإن سكت فقطعي اللحم علـى  : (بقوهلا
كاف على ظهره وامتطيه فإمنا هـو  ترسه، فإن سكت فكسري العظام بسيفه، فإن سكت فاجعلي اإل

  .) محارك
فبالعدل قامـت  (والسبب األكرب منه هو عدم مراعاة حدود الشريعة يف التعامل، وعدم العدل 

واألرض، فكل ما جاوز حده انعكس على ضده، فينبغي أن تسلك سبـيل االقتصاد يف  تالسماوا
شرهن، وال يعتدل ذلك منهن إال بنوع لطـف  املخالفة واملوافقة وتتبع احلق يف مجيع ذلك لتسلم من 

  .٣ )ممزوج بسياسة
ولذلك فإن الطريق الصحيح لتوفر اهليبة واالحترام بني الزوجني هو مراعاة احلدود الشرعية مـع  

فإذن فيهن شر وفيهن ضعف، فالسياسة واخلشونة :(معرفة كل طرف لنفسية صاحبه، يقول الغزايل 
الج الضعف، فالطبـيب احلاذق هو الذي يقدر العالج بقدر الداء، عالج الشر، واملطايبة والرمحة ع

                                                
 . ٢/٤٤: اإلحياء   )١(
 . ٢/٤٥: اإلحياء   )٢(
 .  ٢/٤٥: اإلحياء  )٣(
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  ١ )فلينظر الرجل أوالً إىل أخالقها بالتجربة مث ليعاملها مبا يصلحها كما يقتضيها حاهلا
  :الغرية الشرعية

وهي تدل على شدة حرص الرجل على ما وكل به من أمر زوجته وأهله، وقد وردت النصوص 
الرجل على أهله، وتبني يف نفس الوقت خطورة موت القلب والدياثة اليت جتعل  الكثرية تبني فضل غرية
  .الرجل ال يبايل بعرضه

أن هذه الغرية الشرعية دليل كمال على رجولة الرجل، بل على إميان املؤمن، بـل   وقد بني 
اهللا يغار ومن املؤمن يغار و:( قال ، تعاىلاعترب املؤمن متخلقا بالتخلق ذا بوصف من أوصاف اهللا 

  . ٢ )غرية اهللا أن يأيت املؤمن شيئا حرم اهللا
عن نفسه وهو األسوة احلسنة، واإلنسان الكامل وخري أمنوذج عن الرجولة الكاملـة   وأخرب 

لو رأيت رجال مع امرأيت لضربته بالسـيف غـري   : - رضي اهللا عنه  - سعد بن عبادة عندما قال له 
  ٣ )تعجبون من غرية سعد ألنا أغري منه واهللا أغري مينأ(:فقال  مصفح، فبلغ ذلك النيب 

  أن رسول اهللا فحدثت  رضي اهللا عنها، عن مظهر من مظاهر غريته عائشة، وقد أخربت 
انظرن : فقال إنه أخي من الرضاعة،: دخل عليها وعندها رجل، فتغري وجهه، وكأنه كره ذلك فقلت

  .٤ما إخوانكن فإمنا الرضاعة من ااعة
يعذر أصحابه إن تصرفوا تصرفا شرعيا دعت إليه الغرية، بل يلتمس هلم احللـول   ذا كان وهل

يا رسول اهللا إين ألرى يف وجه أيب : فقالت  جاءت سهلة بنت سهيل إىل رسول اهللا لذلك، فقد 
إنه لذو حلية فقال أرضعيه يذهب ما :أرضعيه، قالت : حذيفة من دخول سامل علي، قال رسول اهللا 

  .٥واهللا ما عرفته يف وجه أيب حذيفة بعد:  وجه أيب حذيفة، قالتيف
عن الذي ال تتطرق إليه مة، يراعي غرية أصحابه، ف فوق ذلك، وهو رسول اهللا  بل كان 

بينا أنا نائم رأيتين يف اجلنة : إذ قال  بينا حنن عند رسول اهللا  :قال   - رضي اهللا عنه  - أيب هريرة 
لعمر بن اخلطاب فـذكرت غريتـه    :ملن هذا القصر فقالوا :فقلت ،أ إىل جانب قصرفإذا امرأة تتوض

                                                
 . ٢/٤٥: اإلحياء   )١(
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  .١أعليك أغار يا رسول اهللا :فوليت مدبرا فبكى عمر وقال
ثالثة ال ينظر اهللا عز  :(إليه، فقال  تعاىلويف مقابل ذلك أخرب عن حرمان الديوث من نظر اهللا 

ة املترجلة والديوث وثالثة ال يدخلون اجلنة العاق لوالديـه  وجل إليهم يوم القيامة العاق لوالديه واملرأ
  ٢(واملدمن على اخلمر واملنان مبا أعطى

ولكن هذه الغرية ال ينبغي أن تشتط فتخرج إىل احلرام، بل جيب أن تنضبط كما تنضبط مجيـع  
حيب  إن من الغرية ما:( تلك الضوابط يف قوله  سلوكات املسلم بالضوابط الشرعية، وقد مجع 

اهللا عز وجل، ومنها ما يبغض اهللا، ومن اخليالء ما حيب اهللا عز وجل ومنها ما يبغض اهللا عز وجـل  
فالغرية يف غري ريبة، واالختيـال   ،فأما الغرية اليت حيب اهللا فالغرية يف الريبة، وأما الغرية اليت يبغض اهللا

لصدقة، واالختيال الذي يبغض اهللا عز الذي حيب اهللا عز وجل اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند ا
   ٣ )وجل اخليالء يف الباطل

وقد ذكرنا يف هذا الفصل لضوابط الغرية الشرعية الكثري من األمثلة واملسائل اليت حتد ا تصرفات 
  .الزوج الذي قد حتتد به الغرية، فيخرج ا عن إطار الشرع

لشرع للمرأة أن تغري على زوجهـا، ألن  ويف نفس الوقت الذي طولب فيه الرجل بالغرية أجاز ا
يسقط عنها احلد إذا قذفت زوجها : حىت قال مالك وغريه من علماء املدينةذلك عالمة املودة بينهما 

  :على ذلكالنصية ، ومن األدلة ٤بالفاحشة على جهة الغرية 
 ما غرت علـى   ما غرت على أحد من أزواج النيب : قالت  - رضي اهللا عنه  - عن عائشة 

هلا، وإن كان ليذبح الشاة   خدجية، وما يب أن أكون أدركتها، وما ذاك إال لكثرة ذكر رسول اهللا 
  .٥فيتتبع ا صدائق خدجية فيهديها هلن

استأذنت هالة بنت خويلد أخت خدجية على رسول اهللا : قالت  - رضي اهللا عنه  - عن عائشة و
  وما تذكر من عجوز : فقلت، هالة بنت خويلد  اللهم: فعرف استئذان خدجية فارتاح لذلك، فقال

  .٧هلكت يف الدهر فأبدلك اهللا خريا منها ٦من عجائز قريش محراء الشدقني
                                                

 . ١٥/٣١١: ، ابن حبان٣/١١٨٥: البخاري   )١(
 . ٦/١٩٢: ، شعب اإلميان٩/٤٠٨: مسند أيب يعلى ٢/٤٢: النسائي   )٢(
 . ٣/٥٠: ، أبو داود٢/٤٠: النسائي ،٩/١٥٦: ، البيهقي٢/٢٠٠: ، الدارمي١/٥٣٠: ابن حبان   )٣(
 . ١٥/٢٠٣: النووي على مسلم   )٤(
 . ٥/٧٠٢، ٤/٣٦٩: الترمذي   )٥(
 . ١٥/٢٠٢: ، النووي على مسلممل يبق بشدقها بياض شيء من األسنان قد سقطت من الكرب: محراء الشدقني أي   )٦(
: ، أمحـد ٧/٣٠٧: ، البيهقـي ٤/٣١٨: م، احلـاك ١٥/٤٦٨: ،ابن حبـان  ٤/١٨٨٩:، مسلم٣/١٣٨٩: البخاري   )٧(
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فطارت القرعة على عائشة وحفصة فخرجنا ، إذا خرج أقرع بني نسائه   كان رسول اهللا و
أال : الت حفصة لعائشةإذا كان الليل سار مع عائشة يتحدث معها فق وكان رسول اهللا ، معه مجيعا 

بلى فركبت حفصة على بعـري عائشـة   : وأنظر قلت، تركبني الليلة بعريي وأركب بعريك فتنظرين 
مث سار ، إىل مجل عائشة وعليه حفصة فسلم   وركبت عائشة على بعري حفصة فجاء رسول اهللا 

يا رب  :اإلذخر وتقولفافتقدته عائشة فغارت فلما نزلت جعلت جتعل رجليها بني ، معها حىت نزلوا 
  .١رسولك وال أستطيع أقول له شيئا، سلط علي عقربا أو حية تلدغين 

فسقطت الصـحفة  ، عند بعض نسائه فأهدى بعضهن إليه طعاما فضربت يد اخلادم  كان و
غارت أمكم، مث أتى بصحفة من عند اليت هو يف بيتها فدفعها إىل اليت : فانفلقت فجمع الطعام ويقول

أخذتين رعدة من شـدة  : (ويف رواية ٢ )وأمسك املكسورة يف بيت اليت كسرا، تها كسرت صحف
، إناء مثل إناء : ما كفارة ما صنعت ؟ فقال: مث ندمت فقلت يا رسول اهللا، فكسرت اإلناء ، الغرية 

  )وطعام مثل طعام
  :قوة الشخصية

 مطالبها، واحلد يف ذلك ونعين ا عدم االنصياع الكلي لرغبات الزوجة حبيث تذوب شخصيته يف
فينبغي للمسلم إذا طلب منه أهله وأوالده شيئا من ذلك أن حييلهم على  :(مراعاة الشرع، قال ابن تيمية

فإن مل يرضوا ، ويقضي هلم يف عيد اهللا من احلقوق ما يقطع استشرافهم إىل غريه ، ما عند اهللا ورسوله 
فليحذر العاقل من طاعـة  . وأرضاهم، هللا أرضاه اهللا ومن أغضب أهله ، فال حول وال قوة إال باهللا 

  ٣(النساء يف ذلك
ما تركت بعدي فتنة أضر علـى   :( مث أورد النصوص واألدلة الكثرية على ذلك، ومنها قوله 

، وهي فتنة حقيقية ويزيد يف قوا ضعف الرجل أمام املرأة، وهو الضعف الذي ٤(الرجال من النساء 
  .ا ذكرنايتناىف مع الرجولة كم

بل نص احلديث على أن هذا االحنراف يف عالقة الرجال بالنساء ال يقضي على األسرة وحدها، 
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هلكت الرجال ) وقال ١(ال أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة  :( بل يقضي على األمم واألقوام، فقال 
رضي اهللا  - أيب بكر ألمهات املومنني ملا راجعنه يف تقدمي   ، وهلذا مل يلتفت ٢(حني أطاعت النساء 

  ٣)إنكن صواحب يوسف(: ، بل قال - عنه 
  السبب الكسيب للقوامة

، فالرجـل هـو   )٣٤:النساء( ﴾وبِما أَنفَقُوا من أَموالهِم ﴿: تعاىلوهو املنصوص عليه يف قوله 
مات، املكلف باإلنفاق على املرأة، فهو املكلف باملهر والنفقة، وكل ما حيتاجه بيت الزوجية من خـد 

  .فهو بذلك يغين املرأة عن تكلف املشاق اليت قد حتوجها للخروج والتصرف كالرجل
كل من مل  :(والقوامة ذا املعىن ليست خاصة باملرأة، بل هي قاعدة شرعية منضبطة، قال الشاطيب

ت يكلف مبصاحل نفسه، فعلى غريه القيام مبصاحله حبيث ال يلحق ذلك الغري ضرر، فالعبد ملا اسـتغرق 
منافعه مصاحل سيده كان سيده مطلوبا بالقيام مبصاحله، والزوجة كذلك صريها الشارع للزوج كاألسري 
حتت يده، فهو قد ملك منافعها الباطنة من جهة االستمتاع والظاهرة من جهة القيام على ولده وبيته، 

  ٤(اآلية)٣٤:النساء(﴾النساِء  الرجالُ قَوامونَ علَى ﴿:تعاىلفكان مكلفا بالقيام عليها فقال اهللا 
أنه مىت عجز عن نفقتها مل يكن قواما  ﴾ومبا أنفقوا من أمواهلم ﴿:تعاىلوهلذا فهم العلماء من قوله 

عليها، وإذا مل يكن قواما عليها كان هلا فسخ العقد لزوال املقصود الذي شرع ألجله النكاح، واعتربوا 
  .٥عند اإلعسار بالنفقة والكسوةهذا دليال واضحا على ثبوت فسخ النكاح 

  . وقد فصلنا أحكام هذا السبب يف الفصلني اخلاصني باحلقوق املادية للزوجة
  مواقف النساء من القوامة

  
فَالصالحات قَانِتات حافظَات للْغيبِ بِما حفظَ اللَّه واللَّـاتي   ﴿: تعاىلوقد  نص عليها يف قوله 

وزشافُونَ نخبِيلًا إِتس هِنلَيوا عغبفَلَا ت كُمنفَإِنْ أَطَع نوهرِباضاجِعِ وضي الْمف نوهرجاهو نظُوهفَع ننَّ ه
، وهي تبني موقفني من القوامة، وتبني كيفية التعامـل معهمـا،   )٣٤:النساء( ﴾اللَّه كَانَ عليا كَبِريا

                                                
 . سبق خترجيه   )١(
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  :على ما تقتضيه القوامة الزوجية من متطلبات وسنحاول من خالهلما التعرف
  :موقف املرأة الصاحلة

فَالصالحات قَانِتات حافظَـات للْغيـبِ بِمـا حفـظَ      ﴿:تعاىلوهو املنصوص عليه يف قوله 
فقد نص هذا اجلزء من اآلية على خصلتني للمرأة الصاحلة، وردتا بصـيغة اخلـرب   ) ٣٤:النساء(﴾اللَّه

فالصاحلات قانتات حافظات للغيب، هذا كله خـرب،   :(مها اإلنشاء والطلب، قال القرطيبومقصود
  ١(ومقصوده األمر بطاعة الزوج، والقيام حبقه يف ماله ويف نفسها يف حال غيبة الزوج

خري النساء اليت إذا نظرت إليها سـرتك، وإذا أمرـا    :( هذه الصفات بقوله  وقد فسر 
الرجالُ قَوامونَ علَى النساِء  ﴿ :، وتال هذه اآلية٢(ها حفظتك يف نفسها ومالكأطاعتك، وإذا غبت عن

 هِمالوأَم نا أَنفَقُوا مبِمضٍ وعلَى بع مهضعب لَ اللَّها فَضإىل آخر اآلية، وسنشـرح  ) ٣٤:النساء(﴾بِم
  :الفصل باختصار هنا هذه املعاين مرجئني تفاصيلها إىل مباحث هذا

  :القنوت
، والتعبري به هنا حيمل داللة على أن املرأة تطيع تعاىلهو الطاعة، واألصل يف إطالقه هو الطاعة هللا 

اهللا يف زوجها، وال تطيع زوجها لذاته، فلذلك حتمل طاعتها لزوجه معىن العبودية املقيدة باألحكـام  
أي مطيعات هللا تعاىل  :(ية، قال أبو السعودالشرعية، وهو ما فسر به العلماء معىن القنوت يف هذه اآل

أي مطيعات هللا قائمات مبا جيب عليهن من حقوق اهللا  :(،وقال الشوكاين٣)قائمات حبقوق األزواج
  ٤)وحقوق أزواجهن

وقد خصصنا لطاعة املرأة لزوجها وضوابطها وميادينها مبحثا خاصا يف هذا الفصل لكثرة الفهوم 
ما من سوء الفهم ملعىن الطاعة الزوجية، وإما من أحاديث ضعيفة وموضوعة اخلاطئة يف ذلك، والناشئة إ

  .تتداول وكأا نصوص قطعية
  :احلفظ

ملوجب الغيب، وهو : حافظات للغيب :(وهو أن حتفظ زوجها يف بيته وشرفه وماله، قال النسفي
حال الغيبة  خالف الشهادة، أي إذا كان األزواج غري شاهدين هلن حفظن ما جيب عليهن حفظه ىف

  ٥( من الفروج والبيوت واألموال
                                                

 . ٥/١٧٠:القرطيب   )١(
 . سبق خترجيه   )٢(
 . ٢/١٧٤:تفسري أيب السعود   )٣(
 . ١/٤٦١:فتح القدير   )٤(
 . ١/٢٢٠:تفسري النسفي   )٥(



 ٨١

أال  :(، وقوله لعمـر  (وإذا غبت عنها حفظتك يف نفسها ومالك  :( وهو ما فسره به قوله 
  ١(أخربك خبري ما يكرته املرء املرأة الصاحلة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته

مسؤولية الزوجة على بيـت  ) القوامة مبحثا خاصا هو وقد خصصنا هلذا املتطلب من متطلبات
  )الزوجية

  :الزينة
، (خري النساء اليت إذا نظرت إليها سرتك:(يف تفسري آية القوامة بقوله وهو ما أشار إليه قوله 

وهو ما تشري اآلية الكرمية يف التعبري بلفظ القانتات، ألنه حيمل معىن الطاعة اليت ال تكون عن إكراه، 
عن حمبة، فاملرأة الصاحلة ال تطيع زوجها ألنه أمرها، وإمنا للعالقة الروحية اليت تربطهما، وهـي   وإمنا

بذلك تقتضي حسن التبعل لزوجها، والتزين له، وقد ذكرنا وجه العالقة بني احملبة والزينة يف الفصـل  
  .اخلاص بالعشرة الزوجية وأسسها األخالقية
زينـة الزوجـة   (للمرأة مبحثا خاصا يف هذا الفصل هـو  وقد خصصنا لضوابط الزينة الشرعية 

  )وضوابطها الشرعية
  :موقف غري الصاحلة

من شذ من النساء عن هذه القاعدة وبني كيفية التعامـل   تعاىليف مقابل املرأة الصاحلة ذكر اهللا 
ن في الْمضاجِعِ واضرِبوهن واللَّاتي تخافُونَ نشوزهن فَعظُوهن واهجروه ﴿: تعاىلمعهن، وهو قوله 

، وقد روي أن هذه اآلية نزلت )٣٤:النساء(﴾فَإِنْ أَطَعنكُم فَلَا تبغوا علَيهِن سبِيلًا إِنَّ اللَّه كَانَ عليا كَبِريا
د بن هلذا السبب، فقد روي أن سعد بن الربيع أحد نقباء األنصاري نشزت عليه امرأته حبيبة بنت زي

لتقتص منه فرتلت   فشكى فقال رسول اهللا   أيب زهري فلطمها فانطلق ا أبوها إىل رسول اهللا 
  ٢(أردنا أمرا، وأراد اهللا أمرا، والذي أراد اهللا خري :( فقال 

نشز الرجل ينشز :  والنشوز هو العصيان، وهو مأخوذ من النشز، وهو ما ارتفع من األرض يقال
دا فنهض قائما،فاملرأة الناشز هي املرأة املترفعة املتعالية على زوجها، فلذلك تأنف وينشز إذا كان قاع

نفسها أن ختضع له أو تطيعه، فلذلك كلف زوجها يف هذه احلالة أن يعاملها بالتدريج حبسب نـوع  
  .نشوزها، وهو ما سنوضحه إن شاء اهللا يف الفصل اخلاص بالعالج الشرعي للخالفات الزوجية

  

                                                
 . سبق خترجيه   )١(
 . ٥/١٦٨: ذكره القرطيب   )٢(



 ٨٢

  حدودها وضوابطها: ة املرأة لزوجهاطاعـ  ٢
  حكم طاعة املرأة لزوجها وضوابطها: أوال

  :ـ حكم طاعة املرأة لزوجها ١
اتفق الفقهاء على أن طاعة املرأة لزوجها واجبة ضمن الضوابط الشرعية اليت سنذكرها، ومـن  

  :األدلة على ذلك
فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُوا من أَموالهِم  ﴿ الرجالُ قَوامونَ علَى النساِء بِما:تعاىلقوله  •

وإمساكها ، قيام الرجال على النساء هو أن يقوم بتدبريها وتأديبها : ، قال القرطيب)٣٤:النساء( ﴾
  .وأن عليها طاعته وقبول أمره ما مل تكن معصية، يف بيتها ومنعها من الربوز

أي النساء خري قال اليت تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر وال  :( قيل لرسول اهللا  عن أيب هريرة قال •
  ١(ختالفه يف نفسها وماهلا مبا يكره

رجل أم قوما وهم لـه  : ثالثة لعن رسول اهللا  :(قال  - رضي اهللا عنه  - عن أنس بن مالك  •
  ٢)مل جيبكارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل مسع حي على الفالح مث 

أميا امرأة ماتت وزوجها عنها راض  :( قال رسول اهللا : عن أم سلمة، رضي اهللا عنها، قالت •
  )دخلت اجلنة

  ضوابط الطاعة الزوجية: ثانيا
من خالل النظر العام إىل واقع اتمعات اإلسالمية نرى أن السبب يف معظم املشاكل باختالف 

وهذا ليس متعلقا باحلكم والسياسة وحدها، بل يعم كـل  أنواعها يرجع إىل سوء استخدام السلطة، 
شيء ابتداء من اللبنة األوىل يف اتمع لبنة األسرة، فقد يتسلط الرجل على أهل بيته أكثر من تسـلط  

إن الرجل ليدرك باحللم درجة، وإن الرجل  :(أنه قال فرعون على قومه، وقد ورد يف احلديث عنه 

                                                
 . سبق خترجيه   )١(
: ، ابـن ماجـة  ١/١٦٢: ، أبو داود٣/١٢٨: ، البيهقي٢/٦٨: ، جممع الزوائد٢/١٩١: ، الترمذي٣/١١: ابن خزمية   )٢(
 . ١/١١٥: ، املعجم الكبري١/٣١١



 ٨٣

  ١)أهل بيتهليكتب جبارا وما ميلك إال 
فلذلك عاجل الشرع هذه الناحية، فلم يطلق األمر بوجوب طاعة املرأة لزوجها بل قيده بضوابط 

  :كثرية جيمعها ما يلي
  تقيدها باحلدود الشرعية

وهو أهم الضوابط، وقد يكتفى به ملن يعرف احلدود الشرعية، ألن املرأة كما ذكرنا يف املبحث 
 تعاىلمع طاعة زوجها قدمت طاعة اهللا  تعاىل، فإذا تعارضت طاعة اهللا السابق إمنا تطيع زوجها يف اهللا

السمع والطاعة على املرء املسلم فيما :( وقد دلت على هذا الشرط النصوص الكثرية، ومنها قوله 
ال طاعة لبشـر يف   :(، وقال ٢ )أحب وكره، ما مل يؤمر مبعصية فإذا أمر مبعصية فال مسع وال طاعة

  ٣(معصية اهللا 
وقد ورد جبنب هذه النصوص العامة بعض النصوص اخلاصة بالعالقة الزوجية، ومنها ماروت أمساء 

إين أنكحت ابنيت، مث أصاا : فقالت بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما أن امرأة جاءت إىل رسول اهللا 
الواصـلة   شكوى فتمرق رأسها وزوجها يستحثين ا، أفأصل رأسـها، فسـب رسـول اهللا    

  .٤ستوصلةوامل
، بل تعاىلفكل هذه النصوص عامها وخاصها حتدد القيد الشرعي للطاعة، فال خترج عن طاعة اهللا 

فقد بني   تعاىلتكون قد أشركت زوجها مع اهللا  تعاىلإن املرأة بتقدميها طاعة زوجها على طاعة اهللا 
اهللا، وذلك فيما روي عـن  كيفية اختاذ اليهود والنصارى األحبار والرهبان أربابا من دون   النيب 

اتخذُوا أَحبـارهم   ﴿يقرأ يف سورة براءة  أنه مسع رسول اهللا   - رضي اهللا عنه  - عدي بن حامت 
إِلَّا هو سبحانه لَا إِلَه  ورهبانهم أَربابا من دون اللَّه والْمِسيح ابن مريم وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا إِلَها واحدا

ولكن كانوا إذا أحلوا هلم شـيئا  ، أما إم مل يكونوا يعبدوم  :(، فقال)٣١:التوبة(﴾عما يشرِكُونَ
مل يأمروهم أن :( - رضي اهللا عنه  - ، وقال ابن عباس ( ٥وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه ،  استحلوه 

اختذوا :(وقال احلسن، (فسماهم اهللا بذلك أربابا، وهم ولكن أمروهم مبعصية اهللا فأطاع، يسجدوا هلم 
                                                

: ، قال املنـذري ٨/٢٤:رواه الطرباين يف األوسط وفيه عبداحلميد بن عبيداهللا بن محزة وهو ضعيف جدا، جممع الزوائد   )١(
: ، املعجـم األوسـط  ٨/٢٤: جممع الزوائـد : ، وانظر٣/٢٨١:والترهيب رواه أبو الشيخ ابن حبان يف كتاب الثواب، الترغيب

 . ١/١٩٤: ، الفردوس مبأثور اخلطاب٦/٢٣٢
: ، النسـائي ٣/٤٠: ، أبـو داود ٣/١٢٧: ، البيهقـي ٤/٢٠٩: ، الترمـذي ٣/١٤٦٩: ، مسلم٣/١٠٨٠: البخاري   )٢(
 . ٢/١٧: ، أمحد٢/٩٥٦: ، ابن ماجة٤/٤٣٤

 . ١٧:، الطيالسي١/١٢٩: ، أمحد٦/٥٤٤:  أيب شيبة، ابن ١٠/٤٣٠: ابن حبان   )٣(
 . ٦/٣٥٠: ، أمحد٥/٢٢١٧: البخاري   )٤(
 . ٥/٢٧٨: الترمذي   )٥(



 ٨٤

  )أحبارهم ورهبام أربابا يف الطاعة
فقد تضافرت األدلة وتواترت على وجوب طاعة الرسول  طاعة رسوله  تعاىلومثل طاعة اهللا 

 لَـا     ﴿:تعاىل، كما قال اهللاو ـولَهسرو ـوا اللَّـهيعوا أَطنآم ينا الَّذهاأَيي     مـتأَنو ـهنا علَّـووت
) ١٣٢:آل عمران(﴾وأَطيعوا اللَّه والرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ ﴿:تعاىلوقال ) ٢٠:األنفال(﴾تسمعون

ن يطع وم ﴿:، وقال)٥٤:النور(﴾وإِنْ تطيعوه تهتدوا وما علَى الرسولِ إِلَّا الْبلَاغُ الْمبِني ﴿: تعاىلوقال 
يمظالْع زالْفَو كذَلا ويهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج لْهخدي ولَهسرو ١٣:النساء(﴾اللَّه( ،

النبِـيني والصـديقني    ومن يطع اللَّه والرسولَ فَأُولَئك مع الَّذين أَنعم اللَّه علَيهِم مـن  ﴿:تعاىلوقال 
من يطع الرسولَ فَقَد أَطَاع  ﴿:تعاىل، وقال )٦٩:النساء(﴾والشهداِء والصالحني وحسن أُولَئك رفيقًا
وقرن ، وله طاعته ، فجعل اهللا تعاىل طاعة رس)٨٠:النساء(﴾اللَّه ومن تولَّى فَما أَرسلْناك علَيهِم حفيظًا

طاعته بطاعته، وطاعة الرسول هي التزام سنته والتسليم ملا جاء به  وما أرسل اهللا من رسول إال فرض 
يوم تقَلَّب وجوههم في  ﴿: فقد حكى اهللا عن الكفار يف دركات جهنم، طاعته على من أرسله إليهم 
فتمنوا طاعته حيث ال ينفعهم التمين، وقد )٦٦:األحزاب(﴾ه وأَطَعنا الرسولالنارِ يقُولُونَ يالَيتنا أَطَعنا اللَّ

إمنا مثلي ومثل ما بعثين  :(، وقال ١ )من أطاعين فقد أطاع اهللا، ومن عصاين فقد عصى اهللا :(قال 
، ريان فالنجاء وإين أنا النذير الع، إين رأيت اجليش بعيين ، يا قوم : كمثل رجل أتى قوما فقال، اهللا به 

وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكام ، فانطلقوا على مهلهم  فنجوا ، فأطاعه طائفة من قومه فأدجلوا 
ومثل من عصاين ، فذلك مثل من أطاعين فاتبع ما جئت به، فصبحهم اجليش فأهلكهم واجتاحهم ، 

  ٢(وكذب مبا جئت به من احلق 
، قال رد وجود احلرج من قضاء رسول اهللا  بل ورد يف النصوص ما يدل على نفي اإلميان

ـ  ﴿: تعاىل ما مجرح ي أَنفُِسهِموا فجِدلَا ي ثُم مهنيب رجا شيمف وككِّمحى يتونَ حنمؤلَا ي كبرا فَلَا و
ها داللة على أن من رد شيئا في :(، قال اجلصاص يف تفسري اآلية)٦٥:النساء(﴾قَضيت ويسلِّموا تسليما

سواء رده من جهة الشك فيه أو ، فهو خارج من اإلسالم  من أوامر اهللا تعاىل، أو أوامر رسول اهللا 
رضي اهللا  - وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة ، من جهة ترك القبول واالمتناع من التسليم 

ألن اهللا تعاىل حكم ، وقتلهم وسيب ذراريهم ، يف حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة   - عنهم 

                                                
: ، البيهقـي ٣/١٣١: ، احلـاكم ١/١٩٦: ، ابن حبـان ٣/٤٦: ، ابن خزمية٣/١٤٦٦: ، مسلم٣/١٠٨٠: البخاري   )١(
 . ٢/٩٥٤: ، ابن ماجة٤/٤٦٢: ، النسائي٨/١٥٥

 . ٤/١٧٨٨: ، مسلم٥/٢٣٧٨: البخاري   )٢(



 ٨٥

  ١(قضاءه وحكمه فليس من أهل اإلميان  بأن من مل يسلم للنيب 
تكون الزوجة قد أطاعت اهللا قبـل   فإذا حتققت يف األوامر الزوجية طاعة اهللا وطاعة رسوله 

لة جيب طاعته طاعتها لزوجها، وذلك ليس خاصا باملرأة مع زوجها، بل كل من أنزل يف الشرع مرت
 تعاىلبني األمر بالسمع والطاعة وإنزال كل شخص ما أنزله اهللا  وفق هذا الضابط الشرعي، قد مجع 

رضي اهللا  - ويف نفس الوقت أمر بقول احلق وعدم اخلوف يف اهللا لومة الئم، فعن عبادة بن الصامت 
كره، وأن ال ننازع األمر أهله، على السمع والطاعة يف املنشط وامل بايعنا رسول اهللا :(قال  - عنه 

  ٢(وأن نقوم أو نقول باحلق حيثما كنا ال خناف يف اهللا لومة الئم
وهلذا ال يصح ما يتناقله العامة، ويردده اخلطباء، ويستشهد به الفقهاء، ويستشرف له كل مـن  

كان والدها و، أن ال ترتل من فوق البيت : حيارب هذا الدين من أن رجال انطلق غازيا وأوصى امرأته
اتقي اهللا : ختربه وتستأمره فأرسل إليها فأرسلت إىل رسول اهللا ، فاشتكى أبوها ، يف أسفل البيت 

وخـرج  ، فأرسل إليها مثل ذلـك  ، تستأمره   وأطيعي زوجك، مث إن والدها تويف فأرسلت إليه 
  .٣إن اهللا قد غفر لك بطواعيتك لزوجك: وأرسل إليها رسول اهللا 

ديث يتناقض مع األوامر القرآنية والنبوية الكثرية اليت حتض على صلة الرحم ورعاية فإن هذا احل
  .الوالدين واإلحسان إليهما، فكيف ترفض كل تلك النصوص القطعية ألجل حديث موضوع

  تقيدها باالستطاعة
اتفق الفقهاء على أن االستطاعة شرط يف كل التكاليف سواء كانت من الشارع أو ممـن أمـر   

وقد دل على ذلك كثري من النصوص القرآنية ، رع بطاعته، فال جيوز التكليف مبا ال يستطاع عادة الشا
  :والنبوية، ومنها

﴿ لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا :تعاىل، وقال )٢٨٦:البقرة(﴿ لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها ﴾: تعاىلقوله 
  )٢٣٣:البقرة(﴿ لَا تكَلَّف نفْس إِلَّا وسعها ﴾:تعاىلوقال ، )٧:الطالق(ما آتاها ﴾

فمن كان أخوه حتت يده  فليطعمه ممـا  ، جعلهم اهللا حتت أيديكم، إخوانكم خولكم :( قوله 
  ٤ )فإن كلفتموهم فأعينوهم، وال تكلفوهم ما يغلبهم ، وليلبسه مما يلبس، يأكل

                                                
 . ٢/٣٠٢: اجلصاص   )١(
: ، ابن ماجـة ٤/٤٢٢: ، النسائي١٠/١٥٨: ، البيهقي١٠/٤١٣: ، ابن حبان٣/١٤٧٠: ، مسلم٦/٢٥٨٨: البخاري   )٢(

 . ٥/٣١٤: ، أمحد٢/٩٥٧
 . سبق خترجيه   )٣(
 . ٢/١٢١٦: ، ابن ماجة٤/٣٤٠: ، أبو داود٨/٧: ، البيهقي٤/٣٣٤: ، الترمذي٣/١٢٨٢: ، مسلم١/٢٠: البخاري   )٤(



 ٨٦

فيمـا اسـتطعت   )على السمع والطاعة، فلقنين النيب بايعت : قال  - رضي اهللا عنه  - عن جرير
  ١(والنصح لكل مسلم

يا : يف نسوة من األنصار نبايعه، فقلنا أتيت النيب : عن أميمة بنت رقيقة، رضي اهللا عنها، أا قالت
رسول اهللا نبايعك على أن ال نشرك باهللا شيئا، وال نسرق وال نزين وال نأيت ببهتان نفتريه بني 

اهللا ورسـوله  : قلنا: فيما استطعنت وأطقنت قالت: وأرجلنا وال نعصيك يف معروف قالأيدينا 
إين ال أصافح النساء إمنا قويل ملائـة  : أرحم بنا، هلم نبايعك يا رسول اهللا فقال رسول اهللا 
  .٢امرأة كقويل المرأة واحدة، أو مثل قويل المرأة واحدة

مث فقـدت  ، صدر التكليف من الزوج حني االستطاعة وهذا القيد قيد ابتداء ودوام، فلذلك إذا 
أوقف هذا التكليف إىل حني االستطاعة، وهي قاعدة شـرعية  ، الزوجة هذه االستطاعة حني األداء 

فإن مل يستطعه سقط ، مثال من أراد الصالة بالوضوء  تعاىلمنضبطة مع كل التكاليف فقد كلف اهللا 
تيمم، وكلف احلانث يف ميينه بكفارة اإلطعام أو الكسـوة أو  وهو ال، وصري إىل البدل ، عنه الوضوء 

وهو الصيام، وكلف ، فإن مل يستطع واحدا منها حني األداء سقطت عنه وصري إىل البدل ، اإلعتاق 
سقط هذا التكليف إىل ، أو غري ذلك ، أو فقد نفقة ، فإن مل يستطعه حني األداء ملرض ، املسلم باحلج 

  .حني االستطاعة
لو أمرت أحدا  :( ا القول يف تكاليف الزوج لزوجته، فإن طاقتها شرط ألدائها، أما قوله وهكذ

أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجال أمر امرأته أن تنقل من جبل أمحر إىل 
احلديث ، فقد ذكرنا سابقا ما قيل يف ٣ )جبل أسود ومن جبل أسود إىل جبل أمحر لكان نوهلا أن تفعل

من جهة الثبوت، ومن جهة املعىن فإن هذا ورد من باب املبالغة ال من باب احلقيقة، مث إن اإلمجاع على 
أن الرجل لو أمر زوجته بذلك ال جتب عليها طاعته فيه، بل إن مجاهري الفقهاء اتفقوا على ما هو أدىن 

يف أكله مل جتب عليها طاعته فيه،  من ذلك وأقل كلفة، وهو لو أنه كلفها بطبخ اخلبز الذي تشترك معه
  .بل جيب عليه أن حيضر هلا الطعام جاهزا ألكله

  تقيدها باملصلحة وعدم املضرة

                                                
 . ٢/٣٢: ، املعجم األوسط٤/٤٣٠: ، النسائي٨/١٤٥: ، البيهقي١/٧٥: ، مسلم٦/٢٦٣٤: البخاري   )١(
 ٦/٣٥٧: ، أمحـد ٢/٩٥٨: ، املوطـأ ٤/٤٢٩: ، النسـائي ٤/١٤٧: ، الدارقطين٤/١٥١: ،الترمذي ٤/٨٠: احلاكم   )٢(

 . ٢٤/١٨٦: املعجم الكبري
 . سبق خترجيه   )٣(



 ٨٧

فاملصلحة الشرعية وانتفاء املضرة من أهم الضوابط اليت حتكم كل التكاليف الشرعية، فال يصح أن 
يف احلديث التصريح ذا املعىن،  تكلف الزوجة مبا ال معىن له، أو أن تكلف مبا فيه مضرا، وقد ورد

سرية، فاستعمل رجال من األنصـار،    بعث النيب : قال  - رضي اهللا عنه  - فقد روي عن علي 
فامجعوا يل حطبا : بلى قال: أن تطيعوين قالوا أليس أمركم النيب : وأمرهم أن يطيعوه فغضب، فقال

موا، وجعل بعضهم ميسك بعضا، ويقولون ادخلوها، فه: أوقدوا نارا فأوقدوها فقال: فجمعوا فقال
لو دخلوها :(فقال  من النار، فما زالوا حىت مخدت النار، فسكن غضبه، فبلغ النيب  فررنا إىل النيب 

  ١ )ما خرجوا منها إىل يوم القيامة، الطاعة يف املعروف
ه يف ذلك، بل مبعصيت فهذا األمري أمر أصحابه مبا جيلب املضرة هلم، وينفي مصاحلهم، فأمرهم 

  .أخرب أم لو أطاعوه فدخلوا النار ما خرجوا منها
،وهذا احلديث ٢(ال ضرر وال ضرار :(ويدل على هذا القاعدة الشرعية اليت نص عليها قوله 

أو ال ، وفيه حذف أصله ال حلوق أو إحلاق ، يشمل كل أنواع الضرر، ألن النكرة يف سياق النفي تعم 
أي ال جيوز شرعا إال ملوجب خاص، وهذا احلديث أصـل مـن   :  ديننافعل ضرر أو ضرار بأحد يف

الفقه يدور على مخسـة   :(األصول اليت ينبين عليها الفقه اإلسالمي، وقد روي عن أيب داود أنه قال
إمنا األعمال بالنيـات،  : ال ضرر وال ضرار، وقوله:   احلالل بني واحلرام بني، وقوله : أحاديث
   ٣(ما يتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فائتوا منه ما استطعتم: نصيحة وقوله الدين ال: وقوله 

وهذه قاعدة مقررة يف الشريعة، وهي وجوب دفع الضرر بترك الواجب إذا تعني طريقا لـدفع  
وتساغ الغصة ، الضرر كالفطر يف رمضان، أو فعل احملرم لدفع الضرر كأكل امليتة لدفع ضرر التلف 

  . وذلك كله لتعني الواجب أو احملرم طريقا لدفع الضرر، ر كذلك بشرب اخلم
وقد شهدت على اعتبار هذا الضابط النصوص الشرعية الكثرية، ومما يتعلق منها باحلياة الزوجية 

وال : ، يقول الطربي يف تفسري هذه اآلية)٢٣١:البقرة(﴾ولَا تمِسكُوهن ضرارا لتعتدوا  ﴿: تعاىلقوله 
أو لتأخـذوا  ، راجعوهن إن راجعتموهن يف عددهن مضارة هلن لتطولوا عليهن مدة انقضاء عددهن ت

بإمساككم إياهن ومراجعتكمـوهن  ، منهن بعض ما آتيتموهن بطلبهن اخللع منكم ملضارتكم إياهن 

                                                
: ، أمحـد ٥/٢٢١: ، النسـائي ٨/١٥٦: ، البيهقـي ١٠/٤٢٩: ، ابن حبان٣/١٤٦٩: ، مسلم٤/١٥٧٧: البخاري   )١(
١/٩٤ . 

، ٢/٧٨٤:، ابـن ماجـة  ٢/٧٤٥: ، املوطأ٢٢٤:، مسند الشافعي٣/٧٧: ، الدارقطين٦/٦٩:، البيهقي٢/٦٦: احلاكم   )٢(
 . ١/٣١٣:أمحد
 . ١٠:جامع العلوم واحلكم   )٣(



 ٨٨

رهن وذا تبني أن اهللا سبحانه وتعاىل ى األزواج أن ميسكوا زوجام بقصد إضرا. ١ضرارا واعتداء
  .والنهي يفيد التحرمي فتكون الرجعة حمرمة يف هذه احلالة، أو أخذ بعض ماهلن ، بتطويل العدة 

لَا تضار والدةٌ بِولَدها ولَا مولُود لَه بِولَده  ﴿: تعاىلومنها اإلضرار يف الرضاع، وقد نص عليه قوله 
أي إن رغبت األم يف إرضاع ولدها أجيبت وجوبا سواء  ،)٢٣٣:البقرة(﴾وعلَى الْوارِث مثْلُ ذَلك 

. ألن املنع من إرضاع ولدها مضارة هلا، كانت مطلقة أم يف عصمة األب على قول مجهور الفقهاء 
، إن كانت األم يف حبال الزوج فله منعها من إرضاع ولدها إال أن ال ميكن ارتضاعه من غريها : وقيل

ال جمرد إدخال الضرر عليها ، ن قصد الزوج به توفري الزوجة لالستمتاع ولكن إمنا جيوز له ذلك إذا كا
أما إن طلبت ، ويلزم األب إجابة طلب املطلقة يف إرضاع ولدها ما مل تطلب زيادة على أجرة مثلها ، 

ووجد األب من يرضعه بأجرة املثل مل يلزم األب إجابتها إىل ما ، زيادة على أجرة مثلها زيادة كبرية 
  .ألا تقصد املضارة،  طلبت

  ميادين طاعة املرأة لزوجها: ثالثا
مل تكتف الشريعة بالضوابط السابقة اليت حتد ا سلطة الزوج على زوجته، وإمنا أضافت إليهـا  
حتديد امليادين اليت ميكن للزوج أن يفرض فيها حق قوامته على زوجته، وميكن تلخيص تلك امليادين 

  :مليادين التاليةوأقوال الفقهاء فيها يف ا
  :التزام األحكام الشرعية

وهو أول واجبات الزوج حنو زوجته، وأول حقوق الزوجة على زوجها، ألن مسؤولية الزوجة 
كما نص عليها يف القرآن الكرمي ال تعلق على دنياه فحسب بل متتد إىل آخرته، فكما يسأل الرجل عن 

ا عن الوسائل اليت استعملها لوقايتها من النار،وقد قال نفقة زوجته وحقوقها املادية واملعنوية يسأل أيض
ياأَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا وقُودها الناس  ﴿ :مبينا هذه املسؤولية املناطة بالرجل تعاىل

اصي وفعل الطاعات، ووقاية وقاية النفس عن النار بترك املع:(قال األلوسي) ٦:التحرمي(﴾والْحجارةُ 
 :(أنه قال يف اآلية  - رضي اهللا عنه  - ، وقد روي عن علي )األهل حبملهم على ذلك بالنصح والتأديب
  )علموا أنفسكم وأهليكم اخلري، وأدبوهم

وقد استدل العلماء ذه اآلية على أنه جيب على الرجل تعلم ما جيب من الفرائض، وقد سبق ذكر 
  .عنوية للزوجةذلك يف احلقوق امل

أن دعوة األهل وإلزامهم الطاعة سنة األنبياء ـ عليهم الصالة والسالم ـ قـال     تعاىلوقد ذكر 
                                                

 . ٢/٤٨٠:الطربي   )١(



 ٨٩

ـ  تعاىل ووصى بِها إِبراهيم بنِيه ويعقُوب يـابنِي إِنَّ اللَّـه   ﴿:عن إبراهيم ويعقوب ـ عليهما السالم 
نوتمفَلَا ت ينالد طَفَى لَكُمون اصملسم متأَن١٣٢:البقرة(َ﴾إِلَّا و(  

يابني أَقم الصلَاةَ وأْمر بِالْمعروف وانه عن الْمنكَرِ واصبِر  ﴿: أنه قال البنه وأخرب عن لقمان 
  )١٧:التحرمي(ِ﴾علَى ما أَصابك إِنَّ ذَلك من عزمِ الْأُمور

  )٥٥:مرمي(﴾يأْمر أَهلَه بِالصلَاة والزكَاة وكَانَ عند ربه مرضيا ﴿ن كان أ وأخرب عن إمساعيل 
وأْمر أَهلَك بِالصلَاة واصطَبِر علَيها لَا نسأَلُك  ﴿:تعاىليف قوله  وهو نفس األمر الذي وجه إليه 

لتةُ لباقالْعو قُكزرن نحقًا نىرِزوقد فهم الصاحلون من هذه اآلية والربط بينها وبني )١٣٢:طه(﴾قْو ،
اعلم أن هذه اآلية علمت أهل الفهم عن  :(الرزق اعتبار الصالة بابا من أبواب الرزق قال ابن عطاء اهللا

اهللا تعاىل كيف يطلبون رزقهم، فإذا توقفت عليهم أسباب املعيشة أكثروا من اخلدمة واملوافقة، وقرعوا 
  .١(باب الرزق مبعاملة الرزاق جل وعـال

،  - رضي اهللا عنـهم   - والسلف الصاحل  قد دلت على هذا املعىن الروايات الكثرية عن النيب 
إذا نزلت  ، وكان النىب ٢يا أهاله صلوا صلوا: إذا أصابت أهله خصاصة نادى أهله فقد كان النىب 

    ٣﴾مر أَهلَك بِالصلَاة وأْ ﴿بأهله شدة أو ضيق أمرهم  بالصالة، وقرأ 
إذا  وهلذا كان أهم ما جيب على الزوج أن يلزم زوجته يف هذه الناحية الصالة، وقد كان النيب 

رحم  :(كيف يتحد الزوجان الصاحلان على هذا فقال ، وبني (قومي، فأوتري يا عائشة :(أوتر يقول
تقم رش وجهها باملاء، رحم اهللا امرأة قامت من الليل اهللا امرأ قام من الليل فصلى، فأيقظ أهله، فإن مل 

   )تصلي وأيقظت زوجها، فإذا مل يقم رشت على وجهه من املاء
جيب على الزوج أمـر زوجتـه    :(بل قد ذهب الفقهاء إىل ما هو أشد من ذلك، قال ابن تيمية

إىل الصالة وامتنعت ، وقد ذكر أنه إذا دعيت ٤ )بالصالة، فإن مل تصل وجب عليه فراقها يف الصحيح
فإن كان عاجزا عن طالقها لثقل مهرها كان مسيئا بتزوجه مبن ) انفسخ نكاحها يف أحد قويل العلماء،

  ٥)ال تصلي، وعلى هذا الوجه فيتوب إىل اهللا تعاىل من ذلك وينوي أنه إذا قدر على أكثر من ذلك فعله
ة ال يكون إال بعد اسـتعمال كـل   ولكن هذا احلل النهائي الذي تنفصم به عرى األسرة املسلم

                                                
 . ٣/٤٥:ذكره يف التنوير، نقال عن تفسري الثعاليب   )١(
 . ٣/٣٩٦:أخرجه أمحد ىف الزهد وابن أىب حامت والبيهقى ىف الشعب عن ثابت، فتح القدير   )٢(
سـناد  أخرجه أبو عبيد وسعيد بن منصور وابن املنذر والطرباين ىف األوسط وأبو نعيم ىف احللية والبيهقى ىف الشعب بإ   )٣(

 . ٣/٣٩٦:صحيح عن عبد اهللا بن سالم، فتح القدير
 . ٥/٤٨٨: الفتاوى الكربى   )٤(
 . ٥/٤٨٨: الفتاوى الكربى   )٥(



 ٩٠

وليحذر من هذه (:احللول األخرى، وقد أشار إىل ذلك بأسف وحتسر الفقيه املصلح ابن احلاج، فقال
وال ، وال يسأهلا عن صالا ، وهو أن الرجل يغفل عن زوجته يف الغالب ، البدعة األخرى بل احملرم 

فهو ، (وهو مسئول عن رعيته، جل راع يف بيته والر :( وذلك حمرم لقوله ، عما يلزمها يف الشرع 
أن الرجل يراعي حق نفسه إذا كانت له عناية بدينه فيطأ : والغالب يف هذا الزمان، مسئول عن صالا

، وال آلة تعني عليه ، وليس عندهن موضع للغسل ، وهن جنب ، ويترك أهله ، وخيرج إىل احلمام ، 
فكان ذلك سببا لترك الصالة ، رجن إىل احلمام يف كل أوان وهو  الغالب أن خي، وقد يستحي بعضهن 

  ١(وليس األمر كذلك، وهو يعتقد أنه بريء الذمة من جهة أهله يف تركهن الصالة ، 
ويبني ابن احلاج وجوب التماس الزوج كل الوسائل اليت تسهل على زوجته احملافظة علـى أداء  

وإن أمرهن ا فأمر مطلق إذ ال  :(كثريا عن واقعنا  الصالة، فقال متأسفا على واقعه الذي ال خيتلف
والغالب أن ترك صالة الزوجة إمنا هو من جهته ، يفكر هلن يف حتصيل الغسل من غري مضرة تلحقهن 

وقد يكون هلـا يف  ، وإيثارها لترك الصالة ، وقد جيتمعان يف الغالب أعين الغفلة عنها ، ال من جهتها 
وهم يشعرون ا فتترك ، ه لكن تستحي من العائلة اليت يف البيت أن تغتسل البيت ما ميكنها الغسل في

وإمنا هي عوائد جرت ، وال حياء يف الدين ، وهذا كله من احملرمات املتفق عليها ، الصالة ألجل ذلك 
عافانا ، وال يستحى من فعل احملرمات ، وصار يستحى يف الغالب من فعل الواجبات ، واستحكمت ، 

  ٢)ذلك مبنه وكرمه اهللا من
  :االلتزام األخالقي

ونقصد به احلفاظ على ما أوجبه الشرع للزوج من حفظ حرمته وعدم هتك عرضه، والتعامل يف 
ذلك وفق ما أوجبه الشرع عليها، فهو حق شرعي من جهة ألا مطالبة به قبل الزواج، وبعده، وهو 

رفها املؤثر يف عرضه ذنب متعد، فهـي  حق للزوج، ألن الشرع جعلها بعد الزواج خالصة له، فتص
مبعصيتها خالفت الشرع وآذت زوجها، والذنب املتعدي أعظم إمثا من الذنب القاصر، وسنرى تفاصيل 

  .هذه السلوكيات اليت قد تسيء للزوج يف حملها من هذا الفصل
  :خدمة بيت الزوجية
  :قولني يادين طاعتها لزوجها على اعتبار خدمة املرأة بيت الزوجية ميدانا من ماختلف الفقهاء يف  

وهو قول أيب ثور، ومن األدلة علـى  ، على املرأة أن ختدم زوجها يف كل شيء : القول األول
  :ذلك

                                                
 . ٢/١٦٩: املدخل   )١(
 . ٢/١٦٩: املدخل   )٢(



 ٩١

﴿ الرجالُ قَوامونَ علَى النساءِ بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُوا من أَموالهِم : تعاىلقوله  •
  .وإذا مل ختدمه املرأة بل يكون هو اخلادم فهي القوامة عليه) ٣٤:النساء(﴾

وأنـه  ، من الطحني  ١شكت فاطمة جمل يديها: قال  - رضي اهللا عنه  - عن علي بن أيب طالب  •
  ٢ )إذ سأله خادما  أعلم بذلك رسول اهللا 

ال مملوك وال شيء غري تزوجين الزبري وما له يف األرض من مال و: عن أمساء بنت أيب بكر  قالت •
فرسه، فكنت أعلف فرسه وأكفيه مئونته وأسوسه وأدق النوى لناضحه أعلب وأستقي املاء وأخرز 

وكـن نسـوة    ،غربه وأعجن، ومل أكن أحسن أخبز، فكان خيبز يل جارات مـن األنصـار  
على رأسي وهي مين علـى    وكنت أنقل النوى من أرض الزبري اليت أقطعه رسول اهللا ،صدق

ومعه نفر من أصحابه   فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول اهللا : لثي فرسخ، قالتث
فاستحيت أن أسري مع الرجال وذكـرت الـزبري    :فدعاين مث قال إخ إخ ليحملين خلفه، قالت

أين قد استحيت فمضى، وجئت الـزبري    وكان أغري الناس فعرف رسول اهللا  :وغريته، قالت
فأناخ ألركـب معـه    ،وعلى رأسي النوى ومعه نفر من أصحابه  اهللا لقيين رسول  :فقلت

واهللا حلملك النوى أشد علي من ركوبك معه، قالت حـىت   :فقال ،فاستحيت وعرفت غريتك
  .٣أرسل إيل أبو بكر بعد ذلك خبادم فكفتين سياسة الفرس فكأمنا أعتقين

فاطمة، رضي اهللا عنها، كانت تلقى  أن اعتبار خدمة فاطمة وأمساء كانت تربعا وإحسانا يرده أن •
ال حيايب يف  من اخلدمة التعب واملشقة، فلم يقل لعلي ال خدمة عليها، وإمنا هي عليك، وهو 

ال خدمة عليها، وأن : أمساء والعلف على رأسها والزبري معه مل يقل له احلكم أحدا، وملا رأى 
ابه على استخدام نسائهن، مع علمه بأن هذا ظلم هلا، بل أقره على استخدامها، وأقر سائر أصح

  .منهن الكارهة والراضية
  .أن هذا هو املعروف عند من خاطبهم اهللا سبحانه بكالمه •

                                                
ألشـياء  جملت يده متجل جمال وجملت متجل جمال إذا ثخن جلدها وتعجر وظهر فيها ما يشبه البتر من العمـل با : يقال   )١(

 . ٩/٢٥٠: الصلبة اخلشنة من الطحني  أي بسبب   الطحني  وهو الدقيق، حتفة األحوذي
 . ٥/٣٧٣: ، النسائي٥/٤٧٧: الترمذي   )٢(
 . ٧/٢٩٣: ، البيهقي١٠/٣٥٢: ، ابن حبان٥/٢٠٠٢: البخاري   )٣(



 ٩٢

أن املهر ليس يف مقابلة البضع، ألن كال من الزوجني يقضي وطره من صاحبه، فإمنـا أوجـب    •
  .جرت به عادة األزواجسبحانه نفقتها وكسوا ومسكنها يف مقابلة استمتاعه ا وخدمتها وما 

  .أن العقود املطلقة إمنا ترتل على العرف، والعرف خدمة املرأة وقيامها باملصاحل الداخلية •
أنه ال يصح التفريق بني شريفة ودنيئة وفقرية وغنية، فهذه أشرف العاملني كانت ختدم زوجهـا،   •

  .وجاءته تشكو إليه اخلدمة فلم يشكها
  ١ )اتقوا اهللا يف النساء فإن عوان عندكم :(يح املرأة عانية فقالمسى يف احلديث الصح أن النيب  •

  .ومرتبة األسري خدمة من هو حتت يده
النكاح رق فلينظر أحدكم عند مـن يـرق    :(أن النكاح نوع من الرق، كما قال بعض السلف •

  (كرميته
الك والشـافعي  ال جيب على املرأة أن ختدم زوجها وال بيت الزوجية، وهو قول م: القول الثاين

ال يلزم املرأة أن ختدم زوجها يف شيء أصال :( الذي عرب عن ذلك بقوله حزموأيب حنيفة وهو قول ابن 
ولو  - وال غري ذلك أصال ، وال نسج، وال غزل ، وال كنس ، وال فرش، وال طبخ ، ال يف عجن ، 

ومن ، ٢ )وبالطعام مطبوخا تاما، أا فعلت لكان أفضل هلا وعلى الزوج أن يأتيها بكسوا خميطة تامة 
  :األدلة على ذلك

﴿ واللَّاتي تخافُونَ نشوزهن فَعظُوهن واهجروهن في الْمضاجِعِ واضرِبوهن فَإِنْ أَطَعنكُم :تعاىل قال •
فبني أا الطاعة إذا دعاها للجماع فقط ) ٣٤:النساء(فَلَا تبغوا علَيهِن سبِيلًا إِنَّ اللَّه كَانَ عليا كَبِريا﴾

  .دون خدمته
أن هلن علينا رزقهن وكسون باملعروف، وهو يدل على أن على الزوج أن يأتيها برزقها   قوله  •

، ألن ما ال يوصل إىل أكله ولباسه إال بعجن وطبخ ، والكسوة ممكنا هلا لباسها ، ممكنا هلا أكله 
هذا ما ال خالف ووال كسوة، ، فليس هو رزقا ، وخياطة ، صباغ و، وقصارة ، ونسج ، وغزل 

 .فيه يف اللغة واملشاهدة
  .أن عقد النكاح إمنا اقتضى االستمتاع ال االستخدام وبذل املنافع •

                                                
 . سبق خترجيه   )١(
 . ٩/٢٢٧: احمللى   )٢(



 ٩٣

وحنن ال مننع من ذلك   ومها أهل الفضل واملربة ، أمرمها بذلك إمنا كانتا متربعتني بذلك  أنه  •
 .منا نتكلم على سر احلق الذي جتب به الفتيا والقضاء بإلزامهإ، إن تطوعت املرأة به 

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة أن عمل املرأة يف بيتها يتعلق وجوبه وعدم وجوبه بنوع العمل، ومدى 

  .املشقة اليت حتصل للمرأة مبمارسته
ئل الرفاهية اليت نعيشها فإن كان عمال شاقا ال يطاق ـ مثلما كان عليه عمل النساء قبل توفر وسا

ـ سقط عنها القول بالوجوب أو اقتصر على األشياء األساسية اليت حتتاجها وزوجها دون غريهـا،  
  .ولعل هذا ما دعا الفقهاء إىل القول بعدم الوجوب

أما إن كان عمال بسيطا غري مرهق، فإنه مما تقتضيه حاجة الزوجية، فالزوج مكلف بالنفقة، وهي 
ها وطبخها، وذلك مما تستدعيه فطرا، وتتطلبه أنوثتها، فلذلك من املضرة الشـديدة  مكلفة بإصالح

للرجل أن نكلفه باملعاناة طول اليوم، فإذا جاء آخر املساء بالقفة للبيت كلفناه بتحضريها لزوجته طبقا 
ـ  احل جاهزا مل تعاين يف كسبه وال حتضريه، والشرع كما جاء خلدمة مصاحل املرأة فقد نص على مص

الرجل، بل نرى يف هذا خدمة ملصاحل املرأة، ومراعاة لفطرا، ومن خصوصيتها اليت ال جيوز للرجـل  
  .التدخل فيها

وألجل هذا التفريق بني بذل الرجل اجلهد للتكسب، وبذل املرأة اجلهد للتحضري، حكم رسول 
حني اشتكيا إليه اخلدمة،  وبني فاطمة رضي اهللا عنها  - رضي اهللا عنه  - اهللا بني علي بن أيب طالب 
على ابنته فاطمة  خبدمة البيت، وقضى على علي  مباء  قضى رسول اهللا : فعن ضمرة بن حبيب قال

واخلدمة الباطنة العجني والفرش وكنس البيت : ، قال ابن حبيب١ )كان خارجا من البيت من اخلدمة
  .واستقاء املاء وعمل البيت كله

: ألمه فاطمة بنت أسد  - رضي اهللا عنه  - بيت، فقد قال علي ويستحب أيضا اقتسام خدمة ال
اكفي   فاطمة  بنت رسول اهللا اخلدمة خارجا سقاية املاء واحلاجة، وتكفيك العمل يف البيت العجن 

  ٢ )واخلبز والطحن
والقول بالوجوب هو الذي تدل عليه النصوص، ويفهم بادئ الرأي من مقاصد الزواج الشرعية، 

الزواج هو التعاون على مشاق احلياة، وتيسري سبلها، فإذا ما كلفنا الرجل بتحمل كل  ألن الغرض من

                                                
 . ٦/١٠: ابن أيب شيبة   )١(
 . ٦/١٠١:بن  أيب شيبةا   )٢(



 ٩٤

شيء وحده وأخلينا املرأة من كل وظيفة كان يف ذلك إيذاء هلا وله، إيذاء له بزيادة املشاق، وإيذاء هلا 
  .بتخليتها من كل وظيفة ،وهو ما تأباه الفطر السليمة

  :عدم الوجوب، فهو أمران ال عالقة هلما بالنصوص، ومهاأما ما دعا الفقهاء إىل القول ب
ـ قصر العالقة الزوجية على جمرد املتعة، وبالتايل ال تكلف الزوجة بغري توفريها لزوجهـا،    أوال

وهذا غري صحيح شرعا وواقعا، ألن لكليهما احلق يف ذلك، فليس هو باحلق اخلالص للرجل، وال باحلق 
  .ك يف حملهاخلالص للمرأة، كما سنرى ذل

ـ مراعاة العرف يف ذلك، وما أكثر ما جىن العرف على الشرع، وقد قال ابن حجر بعـد    ثانيا
والذي يترجح محل األمر يف ذلك على عوائد للبالد : ذكره للنصوص اليت ال يفهم منها إال الوجوب

الشريفة كما ذكر ذلك  ، وقد ميز بعض الفقهاء هنا أيضا بني الشريفة وغري١ )فإا خمتلفة يف هذا الباب
سابقا، فقد استدل بعضهم باحلديثني السابقني على أن املرأة الشريفة إذا تطوعت خبدمة زوجها بشيء 

  .، وقد سبق ذكر الرد على مثل هذا٢ال يلزمها مل ينكر عليها ذلك أب وال سلطان
  :املعاشرة اجلنسية

ا فيه، فإذا استوىف عقد النكـاح  وهي مما اتفق الفقهاء على القول بوجوب طاعة الزوجة زوجه
شروطه ووقع صحيحا، فإنه جيب على املرأة تسليم نفسها إىل الزوج ومتكينه من االستمتاع ا، فعن 

إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه فأبت فلم تأته فبات  :(قال عن النيب   - رضي اهللا عنه  - أيب هريرة 
  ٣(غضبان عليها لعنتها املالئكة حىت تصبح

ع ذلك جيوز للمرأة أن متتنع عن تسليم نفسها يف بعض احلاالت كعدم استيفائها للمهر املعجل، وم
، أو الصغر، فقد اعترب الفقهاء الصغر من ]حق الزوجة يف املهر[وقد سبق ذكر أحكام ذلك يف فصل 

ألنه قد حيمله  ؛فال تسلم صغرية ال حتتمل الوطء إىل زوجها حىت تكرب ويزول هذا املانع ، موانع التسليم
فرط الشهوة على اجلماع فتتضرر به، ومثلها املريضة، فقد ذهب الفقهاء إىل أن من موانع تسليم املرأة 

وحينئذ متهل املرأة إىل زوال ، واملقصود باملرض هنا املرض الذي مينع من اجلماع ، إىل زوجها املرض 
  .وطء معهوأحلق الشافعية باملريضة من ا هزال تتضرر بال، مرضها 

وألحكام هذه الناحية من طاعة الزوجة لزوجها وضوابطها الشرعية فصل خاص نظرا ألمهيتها، 
  . وتأثريها اخلطري يف العالقة الزوجية

                                                
 . ٩/٣٢٤: فتح الباري   )١(
 . ٩/٣٢٤: فتح الباري   )٢(
 . سبق خترجيه   )٣(



 ٥

  زينة الزوجة وضوابطها الشرعيةـ  ٣
  

حثت الشريعة كال الزوجني على مراعاة هذه الناحية، فاهتمام الرجل بزينته وهندامه واهتمام املرأة 
لك مما يعمق معاين احملبة بينهما، ألن اإلنسان قد تقصر مهته، ويضعف إميانه، فال ترى عينه غـري  كذ

  .اجلسد، فيحتاج يف تلك اللحظة إىل أن يرى اجلمال الظاهري الذي قد يزيده ترغيبا يف اجلمال الباطين
الشرعية سـواء يف   ولكن هذه الزينة اليت ميكن اعتبارها حقا للرجل أو حقا للمرأة مقيدة بالقيود

نوع الزينة، أو فيمن تظهر أمامه املرأة بتلك الزينة، وسنتحدث يف هذا املبحث عن حكم تزين املـرأة  
لزوجها، وأحلقنا ا األحكام املتعلقة بالنظافة وخصال الفطرة لصلتها ا، وحتدثنا عن الضوابط الـيت  

  .املرأة بتلك الزينةحتكم هذا التزين سواء من ناحية نوعه أو من تظهر أمامه 
  حكم تزين املرأة لزوجها: أوال

وأن ، من حقوق الزوج على زوجته اليت توجبها حسن العشرة، أن تتزين له بامللبس والطيـب  
قال رسول اهللا : قال  - رضي اهللا عنه  - فعن أيب هريرة ، حتسن هيئتها وما يرغبه فيها ويدعوه إليها 

:) وقد نص ١ )وال ختالفه فيما يكره يف نفسها وماله، وتطيعه إذا أمر ،خري النساء اليت تسره إذا نظر ،
قـال  . ألن الزينة حقه؛ الفقهاء هنا على أن للزوج حق تأديب زوجته إن أمرها بالتزين فلم تتزين له

ا أَنفَقُوا مـن أَمـوالهِم   الرجالُ قَوامونَ علَى النساِء بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعضٍ وبِم ﴿: تعاىل
جاهو نظُوهفَع نهوزشافُونَ نخي تاللَّاتو ظَ اللَّهفا حبِ بِميلْغل ظَاتافح اتقَانِت اتحالي فَالصف نوهر

  )٣٤:النساء(﴾نَّ اللَّه كَانَ عليا كَبِريا الْمضاجِعِ واضرِبوهن فَإِنْ أَطَعنكُم فَلَا تبغوا علَيهِن سبِيلًا إِ
للزوج أن (:وقد اعترب احلنفية ترك التزين من األربعة اليت تؤدب املرأة بسببها عندهم، قال الزيلعي

إحداها على ترك الزينة للـزوج والـزوج   : يضرب زوجته على أربع خصال وما هو يف معىن األربع
ة إذا دعاها إىل فراشه، والثالث على ترك الصالة وعلى ترك الغسـل،  يريدها، والثاين على ترك اإلجاب

  ٢ )والرابع اخلروج من املرتل، ألن األول والثاين خيل مبقصود النكاح، والثالث والرابع معصية
ومما يدل على أن اهتمام السلف ذه الناحية ـ وهو مما قد يعتربه بعض املتدينني عندنا خروجا  

بني سلمان وأيب   يسأل امرأة أخيه يف اهللا عن سبب تبذهلا، فقد آخى النيب  عن األدب ـ أن األخ 
أخوك أبو الدرداء : ما شأنك؟ قالت: الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال هلا

                                                
 . سبق خترجيه   )١(
 . ٣/٢١١:تبيني احلقائق    )٢(



 ٩٦

ا أنا بآكل م: فإين صائم قال: كل قال: ليس له حاجة يف الدنيا ،فجاء أبو الدرداء، فصنع له طعاما فقال
من فلما : من فنام مث ذهب يقوم فقال: فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال: حىت تأكل قال

إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك : قم اآلن فصليا فقال له سلمان: كان من آخر الليل قال سلمان
فقـال الـنيب    ، فذكر ذلك لـه حقا وألهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النيب 

:)١ )صدق سلمان  
بسببها كبـار   بل كانت هذه الناحية من النواحي املهمة اليت تستدعي أن يعاتب رسول اهللا 

، كانت امرأة عثمان بن مظعون تتخضب وتتطيـب  : أصحابه، فعن عائشة ،رضي اهللا عنها،  قالت
مان ال يريد الـدنيا وال  عث: قالت، مشهد : أمشهد أم مغيب ؟ فقالت: فقلت، فتركته فدخلت علي 

يا عثمان : فلقي عثمان فقال، فأخربته بذلك  فدخل علي رسول اهللا : قالت عائشة، يريد النساء 
واملراد أن ترك (:، قال الشوكاين)فأسوة ما لك بنا(: قال، نعم يا رسول اهللا : تؤمن مبا نؤمن به ؟ قال

ان ألمر آخر مع حضوره فمـا هـو ؟   وإن ك، اخلضاب والطيب إن كان ألجل غيبة الزوج فذاك 
واستنكار عائشة عليها ترك ، فهي يف حكم من ال زوج هلا ، فأخربا أن زوجها ال حاجة له بالنساء 

  ٢ )اخلضاب والطيب يشعر بأن ذوات األزواج حيسن منهن التزين لألزواج بذلك
: قال  - ضي اهللا عنه ر - وألجل مراعاة الزينة وردت السنة بالنهي عن الطروق ليال، فعن جابر 

يف غزوة، فلما قفلنا تعجلت على بعري قطوف، فلحقين راكب من خلفـي،   كنت مع رسول اهللا 
فبكرا تزوجت أم : إين حديث عهد بعرس قال: ما يعجلك قلت: قال فالتفت فإذا أنا برسول اهللا 

أمهلوا حىت : هبنا لندخل فقالفلما قدمنا ذ: فهال جارية تالعبها وتالعبك، قال: بل ثيبا قال: ثيبا ؟قلت
  .٣تدخلوا ليال أي عشاء لكي متتشط الشعثة وتستحد املغيبة

ومبا أن املقصود من التزين هو الزوج، فإنه يستحب للمرأة أن ختتار من الزينة ما يرغب زوجها 
 دخلت املسجد احلرام فأخلوه لعائشـة : فيها، ويصل حبل املودة بينهما، فعن كرمية بنت مهام قالت

ويكره رحيه ، يعجبه  لونه   كان حبييب (: ما تقولني يا أم املؤمنني يف احلناء ؟ فقالت: فسألتها امرأة
   ٤ )وليس مبحرم عليكن بني كل حيضتني أو عند كل حيضة

فإن كان هناك من أمور الزينة ما يسيء إىل الزوج من حال زوجته، فإن على الزوجة املسارعة يف 
                                                

: ، أمحـد ٢/١٦٠: ، املعجم األوسـط ٣/١٣٠: ، البيهقي٤/٦٠٨: ، الترمذي٤/٥٩٣: ، احلاكم١/٣٨٥: البخاري   )١(
 . ٤/٢٠٢ :، شعب اإلميان١/٤٠٧

 . ٦/٣٤٤:نيل األوطار   )٢(
 . سبق خترجيه   )٣(
 . ٦/١١٧: أمحد   )٤(
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كشعر الشـارب  ، جها، ومن ذلك أنه إن نبت شعر غليظ للمرأة يف وجههاإصالحه مراعاة حلق زو
أا كانت عند عائشة ، فقد روت امرأة بن أيب الصقر ،رضي اهللا عنها ، فيجب عليها نتفه، واللحية 

يا أم املؤمنني إن يف وجهي شعرات أفأنتفهن، أتزين بذلك لزوجي : رضي اهللا عنها فسألتها امرأة فقالت
، وإن أمرك فأطيعيه ، وتصنعي لزوجك كما تصنعني للزيارة ، أميطي عنك األذى : ائشة؟ فقالت ع

  .١وال تأذين يف بيته ملن يكره، وإن أقسم عليك فأبريه 
  ضوابط زينة املرأة

ولكن هذا التزين، ولو طلبه الزوج يظل حمصورا بالقيود الشرعية، فال حيل للزوجة أن تطيع الزوجة 
النهي عنها، فعن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما، أن امرأة جاءت إىل رسول اهللا يف الزينة اليت ورد 

ا، أفأصل رأسها، : ، فقالت ا شكوى فتمرق رأسها وزوجها يستحثينإين أنكحت ابنيت، مث أصا
  .٢الواصلة واملستوصلة فسب رسول اهللا 

زينة احملرمة ،واليت نص عليها رسول وقد نص القرآن الكرمي على الضابط الذي جتتمع فيه فروع ال
 ﴾ولَـآمرنهم فَلَيغيـرنَّ خلْـق اللَّـه      ﴿:إخبارا عن قول الشيطان تعاىل، وذلك يف قول اهللا اهللا 

، وقد وردت آراء كثرية يف تفسري هذا النص املعجز اجلامع، ومن تلك النواحي ما يتعلق )١١٩:النساء(
  .بزينة املرأة

أنـه    - رضي اهللا عنه  - احلديث ما يدل على هذا التفسري، فعن عبد اهللا بن مسعود بل ورد يف 
واملتفلجات للحسن املغـريات  ، واملتنمصات ، والنامصات ، واملستومشات ، لعن اهللا الوامشات : قال

ما : فقالت. وكانت تقرأ القرآن فأتته. فبلغ ذلك امرأة من بين أسد يقال هلا أم يعقوب: خلق اهللا قال
واملتنمصات واملتفلجات للحسن املغريات ، واملستومشات ، حديث بلغين عنك أنك لعنت الوامشات 

: فقالت املـرأة . وهو يف كتاب اهللا وما يل ال ألعن من لعن رسول اهللا : فقال عبد اهللا، خلق اهللا 
وما  ﴿: تعاىل لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال اهللا: فقال. قرأت ما بني لوحي املصحف فما وجدته

فقالـت  ) ٧:احلشر(ِ﴾آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقَاب
فدخلت على امرأة عبد اهللا : قال. اذهيب فانظري: قال. إين أرى شيئا من هذا على امرأتك اآلن: املرأة

، أي مل جنتمع ٣ )أما لو كان ذلك مل جنامعها: ما رأيت شيئا فقال: فجاءت إليه فقالت ،فلم تر شيئا 
، واملتفلجـات  ، يلعن املتنمصـات   مسعت رسول اهللا (:أنه قال  - رضي اهللا عنه  - معها، وعنه 

                                                
 . ٣/١٤٦: مصنف عبد الرزاق   )١(
 . سبق خترجيه   )٢(
 . ٩/٧٤: ، مسند أيب يعلى١٢/٣١٥: ، ابن حبان٣/١٦٧٨: مسلم   )٣(
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  )واملتومشات الاليت يغرين خلق اهللا عز وجل
، ا ذكر هذه األمور الشتهارها أوال يف وقته وهذا احلديث مل يرد حلصر أنواع الزينة احملرمة، وإمن

، فلهذا ال شك أو مل تكن يف بيئته  وألن كثريا من صور الزينة اليت غري ا خلق اهللا حدثت بعده 
نف األشكل واليت تم بتغيري اخللقة كتعديل  ،جراحات التجميليف حرمة الكثري مما يسمى اليوم باسم 

يف العناية بـاملظهر،  ضرورة تدعو له إال العقدة اليت جتعل صاحبها مسرفا مما ال  ثدي أو غري ذلكالأو 
 .واالهتمام بالصورة ال باحلقيقة، وباجلسد ال بالروح

  :ولكن هذا النهي عن تغيري خلق اهللا يستثىن منه أمران وردت بكليهما النصوص الشرعية مها
 خلق اهللا تعاىل، فأما ماال يكون باقيـا  أن املنهى عنه إمنا هو فيما يكون باقيا، ألنه من باب تغيري

كالكحل والتزين به للنساء، فقد أجازه العلماء ودلت عليه النصوص، ومثله أن تشي املـرأة يـديها   
ال  :(رأى امرأة ال ختضب فقال ، بل قد ورد النهي عن ترك املرأة اخلضاب باحلناء، فإن النيب ١باحلناء

  .٢زالت ختتضب وقد جاوزت التسعني حىت ماتتفما (تدع إحداكن يدها كأا يد رجل
، واألصبع الزائدة ، كاألعضاء الزائدة يف البدن كالسن الزائدة إذا كان يف اإلنسان عيب شاذ أنه 

ويقاس على ذلك سائر . فال بأس من إجراء جراحة جتميلية عليها ملا فيها من التشويه، والكف الزائدة 
ولعل مما يؤيد ذلك أن ك أن تكون السالمة هي الغالبة يف إزالته، ويشترط يف ذل، التشوهات يف البدن 

فيفهم منه أن املذمومة من فعلت ذلك ال لغرض إال لطلب احلسـن  (املتفلجات للحسن)احلديث لعن
 .واجلمال الكاذب، فلو احتاجت إليه إلزالة أمل أو ضرر، مل يكن يف ذلك بأس

مسعود دليل على أنه ال جيوز تغيري شئ مـن   يف حديث ابن: وقد خالف يف هذا الطربي بقوله
خلقها الذي خلقها اهللا عليه بزيادة أو نقصان التماس احلسن لزوج أو غريه سواء فلجت أسـناا أو  
وشرا أو كان هلا سن زائدة فأزالتها أو أسنان طوال فقطعت أطرافها وكذا ال جيوز هلا حلق حلية أو 

ويأيت على ما ذكره أن مـن  : ذلك تغيري خلق اهللا، قال عياضشارب أو عنفقة إن نبتت هلا ألن كل 
خلق بأصبع زائدة أو عضو زائد ال جيوز له قطعه وال نزعه ألنه من تغيري خلق اهللا تعاىل إال أن تكون 

  .٣هذه الزوائد تؤمله فال بأس برتعها عند أيب جعفر وغريه
هنا بعض ما نصت عليه النصوص من بعد ذكرنا هلذا الضابط، وما يستثىن منه، ال بأس أن نذكر 

                                                
ر مالك هـذه الروايـة عـن عمـر،     وروى عن عمر إنكار ذلك وقال إما أن ختضب يديها كلها وإما أن تدع وأنك   )١(

 . ٥/٣٩٣:القرطيب
 . ٥/٣٩٣:القرطيب   )٢(
 . ٥/٣٩٣:القرطيب   )٣(
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نواحي الزينة اليت ال جيوز للزوجة طاعة زوجها يف التزين ا، واليت ميكن االستدالل ا على غريها من 
  :أنواع الزينة
  :الوشم

أن يغرز ظهر كف املرأة ومعصمها بإبرة، مث حيشى بالكحل أو بـالنثور  ) وقد عرفه القرطيب بـ
فإذا جرى الدم حشته ، الوامشة هي اليت جترح البدن نقطا أو خطوطا  :(، وقال ابن العريب( ١فيخضر
هذا على حسب تعبري القرطيب وابن العريب،  ٢ )فيأيت خيالنا وصورا فيتزين ا النساء للرجال، كحال 

أفرط بعض أما اليوم فهناك اختراعات جديدة ووسائل كثرية للوشم، وهي ال ختتص باليدين فقط، بل 
  . فنقشوا به معظم البدن ،فيه الناس

إىل هذه املفاسد ما فيه من أمل وعذاب بوخز اإلبر وهو حمرم بنص احلديث لتغيريه خلق اهللا إضافة 
، جلب اللعنة على من تعمل هذا الشيء ومن تطلب ذلك لنفسها، إضافة إىل ذلك كله يف بدن املوشوم

لف يف ذلك بعض الشافعية مـع تصـريح   وقد استنبط العلماء من هذا اللعن على أنه كبرية، وقد خا
وهو ما جرى عليه شيخ اإلسالم اجلـالل  ، ذكر هذه كلها من الكبائر  :(احلديث به، قال ابن حجر

وقد علمـت  ، وهو ظاهر ملا مر أن من أمارات الكبرية اللعن ، وغريه يف الكل ، البلقيين يف األولني 
إمنا حيرم غري : بل قالوا، متنا على إطالق ذلك لكن مل جير كثري من أئ، صحة األحاديث بلعن الكل 

: قال هلا وهو مشكل ملا علمت يف قصة األنصارية فإنه ، الوشم والنمص بغري إذن الزوج أو السيد 
وعجيب قوهلم بكراهة النمص مبعنييه السابقني مع اللعن فيه ومع ، مع قوهلا إن الزوج أمر بالوصل ، ال 

وأي فرق مع وقوع اللعن علـى  ، ا أو بغري إذن الزوج على اخلالف فيه قوهلم باحلرمة يف غريه مطلق
  .٣ )الكل يف حديث واحد

  :النمص
هي اليت تنتف الشعر من وجهها أو مـن وجـه غريهـا    : والنامصة، هو نتف الشعر : النمص

  . أو هي من تأمر غريها بفعل ذلك، هي اليت تنتف الشعر من وجهها : واملتنمصة
لعن : (بقوله  ٤على أن نتف شعر احلاجبني داخل يف منص الوجه املنهي عنه وقد اتفق الفقهاء

                                                
 . ٥/٣٩٢:القرطيب   )١(
 . ١/٦٣٠:أحكام القرآن البن العريب   )٢(
 . ١/٢٣٤:الزواجر عن اقتراف الكبائر   )٣(
ونقل عن أمحد وغريه أن النهي حممول علـى  ،  اتفق الفقهاء على أن النهي عن التنمص يف احلديث حممول على احلرمة   )٤(

 . ٣/٣٣٩:اآلداب الشرعية: الكراهة، انظر
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، ٣واحللق ٢لكونه من التغيري خللق اهللا ، ولكنهم اختلفوا يف يف احلف ١ )واملتنمصات، اهللا النامصات 
 وأن، فذهب املالكية والشافعية إىل أن احلف يف معىن النتف،  وذهب احلنابلة إىل جواز احلف واحللق 

: واملتنمصة، أما النامصة  فهي اليت تنتف الشعر من الوجه  :(املنهي عنه هو النتف فقط، قال ابن قدامة
ألن اخلرب إمنا ورد يف النتف، نص ؛ وإن حلق الشعر فال بأس . فال جيوز للخرب، املنتوف شعرها بأمرها 

محد أن يؤخذ الشعر مبنقاش من وكره يعين أ: أكره النتف، وقال املروذي: ، وقال أمحد٤(على هذا أمحد
ال حيل للمرأة نتف الشعر مـن  : (، ومثله قال ابن حزم٥(املتنمصات لعن رسول اهللا : الوجه وقال

  .٦ )وجهها
ونرى أن األرجح يف ذلك هو قول اجلمهور، وهو أن النهي حمرم مطلقا، سواء كان باحلف أو 

هو ال يتعلق بالنتف وحده، وال عربة بالداللة اللغوية بالنتف ألن العلة املذكورة هي يف تغيري خلق اهللا، و
بلفظ احلف أو احللق جلاء من خيرج النمص والنتف، فلذلك نرى األوىل  للفظ النمص، ألنه لو عرب 

  . هو األخذ بالداللة املقاصدية للفظ ال الداللة احلرفية، وإال للزم من ذلك عنت كبري يف التعبري
حلاجبني، فذهب مجهور الفقهاء إىل أن نتف ما عدا احلاجبني من شعر واختلفوا يف نتف ما عدا ا
وبعـض علمـاء   ، وذهب املالكية يف املعتمد وأبو داود السجستاين ، الوجه داخل أيضا يف النمص 

املذاهب الثالثة األخرى إىل أنه غري داخل، ونرى أن ذلك هو األرجح ألنه اخللقة الطبيعية للمرأة، فتزين 
وأما األخذ من احلاجبني  :(لة الشعر الزائد ولو من احلاجبني ليس تغيريا خللق اهللا، قال النووياملرأة بإزا

، وينبغي أن يكره ألنه تغيري خللق اهللا مل يثبت فيه شيء فكـره  ، إذا طاال فلم أر فيه شيئا ألصحابنا 
  ٧(حلسن البصريوكان أمحد يفعله وحكي أيضا عن ا: قال، وذكر بعض أصحاب أمحد أنه ال بأس به 

واختلفوا يف عموم النهي يف احلديث، هل يشمل املتزوجة وغريها، أم خيتص بغري املتزوجة على 
  :قولني

أن النهي يف احلديث ليس عاما، وهو قول اجلمهور، فلذلك جيـوز للمتزوجـة    :القول األول
                                                

 . سبق خترجيه   )١(
أي : حفت املرأة وجهها حفـا وحفافـا  : إذا أخذ منها ويقال: حف اللحية حيفها حفا: من معاين احلف اإلزالة يقال   )٢(

 . تنمص أن احلف باملوسىفالفرق بني احلف وال. أزالت عنه الشعر باملوسى وقشرته
على قطـع   -أيضا  -ويطلق  ﴾حملقني رءوسكم ومقصرين  : قال تعاىل، احللق هو استئصال الشعر باملوسى وحنوها    )٣(

 . واألخذ منه، الشعر 
 . ١/٦٨:املغين   )٤(
 . ٣/٣٣٩:اآلداب الشرعية   )٥(
 . ١/٤٢٣:احمللى   )٦(
 . ١/٣٤٤:اموع   )٧(
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ذا احتيج إليه لعـالج أو  ، أما غري املتزوجة فال جيوز هلا فعل ذلك إال إ١التنمص ألجل التزين لزوجها
  :بشرط أن ال يكون فيه تدليس على اآلخرين، واستدلوا على ذلك مبا يلي، عيب 

روي عن بكرة بنت عقبة، أا دخلت على عائشة، رضي اهللا عنها، وهي جالسـة يف معصـفرة،   
إن كان لك : فقالت، شجرة طيبة وماء طهور، وسألتها عن احلفاف: فسألتها عن احلناء، فقالت

  . ٢زوج فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما مها فافعلي
يـا أم  : فسألتها امرأة فقالـت ، أا كانت عند عائشة رضي اهللا عنها : روت امرأة بن أيب الصقر

أميطي عنـك  : أتزين بذلك لزوجي ؟ فقالت عائشة، املؤمنني إن يف وجهي شعرات أفأنتفهن 
،  وإن أقسم عليك فأبريه ، وإن أمرك فأطيعيه ، عني للزيارة وتصنعي لزوجك كما تصن، األذى 

  .٣وال تأذين يف بيته ملن يكره
وقد اختلف اجلمهور يف هذا هل هو على سبيل الوجوب أم على سبيل االستحباب واجلواز على 

  :رأيني
أن ذلك حممول على اجلواز أو االستحباب، وهو قول اجلمهور، فيستحب للمرأة : الرأي األول

وذهبوا إىل أنه جيوز للمرأة أن تزيل شـعر يـديها   ، إذا نبتت هلا حلية أو شوارب أو عنفقة أن تزيلها 
وأما املرأة إذا نبتت هلا حلية  :(ورجليها وظهرها وبطنها، وقيد بعضهم ذلك بإذن الزوج،قال النووي

  ٤ )صرح به القاضي حسني وغريه وكذا الشارب والعنفقة هلا، فيستحب حلقها 
وال بأس حبالق  :(أن ذلك حممول على الوجوب، وهو قول املالكية، قال احلطاب :أي الثاينالر

، غريها من شعر اجلسد ما نصه منهم من جعل حالق شعر اجلسد سنة وقال عبد الوهاب أنه مباح 
ومن األدلة على  ٥ )ألن يف تركه مثلة؛ وأما النساء فحلق ذلك منهن واجب ، اجلزويل وهذا للرجال 

  .واملرأة مأمورة ا شرعا لزوجها، وملا فيها من املثلة، والزينة مطلوبة للتحصني ، لك، أنه من الزينة ذ
عموم النهي، وهو قول ابن مسعود وابن جرير الطربي، وقد سبق ذكـر قـول     :القول الثاين
  .الطربي يف ذلك

                                                
وإىل جواز احلف واحللق، وخالفهم ابن ، ولو كان بإذن الزوج  -وهو النتف  -ابلة إىل عدم جواز التنمص ذهب احلن   )١(

 . أو على أنه كان شعار الفاجرات، ومحل النهي على التدليس ، اجلوزي فأباحه 
 . ٢/١٨٨:سري أعالم النبالء   )٢(
 . سبق خترجيه   )٣(
 . ١/٣٤٤:اموع   )٤(
 . ١/٢١٧:يلمواهب اجلل   )٥(



 ١٠٢

  :الترجيح
الة الشعر الزائد من جسمها، والذي نرى أن األرجح يف املسألة هو وجوب تزين املرأة لزوجها بإز

يتناىف مع اخللقة اجلبلية للمرأة،  وال يشترط يف ذلك إذن زوجها، ألن تزينها حق له، سواء طالب به أو 
  .مل يطالب

ومع ذلك يستحب أن ال يكون بطريق النمص لورود احلديث بالنهي عنه، وملا فيه من األمل املنهي 
  .أة عنه بالوسائل الكثرية املتوفرةعنه شرعا، وميكن أن تستعيض املر

  :تفليج األسنان ووشرها
بأن يربدها باملربد وحنوه طلبا ، أم بتكلف ، أكان خلقة ، هو التفريق بني األسنان سواء  ١التفليج

  .بأن تفرق بني األسنان ألجل احلسن، واملتفلجة هي اليت تتكلف ، للحسن 
، ٢ )عن النامصـة والواشـرة   ى :(يف احلديثوالوشر هو حتديد األسنان وترقيق أطرافها، و

والوشر هو حتديدها وترقيقها وقد اتفق الفقهاء على أن ، أن التفليج هو تفريق األسنان : والفرق بينهما
ملا ورد يف األحاديث السابقة ، سواء يف ذلك طالبة التفليج وفاعلته ، تفليج األسنان ألجل احلسن حرام

  .من حرمة ذلك
أيضا من املضرة الصحية لألسنان، وقد ذكر الفقهاء القدامى ذلك وأيـده العلـم    وملا يف ذلك

ويفضـي إىل  ، وبردها باملربد فمكروه ألنه يذيب األسنان ، أما جالء أسنانه :(احلديث، قال املاوردي
  ٣ )وألا ختشن فتتراكم الصفرة عليها، تكسريها 

لى من تفعل ذلك للحسن،  ألن الالم يف وإمنا هي مقصورة ع، ولكن هذه احلرمة ليست مطلقة 
  .فلذلك لو احتيج إليه لعالج أو عيب يف السن وحنوه فال بأس به، للتعليل ) للحسن: (قوله 

  :وصل الشعر
واملستوصلة اليت ، الواصلة هي املرأة اليت تصل شعرها بشعر غريها، سواء فعلته لنفسها أو لغريها 

  .تطلب فعل ذلك
سألت امرأة النيب صلى اهللا عليـه  : عن أمساء قالتالتزين للزوج وغريه فويستوي يف حرمة ذلك 

يا رسول اهللا، إن ابنيت أصابتها احلصبة، فامرق شعرها، وإين زوجتها، أفأصل فيـه ؟  : وسلم فقالت
 ١ )لعن اهللا الواصلة واملستوصلة(: فقال

                                                
 . وهو الفرجة بني الثنايا والرباعيات) بفتح الفاء والالم(وهو من الفلج    )١(
 . ١/٤١٥: أمحد   )٢(
 . ١/٣٧:أسىن املطالب: نقال عن   )٣(
 . سبق خترجيه   )١(



 ١٠٣

ملن تساقط شعرها نتيجـة   يف حماربة هذا النوع من التدليس، حىت إنه مل جيز ولقد شدد النيب 
أن جارية من األنصار ، فقد روي املرض أن يوصل به شعر آخر، ولو كانت عروسا ستزف إىل زوجها

لعن اهللا الواصلة (: فقال  تزوجت، وأا مرضت فتمعط شعرها، فأرادوا أن يصلوها، فسألوا النيب 
  ١ )واملستوصلة

ير امللونة وحنوها مما ال يشبه الشعر ليس مبنهي وقد اتفق الفقهاء على أن ربط الشعر خبيوط احلر
وإمنا ، وال هو يف معىن مقصود الوصل ، ألنه ليس بوصل ؛ عنه، بل أشار القاضي إىل نقل اإلمجاع فيه 

وأما ربط خيوط احلرير امللونة وحنوها مما ال يشبه الشعر فليس : ، قال القاضي٢هو للتجمل والتحسني
: وإمنا هو للتجمل والتحسني، قال الصنعاين، وال ملعىن مقصود من الوصل  ،مبنهي عنه ألنه ليس بوصل 

ومراده من املعىن املناسب هو ما يف ذلك من اخلداع للزوج فما كان لونه مغايرا للون الشعر فال خداع 
خيوط من حرير أو من : واملراد به هنا(. ال بأس بالقرامل :(ويف هذا جاء عن سعيد بن جبري قال، ٣فيه
  .وف تعمل ضفائر، تصل به املرأة شعرهاص

وقد نص العلماء كذلك على منع تكثري شعر الرأس باخلرق، كما لو كانت املرأة مثال قد متزق 
نساء كاسيات عاريات رؤوسهن  :(شعرها، فتضع عوضه خرقا توهم أا شعر،وقد ورد يف احلديث 

مامة أو عصابة أو حنوها، وقال القرطيب يعين يكربا ويعظمنها بلف ع: قال النووي٤(كأسنمة البخت
شبة رؤوسهن ا ملا رفعن من ضفائر شعورهن على أوساط رءوسهن تزيينا وتصنعا، وقد يفعلـن   :(

  ٥(ذلك مبا يكثرن به شعورهن
  :٦أما وصل الشعر باحلرير وحنوه من اخلرق، فقد اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني

سواء وصلته بصوف أو حرير أو خرق، وهو قول مالك  الوصل ممنوع بكل شيء:  القول األول
زجر أن   أن النيب   - رضي اهللا عنه  - والطربي وأكثر العلماء، ومن األدلة على ذلك ما روي جابر 

  .تصل املرأة برأسها شيئا
وغري ذلك، وهو ، وال بأس بوصله بصوف أو خرق ، النهي خمتص بالوصل بالشعر : القول الثاين

                                                
 . سبق خترجيه   )١(
 . ٣/١٤٩:اموع   )٢(
 . ٢/٢١٢:سبل السالم   )٣(
 . ٢/٢٢٣: ، أمحد٢/٢٣٤: ، البيهقي٤/٤٨٣: ، احلاكم١٣/٦٤، ابن حبانك ٣/١٦٨٠: مسلم   )٤(
 . ١/٣٧٥:فتح الباري   )٥(
وال يصـح عنـها، سـبل    : قـال ، وهـو مـروي عـن عائشـة     ، ذكر العلماء قوال ثالثا هو أنه جيوز بكل شيء    )٦(

اء كان بشعر آخر أو بغـري  ومنهم من أجاز الوصل مطلقا سو «:وهو الظاهر لتنافيه مع احلديث، قال ابن حجر.٢/٢١٢:السالم
 . ١/٣٧٥:فتح الباري »شعر إذا كان بعلم الزوج وباذنه وأحاديث الباب حجة عليه



 ١٠٤

وأما  :(، ورواية عن أمحد، قال ابن قدامة١نقله أبو عبيدة عن كثري من الفقهاء ، سعد  قول الليث بن
وال ميكن ، ألن احلاجة داعية إليه ؛ فإن كان بقدر ما تشد به رأسها فال بأس به ، وصله بغري الشعر 

معاوية يف  حلديث، أنه مكروه غري حمرم ، إحدامها : التحرز منه، وإن كان أكثر من ذلك ففيه روايتان
وبقيت الكراهة لعموم اللفظ يف ، فيمكن جعل ذلك تفسريا للفظ العام ، ختصيص اليت تصله بالشعر 

  ٢(ال تصل املرأة برأسها الشعر وال القرامل وال الصوف : وروي عنه أنه قال، سائر األحاديث 
  : الترجيح

لغري، فيعتقده شعرا، فيدخل نرى أن األرجح يف املسألة هو النهي عن وصل الشعر مبا يدلس على ا
يف ذلك النهي الشعر احلقيقي، أو الشعر االصناعي ولو كان خيوطا توهم ملن رآها أا شعر، قال ابن 

ملا فيه من التدليس واستعمال الشعر املختلف ، والظاهر أن احملرم إمنا هو وصل الشعر بالشعر  :(قدامة 
وحصول املصلحة من حتسني املرأة لزوجها ، عاين فيها لعدم هذه امل، وغري ذلك ال حيرم ، يف جناسته 

وفصل بعضهم بني ما إذا كان ما وصل به الشعر الشعر مستورا  :(، وقال ابن حجر٣(من غري مضرة 
بعد عقده مع الشعر حبيث يظن أنه من الشعر وبني ما إذا كان ظاهرا فمنع األول قوم فقط ملا فيه من 

  ٤(التدليس وهو قوي 
  :ملرأة شعرها من غري ضرورةحكم حلق ا

كما ورد النهي عن الوصل احلرم ملا يؤدي إليه من التدليس، فقد ورد النهي عن عكس ذلك وهو 
كما حيرم على املرأة الزيـادة يف   :(احللق الكلي للشعر من غري ضرورة تدعو إىل ذلك، قال ابن حجر

  :دلة على ذلك، ومن األ( ٥شعر رأسها حيرم عليها حلق شعر رأسها بغري ضرورة
  ٦ )من الصالقة واحلالقة برئ رسول اهللا  :(- رضي اهللا عنه  - موسى  قول أيب

  ٧أن حتلق املرأة رأسها ى النيب : قال  - رضي اهللا عنه  - عن علي 
  تربج املرأة لغري زوجها: ثانيا

  :تعريف التربج
                                                

 . ١٠/٣٧٥:فتح الباري   )١(
 . ١/٦٧:املغين   )٢(
 . ١/٦٨:املغين   )٣(
 . ١/٣٧٥:فتح الباري   )٤(
 . ١/٣٧٥:فتح الباري   )٥(
 . ١/١٠٠: ، مسلم١/٤٣٦: البخاري   )٦(
 . ٢/٩٢:، مسند البزار٣/٢٦٣:، جممع الزوائد٥/٤٠٧: ، النسائي٣/٢٥٧: لترمذيا   )٧(



 ١٠٥

أَظهـرت  : وتبرجت الــمرأَةُ  التبرج، هو إِظهار الـمرأَة زينتها ومـحاسنها للرجال،: لغة
غَيـر  ﴿: تعاىلوإِذا أَبدت الـمرأَة مـحاسن جيدها ووجهها، وقال أَبو إِسحق فـي قوله . وجهها

إِن كن يتكسـرن  : إِظهار الزينة وما يستدعى به شهوة الرجل؛ وقـيل: ؛ التربج ﴾متبرجات بزينة
 ﴾وال  تبرجن   تبرج الـجاهلـية اُألولـى﴿:تعاىلفراء فـي قوله فـي مشيهن ويتبخترن؛ وقال ال

كانت الـمرأَة إِذا ذاك تلبس الدرع من اللؤلؤ غري  ؛ ذلك فـي زمن ولد فـيه إِبراهيم النبـي، 
  .كانت تلبس الثـياب ال تواري جسدها فأُمرن أَن ال يفعلن ذلك: خميط الـجانبـني؛ ويقال

لتكلف يف إظهار ما خيفى من قوهلم  سفينة بارج ال غطاء عليها، والربج سعة العني وأصل التربج ا
حبيث يرى بياضها حميطا بسوادها كله ال يغيب منه شيء وقيل  أصله الظهور من الربج أي القصر مث 

  .١خص بأن تتكشف املرأة للرجال بإبداء زينتها وإظهار حماسنها
الشرعي على إظهار الزينة مطلقا سواء كان للـزوج أو  يطلق التربج يف االصطالح  :اصطالحا

أن نيب  - رضي اهللا عنه  - للرجال األجانب، وقد وردت ذا املعىن النصوص، فعن عبد اهللا بن مسعود 
كان يكره عشر خصال الصفرة يعين اخللوق وتغيري الشيب وجر اإلزار والتخـتم بالـذهب    اهللا 

 حملها والرقى إال باملعوذات وتعليق التمائم وعزل املاء بغري حمله والضرب بالكعاب والتربج بالزينة لغري
  ٢(وإفساد الصيب غري حمرمه

  .ولكن االصطالح العام اآلن قصره على التزين لغري الزوج
  :حكم تربج املرأة لغري زوجها

 اتفق الفقهاء على حرمة التربج ملا ورد فيه من الوعيد الشديد يف القرآن والسـنة، ومـا ورد يف  
النصوص الشرعية من وعيد أو ذم للمتربجات جيعل التربج من الكبائر، بل إن التأثري اخلطري لظـاهرة  
التربج على األسرة واتمع كاف وحده للداللة على ذلك، وسنورد هنا بعض النصوص الدالة على 

ق القوامـة  ذلك، والدالة يف نفس الوقت على مسؤولية الزوج على صون أهل بيته من هذه الكبرية حب
  .عليهم

من النساِء اللَّاتي لَا يرجونَ نِكَاحا فَلَيس علَيهِن جناح أَنْ يضعن ثيابهن  ١والْقَواعد ﴿: تعاىلقال  •
فهذه اآلية رخصـة  ) ٦٠:النور(ٌ﴾غَير متبرجات بِزِينة وأَنْ يستعففْن خير لَهن واللَّه سميع عليم

خاصة بالعجوز اليت ال تطمع يف النكاح أن تضع ثياا، فال تلقى عليها جلباا، وال حتتجـب،  
                                                

 . ١٨/٢١٧:روح املعاين   )١(
 . ٨/١٤١: ، اتىب٥/٤١٨: النسائي   )٢(
القواعد هن العجز اللوايت قعدن عن التصرف من السن، وقعدن عن الولد واحمليض، وهذا قول أكثر العلمـاء، وقـال      )١(

 . ١٢/٣٠٩:القرطيب: إذا رأيتها تستقذرها من كربها، انظر ربيعة هي اليت



 ١٠٦

لزوال املفسدة املوجودة يف غريها، كما استثىن التابعني غري أوىل اإلربة من الرجال يف إظهار الزينة 
  .أنه جيب على غريهن الزينة والتستر ، ويف هذا دليل على١هلم لعدم الشهوة اليت تتولد منها الفتنة

كـان  :بل جيوز مع هؤالء القواعد حلاجتهن إىل الرمحة ما ال جيوز مع غريهن، فعن السدي قال
شريك يل يقال له مسلم، وكان موىل المرأة حذيفة بن اليمان، فجاء يوما إىل السوق وأثر احلناء يف 

إن : هي امرأة حذيفة، فأنكرت ذلك، فقاليده، فسألته عن ذلك فأخربين أنه خضب رأس موالته و
إن مسلما حدثين أنه : نعم، فأدخلين عليها فإذا هي امرأة جليلة فقلت هلا: شئت أدخلتك عليها فقلت

نعم يا بين إين من القواعد الاليت ال يرجون نكاحا، وقد قال اهللا تعاىل يف ذلك : خضب رأسك فقالت
  .٢ما مسعت

جلميع منهن واستعفافهن عن وضع الثياب والتزامهن مـا يلـزم   أن حتفظ ا تعاىلومع ذلك ذكر 
  .٣الشباب أفضل هلن وخري

وهنا نالحظ التناقض يف الكثري من اتمعات اإلسالمية اليت متارس فيها املرأة ما تشتهي من أنواع 
ـ  ا، التربج والزينة، فإذا ما أدبر عمرها وشاخ جسمها وخرف عقلها، ارتدت رداءها وجتلببت جبلبا

  .وكأن اجللباب لستر القبح ال لستر الزينة
، ففي هـذه  )٣٣:األحزاب(﴾وقَرنَ في بيوتكُن ولَا تبرجن تبرج الْجاهلية الْأُولَى  ﴿: تعاىلقال  •

اآلية ي صريح عن التربج مقرون باألمر مبالزمة البيوت، واجلمع بينهما يدل على وجوب التستر 
ة للخروج، وقد ذكر التربج بأبشع أوصافه عند ربط باجلاهلية، فاجلاهلية هي منبـع  عند احلاج

التربج بفكرها ونظرا للحياة وسلوكها وفق تلك النظرة، يقول سيد قطب بعد عرضه لبعض ما 
هذه هي صور التربج يف اجلاهلية اليت عاجلها القرآن  :(ذكر من مظاهر التربج يف اجلاهلية األوىل

ليطهر اتمع اإلسالمي من آثارها ويبعد عنه عوامل الفتنة، ودواعي الغواية ؛ ويرفع آدابه . الكرمي
فالذوق اإلنساين الذي يعجب مبفاتن اجلسد العـاري ذوق  .. وتصوراته ومشاعره وذوقه كذلك

وهو من غري شك أحط من الذوق الذي يعجب جبمال احلشمة اهلادئ، وما يشي به . بدائي غليظ
ويشري النص القرآين إىل تربج اجلاهلية، فيوحي ... لروح، ومجال العفة، ومجال املشاعرمن مجال ا

اليت يرتفع عنها من جتاوز عصر اجلاهلية، وارتفعت تصوراته . بأن هذا التربج من خملفات اجلاهلية

                                                
 . ٥١/٣٧٣:كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية   )١(
 . ٣/٣٠٥:ابن كثري   )٢(
 . ١٢/٣١٠:القرطيب   )٣(
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  ١(ومثله ومشاعره عن تصورات اجلاهلية ومثلها ومشاعرها 
قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكليب،  رسول اهللا  كساين:  - رضي اهللا عنه  - قال أسامة  •

يا رسول اهللا كسـوا  : ما لك مل تلبس القبطية؟ قلت: فكسوا امرأيت، فقال يل رسول اهللا 
، ٢(مرها فلتجعل حتتها غاللة، إين أخاف أن تصف حجم عظامها:(امرأيت، فقال يل رسول اهللا 

ه جيب على املرأة أن تستر بدا بثوب ال يصفه وهذا شرط واحلديث يدل على أن :(قال الشوكاين
ساتر العورة وإمنا أمر بالثوب حتته ألن القباطي ثياب رقاق ال تستر البشرة عن رؤية الناظر بـل  

      ٣(تصفها
بوجوب ي األزوج نساءهن عن التربج معتربا سكوت الرجال على ذلك من  ورد األمر منه  •

بينما رسول : ألمم، ومن موجبات اللعنة، قال عائشة، رضي اهللا عنهاعالمات وأسباب احنطاط ا
 :( جالس يف املسجد، إذ دخلت امرأة من مزينة ترفل يف زينة هلا يف املسجد، فقال النيب  اهللا 

يا أيها الناس اوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر يف املسجد، فإن بين إسرائيل مل يلعنوا حىت لبس 
  ( ٤زينة وتبخترن يف املساجدنساؤهم ال

  :مظاهر التربج
  :٥فسر التربج الوارد يف القرآن الكرمي تفاسري كثرية منها

  .املشي بتبختر وتكسر وتغنج، وهو قول جماهد وقتادة وإبن أيب جنيح •
أن تلقي املرأة مخارها على رأسها وال تشده فيواري قالئدها وقرطها وعنقها ويبدو ذلك كله منها،  •

  مقاتلوهو قول 
  .أن تبدي من حماسنها ما جيب عليها ستره، وهو قول املربد •
تربجت املرأة إذا أبدت حماسنها من وجهها وجسدها ويرى مع ذلك من عينها حسن نظر، وهو  •

  .قول الليث
 .أن ختجر من حماسنها ما تستدعي به شهوة الرجال، وهو قول أيب عبيدة •

لتربج واألحكام الشرعية املرتبطة ـا يف ثالثـة   وانطالقا من هذه التفاسري ميكن حصر مظاهر ا
مظاهر، ألن التربج إما أن يكون بإظهار ما أمر اهللا بستره، أو تزيني ما جاز إظهاره، أو تستر اجلسـد  

                                                
 . ٥/٢٨٦١: يف ظالل القرآن   )١(
 . ١/١٦٠:، املعجم الكبري٧/٣٠:، البزار٢/٢٣٤:البيهقي   )٢(
 . ٢/١١٥:نيل األوطار   )٣(
 . ٢/٣٣٠: ، مسند إسحاق٢/١٣٢٦: ابن ماجة   )٤(
 . ٦/٦٠٢:، الدر املنثور٦/٣٨٠:، زاد املسري٤/٢٧٨:، فتح القدير٢٢/٧:روح املعاين: انظر   )٥(
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وتربج السلوك بالتكسر والتغنج، وما عرب عنه القرآن الكرمي باخلضوع بالقول، وفيما يلي بعض تفاصيل 
  : ذلك

  ـ إظهار العورة  ١
  :حد العورة

للعورة أحكام تفصيلية يف املذاهب املختلفة ال ميكن حصرها هنا، فلذلك نكتفي بذكر ما متـس  
احلاجة إليه، وما له عالقة بالقوامة، فحد عورة املرأة مع الرجال خيتلف حبسب عالقتهم ا، من حيث 

  :احملرمية وعدمها كما يلي
  :بالنسبة للمحارم

م عليه نكاحها على وجه التأبيد لنسب أو مصاهرة أو رضـاع، وقـد   املراد مبحرم املرأة من حير
  :اختلف الفقهاء يف حد العورة معهم على أقوال خمتلفة منها

، إن عورة املرأة بالنسبة إىل رجل حمرم هلا هي غري الوجه والرأس واليدين والرجلني : القول األول
ارمها كأبيها رؤية هذه األعضاء منها وحيرم على حم، فيحرم عليها كشف صدرها وثدييها وحنو ذلك

  :وإن كان من غري شهوة وتلذذ، وهو قول املالكية واحلنابلة، واستدلوا على ذلك مبا يلي
ناِء بعولَتهِن ب﴿ ولَا يبدين زِينتهن إِلَّا لبعولَتهِن أَو آبائهِن أَو آباِء بعولَتهِن أَو أَبنائهِن أَو أَ: تعاىلقوله  •

و أَو إِخوانِهِن أَو بنِي إِخوانِهِن أَو بنِـي أَخـواتهِن أَو نِسـائهِن أَو مـا ملَكَـت أَيمـانهن أَ      
﴾نيابِعواملراد بالزينة مواضعها ال الزينة نفسها ألن النظر إىل أصل الزينة مباح مطلقا ) ٣١:النور(الت

والعنق والصدر موضعا القالدة واألذن موضع ، والوجه موضع الكحل ، رأس موضع التاج فال، 
والسـاق  ، والكف موضع اخلامت ، والساعد موضع السوار ، والعضد موضع الدملوج ، القرط 

خبالف الظهر والبطن والفخذ ألا ليست مبوضـع  ، والقدم موضع اخلضاب ، موضع اخللخال 
  .للزينة

  . ني احملارم أمر شائع وال ميكن معه صيانة مواضع الزينة عن اإلظهار والكشفأن االختالط ب •
وكذا ظهرها ، إن عورة املرأة بالنسبة ملن هو حمرم هلا هي ما بني سرا إىل ركبتها : القول الثاين

من  أي حيل ملن هو حمرم هلا النظر إىل ما عدا هذه األعضاء منها عند أمن الفتنة وخلو نظره،  ١وبطنها
  .وهو قول احلنفية، الشهوة 

                                                
ولو مل يكن النظر ، وهو تشبيه الزوجة بظهر األم يف حق احلرمة ، جعل الظهار منكرا من القول وزورا  بدليل أنه    )١(

 . بطنها أو ملسها حراما مل يكن الظهار منكرا من القول وزوراإىل ظهر األم و
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وقد نص الفقهاء على أن كل ما جاز النظر إليه منهن دون حائل جاز ملسه عند أمن الفتنة وإال مل 
كان يقبل   فالرسول ، وكذلك األمر بالنسبة للخلوة بإحداهن  منفردين حتت سقف واحد ، جيز 

  . فاطمة رضي اهللا عنها
  : الترجيح

  :سألة النظر إىل هذا من جهتني نرى أن األرجح يف امل
من جهة صنف احملرم الذي تربز أمامه زينتها، وقد ذكر ابن العريب قوال يف املسألة نرى أنه يتناسب  •

. من جيوز له نكاحها: األول: إن حكم الرجل مع النساء ينقسم على ثالثة أقسام(: مع هذا، قال
، من ال حيل له نكاحها : والثالث. د واحلفيدكاألخ واجل، من ال حيل له نكاحها  البنه : والثاين

فمن كان جيوز له نكاحها مل حيل . حبسب مرتلتهم منها يف احلرمة، كالعم واخلال ، وجيوز لولده 
ومل ، ومن ال حيل له نكاحها وجيوز لولده جاز رؤية وجهها وكفيها خاصة . له رؤية شيء منها
   ١(ه جاز الوضع جللباا ورؤية زينتهاومن ال حيل له وال لولد. حيل له رؤية زينتها

من جهة ما يربز من جسمها، وهو ما يتحرج اإلنسان عادة من تغطيته،كالرأس والعنق والسواعد  •
وحنوها، مما جرت عادة النساء بكشفه يف البيوت، أما ما عدا ذلك، فال يصح كشـفه، ولـو   

  . للمحارم من باب احلياء قبل باب العورة
  :بالنسبة لألجانب

اختلف الفقهاء يف ذلك اختالفا شديدا، لعل من األهم ذكر بعض تفاصيل اخلالف واألدلة هنا 
ملسيس احلاجة إىل ذلك، ألن البعض يرسم للحجاب الشرعي صورة معينة يعترب ما عداها سفورا يتوجه 

ل حماولة له باإلنكار كما يتوجه للسفور احملرم، وقد حتدث بسببه بعض الفنت يف األسر املسلمة من أج
  .بعض األولياء أو األزواج فرض ما اعتقدوه من حجاب

النقاب للمرأة بني القول ببدعيته : (وحنن نعتمد يف سياق األدلة على ثالثة كتب يف هذا اال هي
، وكالمها حممد ناصر الدين األلباينللشيخ  )الرد املفحم(، ويوسف القرضاويللشيخ  )والقول بوجوبه

  .ل األولممن يدافع عن القو
، وهو من أنصار القول بكر بن عبد اهللا أبو زيدللشيخ ) حراسة الفضيلة(أما الكتاب الثالث فهو 

  .الثاين
  :فمن األقوال يف املسألة

أن جسم املرأة كله عورة بالنسبة للرجل األجنيب عدا الوجه والكفني إذا أمنـت  : القول األول
                                                

 . ٣/٦٢١:أحكام القرآن البن العريب   )١(
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  :مبا يليواستدلوا على ذلك ؛ الفتنة، وهو قول اجلمهور
، فالكحل زينة الوجه ، أي مواضعها) ٣١:النور(﴿ ولَا يبدين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر منها﴾: تعاىلقوله  •

فسـروا فقد مجهور العلماء من الصحابة ومن تبعهم بإحسـان واخلامت زينة الكف، وعلى ذلك 
  . ١ معنامها من الزينةبأنه الوجه والكفان، أو الكحل واخلامت وما يف قوله تعاىل

ولْيضرِبن بِخمـرِهن علَـى    )﴿: قوله تعاىليف  األمر بضرب اخلمار على اجليب ال على الوجه •
وبِهِنيمجع جيب، وهو : فاخلمر مجع مخار، وهو غطاء الرأس، واجليوب، )٣١من اآلية: النور)(ج

ن يسدلن ويلقني خبمرهن وأغطية رؤوسهن فتحة الصدر من القميص وحنوه، فأمر النساء املؤمنات أ
  . حبيث تغطى النحور والصدور، وال يدعنها مكشوفة كما كان نساء اجلاهلية يفعلن

                                                
   :مجلة وفرية من هذه األقوال" الدر املنثور يف التفسري باملأثور "وقد ذكر احلافظ السيوطي يف كتابه    )١(

  . الكحل واخلامت: قال) ظهر منها وال يبدين زينتهن إال ما: (فأخرج ابن املنذر عن أنس يف قوله
وال يبـدين  : (وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير، وعبد بن محـيد، وابن املنذر، والبيهقي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما

  . الكحل واخلـامت والقرط، والقالدة: قال) زينتهـن إال ما ظهـر منها
  . هو خضاب الكف، واخلامت: قال) إال ما ظهر منها: (وأخـرج عبد الرزاق وعبد بـن محيد عـن ابن عباس يف قوله

  . وجهها، وكفاها، واخلامت: قال) إال ما ظهر منها: (وأخرج ابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن أيب حامت عن ابن عباس يف قوله
عـة الوجـه، وبـاطن    رق: قال) إال ما ظهر منها: (وأخرج ابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن أيب حامت عن ابن عباس يف قوله

  . الكف
أا سئلت عن الزينة الظاهرة : وأخرج ابن أيب شيبة وعبد بن محيد، وابن املنذر، والبيهقي يف سننه، عن عائشة رضي اهللا عنها

  . القلب والَفَتخ، وضمت طرف كمها: فقالت
   .الوجه وثغرة النحر: قال) إال ما ظهر منها: (وأخرج ابن أيب شيبة عن عكرمة يف قوله

  . الوجه والكف: قال) إال ما ظهر منها: (وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبري يف قوله
  . الكفان والوجه: قال) إال ما ظهر منها: (وأخرج ابن جرير عن عطاء يف قوله

  . املسكتان واخلامت والكحل: قال) وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها: (وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير عن قتادة
ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر إال إىل ها هنا ويقبض نصـف  : "قال -صلى اهللا عليه وسلم-وبلغين أن النيب : ل قتادةقا
  . الذراع

القلبني يعين السوار، واخلـامت،  : قال) إال ما ظهـر منها: (وأخرج عبد الرزاق وابن جرير، عن املسـور بن خمرمـة يف قوله
  . والكحل

وال يبدين زينتهن إال ما ظهـر : (قـال ابن عباس يف قـوله تعـاىل: وابن جـرير عن ابـن جـريج قـالوأخرج سعيد 
دخلت على ابنـة  : قالت عائشة".القلب، والفتخة: "اخلامت واملسـكة، قال ابن جريج وقالت عائشة رضي اهللا عنها: قال) منهـا

إـا  : فقالت عائشة رضي اهللا عنها.. ، وأعرض-صلى اهللا عليه وسلم-أخي ألمي، عبد اهللا بن الطفيل مزينة، فدخلت على النيب 
وقبض على ذراع نفسـه، " إذا عركـت املرأة مل حيـل هلا أن تظهر إال وجههـا وإال ما دون هذا : " ابنة أخي وجارية فقال

  .فترك بني قبضـته وبني الكـف مثل قبضة أخـرى
 . أنسا رضي اهللا عنهم، فقال ما ظهر منها الثياب واجللبابوقد خالف ابن مسعود هنا ابن عباس وعائشة و
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فلو كان ستر الوجه واجبا لصرحت به اآلية، فأمرت بضرب اخلمر على الوجوه، كما صـرحت  
اهللا تعاىل بالضرب  فأمرهن:( بضرا على اجليوب، وهلذا قال ابن حزم بعد ذكر اآلية الكرمية

باخلمار على اجليوب، وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر، وفيه نص على إباحة كشف 
  )الوجه، ال ميكن غري ذلك أصال

ال يحلُّ لَك النساُء من بعد وال أَنْ تبـدلَ بِهِـن مـن أَزواجٍ ولَـو أَعجبـك       ﴿: تعاىلقوله  •
نهنسهن )٥٢من اآلية: حزاباأل)(حنسفمن أين يعجبه حسنهن، إذا مل يكن هناك جمـال  ، )ح

  .لرؤية الوجه الذي هو جممع احملاسن للمرأة باتفاق؟
قُلْ للْمؤمنِني يغضوا مـن  )﴿:  قوله تعاىليفأمر الرجال بغض أبصارهم يف القرآن والسنة، كما  •

مهوجفَظُوا فُرحيو مارِهصونَ أَبعنصا يبِم بِريخ إِنَّ اللَّه مكَى لَهأَز كوقوله )٣٠:النور) (ذَل ، 
  ]٩[) ال تتبع النظرة النظرة، فإمنا لك األوىل وليست لك اآلخرة:(  - رضي اهللا عنه  -  لعلي

فلو كانت الوجوه كلها مستورة، وكان كل :(يقول الشيخ القرضاوي تعليقا على هذه النصوص  •
ء منقبات، فما وجه احلث على الغض من األبصار؟ وماذا عسى أن تراه األبصار إذا مل تكن النسا

الوجوه سافرة ميكن أن جتذب وتفنت؟ وما معىن أن الزواج أغض للبصر إذا كان البصر ال يـرى  
  ) شيئًا من النساء؟

ثياب رقاق وعليها  دخلت على رسول اهللا ، ما روي أن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما  •
، يا أمساء إن املرأة إذا بلغت احمليض مل تصلح أن يرى منها إال هذا وهـذا  : وقال، فأعرض عنها 

  .١وأشار إىل وجهه وكفيه
النصوص والوقائع الكثرية على أن عامة النساء يف عصر النبوة مل يكن منقبات إال ما ندر، بل داللة  •

 - رأى امرأة فأعجبته، فأتى زينـب   هللا أن رسول اما روي  ذلك، ومن كن سافرات الوجوه
إن املرأة تقبل يف صـورة  :( فقضى حاجته، وقال - أي تدبغ أدميا  - وهي متعس منيئة  - زوجه 

                                                
هذا مرسل وخالد بن دريك مل  يدرك : رواه أبو داود وقال: ، قال املنذري٦/١٦٥: ، شعب اإلميان٢/٢٢٦: البيهقي   )١(

عائشة كما هـو   واحلديث ال تقوم به حجة وحده ؛ ملا فيه من إرسال، وضعف الراوي عن، ٣/٦٩: عائشة، الترغيب والترهيب
 معلوم، ولكن له شاهدا من حديث أمساء بنت عميس، فيتقوى به، وجبريان عمل النـســاء عليــه يف عهــد الـنيب    

صحيح اجلامع الصغري " و" اإلرواء " ، و"حجـاب املرأة املسلمة :" هلـذا حســنه احملـدث األلباين يف كتبـه .. وصحابته
 . ختريج احلالل واحلرام" ، و"
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شيطان، وتدبر يف صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته، فليأت أهله، فإن ذاك يرد ما يف 
   ١ )نفسه

رأى امرأة معينة، فوقع يف قلبه شهوة النساء،  فسبب احلديث يدل على أن الرسول الكرمي   
حبكم بشريته ورجولته، وال ميكن أن يكون هذا إال إذا رأى وجهها الذي به تعرف فالنة من 

إذا رأى أحـدكم امـرأة   (:  غريها، ورؤيته هي اليت حترك الشهوة البشرية، كما أن قوله
  .يدل على أن هذا أمر ميسور ومعتاد) فأعجبته

يا رسول اهللا، جئت ألهب لك : فقالت، أن امرأة جاءت إىل رسول اهللا روي ذلك ما  ومن      
، فصعد فيها النظر وصوبه، مث طأطأ رأسه، فلما رأت أنـه مل  نفسي فنظر إليها رسول اهللا 

  . ٢يقض فيها شيئًا جلست
النظـر تصـعيدا   أن ينظر إليها، ويطيل فيها  ولو مل تكن سافرة الوجه، ما استطاع النيب        

ومل يرد أا فعلت ذلك للخطبة، مث غطت وجهها بعد ذلك، بل ورد أا جلست ، وتصويبا 
  .كما جاءت، ورآها بعض احلضور من الصحابة، فطلب من الرسول الكرمي أن يزوجها إياه

يف حجة الوداع، والفضل بن عباس رديـف   أن امرأة من خثعم استفتت رسول اهللا ما روي  •
فأخذ الفضل يلتفت وكانت امرأة حسناء، وأخذ رسول اهللا : ، وذكر احلديث وفيه"هللا رسول ا
 ٣حيول وجه الفضل من الشق اآلخر.  
على كشفه حبضرة الناس، وألمرها  فلو كان الوجه عورة يلزم ستره ملا أقرها :( قال ابن حزم  

اء هي أم شوهاء؟ أن تسبل عليه من فوق، ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسن
  ) واحلمد هللا كثريا! فصح كل ما قلنا يقينا

وقد استنبط منه ابن القطان جواز النظر عند أمن الفتنة، حيث مل يأمرها بتغطية :( قال الشوكاين  
وجهها، فلو مل يفهم العباس أن النظر جائز ما سأل، ولو مل يكن ما فهمه جائزا ما أقره عليـه  

 (  
                                                

 . رواه أمحد ومسلم وأبو داود   )١(
 . واه الشيخانر   )٢(
 . رواه النسائي   )٣(
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يوم العيـد، فبـدأ    شهدت مع رسول اهللا : قال  - رضي اهللا عنه  - هللا عن جابر بن عبد ا  
 مث مضى حىت أتى النساء، فـوعظهن وذكـرهن، فقـال   : إىل أن قال.. بالصالة قبل اخلطبة

مل : اخلدين، فقالت فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء) تصدقن، فإن أكثركن حطب جهنم:(
: قال، )أي الزوج - وتكفرن العشري  - الشكوى  - ة ألنكن تكثرن الشكا:( يا رسول اهللا؟ قال

  . فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقني يف ثوب بالل من أقرطتهن وخوامتهن
أن يعرف أا سفعاء اخلدين إذا كـان وجههـا مغطـى     - رضي اهللا عنه  - فمن أين جلابر   

  . بالنقاب؟
خطب بعـد أن   وأنه  ،أنه شهد العيد مع رسول اهللا :  - رضي اهللا عنه  - عن ابن عباس  •

فرأيتهن يهوين :( صلى، مث أتى النساء ومعه بالل فوعظهن وذكرهن، وأمرهن أن يتصدقن، قال
    ١ )بأيديهن يقذفنه يف ثوب بالل

رأى أيديهن فصح أن اليد من املرأة، والوجه،  فهذا ابن عباس حبضرة رسول اهللا :( قال ابن حزم
  ) ليسا عورة

صالة الفجر، متلحفات  كن نساء مؤمنات يشهدن مع النيب :( قالتعن عائشة رضي اهللا عنها  •
   ٢ )مبروطهن، مث ينقلنب إىل بيون حني يقضني الصالة، ال يعرفن من الغلَس

  . وهو يدل مبفهومه على أنه يعرفن يف غري حالة الغلس، وإمنا يعرفن إذا كن سافرات الوجوه •
عد بن خولة وهو ممن شهد بدرا، وقد تويف عنها يف أن سبيعة بنت احلارث كانت حتت سما روي  •

خرجت من  - حجة الوداع، وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت محلها بعد وفاته، فلما تعلت 
ما يل أراك متجملة؟ :( جتملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك، وقال هلا - نفاسها 

قالـت  ، )متر عليك أربعة أشهر وعشـر  إنك واهللا ما أنت بناكحة، حىت! لعلك تريدين النكاح
، وسألته عن ذلك، فلما قال يل ذلك مجعت على ثيايب حني أمسيت، فأتيت رسول اهللا : سبيعة

    ١ )فأفتاين أين قد حللت حني وضعت محلي، وأمرين بالتزويج إن بدا يل
                                                

 . البخاري رواه   )١(
 . ومسلم البخاري رواه)٢(
 . رواه مسلم   )١(
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ا، بل هو ممن فدل هذا احلديث على أن سبيعة ظهرت متجملة أمام أيب السنابل، وهو ليس مبحرم هل •
  . ولوال أا سافرة ما عرف إن كانت متجملة أم ال ،تقدم خلطبتها بعد

فمر جبـدار،  . أن رجالً مرت به امرأة فأحدق بصره إليها: عن عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما •
. يا رسول اهللا إين فعلت كذا وكذا: فقال. ، ووجهه يسيل دمافمرس وجهه، فأتى رسول اهللا 

إذا أراد اهللا بعبد خريا عجل عقوبة ذنبه يف الدنيا، وإذا أراد به غري ذلـك  :( هللا فقال رسول ا
  ) أمهل عليه بذنوبه، حىت يوايف ا يوم القيامة، كأنه عير

فدل هذا على أن النساء كن سافرات الوجوه، وكان منهن من تلفت حبسنها أنظار الرجال إىل حد 
  .دمااالصطدام باجلدار، وحىت يسيل وجهه 

ثبت يف السنة ما يدل على أن لبس املرأة للنقاب إذا وقع يف بعض األحيان، كان أمرا غريبا  ما •
أم : ، يقال هلاجاءت امرأة إىل النيب ، فقد روي أنه يلفت النظر، ويوجب السؤال واالستفهام

 جئـت : خالد، وهي منتقبة، تسأل عن ابنها، وهو مقتول، فقال هلا بعض أصحاب النيب 
  .١احلديث!.. إن أُرزأَ ابين فلن أُرزأَ حيائي: فقالت! تسألني عن ابنك وأنت منتقبة؟

أا جاءت : ولو كان النقاب أمرا معتادا للنساء يف ذلك الوقت ما كان هناك وجه لقول الراوي  
 جئت تسألني عن ابنك وأنت:( وهي منتقبة، وما كان مثت معىن الستغراب الصحابة وقوهلم هلا

  ) منتقبة؟
ورد املرأة يدل على أن حياءها هو الذي دفعها إىل االنتقاب، وليس أمر اهللا ورسوله، ولو كان   

: النقاب واجبا شرعيا، ألجابت بغري هذا اجلواب، بل ما صدر السؤال أصالً، فاملسلم ال يسأل
  .ل ال يسأل عن علتهما جاء على األص: ملاذا أقام الصالة، أو آيت الزكاة، ويف القواعد املقررة

ضرورة تعامل املرأة مع الناس يف أمور معاشها يوجب أن تكون شخصيتها معروفة للمتعاملني  •
معها، بائعة أو مشترية، أو موكلة، أو وكيلة، أو شاهدة أو مشهودا هلا أو عليها، ومن مث جند أن 

لقضاء، حىت يتعـرف  الفقهاء مجمعون على أن املرأة أن تكشف عن وجهها إذا مثلت أمام ا
وال ميكن التعرف على شخصيتها واحلكم بأـا  . القاضي والشهود واخلصوم على شخصيتها

                                                
 . أبو داود   )١(
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فالنة بنت فالن، ما مل يكن وجهها معروفًا للناس من قبل، وإال فإن كشف وجهها يف جملس 
 .القضاء ال يفيد شيئًا

ذا كان موضوع اإلجيـاب  ن األصل براءة الذمم من التكاليف، وال تكليف إال بنص ملزم، لأ •
والتحرمي يف الدين مما جيب أن يشدد فيه، وال يتساهل يف شأنه، حىت ال نلزم الناس مبا مل يلزمهم 
اهللا به، أو حنرم عليهم ما أحل اهللا هلم، أو حنل هلم ما حرم اهللا عليهم، أو نشرع يف الدين ما مل 

إطالق كلمة حرام إال فيما علم حترميه  وهلذا كان أئمة السلف يتورعون من، يأذن به اهللا تعاىل
  .جزما

األصل يف األشياء والتصرفات العادية هو اإلباحة، فما مل يوجد نص صحيح الثبوت، صريح أن  •
الداللة على التحرمي، يبقى األمر على أصل اإلباحة، وال يطالب املبيح بدليل، ألن ما جاء على 

ويف موضوع كشف الوجه والكفني ، ليل هو احملرماألصل ال يسأل عن علته، إمنا املُطالب بالد
يدل على حترمي ذلك، ولو أراد اهللا تعاىل أن حيرمه حلرمه بنص ليس هناك نص صحيح صريح 

  .بني يقطع كل ريب
زماننا ، ويف ن املقرر الذي ال خالف عليه أن الفتوى تتغري بتغري الزمان واملكان والعرف واحلالأ •

عطى، جيعلنا نتبىن األقوال امليسرة، اليت تدعم جانب املرأة، وتقوي هذا الذي أعطى للمرأة ما أ
فقد استغل خصوم اإلسالم من املنصرين واملاركسيني والعلمانيني وغريهم سوء حال ، شخصيتها

املرأة يف كثري من أقطار املسلمني، ونسبوا ذلك إىل اإلسالم نفسه، وحالوا تشويه أحكام الشريعة 
  . ة، وصوروها تصويرا غري مطابق للحقيقة اليت جاء ا اإلسالموتعاليمها حول املرأ

من أسباب التخفيف والتيسري كما يعلم ذلك املشتغلون ) عموم البلوى(مما ال نزاع فيه أن أنه  •
وقد عمت البلوى يف هذا العصر، خبروج النساء إىل ، بالفقه وأصوله، وهلذا شواهد وأدلة كثرية

العمل، واملستشفيات واألسواق وغريها، ومل تعد املرأة حبيسة البيت  املدارس واجلامعات وأماكن
وهذا كله حيوجها إىل أن تكشف عن وجهها وكفيها، لضرورة احلركة . كما كانت من قبل

  . والتعامل مع احلياة واألحياء، يف األخذ والعطاء والبيع والشراء، والفهم واإلفهام
بتغطية وجهها ويديها فيه من احلرج والعسر  - عصرنا  وخصوصا يف - ن إلزام املرأة املسلمة أ •
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والتشديد ما فيه، واهللا تعاىل قد نفى عن دينه احلرج والعسر والشدة، وأقامه على السـماحة  
  .واليسر والتخفيف والرمحة

أن جسم املرأة كله عورة بالنسبة للرجل األجنيب عدا الوجه والكفني والقـدمني،    :القول الثاين
. نفية، وروي عن أيب يوسف القول جبواز إظهار ذراعيها أيضا ألما يبدوان منها عادةوهو قول احل

  : وجاز كشف الوجه والكفني والنظر إليهما، ومن األدلة على ذلك
  .ى عن إبداء الزينة واستثىن ما ظهر منها، والقدمان ظاهرتان تعاىلأنه  •
ة هو الكحل والسوار واخلضاب إىل نصـف  ظاهر الزين: قال ابن عباس وقتادة واملسور بن خمرمة •

  . الذراع والقرط والفتخ
أن كل شيء من املرأة عورة بالنسبة لألجنيب عنها حىت ظفرها، وهو ظاهر مذهب : القول الثالث

إن من يبني زوجته ال جيوز أن يأكل معها ألنه مـع  : وروي عن اإلمام أمحد أنه قال، أمحد بن حنبل
، حيرم نظر  األجنيب إىل األجنبية ما عدا الوجه والكفني : قاضي من احلنابلةوقال ال، األكل يرى كفها 

  : ويباح له النظر إىل هذين العضوين مع الكراهة عند أمن الفتنة، ومن األدلة على ذلك
علَيهِن من جالبِيبِهِن ذَلك يا أَيها النبِي قُلْ لأَزواجِك وبناتك ونِساِء الْمؤمنِني يدنِني  ﴿: تعاىلقوله  •

هذه آيـة  :(، قال السيوطي )٥٩:األحزاب) (أَدنى أَنْ يعرفْن فَال يؤذَين وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً
، وقد خص اهللا سبحانه يف )احلجاب يف حق سائر النساء، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن

وبناته؛ لشرفهن وألن آكد يف حقه من غريهن لقرن منه، مث  اج النيب هذه اآلية بالذكر أزو
عمم سبحانه احلكم على نساء املؤمنني، وهذه اآلية صرحية كآية احلجاب األوىل، على أنه جيب 
على مجيع نساء املؤمنني أن يغطني ويسترن وجوههن ومجيع البدن والزينة املكتسبة، عن الرجال 

ك الستر بالتحجب باجللباب الذي يغطي ويستر وجوههن ومجيع أبـدان  األجانب عنهن، وذل
وزينتهن، ويف هذا متييز هلن عن الالئي يكشفن من نساء اجلاهلية، حىت ال يتعرضن لـألذى وال  

  :يطمع فيهن طامع، واألدلة من هذه اآلية على أن املراد ا ستر الوجه وتغطيته من وجوه، هي
اللباس الواسع الـذي  : باب يف اآلية هو معناه يف لسان العرب، وهومعىن اجلل: الوجه األول  

املالءة والعباءة، فتلبسه املرأة فوق ثياا من أعلى رأسها مدنيـة  : يغطي مجيع البدن، وهو مبعىن
ومرخية له على وجهها وسائر جسدها، وما على جسدها من زينة مكتسبة، ممتداً إىل سـتر  
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  .جه باجللباب كسائر البدن لغةً وشرعاًقدميها، فثبت ذا حجب الو
أن مشول اجللباب لستر الوجه هو أول معىن مراد؛ ألن الذي كان يبدو من بعض : الوجه الثاين  

واملؤمنني بستره وتغطيته، بإدناء اجللباب  الوجه، فأمر اهللا نساء النيب : النساء يف اجلاهلية هو
ل على تضمن معىن اإلرخاء، واإلرخاء ال يكون إال عليه، ألن اإلدناء عدي حبرف على، وهو دا

  .من أعلى، فهو هنا من فوق الرءوس على الوجوه واألبدان
الزينـة   –أن ستر اجللباب للوجه ومجيع البدن وما عليه من الثياب املكتسـبة  : الوجه الثالث  

أم سلمة  ، وذلك فيما روي عن - رضي اهللا عنهم  - هو الذي فهمه نساء الصحابة  –املكتسبة 
مـن  : األحـزاب )(﴿ يدنِني علَيهِن من جالبِيبِهِن:ملا نزلت هذه اآلية : رضي اهللا عنها قالت

خرج نساء األنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود  )٥٩اآلية
  .١يلبسنها

يا أَيها النبِي قُلْ  ﴿:ا نزلترحم اهللا تعاىل نساء األنصار، مل: وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت  
ال يؤذَين لأَزواجِك وبناتك ونِساِء الْمؤمنِني يدنِني علَيهِن من جالبِيبِهِن ذَلك أَدنى أَنْ يعرفْن فَ

، فصلَّني خلـف  شقَقن مروطهن، فاعتجرن ا ) ٥٩:األحزاب) (وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً
يرحم :(، ويف حديث آخر قال، رضي اهللا عنها ٢ )كأمنا على رءوسهن الغربان رسول اهللا 

من : النور)(ولْيضرِبن بِخمرِهن علَى جيوبِهِن ﴿: تعاىلاهللا نساء املهاجرات األول، ملا أنزل اهللا 
فاعتجرن ـا،  : الختمار، فمعىنهو ا: ، واالعتجار٣) شققن مروطهن فاختمرن ا) ٣١اآلية

  .أي غطني وجوههن: واختمرن ا
أن خنرجهن يف الفطر واألضـحى،   أمرنا رسول اهللا :(وعن أم عطية رضي اهللا عنها قالت   

العواتق، والـحيض، وذوات اخلدور، أمـا احليض فيعتزلن الصالة ويشهدن اخلري ودعـوة  
، ١ )لتلبسها أختها من جلباا: ال يكون هلا جلباب؟ قالإحدانا ! يا رسول اهللا: املسلمني، قلت

                                                
 . عبد الرزاق يف املصنف   )١(
 . رواه ابن مردويه   )٢(
 . رواه البخاري   )٣(
 . البخاري ومسلم   )١(
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  .وهذا صريح يف منع املرأة من بروزها أمام األجانب بدون اجللباب
يف اآلية قرينة نصية دالة على هذا املعىن للجلباب، وعلى هذا العمل الذي بادر إليه : الوجه الرابع  

وجوههن بإدناء اجلالبيب عليها، وهي أن بستر   - رضي اهللا عنهم  - نساء األنصار واملهاجرين 
وستر وجوههن، ال نزاع فيه  وجوب حجب أزواجه  قل ألزواجك  ﴿: تعاىليف قوله 

مع بناته ونساء املؤمنني، وهو ظـاهر   بني أحد من املسلمني، ويف هذه اآلية ذكر أزواجه 
  .الداللة على وجوب ستر الوجوه بإدناء اجلالبيب على مجيع املؤمنات

راجع إىل اإلدناء، املفهوم من  هذا التعليل ﴿ذلك أدىن أن يعرفن فال يؤذين: الوجه اخلامس  
وهو حكم باألوىل على وجوب ستر الوجه؛ ألن ستره عالمة علـى معرفـة    يدنني: قوله

العفيفات فال يؤذين، فهذه اآلية نص على ستر الوجه وتغطيته، وألن من تستر وجهها ال يطمع 
لكشف عن باقي بدا وعورا املغلظة، فصار يف كشف احلجاب عـن الوجـه   فيها طامع با

تعريض هلا باألذى من السفهاء، فدل هذا على التعليل على فرض احلجاب على نساء املؤمنني 
جلميع البدن والزينة باجللباب، وذلك حىت يعرفن بالعفة، وأن مستورات حمجبات بعيدات عن 

 .يفتنت وال يفنت غريهن فال يؤذينأهل الري واخلنا، وحىت ال 
يدل على أن النقاب والقفازين كانا ، وهو ١ )ال تنتقب املرأة احملرمة، وال تلبس القفازين(: قوله  •

 ٢معروفني يف النساء اللوايت مل حيرمن
، كان الركبان ميرون بنا وحنن حمرمات مع رسول اهللا :( قالتـ رضي اهللا عنها ـ عن عائشة  •

، ففـي  ١ )بنا سدلت إحدانا جلباا من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشـفناه فإذا حاذوا 
 .٢احلديث داللة واضحة على وجوب ستر الوجه، وإال ملا أقدمن عليه

                                                
 . رواه أمحد والبخاري   )١(
حنن ال نعارض أن يكون بعض النساء يف غري حالة اإلحـرام،  « :وقد رد الشيخ القرضاوي على هذا االستدالل بقوله    )٢(

يلبسن النقاب والقفازين اختيارا منهن، ولكن أين يف هذا الدليل على أن هذا كان واجبا؟؟ بل لو استدل ذا على العكس لكـان  
، فإن حمظورات اإلحرام أشياء كانت يف األصل مباحة، مثل لبس املخيط والطيب والصيد وحنوها، وليس منها شيء كان معقوالً

أن الوجـه واليـدين   : ذا احلديث نفسه -كما ذكرنا من قبل  -وهلذا استدل كثري من الفقهاء ، واجبا مث صار باإلحرام حمظورا
 . ليسا عورة، وإال ملا أوجب كشفهما

 . رواه أمحد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي   )١(
  :وقد رد املخالفون هلذا على هذا االستدالل بوجوه   )٢(
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ففي احلديث داللة على وجوب الستر  ١ )املرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان(: قوله  •
  .٢ملا فيه من كلية العورة

كانت غاية يف الستر واالنضمام، مل يقدم عليها من يف قلبه مرض، وكّـفَّت عنـها  أن املرأة إذا  •
 .األعني اخلائنة، خبالف املتربجة املنتشرة الباذلة لوجهها، فإا مطموع فيها

 .٣سد الذريعة •
العرف العام الذي جرى عليه املسلمون عدة قـرون،  فيستدل به هنا، ميكن أن مما وهو : العرف •

 : وقد قال بعض الفقهاء، نساء بالرباقع والنقُب وغريهابستر وجوه ال
 لذا عليه احلكم قد يدار     والعرف يف الشرع له اعتبار

 - يف استدالله على عدم جواز نظر املرأة إىل الرجل  - وقد نقل النووي وغريه عن إمام احلرمني     
 . ١اتفاق املسلمني على منع النساء من اخلروج سافرات

                                                                                                                                 
  . وال حيتج يف األحكام بضعيف، ـ أن احلديث ضعيف؛ ألن يف إسناده يزيد بن أيب زياد، وفيه مقال١
نفسه ال يدل على الوجوب،  ل الرسول ال يدل على الوجوب، فإن فعـ رضي اهللا عنها  ـ ـ أن هذا الفعل من عائشة  ٢

  فكيف بفعل غريه؟
، أن وقائع األحوال، إذا تطرق إليها االحتمال، كساها ثوب اإلمجال، فسـقط ـا االسـتدالل   : ـ ما عرف يف األصول٣

رسـول  واالحتمال يتطرق هنا بأن يكون ذلك حكما خاصا بأمهات املؤمنني من مجلة أحكام خاصة ن، كحرمة نكاحهن بعد 
 . ، وما إىل ذلكاهللا 

 . حسن صحيح: وقالرواه الترمذي    )١(
والصحيح أن احلديث ال يفيد هذه الكلية اليت ذكروها، بل يـدل  « :قال الشيخ القرضاوي تعليقا على هذا االستدالل    )٢(

كون معظم بدا عورة، ولو أخـذ  على أن األصل يف املرأة هو التصون والستر، ال التكشف واالبتذال، ويكفي إلثبات هذا أن ي
  » احلديث على ظاهره ما جاز كشف شيء منها يف الصالة، وال يف احلج، وهو خالف الثابت بيقني

ا تفرد به الترمذي عن سائر أصحاب السنن، ومل يصفه بالصحة بل اكتفى بوصـفه باحلسـن   ممأن احلديث هذا باإلضافة إىل 
 .  الدرجة العليا من القبول والتوثيق، بل ال خيلو من كالم يف حفظهموالغرابة، وذلك ألن بعض رواته ليسوا يف

إذا فتح شيئًا بنصوصه وقواعده، فال ينبغي لنا أن نسده بآرائنا وقد رد أصحاب القول على هذا االستدالل بأن الشرع    )٣(
  . وختوفاتنا فنحل بذلك ما حرم اهللا، أو نشرع ما مل يأذن به اهللا

واآلداب اليت قررها الشرع، لتسد الذرائع إىل الفساد والفنت، من فرض اللباس الشرعي، ومنع التربج، وحترمي  ويكفينا األحكام
مع وجوب غض البصر من املؤمنني واملؤمنات، ويف هذا ما يغنينا عـن  . اخللوة، وإجياب اجلد والوقار يف الكالم واملشي واحلركة

 . التفكري يف موانع أخرى من عند أنفسنا
  :قد رد أصحاب القول األول على هذا مبا يليو   )١(
  . ـ أن هذا العرف خمالف للعرف الذي ساد يف عصر النبوة، وعصر الصحابة وخري القرون، وهم الذين يقتدي م فيهتدي١
  . ـ أنه مل يكن عرفًا عاما، بل كان يف بعض البالد دون بعض، ويف املدن دون القرى والريف، كما هو معلوم٢
ال يدل على الوجوب، بل على اجلواز واملشروعية فقط، كما هو مقـرر يف األصـول،    أن فعل املعصوم وهو النيب ـ ٣

  . فكيف بفعل غريه؟
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عصرا مثاليا، وفيه من النقاء بت سفور وجه املرأة يف عصر النبوة، فإن ذلك بسبب كونه ه لو ثأن •
خبالف . اخللقي، واالرتقاء الروحي، ما يؤمن معه أن تسفر املرأة عن وجهها، دون أن يؤذيها أحد

عصرنا الذي انتشر فيه الفساد، وعم االحنالل، وأصبحت الفتنة تالحق الناس يف كل مكان فليس 
  . ١وىل من تغطية املرأة وجهها، حىت ال تفترسها الذئاب اجلائعة اليت تتربص ا يف كل طريقأ

  : الترجيح
ال نريد أن نرجح هنا قوال بعينه، لالختالف الذي نعاينه يف واقعنا حىت صرف البعض عن الدعوة 

كل اجلهد للحجاب الشرعي بأي نوع من أنواعه وعلى أي مذهب من املذاهب إىل االهتمام وصب 
على الدعوة لقول من األقوال واعتباره احلق وإلغاء غريه، وهذا يتناىف مع املقاصد الشرعية اليت ترتب 
سلم األولويات، فال يصح يف واقع ميوج بالعري، وينتشر فيه فكر الكاسيات العاريات أن ننشغل عن 

فلذلك نرى أن نبدأ أوال باحلجاب إنكار هذا الواقع املتفق على فساده باإلنكار على واقع خمتلف فيه، 
  .على أدىن درجاته، مث بعد ذلك ال بأس أن نترقى إىل ما نراه من تورع واحتياط

أجيوز كشفهما أم ال ": إن املعركة مل تعد حول الوجه والكفني :(يقول الشيخ القرضاوي 
صورة مـن املـرأة    جيوز؟ بل املعركة احلقيقية مع أولئك الذين يريدون أن جيعلوا املرأة املسلمة

                                                                                                                                 
ومن هنا ال يدل هذا العرف حىت لو سلمنا أنه عام على أكثر من أم استحسنوا ذلك، احتياطًا منهم، وال يدل علـى أـم   

  .أوجبوه دينا
خيالفه عرف حادث اآلن، دعت إليه احلاجة، وأوجبته ظروف العصر، واقتضاه التطور يف شئون احليـاة  ـ أن هذا العرف ٤

  . ونظم اتمع، وتغري حال املرأة من اجلهل إىل العلم، ومن اهلمود إىل احلركة، ومن القعود يف البيت إىل العمل يف ميادين شىت
 . ما يتغري بتغريهوما بين من األحكام على العرف يف مكان ما، وزمان 

  :الشيخ القرضاوي على هذا االستدالل مبا يلي ردقد و   )١(
أن العصر األول وإن كان عصرا مثاليا حقًا، ومل تر البشرية مثله يف النقاء واالرتقاء، مل يكن إال عصر بشر مهما كانوا، ففيهم 

ومن أقيم عليه احلد، ومن ارتكب ما دون الزىن، وكان فيه ضعف البشر، وأهواء البشر، وأخطاء البشر، وهلذا كان فيهم من زىن، 
الفُساق واملُجان الذين يؤذون النساء بسلوكهم املنحرف، وقد نزلت آية سورة األحزاب اليت تأمر املؤمنات بإدنـاء اجلالبيـب   

  ). ذلك أدىن أن يعرفن فال يؤذين: (عليهن، حىت يعرفن بأن حرائر عفيفات فال يؤذين
لـئن مل  : (لت آيات يف سورة األحزاب دد هؤالء الفسقة واملاجنني إذا مل يرتدعوا عن تصرفام الشائنة، فقال تعاىلوقد نز

ملعونني أينما ثقفوا أخـذوا  . ينته املنافقون والذين يف قلوم مرض واملرجفون يف املدينة لنغرينك م مث ال جياورونك فيها إال قيالً
  ). ٦١، ٦٠: زاباألح). (وقتلوا تقتيالً

هلا صفة العموم واخللود، فليست هي أدلـة لعصـر أو عصـرين، مث     -إذا ثبت صحتها وصراحتها  -أن أدلة الشريعة : ثانيا
  . ولو صح هذا لكانت الشريعة مؤقتة ال دائمة، وهذا ينايف أا الشريعة اخلامتة. يتوقف االستدالل ا

الشريعة بآرائنا، فاملشددون يريدون أن ينسخوا ما فيها من أحكام ميسـرة بـدعوى    أننا لو فتحنا هذا الباب، لنسخنا: ثالثا
  . الورع واالحتياط، واملتسيبون يريدون أن ينسخوا ما فيها من أحكام ضابطة، بدعوى مواكبة التطور، وحنوها

 ، ال أن ختضع الشريعة حلكمناوالصواب أن الشريعة حاكمة ال حمكومة، ومتبوعة ال تابعة، وجيب أن خنضع حنن حلكم الشريعة
:(يهِنف نمو ضالْأَرو اتاومالس تدلَفَس ماَءهوأَه قالْح عبلَوِ اتو)(٧١من اآلية: املؤمنون( . 
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، الغربية، وأن يسلخوها من جلدها ويسلبوها هويتها اإلسالمية، فتخرج كاسية عارية، مائلة مميلة
أن يوجهـوا  " دعـاة النقـاب   " وال إخواننا وأبنائنا من " املنقبات " فال جيوز ألخواتنا وبناتنا 

ممن اقتنعوا " عاة احلجاب د" وال إىل إخوام من " احملجبات " رماحهم وسهامهم إىل أخوام 
إن . وإمنا يوجهوا إىل دعاة التكشف والعري واالنسالخ من آداب اإلسالم. برأي مجهور األمة

املسلمة اليت التزمت احلجاب الشرعي كثريا ما ختوض معركة يف بيئتها وأهلها وجمتمعها، حـىت  
  )  تلبسي النقاب؟إنك آمثة عاصية، ألنك مل: تنفذ أمر اهللا باحلجاب فكيف نقول هلا

هذا من الناحية العامة، أما من ناحية حق الزوج على زوجته، فنرى من املصلحة طاعة الزوجـة  
زوجها فيما يلزمه ا من ستر، ولو وقع فيه اخلالف كأمرها بالنقاب وحنوه، وذلك لعدم تضررها به 

الزوجة على مراعاة هذه من جهة، ومن جهة ثانية ألن ذلك قد يكون من لوازم غريته، والشرع حث 
  .الناحية

وإىل جانب هذا نرى أن ال يتدخل الزوج يف هذه الشئون مع زوجته ما دامت فيـه هـذه   
وأفضل :(الفسحة، وخاصة إن ترتب عن عدم تنقبها مصلحة شرعية، كما قال الشيخ القرضاوي 

املسلمات، ومصلحة للمسلمة املشتغلة بالدعوة أال تنتقب؛ حىت ال تضع حاجزا بينها وبني سائر 
  ) الدعوة هنا أهم من األخذ مبا تراه أحوط

هذا وقد ذكر الشيخ القرضاوي يف اية ترجيحه لعدم وجوب النقاب ثالث تنبيهات مهمة 
  :ال بأس من ذكرها هنا، ألا قد تقرب بني القولني يف بعض ااالت

وكشف اليدين ال يعين أن تطيـل  ن كشف الوجه ال يعين أن متأله املرأة باألصباغ واملساحيق، أ •
وإمنا خترج حمتشمة غري متزينة وال متربجة، وكل ما أبيح ) املانوكري(أظافرها، وتصبغها مبا يسمونه 

  .الكحل يف عينيها، واخلامت يف يديها: هلا هنا هو الزينة اخلفيفة، كما جاء عن ابن عباس وغريه
فمن أرادت أن تنتقب فال حرج عليها، بل أن القول بعدم وجوب النقاب، ال يعين عدم جوازه،  •

إذا  - يف رأي بعض الناس ممن مييلون دائما إىل تغليب جانب االحتيـاط   - قد يستحب هلا ذلك 
كانت مجيلة خيشى االفتتان ا، وخصوصا إذا كان النقاب ال يعوقها وال جيلب عليهـا القيـل   

ولكين ال أجد من األدلة ما يوجب . بل ذهب كثري من العلماء إىل وجوب ذلك عليها. والقال
عليها تغطية الوجه عند خوف الفتنة؛ ألن هذا أ مر ال ينضبط، واجلمال نفسه أمـر ذايت، ورب  

  . امرأة يعدها إنسان مجيلة، وآخر يراها عادية، أو دون العادية



 ١٢٢

لنظر، أنه ال تالزم بني كشف الوجه وإباحة النظر إليه، فمن العلماء من جوز الكشف، ومل جيز ا •
إال النظرة األوىل العابرة، ومنهم من أباح النظر إىل ما يباح كشفه لكن بغري شهوة فإذا وجد شهوة 

  . أو قصدها حرم النظر عليه وهو الذي أختار
  :صور إظهار العورة

تعتقد الكثري من النساء أا مبجرد ستر جسمها بأي ساتر مهما كانت صفته تكون قد سـترت  
ك خطأ كبري، ألن للباس الشرعي شروطا وقيودا تسد ذريعة االحتيال علـى  عورا وحتجبت، وذل

  :األحكام الشرعية، فلذلك من الصور اليت قد تعترب ا املرأة كاشفة لعورا ولو غطتها الصور التالية
  :األلبسة الشفافة

فيمن  فمن التربج، بل من أعظم التربج أن تلبس املرأة لباسا رقيقا يشف عن جسمها، وقد روي
صنفان من (:خيترق ببصره حجاب الزمن وهو يقول فعلت ذلك الوعيد الشديد، وكأن رسول اهللا 

أهل النار مل أرمها قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون ا الناس ونساء كاسيات عاريات مميالت 
د من مسـرية  مائالت رءوسهن كأسنمة البخت املائلة اليدخلن اجلنة والجيدن رحيها وإن رحيها ليوج

ومعىن كاسيات عاريات أن ثيان ال تؤدي وظيفة الستر فتصف ما حتتـها لرقتـها   ، ١ )كذا وكذا
وإمنا جعلهن كاسيات ألن الثياب عليهن، وإمنا وصفهن بأن عاريات ألن  :(، قال ابن العريبوشفافيتها

  ٢(الثوب إذا رق يصفهن ويبدي حماسنهن وذلك حرام
يكون يف آخر أمـيت   :(يدل على أن هذا سيحدث يف أمته فقال بل ورد يف حديث آخر ما 

نساؤهم كاسيات عاريات ، رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، يرتلون على أبواب املساجد 
لو كان وراءكم أمة من األمـم  ، على رءوسهن كأسنمة البخت العجاف، العنوهن فإن ملعونات 

  ١(م قبلكمخدمتهن نساؤكم كما خدمتكم نساء األم
فهذا الوعيد الشديد، واألمر باللعن يدل على مبلغ خطورة تفشي ظاهرة التربج يف اتمع، ولذلك 
مل خيتلف العلماء يف عدها من الكبائر، وال نبالغ إن اعتربنا تفشي مثل هذه الظاهرة اليت قد يسـتهني  

أخرب أم يعمرون  الرسول البعض خبطورا سببا كبريا من أسباب البالء الذي حاق باملسلمني، ف
املساجد، ولكنه أخرب يف نفس الوقت أن بيوم خربة، وال خري فيمن يعمر املسجد، مث خيرب بيتـه  

                                                
 . سبق خترجيه   )١(
 . ١٢/٣١٠:القرطيب:، وانظر٣/٤١٩: أحكام القرآن   )٢(
: ، جممع الزوائـد ١٣/٦٤: ، ابن حبان٤/٤٨٣:ني ومل خيرجاه، احلاكمحديث صحيح على شرط الشيخ: قال احلاكم   )١(
 . .٢/٢٢٣: ، أمحد٥/١٣٧



 ١٢٣

  .وأسرته، بل واتمع أمجع
وقد ورد للداللة على حترمي هذا النوع من اللباس زيادة على ما سبق ما روي عن عائشة رضي اهللا 

 وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول اهللا  لت على رسول اهللا عنها أن أمساء بنت أيب بكر دخ
، وأشار إىل وجهـه  ١ )يا أمساء إن املرأة إذا بلغت احمليض مل تصلح أن يرى منها إال هذا وهذا :(وقال

  .وكفيه
: وعليهن ثياب رقاق، فقالت عائشة - رضي اهللا عنها- دخلت نسوة من بين متيم على عائشة و

وأدخلت عليها امرأة عروس عليها مخار رقيق شفاف ، )فليس هذا بثياب املؤمناتإن كننت مؤمنات (
 . امرأة تلبس هذا مل تؤمن بسورة النور: فقالت

  :األلبسة اسمة
الثياب اليت يتسابق  وهي، ةشفاف ةكن رقيقتربز مفاتنه، وإن مل تدد أجزاء اجلسم، ووهي اليت حت

، وهي بال شكز وتثري الشهوات، فالبساا كاسيات عاريات مصممو األزياء فيها بصورة يج الغرائ
  . أشد إغراء وفتنة من الثياب الرقيقة الشفافة

ى النساء أن يلبسن القبـاطي    - رضي اهللا عنه  - وقد نقل اإلمام مالك عن عمر بن اخلطاب 
ك عـن  وسئل مال، معىن تصف أي تلصق باجللد : وإن كانت ال تشف، فإا تصف قال مالك: قال

ومعىن ذلك أنه لضيقه ، وإذا شدا عليها ظهر عجزها ، ما يعجبين ذلك : الوصائف يلبسن األقبية فقال
  ٢يصف أعضاءها عجزها وغريها مما شرع ستره

 :ألبسة الرجال
كالسراويل وحنوها ،وهي زيادة على جتسيمها بعض أحناء اجلسم، وعدم مالءمتها للنساء، تقع 

املتشبهات من النساء بالرجال، كما لعن املتشبهني من  حملرم بالرجال، وقد لعن املرأة ا يف التشبه ا
 . الرجال بالنساء، وى املرأة أن تلبس لبسة الرجل، والرجل أن يلبس لبسة املرأة

  ـ اخلالعة والتكسر ٢
سائر حركات جسمها ووجهها؛ فإن التكسر مشيتها وكالمها وضحكها واإلثارة يف وهي تعمد 

يانِساَء النبِي لَستن كَأَحد من النساِء  ﴿: تعاىلقال . وعة من شأن الفاجرات ال من خلق املسلماتواملي
، قـال  )٣٢:األحزاب(﴾إِنْ اتقَيتن فَلَا تخضعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرض وقُلْن قَولًا معروفًا

أمرهن اهللا أن يكون قوهلن جزال وكالمهن فصال، وال يكون على وجه يظهر  :(ىن اآلية القرطيب يف مع
                                                

 . سبق خترجيه   )١(
 . ٧/٢٢٤:املنتقى   )٢(



 ١٢٤

يف القلب عالقة مبا يظهر من اللني كما كانت احلال عليه يف نساء العرب من مكاملة الرجال بترخيم 
  ١(الصوت ولينه مثل كالم املربيات واملومسات فنهاهن عن مثل هذا

ني تطبيقا هلذه اآلية أا كانت تضع يدها على فمها إذا كلمت وقد روي عن بعض أمهات املؤمن
  .٢أجنبيا، تغري صوا بذلك خوفا من أن يسمع رخيما لينا

ولذلك عد إغالظ القول لغري الزوج من مجلة حماسن خصال النساء جاهلية وإسالما، كما عـد  
الصوت وحسن احلديث ولني  منها خبلهن باملال وجبنهن، أما وقع يف الشعر من مدح العشيقة برخامة

  .الكالم، فهو مما يدعو إىل القول بالتحرمي، ألن هذه اخلصال تكون مع الزوج ال مع العشيق
، وهي شبهة توردها بعض النساء، وقـد  وقد يتعلق البعض بأن هذا األمر خمتص بنساء النيب 

ع كون األمر عاما، بذلك م أجاب سيد ـ رمحه اهللا ـ على ذلك، وعلى وجه ختصيص نساء النيب 
وأمهات  ومن هن اللوايت حيذرهن اهللا هذا التحذير ؛ إن أزواج النيب    :(فقال تعليقا على هذه اآلية

املؤمنني، اللوايت ال يطمع فيهن طامع، وال يرف عليهن خاطر مريض، فيما يبدو للعقل أول مرة ويف أي 
.. وة املختارة من البشرية يف جيمع األعصاروعهد الصف عهد يكون هذا التحذير ؟ يف عهد النيب  

ولكن اهللا الذي خلق الرجال والنساء يعلم أن يف صوت املرأة حني ختضع بالقول، وتترقق يف اللفظ، ما 
يثري الطمع يف قلوب، ويهيج الفتنة يف قلوب، وأن القلوب املريضة اليت تثار وتطمع موجودة يف كـل  

،ولو كانت هي زوج النيب الكرمي، وأم املؤمنني،وأنه ال طهارة من  عهد، ويف كل بيئة، وجتاه كل امرأة
  ٣(الدنس، وال ختلص من الرجس، حىت متتنع األسباب املثرية من األساس

ويف مقابل ذلك أمرن بأن يقلن قوال معروفا، وهو أن يكون حديثهن يف أمور معروفة غري منكرة ؛ 
ال ينبغي أن يكون بني املرأة والرجل الغريب حلن ألن موضوع احلديث قد يطمع مثل هلجة احلديث، ف

وال إمياء، وال هذر وال هزل، وال دعابة وال مزاح، كي ال يكون مدخال إىل شيء آخر وراءه مـن  
  . ١قريب أو من بعيد

وكما أن التربج قد يكون يف الكالم بالتكسر واخلضوع بالقول، فإن يكون يف احلركات أيضا قال 
فقد كانت املرأة يف اجلاهليـة  )٣١:النور(﴾بن بِأَرجلهِن ليعلَم ما يخفني من زِينتهِن ولَا يضرِ﴿: تعاىل

حني متر بالناس تضرب برجلها، ليسمع قعقعة خلخاهلا فنهى القرآن عن ذلك، ملا فيه من إثارة خليال 

                                                
 . ١٤/١٧٧:القرطيب   )١(
 . ٢٢/٥:روح املعاين   )٢(
 . ٥/٢٨٥٩:يف ظالل القرآن   )٣(
 . ٥/٢٨٥٩:يف ظالل القرآن   )١(



 ١٢٥

  .ة يف لفت أنظار الرجال إليها زينتهاالرجال ذوي الرتعات الشهوانية، ولداللته على نية سيئة لدى املرأ
  ـ التزين احملرم ٣

فقد تلبس املرأة احلجاب، ولكنها يف نفس الوقت تزين ما ظهر من جسمها كالوجه والكفـني  
بالزينة احملرمة اليت جيوز كشفها، فلذلك كان ذلك الكشف نوعا من أنواع التربج، ولكن هذا لـيس  

، فقد ت اآلية الكرمية عن كل )٣١:النور(﴾ين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر منهاولَا يبد ﴿:تعاىلعاما، فقد قال 
وجيملها، سواء أكانت زينة خلقية كالوجه والشعر وحماسن اجلسم، أم مكتسبة كالثياب املرأة  ما يزين

 ﴾ إِلَّا ما ظَهر منها ﴿ستثن تومل ، واحللي واألصباغ وحنوها
ما ظهر حبكم الضرورة من غري  هل هووقدره؛ ﴾ إِلَّا ما ظَهر منها ﴿يف حتديد  وقد اختلف العلماء

، فقد ما جرت به العادة واجلبلة على ظهوره واألصل فيه الظهور أنهكأن كشفته الريح مثال، أو  ،قصد
،  ﴾ ر منهـا إِلَّا ما ظَه ﴿روي كال القولني يف تفسري اآلية، وقد مجع ابن اجلوزي األقوال يف تفسري 

  :١وهي سبعة أقوال هي
: أا الثياب رواه أبو األحوص عن ابن مسعود ويف لفظ آخر قال هو الرداء، قال القاضي أبو يعلى

الزينة الظاهرة الثياب وكل شئ  منها عورة حىت : وهذا القول أشبه وقد نص عليه امحد فقال
  .لغري عذرالظفر، ويفيد هذا حترمي النظر إىل شئ من األجنبيات 

  .أا الكف واخلامت والوجه
  .أا الكحل واخلامت روامها سعيد بن جبري عن ابن عباس

  .أا السواران واخلامت والكحل قاله املسور بن خمرمة
 .أا الكحل واخلامت واخلضاب قاله جماهد

 .أا اخلامت والسوار قاله احلسن
على الوجه والكفني ) ما ظهر منها(أن يقصر  والذي أرجحه :(أا الوجه والكفان، قال القرضاوي

وما يعتاد هلما من الزينة املعقولة بال غلو وال إسراف كاخلامت لليد والكحل للعني كما صرح به 
 (مجاعة من الصحابة والتابعني

أن : ١وقد قسم القرطيب أنواع الزينة، وما ميكن أن حتمل عليه اآلية، وهو تقسيم حسن خالصته
                                                

 . ٦/٣١:زاد املسري: انظر   )١(
 . ١٢/٢٢٩:القرطيب   )١(



 ١٢٦

خلقية ومكتسبة فاخللقية وجهها، فإنه أصل الزينة ومجال اخللقة، وأما الزينة املكتسبة : منيالزينة على قس
فهي ما حتاوله املرأة يف حتسني خلقها كالثياب واحللي والكحل واخلضاب، ومن الزينة ظاهر وباطن، 

طن فال حيل فما ظهر فمباح أبدا لكل الناس من احملارم واألجانب، على اخلالف الذي فيه، وأما ما ب
إبداؤه إال ملن استثنوا، وعلى هذا األساس وقع اخلالف يف بعض األمور هل هي من الزينة الظاهرة أم 

  . الباطنة، كما سبق ذكره
األصباغ واملساحيق للخدين والشفتني واألظافر وحنوها، فإا أما ما تستعمله بعض النساء اآلن من 

 .ه ومل خيتلف يف حترميه أحد من الفقهاءإظهارمن الغلو املستنكر، والذي ال جيوز 
ومثل هذه املساحيق يف احلرمة أنواع الطيب اليت خترج ا املرأة فتجذب بذلك أنوف الرجـال  

، قال )خروج املرأة من بيتها متعطرة متزينة ولو بإذن الزوج(:وأبصارهن، وقد عد ابن حجر من الكبائر
، بغي محله ليوافق قواعدنا على ما إذا حتققت الفتنة وين، عد هذا هو صريح هذه األحاديث :ابن حجر

، ومن األدلة على ١أما مع جمرد خشيتها فهو مكروه أو مع ظنها فهو حرام غري كبرية كما هو ظاهر
يعين زانية، وقال  ) كل عني زانية  واملرأة إذا استعطرت فمرت بالس فهي كذا وكذا(: ذلك قوله 
 :)٢ )ت على قوم ليجدوا رحيها فهي زانية وكل عني زانيةأميا امرأة استعطرت فمر   

  :٣ ، ومنها - رضي اهللا عنهم  - وقد رويت يف ذلك اآلثار الكثرية عن السلف الصاحل 
ورحيها يعصف فقال هلا أين تريدين يا أمة اجلبار ؟   - رضي اهللا عنه  - أن امرأة مرت بأيب هريرة 

 فارجعي فاغتسلي فإين مسعت رسول اهللا : قال. نعم :قال وتطيبت له ؟ قالت؛ قالت إىل املسجد 
  . ال يقبل اهللا من امرأة خرجت إىل املسجد لصالة ورحيها يعصف حىت ترجع فتغتسل: يقول

فمر بالنساء فوجد ريح رأس امرأة فقال من صاحبة ، وروي أن عمر بن اخلطاب خرج يوم عيد 
فإذا خرجت لبست أطيمرها أو أطيمر ، رأة لزوجها إمنا تطيب امل، هذا ؟ أما لو عرفتها لفعلت وفعلت 

  .فتحدث النساء أا قامت عن حدث، خادمها 
أميا امرأة تطيبت مث خرجت إىل املسجد ليوجد رحيها مل تقبل هلا صالة حىت : وعن أيب موسى قال
  . تغتسل اغتساهلا من اجلنابة

خرجت إحداكن إىل املسجد فال  إذا :( قال لنا رسول اهللا : وعن زينب امرأة عبد اهللا قالت

                                                
 . ٢/٧٢:الزواجر عن اقتراف الكبائر   )١(
 . ٥/٤٣٠: النسائي ٣/٢٤٦: ، البيهقي١٠/٢٧٠: ، ابن حبان٢/٤٣٠احلاكم    )٢(
 . ٦/٢١٦:مصنف ابن أيب شيبة: انظر هذه اآلثار يف   )٣(
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  ١(متس طيبا 
حيرصون على منع نسائهن إن تطينب وتعطـرن،    - رضي اهللا عنهم  - وقد كان السلف الصاحل 

فأقسم عليها ، أنه وجد من امرأته ريح جممر وهي مبكة   - رضي اهللا عنه  - فعن عبد اهللا ابن مسعود 
فأذن هلا فوجد ا رحيا طيبة رحيه ، تأذنته أن تأيت أهلها أن امرأته اس: أال خترج تلك الليلة، وعن إبراهيم

  . إن املرأة إذا تطيبت مث خرجت فإمنا طيبها شنار فيه نار: فجلسها وقال، 
نزل يب محوي فمسست طيبـا مث خرجـت   : وعن عثمان بن عبد اهللا بن سراقة عن أمه قالت

  .إمنا الطيب للفراش: فأرسلت إيل حفصة
فإن فعلت بطلـت  ، أنه ال حيل للمرأة إذا شهدت املسجد أن متس طيبا  وقد ذهب ابن حزم إىل

  .٢وغري ذلك من مجيع الصلوات، والعيد ، والعتمة ، سواء يف ذلك اجلمعة ؛ صالا 
يلتحق بالطيب ما يف معناه، فإن الطيب إمنا منع منه ملا فيه من حتريك داعية  :(قال ابن دقيق العيد

حلق به حسن املالبس ولبس احللي الذي يظهر أثره يف الزينة ومحل عليـه  الرجال وشهوم قال وقد أ
ما أحدث النساء بعده ملنعهن املسجد   لو أدرك رسول اهللا  :(بعضهم قول عائشة يف الصحيحني 

   ٣(كما منعت نساء بين إسرائيل
   ثالثا ـ النظافة

  :٤ويتعلق ا املسائل التالية
  :االغتسال

زوج حق إجبار زوجته على ما يتعلق من الطهارة حبقـه يف التمتـع أو   نص الفقهاء على أن لل
ومما ذكروه يف ذلك مما يتعلق باألحكام التعبدية حق إجبارها على الغسل من  بوجوب الصالة عليها،

احليض والنفاس، مسلمة كانت أو غري مسلمة، ألنه مينع االستمتاع الذي هو حق له، فملك إجبارها 
    .وإن احتاجت إىل شراء املاء فثمنه عليه، ألنه حلقه ،حقه على إزالة ما مينع

تفقوا أن للزوج حق إجبار املسلمة البالغة على الغسل من اجلنابة، ألن الصالة واجبة عليها، وال او
  .تتمكن منها إال بالغسل

فري ما مبا أن القواعد الشرعية تربط بني التكليف والقدرة على أدائه، فقد قال الفقهاء بوجوب توو
                                                

 . ٥/٤٣٢: ، النسائي٣/١٣٣: البيهقي   )١(
 . ١/٣٩٦:احمللى   )٢(
 . ٢/٣١٦:طرح التثريب: قال عنن   )٣(
 . ٧/٢٢٤: املغين   )٤(



 ١٢٨

ـ وهو يعاجل هذه الناحية من واقعه االجتماعي ـ  وقد ذكر ابن احلاج  حيقق هذا النوع من النظافة، 
يف كثري املعاصر  نا، وكأنه يعرب عن واقعاجلانب االتقصري الذي يقع فيه الكثري من املسلمني من إمهال هذ

منهم يشتري الدار باأللف، أو والعجب من أكثرهم أن الواحد :(فهو يقول ،من اتمعات اإلسالمية
يبنيها ابتداء مث يتوضأ يف طست، وال يعمل موضعا للوضوء فضال عن موضع الغسل، ومـا ذاك إال  
ألجل العوائد الرديئة املستهجنة القبيحة، وهو أم ال فكرة هلم يف الغالب إال يف صالح دنياهم، وما 

نوا متقني يف هذا الزمان، فإن أصابت اجلنابة كان من أمر الدين فال يفكرون فيه حىت يفجأهم إن كا
  ١ )بعض املتحفظني منهم على دينه خرج إىل احلمام، وترك أهله

كذلك جتـد  :(ويبني نتائج هذا التقصري يف أمر بسيط كان ميكنه جتاوزه بأقل التكاليف، فيقول
ري مـن ذلـك،   بعضهم يعطي يف صداق املرأة املئني، أو اآلالف، وال يعد موضعا للغسل بشيء يس

وكذلك املرأة تساعده على ترك ذلك فكأم اصطلحوا على فعل األسباب اليت تترك الصالة ألجلها، 
  .)والصالة ال تسقط بشيء من ذلك

ال جرم أن التوفيق :(بقوله يف اإلخالل باملودة الزوجية نتائج هذا التقصريحبسه املقاصدي مث يبني 
ينهما فعلى دخن، وإن قدر بينهما مولود فالغالب عليه إن نشـأ  بينهما قل أن يقع، وإن دامت األلفة ب

  ٢ )منهما معا  العقوق، وارتكاب ما ال ينبغي كل ذلك بسبب ترك مراعاة ما جيب من حق اهللا 
ولذلك فقد نص يف املدخل على أن املرأة لو طلبت من القاضي  أن جيعل هلا زوجها موضـعا  

  .للغسل حلكم هلا بذلك عليه
نراه يف اتمع من ترك الزوجات  مهية الغسل وأثره يف حمافظة املرأة على الصالة، وهو ماونظرا أل

للصالة أو تقصريهم فيها بسبب الغسل يذكر ابن احلاج ما ينبغي للزوج أن يعلم زوجته من الرخص يف 
إىل  أن يعلمها إذا اغتسلت يف البيت أن تترك رأسها مغطى ال تكشفه حىت إذا جـاءت (ذلك، ومنها 

غسله كشفته، وخللت شعر رأسها، وأفاضت املاء عليه مث نشفته يف الوقت، وغطته مث بعد ذلك تغسل 
سائر بدا، وإمنا يأمرها بذلك خيفة أن يصيبها يف رأسها أمل إن تركته مكشوفا حىت تفرغ من غسل 

أسها، ولـيس يف  مجيع بدا، وهلا أن تترك رأسها مغطى حىت تفرغ من غسل مجيع بدا، مث تغسل ر
  ١ )ذلك إال ترك الترتيب فيه، وهو يف الغسل ليس بواجب

  :حكم إجبار غري املسلمة على االغتسال
                                                

 . ٢/١٧٠: املدخل   )١(
 . ٢/١٧٠املدخل    )٢(
 . ٢/١٧٤: املدخل   )١(
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  :١قولني ىعل على االغتسال،غري املسلمة اختلف الفقهاء يف حكم إجبار 
وهو قول مالك يف أن له إجبارها عليه، وهو قول للشافعي ورواية عند احلنابلة، :  القول األول

  :ية ابن القاسم، ومن األدلة على ذلكروا
﴿ ويسأَلُونك عن الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتزِلُوا النساَء : تعاىلليحل للزوج وطؤها كما قال اهللا  •

كُمرثُ أَميح نم نوهنَ فَأْترطَهنَ فَإِذَا ترطْهى يتح نوهبقْرلَا تيضِ وحي الْمف   ـبحي إِنَّ اللَّه اللَّه
﴾رِينطَهتالْم بحيو ابِنيوأي باملاء ومل خيص مسلمة من غريها)٢٢٢:البقرة(الت ،.  

  . أن كمال االستمتاع يقف عليه، فإن النفس تعاف من ال يغتسل من جنابة •
لثوري وقول للشافعي وا يف رواية أشهبأنه ليس له إجبارها عليه، وهو قول مالك : القول الثاين

  :ومن األدلة على ذلك ورواية عند احلنابلة، 
﴿ ولَا يحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَق اللَّه في أَرحامهِن إِنْ كُن :تعاىلأا غري معتقدة لذلك لقوله  •

وإمنا خاطب اهللا عز وجل بذلك  ، وهو احليض واحلمل،)٢٢٨:البقرة(يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ﴾
  .املؤمنات

  )٢٥٦:البقرة(﴿ لَا إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الغي ﴾:تعاىلقوله  •
  .أن الوطء ال يقف عليه، فإنه مباح بدونه •

  :الترجيح
ة احملضـة، أمـا   نرى أن األرجح يف املسألة هو أنه ليس له إجبارها عليه الرتباطه بالناحية التعبدي

  .الغسل من احليض، فيكفيه منه أن تغسل حمل األذى كما بينا ذلك يف حمله
  :خصال الفطرة

يف املفهوم اإلسالمي، ما تستدعية الفطرة السليمة من إزالة قاذورات معينة  ٢يقصد خبصال الفطرة
النظافة والطهـارة  ومجيع هذه اخلصال مقصودها (:يف اجلسم، يستقذرها الطبع السليم، قال ابن تيمية

                                                
 . ٣/٩٠:، القرطيب٧/٢٢٤املغين    )١(
من سنن األنبيـاء،   وأن املعىن أا، اختلف العلماء يف املراد بالفطرة، وقد ذهب أكثر العلماء  إىل أن املراد ا هنا السنة    )٢(

ويطلق على الوهي وعلى االختراع وعلـى  . أصل الفطر بفتح الفاء الشق طوال: املعىن بالفطرة الدين، وقال الراغب: وقالت طائفة
ومنه فاطر السماوات واألرض أي املبتدئ ، أصل الفطرة اخللقة املبتدأة ، والفطرة اإلجياد على غري مثال، وقال أبو شامة ، اإلجياد 

واملراد بالفطرة يف أحاديث الباب أن هذه األشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة اليت فطر اهللا العباد عليها وحثهم عليها .لقهنخ
 . واستحبها هلم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة
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  ١)وإزالة ما جيمع الوسخ والدرن من الشعور واألظفار واجللد
وال شك يف تأثري مثل تلك القاذورات يف إفساد العالقة الزوجية خاصة وأن عالقة الزوجية عالقة 

  .أجسام كما هي عالقة قلوب، فقد تؤثر األجسام يف إفساد القلوب
ن اعتبار هذه اخلصال واحلث على التزامها، وما يرتبط ا وقد نص العلماء على املقاصد الشرعية م

ويتعلق ذه اخلصال (: من املصاحل، وذكروا من بينها حق الزوجني من هذه اخلصال، قال ابن حجر
واالحتيـاط  ، وتنظيف البدن مجلة وتفصيال ، منها حتسني اهليئة ، مصاحل دينية ودنيوية تدرك بالتتبع 

وخمالفـة شـعار   ، ىل املخالط واملقارن بكف ما يتأذى به من رائحة كريهة واإلحسان إ، للطهارتني 
واحملافظة على ما أشار إليه ، وامتثال أمر الشارع، الكفار من اوس واليهود والنصارى وعباد األوثان 

من مناسبة ، ملا يف احملافظة على هذه اخلصال )٦٤:غافر( ﴾وصوركُم فَأَحسن صوركُم ﴿: تعاىلقوله 
أو حافظوا على ما يسـتمر بـه   ، قد حسنت صوركم، فال تشوهوها مبا يقبحها: وكأنه قيل، ذلك 

ألن اإلنسان إذا بدأ يف اهليئة ، ويف احملافظة عليها حمافظة على املروءة وعلى التآلف املطلوب ، حسنها 
   ٢ )لعكس بالعكسوا، وحيمد رأيه ، فيقيل قوله ، اجلميلة كان أدعى النبساط النفس إليه 

وقد ورد التنصيص على هذه اخلصال يف أحاديث كثرية صنفت فيها الرسائل اخلاصة ا داللـة  
يقصد  على أمهيتها، ونرى أنه من اخلطأ التعامل حبرفية مع مثل هذه املسائل، فما كان رسول اهللا 

ص الشارب وتقليم األظفار اخلتان واالستحداد وق: الفطرة مخس(: احلصر، وال التحديد أما قوله مثال
علـى  ] من [ داللة (:، فهو من باب التمثيل ال من باب احلصر، قال ابن دقيق العيد ٣ )ونتف اآلباط

وقد ثبت يف أحاديث أخرى زيادة على ذلك، ، التبعيض فيه أظهر من داللة هذه الرواية على احلصر 
برفع الداللة وأن : فقيل، تيان ذه الصيغة فدل على أن احلصر فيها غري مراد، واختلف يف النكتة يف اإل

بل االختالف يف : وقيل، بل كان أعلم أوال باخلمس مث أعلم بالزيادة : وقيل، مفهوم العدد ليس حبجة 
أريد باحلصر املبالغة لتأكيد أمـر  : وقيل، ذلك حبسب املقام فذكر يف كل موضع الالئق باملخاطبني 

  ١ )اخلمس املذكورة
: قاصد الشريفة، فإن الراجح هو القول بوجوب هذه اخلصال، قال ابن العـريب وألجل هذه امل

فإن املرء لو تركها مل تبق صورته ، عندي أن اخلصال اخلمس املذكورة يف هذا احلديث كلها واجبة (
                                                

 . ١/٢٣٢:شرح العمدة   )١(
 . ١٠/٣٣٩: فتح الباري   )٢(
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 ١٣١

، وقد تعقب بأن األشياء اليت مقصودها مطلـوب  ١ )على صورة اآلدميني فكيف من مجلة املسلمني
، وهي النظافة ال حتتاج إىل ورود أمر إجياب للشارع فيها اكتفاء بـدواعي األنفـس   لتحسني اخللق 

  .فمجرد الندب إليها كاف
ومثل هذا االستدالل ال يصح من منطلقه، ألن دواعي األنفس خمتلفة، والقول باإلجياب ال يتناىف 

  .مع دواعي األنفس، بل يؤكدها
واألصل فيما أضـيف إىل  ، فطرة مبعىن الدين وقد استدل بعضهم بأن األحاديث دلت على أن ال

وقد ورد األمر باتباع ، الشيء أنه منه أن يكون من أركانه ال من زوائده حىت يقوم دليل على خالفه 
وكل شيء أمر اهللا باتباعه فهو علـى  ،   وثبت أن هذه اخلصال أمر ا إبراهيم ،   إبراهيم 

  .الوجوب ملن أمر به
وقت هلم يف ذلك أوقاتا، فعن  قوة، ومما يدل كذلك على هذا أن الرسول وهو دليل يف غاية ال

وقت لنا يف قص الشارب وتقليم األظفار ونتف اإلبط وحلق العانة أن (: ، قال - رضي اهللا عنه  - أنس 
  ٢ )ال يترك أكثر من أربعني يوما

ل ابن العـريب أن  أما عدد هذ اخلصال، فقد وردت فيه األحاديث والروايات املختلفة، وقد حاو
إذا أراد خصوص ما (:قال ابن حجر تعليقا على هذا احلصر، جيمع خصال الفطرة، فبلغ ثالثني خصلة 

  ٣ )وإن أراد أعم من ذلك، فال تنحصر يف الثالثني بل تزيد كثريا، ورد لفظ الفطرة فليس كذلك 
افظة على اجلمال وسنذكر هنا بعض األمثلة عن هذه اخلصال، وسنرى من خالهلا دورها يف احمل

  :الظاهري، ويف نفس الوقت على العالقات األسرية
وهي سنة مستقلة ليست : قال النووي، وهي عقد األصابع اليت يف ظهر الكف : غسل الرباجم

وقد أحلق ا إزالة مـا  ، يعين أا حيتاج إىل غسلها يف الوضوء والغسل والتنظيف ، خمتصة بالوضوء 
طف األذن وقعر الصماخ فإن يف بقائه إضرارا بالسمع، ويف حديث أنس أن جيتمع من الوسخ يف معا

  .أمر بتعاهد الرباجم عند الوضوء ألن الوسخ إليها سريع النيب 
واملراد به استعمال املوسى يف حلق الشعر من مكان خمصوص من اجلسد وقد وقع  :االستحداد

املراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكـر الرجـل   : قال النووي، يف بعض األحاديث التعبري حبلق العانة 

                                                
 . ١٠/٣٣٩: نقال عن فتح الباري   )١(
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  .١وكذا الشعر الذي حوايل فرج املرأة، وحواليه
وقد حكى النووي اختالف الفقهاء يف وجوب اإلزالة على الزوجة إذا طلب منها زوجها كذلك، 

  .ورجح القول بالوجوب
ه النتف، وقد روى يونس بن عبـد  ويتأدى أصل السنة باحللق وال سيما من يؤمل  :نتف اإلبط

ولكن ال أقوى ، إين علمت أن السنة النتف : األعلى قال دخلت على الشافعي ورجل حيلق إبطه فقال
من نظر إىل اللفظ : وقال ابن دقيق العيد. ٢واحللق كاف ألن املقصود النظافة: على الوجع، قال الغزايل

  .مزيل ومن نظر إىل املعىن أجازه بكل، وقف مع النتف 
ألن الوسخ جيتمع فيه ، وهو إزالة ما يزيد على ما يالبس رأس اإلصبع من الظفر : تقليم األظفار

ويستحب االستقصاء ، وقد ينتهي إىل حد مينع من وصول املاء إىل ما جيب غسله يف الطهارة، فيستقذر 
  . يف إزالتها إىل حد ال يدخل منه ضرر على األصبع

  :على خصال الفطرة حق الرجل يف إجبار زوجته
على النظافة من إزالة الوسخ والدرن وتقلـيم   زوجته احلق يف إجبارللرجل أن نص الفقهاء على 

األظفار، وإزالة شعر العانة، إذا خرج عن العادة، وتستوي يف هذا املسلمة وغري املسلمة، الستوائهما يف 
  . حصول النفرة من ذلك حاهلا

جبارها على تقليم األظافر إن طالت قليال، حبيث تعافها النفس وقد اختلف الفقهاء يف حقه يف إ
  .على قولني

  :واختلفوا يف حقه يف منعها من أكل ما له رائحة كريهة، كالبصل والثوم والكرات ؟ على قولني
  . أن له احلق يف منعها من ذلك، ألنه مينع القبلة، وكمال االستمتاع: القول األول
  . منعها منه، ألنه ال مينع الوطء أنه ليس له: القول الثاين

واألرجح يف كل ذلك ما ذكرنا سابقا من الوجوب، ألن مصلحة كال الزوجني، بل مصـلحة  
األسرة مجيعا قد تتعلق بأمثال هذه املظاهر املزعجة، ويضاف إىل ذلك يف عصرنا الدخان، فهو مـع  

ألسرة خطر كبري قد ال يكتفى جبعلـه  حرمته خارج البيت بإمجاع العلماء املعاصرين إال أنه بالنسبة ل
صغرية، بل قد حيتاج إىل فتوى باعتباره من الكبائر، بل حيتاج إىل فتوى أخطر، وهي اعتبـاره مـن   
العيوب اليت تستحق الزوجة ا اخليار، ألن خماطر الدخان ال تصب الرجل وحده بل تعم معه زوجته 

  .هذا اال وأوالده صحيا ونفسيا، ويكفي ذلك لفتاوى جريئة يف
                                                

 . ١/٥٤: عون املعبود: نقال عن   )١(
 . ١/١٤٥: اإلحياء   )٢(



 ١٣٣

  مسؤولية الزوجة على بيت الزوجيةـ  ٤
  أوال ـ حكم مالزمة الزوجة بيت الزوجية

، فال خيرجن إال ١األصل الشرعي يف النساء سواء كن متزوجات أو غري متزوجات هو لزوم البيت
حلاجة، ولذلك كان من حقوق الزوج على زوجته ما يسميه الفقهاء مبلك االحتباس، وهو صريورة 

  :على ذلكالنصية وجة ممنوعة من اخلروج والربوز إال بإذن الزوج، ومن األدلة الز
واألمر باإلسكان ي عن ، )٦:الطالق(﴿ أَسكنوهن من حيثُ سكَنتم من وجدكُم ﴾:تعاىل قوله •

  .إذ األمر بالفعل ي عن ضده، واإلخراج ، والربوز ، اخلروج 
 :(قال القرطيب) ٣٣:األحزاب( ي بيوتكُن ولَا تبرجن تبرج الْجاهلية الْأُولَى﴾﴿ وقَرنَ ف:تعاىل قوله •

فقد دخل غريهن فيه باملعىن،  معىن هذه اآلية األمر بلزوم البيت، وإن كان اخلطاب لنساء النيب 
ون واإلنكفاف على هذا لو مل يرد دليل خيص مجيع النساء كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بي

مبالزمة بيون وخاطبهن بذلك تشريفا   اخلروج منها إال لضرورة، فأمر اهللا تعاىل نساء النيب 
 ٢(هلن

 )١:الطالق(﴿ لَا تخرِجوهن من بيوتهِن ولَا يخرجن  :﴾ قوله  •
روحة را وهي يف قعر وأقرب ما تكون ب، املرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان : (قوله  •

  ٣ )بيتها
ذهـب  : يا رسول اهللا: فقلن  جئن النساء إىل رسول اهللا : قال  - رضي اهللا عنه  - عن أنس  •

فما لنا عمل ندرك به عمل ااهدين يف سـبيل اهللا ؟    الرجال بالفضل واجلهاد يف سبيل اهللا 
فإا تدرك عمل ااهدين ، ها منكن يف بيت –أو كلمة حنوها  –من قعدت (:  فقال رسول اهللا 
  ٤ )يف سبيل اهللا

                                                
، اآلداب ٥/٣٢٨: ، الفروع٢/١٢:، املدخل٣/١٥٣: ، الفتاوى الكربى٧/٢٢٥:، املغين١٩/١٠٧:املوسوعة الفقهية    )١(

 . ٥/٥٤٨: ، التاج واإلكليل٢/٣٦٠:نصاف، اإل٣/٤٣٧:، فتح القدير٣/٣٧٤:الشرعية
 . ١٤/١٧٨:القرطيب   )٢(
 . ٤/٣١٤: ، جممع الزوائد٣/٤٧٦: ، الترمذي١٢/٤١٢: ، ابن حبان٣/٩٣: ابن خزمية   )٣(
حديث ال يصح قال ابن حبان روح أي أحد رجاله يروي عن الثقـات  : ، قال ابن اجلوزي٣/١٦٣: املعجم األوسط   )٤(

 . ١/٢٩٩: ، اروحني٦/٢٤٨: فيض القدير: الرواية عنه، انظراملوضوعات ال حتل 



 ١٣٤

  ١(عليكن بالبيت فإنه جهادكن :(أنه قال  عن عائشة، رضي اهللا عنها، عن النيب  •
ألن ذلك مما يريب الـزوج  ؛ أا لو مل تكن ممنوعة عن اخلروج والربوز الختل السكن والنسب  •

  .وحيمله على نفي النسب
  :ة يف بيت الزوجية ما يترتب على رفض الزوجة اإلقام

سواء أكـان بعـد   ، نص الفقهاء على أن املرأة إذا امتنعت عن اإلقامة يف بيت الزوجية بغري حق
، وطلب زوجها اإلقامة فيه، أم امتنعت عن أن جتيء إليه ابتداء بعد إيفائها معجل مهرها ، خروجها منه 

، وتت حق الزوج يف االحتباس املوجب للنفقةألا باالمتناع قد ف؛ فال نفقة هلا وال سكىن حىت تعود إليه
  .فتكون ناشزا، وقد سبق ذكر اخلالف يف املسألة

  ثانيا ـ صفات بيت الزوجية
ميكن حصر الصفات اليت حتدث عنها الفقهاء حول صفة بيت الزوجية يف الصفتني التاليتني على 

  :اختالف بينهم يف بعض فروعهما
  :ـ أن تكون حبسب حال الزوج ١

  :الفقهاء يف اعتبار حال الزوج يف النفقة على قولنياختلف 
أن املعترب يف املسكن الشرعي للزوجة هو سعة الزوج وحال الزوجة، وهو قـول   :القول األول

  : وهو قول الشريازي من الشافعية، واستدلوا على ذلك مبا يلي، املالكية واحلنابلة وأكثر احلنفية
لينفق ذُو  ﴿: تعاىل،وقوله ) ٦:الطالق(﴾حيثُ سكَنتم من وجدكُم أَسكنوهن من  ﴿: تعاىلقوله  •

ـ    ـا إِلَّـا مفْسن اللَّه كَلِّفلَا ي اللَّه اها آتمم قنففَلْي قُهرِز هلَيع رقُد نمو هتعس نم ةعـا  ساها آت
  .جة أوىلفالزو، وهاتان اآليتان يف املطلقة ) ٧:الطالق(﴾

وملا كان مـن  ، القياس على سائر النفقات باعتبار أن كال منهما حق مترتب على عقد الزواج  •
  .املعترب يف النفقة هو حال الزوجني، فكذلك السكىن

ألن الزوجة ؛ أن املعترب يف املسكن الشرعي هو حال الزوجة فقط، وهو قول الشافعية :القول الثاين
والضرر منهي عنـه  ، ميكنها إبداله، فإذا مل يعترب حاهلا فذلك إضرار ا  فال، ملزمة مبالزمة املسكن 

ألا ال متلك ؛ وال بد أن يكون املسكن يليق ا عادة (:شرعا، أما النفقة فيمكنها إبداهلا، قال الشربيين
ـ ؛ خبالف النفقة  والكسوة حيث روعي فيهما حال الزوج ، فروعي فيه جانبها ، االنتقال منه  ا أل
وينظر إىل ما يليق ا من سعة أو ، فإن مل تكن ممن يسكن اخلان أسكنت دارا أو حجرة ، متلك إبداهلما

                                                
 . ٦/٦٨: أمحد   )١(



 ١٣٥

   ١ ))٦:الطالق( ﴾ولَا تضاروهن لتضيقُوا علَيهِن  ﴿: تعاىلقال ، ضيق 
  : الترجيح

هو ما نصت عليه نرى أن األرجح يف املسألة ـ كما ذكرنا سابقا ـ هو اعتبار حال الزوج، و  
اآليات السالفة صراحة، وهو ما تفرضه كذلك القواعد الشرعية اليت تأىب التفريق بني املسلمني بـأي  

  .سبب من األسباب إال سبب التقوى
  :ـ انفراد الزوجة بالسكىن ٢

حتدث الفقهاء عن حق املرأة يف انفرادها بالسكن، وهو أن يكون هلا مطلق التصرف فيه، وميكن 
  :٢احلاالت اليت ميكن أن يشترك مع الزوجة فيها غريها يف احلاالت التالية أن حنصر

  :اجلمع بني الزوجة ووالدي الزوج: احلالة األوىل
  :اختلف الفقهاء يف حكم اجلمع بني الزوجة ووالدي الزوجة على قولني

لفقهاء ال جيوز اجلمع بني األبوين والزوجة يف مسكن واحد، وهو مذهب مجهور ا :القول األول
ألن ؛ من احلنفية والشافعية واحلنابلة، ولذلك يكون للزوجة االمتناع عن السكىن مع واحد منـهما  

  .وليس ألحد جربها على ذلك، االنفراد مبسكن تأمن فيه على نفسها وماهلا حقها 
 ونص احلنفية على أنه لو كان يف الدار بيوت، ففرغ هلا بيتا، وجعل لبيتها غلقا على حدة، فليس

  .٣هلا أن تطالبه ببيت آخر
وقد أوجبه اهللا ، السكىن من كفايتها فتجب هلا كالنفقة (وقد عللوا ذلك كما قال الزيلعي بأن 

ألا تتضرر به فإا ال تأمن ؛ وإذا أوجب حقا هلا ليس له أن يشرك غريها فيه ، مقرونا بالنفقة  تعاىل
ألا رضيت بانتقاص ؛ ومن االستمتاع إال أن ختتار ومينعها ذلك عن املعاشرة مع زوجها ، على متاعها 

  ٤ )حقها
فقد نصوا على عدم جواز ، التفريق بني الزوجة الشريفة والوضيعة، وهو قول املالكية :القول الثاين

إال إذا كان يف اجلمع بـني  ، وجبواز ذلك مع الزوجة الوضيعة، اجلمع بني الزوجة الشريفة والوالدين 
ضرر عليها، قال عبد امللك بن املاجشون يف املرأة تكون هي وأهل زوجها يف دار  الوضيعة والوالدين

رب امرأة ال يكون هلا ذلك، لكون (:واحدة، فتقول إن أهلك يؤذونين فأخرجهم عين أو أخرجين عنهم
                                                

 . ٥/١٦١:مغين احملتاج   )١(
، التـاج  ٣/٥٩٩:،رد احملتـار ٤/٣٩٧:، فـتح القـدير  ٢/٨٦:، اجلوهرة النرية٤/٣٩٧:، العناية٤/٢٣:بدائع الصنائع   )٢(

 . ٤/٣٩٥:، منح اجلليل٤/١٨٩:، اخلرشي١/٢٧٥:، شرح ميارة٤/٢١٤:، فتاوى السبكي٥/٥٤٨:واإلكليل
 . ٤/٢٣:بدائع الصنائع   )٣(
 . ٤/٣٩٧:العناية: وانظر ٣/٥٦٠:نصب الراية   )٤(



 ١٣٦

صداقها قليال، وتكون وضيعة القدر، ولعله أن يكون على ذلك تزوجها، ويف املرتل سعة، فأما ذات 
  ١ )فال بد له أن يعزهلا، فإن حلف عن ذلك محل على احلق أبره أو أحنثهالقدر 

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة أن هذا احلق ثابت للمرأة بغض النظر عن نظر اتمـع لشـرفها أو   
دناءا، ألن احلقوق الزوجية تقتضي العدالة، وهي تستلزم املعاملة الواحدة لكل الزوجـات، إال إذا  

  .الزوجة بإسقاط حقها رضيت
أما كون هذا حقا للمرأة، فال شك فيه، بل نراه يف ظروف كثرية واجبا، ألن معظم املشـاكل  
العائلية سببها تدخل األهل يف حياة الزوجني، فلذلك من سد الذريعة إغالق هذا الباب، وتوفري احلرية 

املرأة قد حتتاج للتزين لزوجهـا،  الكافية للزوجة يف بيت زوجها، ألن العشرة احلسنة تقتضي ذلك، ف
  .وسكنها مع أهله يف بيت واحد حيرمها من حقها يف التزين، بل حيرم الزوج أيضا من حقه يف ذلك

أما اعتبار األعراف ذلك عقوقا، فهو من سوء الفهم ملعىن اإلحسان للوالـدين، فاإلحسـان ال   
  .بط الطاعة يف املعروفيقتضي صريورة الولد رقيقا لرغبات والديه، بل هو مضبوط بضا

ولكنا مع ذلك نستثين ما لو كان للزوج والدان كبريان حيتاجان للخدمة، وليس لديهما غريه، فإن 
الواجب عليه يف هذه احلالة أن حيسن هلما خبدمتهما، وال حيق للمرأة أن تطالبه باالنفراد بالسكن ملا قد 

الزوج قبل الزواج أن خيرب زوجته حبالته حىت يؤدي إليه من ضياع حقهما، ويف هذه احلالة جيب على 
  .يكون زواجها منه عن بينة

إن كان األب واألم (:وقد اشتد يف هذا ابن حزم، واستدل لذلك بالنصوص الكثرية، قال ابن حزم
حمتاجني إىل رمحة االبن، أو االبنة الناكح، مل جيز لالبن وال لالبنة الرحيل، وال تضييع األبوين أصال، 

أوجب من حق الزوج والزوجة، فإن مل يكن باألب واألم ضرورة إىل ذلك، فللزوج إرحال  وحقهما
  ٢ )امرأته حيث شاء مما ال ضرر عليهما فيه

ونالحظ أن ابن حزم مل خيص بذلك االبن املتزوج وحده،، بل قال بفرضيته على املرأة املتزوجة 
أَنْ اشكُر لي ولوالديك  ﴿: تعاىلين، كقوله نفسها، وقد استدل لذلك باآليات احلاثة على طاعة الوالد

الشكر هلما بالشكر له عز وجل، فافترض   تعاىلفقد قرن : ، قال ابن حزم)١٤:لقمان(﴾إِلَي الْمصري
اهللا عز وجل أن يصحب األبوين باملعروف، وإن كانا كافرين يدعوانه إىل الكفر، ومن ضيعهما فلم 

  )فايصحبهما يف الدنيا معرو
                                                

 . ٢/٥١٣:، حاشية الدسوقي٥/٥٤٩: ، التاج واإلكليل٤/١٨٨: اخلرشي: انظر   )١(
 . ١٠/٣٣١:احمللى   )٢(



 ١٣٧

  :طلب الزوجة االنفراد بالسكن بعد قبوهلا بالسكن مع والديه
فسكنت مث طلبت االنفراد مبسكن خاص ا، ، إذا اشترط الزوج على زوجته السكىن مع األبوين

  :فقد اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني
  .الوالدينإال إذا أثبتت الضرر من السكن مع ، ليس هلا ذلك، وهو قول املالكية  :القول األول
وإن كان قادرا يلزمه، وهو قول احلنابلـة،  ، إن كان عاجزا ال يلزمه إجابة طلبها : القول الثاين

  .وقيل ال يلزمه غري ما شرطته عليه
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن يبحث الزوجان عن حل وسط، يرضيهما مجيعا، وال يضيع حق 
ت الزوجة، أو مل جيد الزوج لعسره، فإن القواعد الشرعية تلـزم  أهله كما ذكرنا سابقا، ولكن إن أب

الزوجة بالصرب، مع ثبوت حقها يف اخللع إن أرادت ذلك، ألن اخلطأ جاء من جهتها، أما مطالبتـها  
  .بالتفريق بدون عوض للزوج ففيه مضرة بالغة له
ال سـيما إذا  ، نـه  ال جيب عليه ما هو عاجز ع(: وقد سئل ابن تيمية عن هذه املسألة، فأجاب

، بل كان قادرا على مسكن آخر مل يكن هلا عند كثري من أهل العلم كمالك ، شرطت الرضا بذلك 
فكيف إذا كان عاجزا، وليس هلا أن تفسخ ، غري ما شرط هلا ، وأحد القولني يف مذهب أمحد وغريمها 

كىن الفقري وهو عاجز عن وإن كان قادرا، فأما إذا كان ذلك للسكن ويصلح لس، النكاح عند هؤالء
  ١ )فليس هلا أن تفسخ بال نزاع بني الفقهاء، غريه 

  :اجلمع بني الزوجة وأهلها: احلالة الثانية
اتفق الفقهاء على أنه ليس للزوجة أن تسكن أحدا من األهل غري ولدها من غري الزوج، وللزوج 

ق الزوج يف زوجته من إسكان أقارا وح، أو له حق االنتفاع به، ألن املرتل إما ملكه؛ منعها من ذلك
  . فإذا رضي الزوج بسكىن أحد من أهلها معها فال شيء يف ذلك، معها يسقط برضاه

أما إذا كان املسكن ملكا هلما، أو كان هلا خاصة، فال جيوز للزوج منع أهلها من السكىن معها إذا 
  . أرادت ذلك

  :ن غريها يف مسكن واحداجلمع بني الزوجة وولد الزوج م:  احلالة الثالثة
اتفق الفقهاء على عدم جواز اجلمع بني ولد الزوج من غريها إذا كان كـبريا يعـرف أسـرار    

وهذا حق للزوجة فيسقط برضاها، أما إن ، العالقات الزوجية، ألن السكىن معه فيها إضرار بالزوجة 
  :كان الولد صغريا ال يعرف ذلك، فقد اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني
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وهو قـول  ، وليس هلا احلق يف االمتناع من السكىن معه، أن إسكانه معها جائز : القول األول
  .احلنفية

أن الزوجة ال جيوز هلا االمتناع من السكىن مع ولد زوجها من غريها إذا كانت تعلم : القول الثاين
كان له حاضنة فللزوجة احلق و، به حال البناء، وهو قول املالكية، فإن كانت ال تعلم به عند البناء ا 

يف االمتناع من السكىن معه، وإن مل يكن لولد زوجها من غريها حاضنة غري أبيه فليس هلا االمتناع عن 
  .السكىن معه
  :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين ألن احلياة الزوجية ينبغي أن تبىن على الصراحة املطلقة 
  .رأت بعد البناء ما حتس فيه بنوع من الغرر كان هلا احلق يف الرفض بني الزوجني، فلذلك إن

  :اجلمع بني الزوجة وولدها من غري الزوج يف مسكن واحد: احلالة الرابعة
  :اختلف الفقهاء فيما لو كانت تريد إسكان ولدها من غري الزوج على قولني

ض فال جيوز هلا إسكانه معهما، وهو ال جيوز هلا إسكانه إال برضا الزوج، فإن مل ير: القول األول
، وعدم علمه ، والشافعية واحلنابلة، ومل يفرقوا بني علم الزوج بوجود ولد هلا وقت البناء ، قول احلنفية 

  .أو بني وجود حاضنة للولد أم ال
بل نص الشافعية على أنه جيوز للزوج منع ولد الزوجة من الدخول إليها، إذا كانت ساكنة مبحل 

نفعته، دون ما إذا كانت ساكنة مبلكها، إن تربعت له بالسكىن فيه، ويستوي يف احلالة األوىل يستحق م
ما لو كان الزوج املانع غائبا أم حاضرا، فإن أدخلته  بغري رضاه أمثت، وال تكون ناشزة، أما إن كان 

أو قتله جان آخر ، إخراجه لغري املميز يضره، فإنه يلزمه رفع األمر للقاضي، فإن تعدى وأخرجه فكسره 
  .١أمث الزوج والضمان على اجلاين أو مالكه املقصر ألنه املباشر

أو ، ال جيوز للزوج أن مينعها من إسكان ولدها من غريه إن كان يعلم به وقت البناء  :القول الثاين
جة أن فإن كان ال يعلم به وله حاضن فليس للزو، وال  حاضن له، وهو قول املالكية، كان ال يعلم به 

  :تسكنه معها عندهم، وقد نص على هذا ناظمهم بقوله
  ومينع الزوجان من إخراج من    من حني االبتناء معهما سكن
د لواحـد أو أم     ويف سواهم عكس هذا احلكم   مـن وـل

أو وجدت عنده ولدا له صغريا ، وقد فسر بأنه إذا بىن الزوج بزوجته فأتت معها بولدها الصغري 
وال هلا ، أو أرادت إخراج ولده عنها فليس ذلك له ، ولد معهما، مث أراد إخراج ولدها وسكن ذلك ال
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وكذلك إذا وجدت عند الزوج أمه وسـكتت مث  ، وجيرب املمتنع منهما على السكىن مع ذلك الولد 
  .١امتنعت من  السكىن معها فليس هلا ذلك

  : الترجيح
ه املالكية، ملراعام حق الزوج باشتراط علمه نرى أن األرجح يف املسألة هو التفصيل الذي ذكر

قبل البناء حىت ال يكون زواجه مبنيا على الغرر، وحق االبن باشتراط احلاضن له، وهو تفصيل ال بـد  
  .منه، وال يصح معه إطالق القول كما ذهب اجلمهور

عليها، وال نرى كذلك صحة ما نص عليه الشافعية من عدم إذن الزوج البن زوجته يف الدخول 
فأي رعاية حلق الزوجة إذا منع ابنها من زيارا، وأي مضارة أعظم من هذه املضارة، بل نعجـب أن  

  .يقول مثل هذا من يعترب املضارة يف إنقاص لقمة من القوت، مث ال يراها يف التفريق بني األم وابنها
عن احلقوق املعنويـة،  وسبب هذا القول هو مغاالة بعض الفقهاء يف احلقوق املادية مع التغاضي 

والنفسية، واليت قد تكون أهم من احلقوق املادية، وقد رأينا مراعاة الشرع هلذه احلقوق يف الفصـل  
  .اخلاص بذلك

  :اجلمع بني زوجتني يف مسكن واحد لكل واحدة بيت فيه: احلالة اخلامسة
لك ليس من املعاشرة ألن ذ؛ اتفق الفقهاء على أنه ال جيوز اجلمع بني  امرأتني يف مسكن واحد 

لو أراد الزوج أن يسكنها (: وألنه يؤدي إىل اخلصومة اليت ى الشارع عنها، قال الكاساين، باملعروف 
عليه أن يسكنها يف ؛ مع ضرا أو مع أمحائها، كأم الزوج وأخته وبنته من غريها وأقاربه فأبت ذلك 

كنة وإباؤها دليل األذى والضرر، وألنه حيتاج إىل ألن رمبا يؤذينها ويضررن ا يف املسا؛ مرتل مفرد 
   ٢ )أن جيامعها ويعاشرها يف أي وقت يتفق وال ميكنه ذلك إذا كان معهما ثالث

وأما اجلمع بينهما يف دار لكل واحدة من الزوجتني بيت فيها فذهب إىل جواز ذلـك مجهـور   
وال يشترط رضامها يف اجلمع ، ق به وغلق يغل، الفقهاء، بشرط أن يكون لكل بيت مرافقه اخلاصة به 

  . ٣بينهما
وقد اختلف الفقهاء يف هذا احلكم هل هو حق خالص للمرأة يسقط برضاها، أم أنـه واجـب   

  :شرعي على قولني
إن منع اجلمع بني امرأتني يف مسكن واحد حق خالص هلما فيسقط برضامها، وهو  :القول األول
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  .قول اجلمهور
ق ال يسقط ولو رضيت الزوجة به، وهو قول ابن عبد السـالم مـن   أن هذا احل: القول الثاين

  .املالكية
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو اجلمع بني القولني، مع وضع كل قول حلالة خاصة، ففي احلالـة  
العادية، يكون هذا حقا للمرأة جيوز أن تتنازل عنه، فتسكن مع ضراا مسكنا واحدا، أما إذا خشي 

الفتنة بني ضراته فإن هذا ال يصري حقا قد يتنازلن عنه، بل يصبح واجبا لعدم استقامة احليـاة  الزوج 
  .الزوجية بدونه

  ضوابط خروج املرأة من بيت الزوجية: ثالثا
  :قيد الفقهاء جواز خروج املرأة من بيتها أو من بيت زوجها بالشروط التالية

  ـ اخلروج للحاجة الضرورية ١
  :لة اليت ميكن من خالهلا حصر أنواع احلاجات اليت خترج بسببها املرأةوسنذكر بعض األمث

  :اخلروج للحاجة اخلاصة
، اتفق الفقهاء على أنه جيوز للمرأة أن خترج من بيت الزوجية بال إذن الزوج إن كانت هلا نازلة 

نـت حتتـاج إىل   أو كا، ومثله ما لو ضرا ضربا مربحا ، ومل يغنها الزوج الثقة أو غريه من حمارمها
قد (: لزوجه سودة وقد قال اخلروج لقاض تطلب عنده حقها، وغريها مما قد تدعو الضرورة إليه، 

 ١ )أذن اهللا لكن أن خترجن حلوائجكن
كما ، يف احلقل أو السوق ، لقضاء حاجة هلا أو لزوجها وأوالدها ، وللمرأة أن خترج من بيتها 

كنت أنقل النوى على : (، رضي اهللا عنهافقد قالت،  بكر كانت تفعل ذات النطاقني أمساء بنت أىب
  ٢ )وهي من املدينة على ثلثي فرسخ - زوجها  - رأسي من أرض الزبري 

  :اخلروج للمصلحة العامة
  :ومن مواضعها اليت دلت عليها النصوص

  :اخلروج للدعوة
تصا بالرجـال،   نصت األدلة الشرعية على أن واجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ليس خم

والْمؤمنونَ  ﴿  تعاىلقال ، يف حتمل أعظم املسؤوليات يف احلياة اإلسالمية ، الرجل واملرأة شريكني ف
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كَاةَ  ويؤتونَ الزوالْمؤمنات بعضهم أَولياُء بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عن الْمنكَرِ ويقيمونَ الصلَاةَ
امرأة يف  ، وهلذا وجدنا)٧١:التوبة(﴾ويطيعونَ اللَّه ورسولَه أُولَئك سيرحمهم اللَّه إِنَّ اللَّه عزِيز حكيم

فريجع عن ، وهو يتحدث فوق املنرب على مأل من الناس  ،املسجد ترد على أمري املؤمنني عمر الفاروق
  ) ت امرأة وأخطأ عمرأصاب: (رأيه إىل رأيها ويقول

  :اخلروج مع اجليش
لتقوم بأعمال اإلسعاف والتمريض وما شابه ، للمرأة أن خترج مع اجليش نصت األدلة على أن 

كنا نغزو مـع  : (عن الربيع بنت معوذ األنصارية قالت، فذلك من اخلدمات املالئمة لفطرا ولقدراا
غزوت : (عن أم عطية قالتو، ١ )جلرحى إىل املدينةنسقي القوم وخندمه ونرد القتلى وا رسول اهللا 

وأقوم ، وأداوي اجلرحى ، وأصنع هلم الطعام ، أخلفهم يف رحاهلم ، غزوات  سبع مع رسول اهللا 
  ٢ )على الزمىن

فلذلك مل يرد أا كانت ، طبيعة املرأة ووظيفتهافمسؤولية املرأة حسب هذه النصوص تتالءم مع 
قـد  ف، إذا دعت الضرورة لذلكإال ، من شأا ليس ذلك ألن ود الكتائب حتمل السالح وتقاتل وتق

اختذته إن دنا مين أحد من : (فلما سأهلا زوجها أبو طلحة عنه قالت، اختذت أم سليم يوم حنني خنجراً 
حىت ، بالًء حسناً يف القتال يوم أحد اليت أبلت أم عمارة األنصارية ، ومثلها ٣ )املشركني بقرت بطنه

حىت إذا قتل مسيلمة الكذاب عادت ، وىف حروب الردة شهدت املعارك بنفسها،   عليها النيب أثىن
  .وا عشر جراحات

  :اخلروج للعمل وضوابطه الشرعية
ختتلف مواقف األزواج من عمل املرأة، فهناك الزوج احملافظ الذي ال جييز لزوجته أي عمل ولو 

قيود الشرعية، ويف مقابله الذي حيرص على عملها بغض النظر توقفت عليه املصلحة العامة وتقيد بكل ال
  .عن نوعه وانضباطه، فاملهم عنده أن تكون زوجته ذات مال ليأخذ منه حبق أو غري حق

وهلذا حيتاج الكالم يف هذه املسألة إىل نوع من الضبط يضع األمور يف نصاا، لتبىن احلياة الزوجية 
  .على أسس شرعية صحيحة

مل املرأة يف فترة من الفترات حمل نزاع كبري بني احملافظني وأنصار احلداثة والتغيري، وال وقد كان ع
موقف أنصار : يزال هذا الصراع قائما يف بعض ااالت، واملوقف العلمي يقتضي ذكر كال املوقفني
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  .عمل املرأة وما أوردوه من أدلة، واملوقف الشرعي املباين لذلك
ئل واخلالفات مل ترد يف كتب الفقه القدمية، فسيكون جل اعتمادنا على ما ومبا أن مثل هذه املسا

كتبه املعاصرون وخاصة الشيخ يوسف القرضاوي الذي أوىل هذه الناحية أمهية خاصة يف كتبه الفقهية 
  .أو الفكرية

  :دعاة العمل املطلق للمرأة وأدلتهم
لق للمرأة على حسب تعبري الشيخ يوسف من األدلة أو الشبهات اليت يتعلق ا أنصار العمل املط

  :القرضاوي ما يلي
وضرر على االقتصاد ، وإبقاؤها يف البيت بال عمل تعطيل هلذا النصف ، ن املرأة نصف اتمع أ

  .فمصلحة اتمع تقضي بعمل املرأة، القومي 
وعمـل  ، فإن تكاليف احلياة قد تزايدت يف هذا العصر ، مصلحة األسرة كذلك تقضى بعملها 

  .وخصوصا يف البيئات احملدودة الدخل، املرأة يزيد من دخل األسرة ويعاون الرجل على أعباء املعيشة 
فإن االحتكاك بالناس وباحلياة وباتمع خارج البيـت  ، مصلحة املرأة نفسها تدعو إىل العمل 

  .ران األربعةما كان هلا أن حتصل عليها داخل اجلد، وميدها خبربات وجتارب ، يصقل شخصيتها 
أو يهملـها  ، فقد ميوت أبوها أو يطلقها زوجها ، أن العمل سالح يف يدها ضد عوادي الزمن 

وقطيعة ، وشاع فيه العقوق ، وال سيما يف زمن غلبت فيه األنانية . فال تذهلا الفاقة واحلاجة، أوالدها 
  .نفسي نفسي: وقول كل امرئ، األرحام 

  :الرد على هذه الشبهات
  :به على الشبهات السابق ذكرها وغريها ومما رد

ولسنا مكلفني ، ليس حجة علينا  ال يصح االستدالل به، ألنهاالحتجاج بالغرب احتجاج باطل أن  •
، )٦:الكـافرون (لَكُم دينكُم ولي ديـن﴾ِ  ﴿: تعاىل، وقد قال إهلا يعبد وال قدوة تتبعه أن نتخذ

ياع األعمى واملواالة املطلقة لغري املسلمني، فكيف إذا وحذرت النصوص القرآنية الكثرية من االنص
  .كانوا أعداء لنا

بعد أن نكل ، تسوقها احلاجة إىل القوت ، جمبورة ال خمتارة  العملن املرأة يف الغرب خرجت إىل أ •
وقد أغنانـا اهللا  ، وال أنثى ألنوثتها ، يف جمتمع قاس ال يرحم صغرياً لصغره ، الرجل عن إعالتها 

حممد يوسف أثناء حديثه عن عنايـة   األستاذالنفقات يف شريعتنا عن مثل هذا، وقد ذكر  بنظام
ولعل من اخلري أن أذكر هنا أىن حني إقاميت بفرنسا كانت ختدم األسرة اليت : (اإلسالم باألسرة قال
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ختدم ملاذا : فسألت ربة البيت، نزلت يف بيتها فترة من الزمن فتاة يظهر عليها خمايل كرم األصل 
أا من : ويوفر هلا ما تقيم به حياا ؟ فكان جواا، هذه الفتاة ؟ أليس هلا قريب جينبها هذا العمل 

ملاذا : فسألت. ولكنه ال يعىن ا وال يهتم بأمرها، وعمها غين موفور الغىن ، أسرة طيبة يف البلدة 
وعـرفتين أن  ، من هذا القول  ليحكم هلا عليه بالنفقة ؟ فدهشت السيدة، ال ترفع األمر للقضاء 
ومن لنا مبثل هذا : فقالت، وحينئذ أفهمتها حكم اإلسالم يف هذه الناحية . ذلك ال جيوز هلا قانونا

التشريع؟ لو أن هذا جائز قانونا عندنا ملا وجدت فتاة أو سيدة خترج من بيتها للعمل يف شركة أو 
  ) مصنع أو معمل أو ديوان من دواوين احلكومة

وأصبحت املرأة نفسها هناك تشكو من ، غرب اليوم يشكو من عمل املرأة وما جره من آثار ن الأ •
يف مقالة نشرا يف جريدة ) آنا رود(تقول الكاتبة الشهرية ، الذي مل يكن هلا فيه خيار ، هذا البالء 

شتغاهلن يف ألن تشتغل بناتنا يف البيوت خوادم أو كاخلوادم خري وأخف بالءً من ا): (االسترن ميل(
ال ليت بالدنا كبالد أ...حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب برونق حياا إىل األبد، املعامل 

ويعامالن ، اخلادمة والرقيق يتنعمان بأرغد عيش ، املسلمني فيها احلشمة والعفاف والطهر رداًء 
د اإلجنليز أن جنعل بناا نعم إنه لعار على بال.. وال متس األعراض بسوء، كما يعامل أوالد البيت 

فما بالنا ال نسعى وراء ما جيعل البنت تعمل مبا يوافق فطرا ، مثالً للرذائل بكثرة خمالطة الرجال 
  ). الطبيعية من القيام بالبيت وترك أعمال الرجال للرجال سالمة لشرفها

مل مهندسة أو حمامية أو لتع، ن مصلحة اتمع ليست يف أن تدع املرأة رسالتها األوىل يف البيت أ •
: بل مصلحته أن تعمل يف جمال ختصصها الذي هيأا له الفطرة، نائبة أو قاضية أو عاملة يف مصنع 

خطراً عن العمـل يف املتـاجر واملعامـل     - بل يزيد  - وهو ال يقل  - جمال الزوجية واألمومة 
  !!هات الصاحلاتاألم: أي حصون فرنسا أمنع ؟ فقال: وقد قيل لنابليون، واملؤسسات 

ما تشكو منه فضليات النساء ، جيهلون أو يتجاهلون ، الذين يزعمون أن املرأة يف البيت عاطلة أن  •
فـإن  ، وال يكاد يكفي ، اليت تستنفد وقتها وجهدها كله ، من كثرة األعمال واألعباء املرتلية ، 

وما يليق ا من األعمال ، كان عند بعض النساء فضل وقت فلنعلمها قضاءه يف اخلياطة والتطريز 
وهـي يف  ، وميكن أن تعمل هذا بأجر لبعض املؤسسات ، اليت ال تتعارض مع واجبها يف البيت، 
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  .واإلسهام يف مقاومة الفقر واجلهل واملرض والرذيلة، البيت أو يف خدمة جمتمعها وبنات جنسها 
وثيـاب  ، يف أدوات الزينة الذي ينفق معظمه ، أن سعادة األسرة ليست يف جمرد زيادة الدخل  •

ويقابل هذه ، اليت تقوم على التكلف والتصنع وسباق األزياء، وتكاليف احلياة املختلطة ، اخلروج 
أما املرأة ، الذي تشيعه املرأة يف جو األسرة ، الزيادة يف الدخل حرمان البيت من السكينة واألنس 

، سها يف حاجة إىل من يروح عنـها  وهي نف، مرهقة األعصاب ، العاملة فهي مكدودة اجلسم 
  .وفاقد الشيء ال يعطيه

وقد ، ن مصلحة املرأة ليست يف إخراجها عن فطرا واختصاصها وإلزامها أن تعمل عمل الذكرأ •
وقد تفقد املرأة من هذا الصنف أنوثتـها  ، فهذا كذب على املرأة وعلى الواقع ، خلقها اهللا أنثى 

  ) اجلنس الثالث(الكتاب اإلجنليز حىت أطلق عليها بعض ، بالتدريج 
ألن ، إن صح يف الغرب فال يصح عندنا حنن املسلمني، أن العمل سالح يف يد املرأة أن االدعاء ب •

أو أبنائها أو ، أو زوجها ، املرأة يف اإلسالم مكفية احلاجات حبكم النفقة الواجبة شرعا على أبيها 
كان تقليد الغرب بدأ يفقدنا خصائصنا شـيئا   وان، أو غريهم من العصبات واألقارب ، أخيها 
  .فشيئا

  :حكم عمل املرأة وشروطه
اتفق الفقهاء القدامى واحملدثون على جواز عمل املرأة وفق القيود الشرعية اليت سنذكرها، بل قد 

  . لضرورة من الضرورات، سواء تعلقت ا أو بأسرااحتاجت إليه كما لو مطلوباً يكون 
أو إخوـا  ، أو تريب أوالدها ، هي اليت حتتاج إىل عملها كأن تعاون زوجها  قد تكون األسرةف

كما يف قصة ابنيت الشيخ الكبري اليت ذكرها القرآن الكرمي يف ، أو تساعد أباها يف شيخوخته ، الصغار 
جد علَيه أُمةً من ولَما ورد ماَء مدين و ﴿: تعاىلقال ، وكانتا تقومان على غنم أبيهما ، سورة القصص 

ردصى يتي حقسا لَا نا قَالَتكُمطْبا خقَالَ م انذُودنِ تيأترام ونِهِمد نم دجوقُونَ وساسِ يا  النونأَباءُ وعالر
كَبِري خي٢٣:القصص(﴾ش(  

وتعلـيم  ، طبيب النساء ومتريضهن كما يف ت، وقد يكون اتمع نفسه يف حاجة إىل عمل املرأة 
، ال مع رجل ، وحنو ذلك من كل ما خيتص باملرأة، فاألوىل أن تتعامل املرأة مع امرأة مثلها ، البنات 

وال تصبح قاعدة ، وقبول الرجل يف بعض األحوال يكون من باب الضرورة اليت ينبغي أن تقدر بقدرها 
  .ثابتة
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قيود كثرية ذكرت يف حملها، كااللتزام األخالقي وعدم ولكن هذا احلكم ليس عاما، بل مقيد ب
  :التربج واستئذان الزوج وغريها مما سبق ذكره، ولكن ما خيتص منها بالعمل خصوصا شرطان

  :الشرط األول ـ أن يكون العمل مشروعا
كاليت تعمل خادماً لرجـل  ، فال جيوز أن تشتغل وظيفة هي حرام يف نفسها أو مفضية إىل حرام

أو راقصة تثري الشـهوات  ، أو سكرترية خاصة ملدير تقتضي وظيفتها أن خيلو ا وختلو به  ،أعزب 
أو  ،ساقيها وحاملها وبائعها تقدم اخلمر اليت لعن رسول اهللا  احلاناتأو عاملة يف ، والغرائز الدنيا 

، للركـاب  وتقدمي ما ال يباح شـرعاً  ، مضيفة يف طائرة يوجب عليها عملها التزام زي غري شرعي 
وبعضها ، مبا يلزمه من املبيت وحدها يف بالد الغربة ، والتعرض للخطر بسبب السفر البعيد بغري حمرم 

أو غري ذلك من األعمال اليت حرمها اإلسالم على النساء خاصة أو على الرجـل  ، بالد غري مأمونة 
  .والنساء مجيعا

  :الشرط الثاين ـ تناسب عمل املرأة مع طبيعتها
يكون العمل متناسبا مع قدرات املرأة اجلسمية والعقلية واالجتماعية، فال يصح إقحامها يف  وهو أن

عمل الرجال ملا ينشأ عن ذلك من مضرة بالغة للمرأة، بل لزوجها وللمجتمع مجيعا، وقد ذكر الشيخ 
  :القرضاوي وجوها من تلك املضرة منها

حىت إن كثرياً ، وحترم من بيتها وأوالدها ، صها ألا تفقد أنوثتها وخصائ ،مضرة على املرأة نفسها •
  .أي الذي ال هو رجل وال هو امرأة) اجلنس الثالث(وبعضهم مساهن . من النساء أصنب بالعقم

فلم يعد يفـيض  ، ألنه حيرم من نبع سخي كان يفيض عليه باألنس والبهجة  ،مضرة على الزوج •
على أن الرجل يفقد كثرياً من سلطانه دة زيا، والشكوى من مشكالت العمل ، عليه إال اجلدل 
فتشـعر  ، ورمبا كان راتبها أكرب من راتبه ، لشعورها بأا مستغنية بعملها عنه ، وقوامته عليها 

  .ما يشعر به كثري من األزواج من عذاب الغرية والشك زيادة علىباالستعالء عليه، 
وكيف يستفيد األوالد ، خادم أو مدرسة ألن حنان األم ال يغين عنه غريه من  ،مضرة على األوالد •

فال تسمح ، متوترة ، فإذا عادت إىل البيت عادت متعبة مهدودة ، من أم تقضي ارها يف عملها 
  .حالتها اجلسمية وال النفسية حبسن التربية وسالمة التوجيه

يف فمـا دام  ، تأخذ مكان رجل صاحل للعمل ، ألن كل امرأة عاملة  ،مضرة على جنس الرجال •
  .فعمل املرأة إضرار م، اتمع رجال متعطلون 
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لكثرة العوارض الطبيعية ، ألن املرأة كثرية التخلف والغياب عن العمل  ،مضرة على العمل نفسه •
وهذا كله على حساب ، من حيض ومحل ووضع وإرضاع وما شابه ذلك ، اليت ال متلك دفعها 

  .انتظام العمل وحسن اإلنتاج فيه
ووضع الشيء يف غري موضعه الـذي  ، ألن اخلروج على الفطرة ، ياة االجتماعيةمضرة على احل •

 .ويصيبها باخللل والتخبط واالضطراب، يفسد احلياة نفسها ، اقتضته هذه الفطرة 
  :الشرط الثالث ـ جتنب االختالط بالرجال

ذلـك،   ختتلف أنظار الناس واألعراف يف حتديد معىن االختالط وحكمه، فمنهم من يتشدد يف
ويعترب كل تواجد للنساء مع الرجال تواجدا حمرما مهما كانت دواعيه وصوته، ومنهم املتغربون الذين 
ينادون بالتفتح التام يف العالقات بني الرجل واملرأة، وكال املوقفني ال يصح اعتمادمها، فالفيصل يف ذلك 

  .واء واألعرافللحكم الشرعي الذي تبينه النصوص التفصيلية ال الذي تصدره األه
تشهد كانت رأة والذي يدل عليه هدي السلف الصاحل ،وقد مر ذكر الكثري من أمثلة ذلك أن امل

حيثهن على أن يتخذن مكان يف الصفوف  وكان ،   يف مسجد رسول اهللا ، اجلماعة واجلمعة 
أن يظهر خشية ، وكلما كان الصف أقرب إىل املؤخرة كان أفضل ، األخرية خلف صفوف الرجال 

فيحدث ، وكانوا يف أول األمر يدخل الرجال والنساء من أي باب اتفق هلم، من عورات الرجال شيء 
فخصصوه . ١ )لو أنكم جعلتم هذا الباب للنساء(: فقال ، نوع من التزاحم عند الدخول واخلروج 

  ).باب النساء(يعرف إىل اليوم باسم وال زال ، بعد ذلك هلن 
من يف رسول اهللا ) ق(حىت إن إحداهن حفظت سورة ، ويسمعن اخلطبة ، حيضرن اجلمعة ن وك
 يف اخلالء مهللني مكربين ، حيضرن صالة العيدين كن و،ن طول ما مسعتها من فوق منرب اجلمعة م

: ، وىف رواية قالت٢ )واملخبأة والبكر، كنا نؤمر باخلروج يف العيدين : (عن أم عطية قالتمع الرجال، ف
فأما احليض ، أن خنرجهن يف الفطر واألضحى العواتق واحليض وذوات اخلدور  اهللا  أمرنا رسول

، إحدانا ال يكون هلا جلباب ، يا رسول اهللا : قلت، ويشهدن اخلري ودعوة املسلمني ، فيعتزلن الصالة 
 ينـه  وهذه املواضع كلها خيتلط فيها الرجال والنساء، ومع ذلك مل) لتلبسها أختها من جلباا: (قال

  .النساء عن اخلروج
  ويسـألن عـن  ، وكان النسـاء حيضـرن دروس العلـم مـع الرجـال عنـد الـنيب        

                                                
 . سبق خترجيه   )١(
 . ٢٥/٥٢: ، املعجم الكبري٢/٦٠٦: مسلم   )٢(
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أن مل مينعهن ، حىت أثنت عائشة على نساء األنصار ، أمر دينهن مما قد يستحي منه الكثريات اليوم 
واالستحاضـة   فطاملا سألن عن اجلنابة واالحتالم واالغتسال واحلـيض ، احلياء أن يتفقهن يف الدين 

  .وحنوها
قال الشيخ يوسف القرضاوي بعد ذكره لألمثلة الكثرية عن اختالط الرجال بالنساء يف العهـد  

، واخلالصة  أن اللقاء بني الرجال والنساء يف ذاته إذن ليس حمرما  :(األول من غري إنكار منهم لذلك
أو ، من علم نافع أو عمل صاحل ، بل هو جائز أو مطلوب إذا كان القصد منه املشاركة يف هدف نبيل 

ويتطلب تعاونا ، أو غري ذلك مما يتطلب جهوداً متضافرة من اجلنسني ، أو جهاد الزم ، مشروع خري 
  (مشتركا بينهما يف التخطيط والتوجيه والتنفيذ

ولكن هذا االختالط كما ذكرنا يبقى حمكوما بالضوابط الشرعية اليت جتعل منه أمرا حمـدودا ال  
حدوده الضرورية، وقد وصف ابن العريب يف رحلته ما رآه من التزام املسلمات بعدم اخلروج إال  يتعدى

لقد دخلت نيفا على ألف قرية فما رأيت نساء أصون عياال وال أعف نساء من نساء  :(لضرورة بقوله
إال يوم اجلمعة،  بالنار، فإين أقمت فيها فما رأيت امرأة يف طريق ارا  نابلس اليت رمي فيها اخلليل 

فإن خيرجن إليها حىت ميتليء املسجد منهن فإذا قضيت الصالة وانقلنب إىل منازهلن مل تقع عيين على 
واحدة منهن إىل اجلمعة األخرى، وقد رأيت باملسجد األقصى عفائف ما خرجن من معتكفهن حىت 

  ١)استشهدن فيه

                                                
 . ١٤/١٨١:قال عن القرطيبن   )١(
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  املعاشرة اجلنسية بني الزوجني ا ـ ثالث
لبعض ختصيص فصل هلذا املوضوع يف كتاب لفقه الزواج حشوا فارغا ال مربر له، قد يعترب ا

وقد يعترب البعض ذلك من الثقافة اجلنسية اليت ال ينبغي احلديث عنها يف كتب الفقه والشـريعة،  
فإذا ما احتيج للحديث عنها اكتفي بسطر أو سطرين مما يفي بـالغرض دون احلاجـة لـذكر    

تا النظرتني خاطئة تتناىف مع طريقة الشرع يف التعامل مع هـذه الناحيـة   التفاصيل، ونرى أن كل
  .وغريها من النواحي

أما النظرة األوىل، فسبب خطئها هو اعتبارها هذه العالقة أمرا هامشيا ال تأثري له يف احليـاة  
م الزوجية، أو أنه أمر يترك للحرية الشخصية، وهي نظرة ختتلف مع األحكام الشرعية اليت ـت 

بالدقيق كما تم باجلليل، وتراعي حاجات الناس وجتيب عن أسئلتهم الواقعية، فكثريا ما يبحث 
الناس عن هذه األمور فيقف احلياء بينهم وبني التعرف عليها، فيضطرون إىل الكبت والكتمان، 

مـن  أو ميارسون ما يريدون مع الشعور باإلمث وتأنيب الضمري، فلذلك كان الكالم يف هذا جزءا 
الكالم عن احلياة الزوجية، بل نراه ألمهيته أكثر حاجة من التفاصيل اليت خص ا املهر والـويل  

  .وغريمها من مسائل الزواج
أما النظرة الثانية، وهي اعتبار هذا من الثقافة اجلنسية اليت تفسد أكثر مما تصلح فخطأ كبري، 

ة املطهرة حتوي الكالم عن هذا، ونتعبـد هللا  فاملصادر األصلية هلذا الدين من القرآن الكرمي والسن
بقراءة ما يتعلق ذه الناحية وحنن نتوجه هللا بالعبادة، واملصادر املفسرة للمصادر األصـلية مـن   
  .كتب التفسري وشروح احلديث والفقه تتكلم عن هذه الناحية أيضا، وال ترى أي حرج يف ذلك

ما تعلقت بالعالقة الزوجية أي حرج، بـل إنـه   ال ينظر إىل هذه الناحية إذا القرآن الكرمي ف
 تعاىلوهو عبادة حمضة،  بعد قوله  يف سياق آيات الصيامينص على مراعاة هذه احلاجة، بل جنده 

﴿ نمؤلْيي ووا لجِيبتسانِي فَلْيعي إِذَا داعةَ الدوعد أُجِيب ي قَرِيبي فَإِنني عادبع أَلَكإِذَا سوا بِي و
وهي اآلية اليت تصل بالعبد إىل قمة الروحانية والتقرب، يقـول  ) ١٨٦:البقرة( ﴾لَعلَّهم يرشدونَ

 أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نِسائكُم هن لباس لَكُم وأَنتم لباس لَهن علـم اللَّـه   ﴿: مباشرة
مكُنت كُمأَن    اللَّـه ـبا كَتوا مغتابو نوهراشفَاآلنَ ب كُمنفَا ععو كُملَيع ابفَت كُمونَ أَنفُسانتخت

وهو تعبري راق حيمل الواقعية مع األدب، ويصف عالقة املباشرة باللبـاس،  ، )١٨٧:البقرة(﴾لَكُم
  .فيصورها تصويرا لطيفا مجيال حيتمل ما ال حتصيه املعاين
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ويف السنة كما سنرى التفاصيل الكثرية اليت تبني آداب املعاشرة اجلنسية وسننها وتفصل ما 
ورد يف القرآن الكرمي من مجيع ذلك، ومنها ما هو من السنن الفعلية اليت تنقلها أمهات املؤمنني 

  .ويسندها عنهن مساعا نفر من رجال التابعني
ا دام مضبوطا بالضوابط الشرعية، ولنقرأ هـذا  فلم يكن أمرا حمرجا، أو يدعو إىل احلياء م

دخلت على : النص الذي يسأل فيه رجل امرأة عن هذا اجلانب، فعن عبد الرمحن بن سابط قال
ال : إين سائلك عن أمر وأنا أستحيي أن أسألك عنـه، فقالـت  : حفصة ابنة عبد الرمحن فقلت

حدثتين أم سلمة أن األنصار كانوا : تعن إتيان النساء يف أدبارهن قال: تستحيي يا ابن أخي قال
ال جيبون النساء وكانت اليهود تقول إنه من جىب امرأته كان ولده أحول، فلما قدم املهـاجرون  

لن تفعل : املدينة نكحوا يف نساء األنصار فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع زوجها فقالت لزوجها
اجلسي حىت يأيت : لك هلا، فقالت، فدخلت على أم سلمة فذكرت ذذلك حىت آيت رسول اهللا 

، استحت األنصارية أن تسأله، فخرجت، فحـدثت أم  ، فلما جاء رسول اهللا رسول اهللا 
نِساؤكُم حـرثٌ   ﴿ادعي األنصارية، فدعيت فتال عليها هذه اآلية : ، فقالسلمة رسول اهللا 

 مئْتى شأَن ثَكُمروا حفَأْت ١ا واحداصمام) ٢٢٣:البقرة(﴾لَكُم.  
ويف كتب الفقه والشريعة جند ـ أيضا ـ هذه املسائل تطرح طرحا عاديا، وال نرى الفقيه   

يف ذلك الفقهاء  وقد عديقطر حياء وهو يذكرها، ألنه ال يتكلم على ناحية حمرمة أو مستبشعة، 
 خامتـة  قد نقل يف أسىن املطالب عدد املسائل يف ذلك ،نقال عن ابن سراقة يففاملسائل الكثرية، 

فإن قيل  ،إذا قيل لك كم مسألة تتعلق بالوطء فقل حنو ألف مسألة:(كتابه يف أحكام الوطء بقوله
كم حكما يتعلق بالوطء فقل مخسة ومثانون حكما فإن قيل دون حكم يثبت بالوطء أو غـريه  

عشرون حكمـا منـها    :كم حكما ينفرد به القبل عن الدبر فقل :فإن قيل ،فقل ثالثون حكما
  ٢( رة من أحكام الوطء وعشرة من غري أحكام الوطءعش

لكن مع ذلك فقد دخل يف هذه الناحية من الفقه اإلسالمي ما دخل يف سائر النواحي مما ال 
عالقة له بالفقه، وشاعت فيه األحاديث الضعيفة واملوضوعة، وصار أقرب إىل ملح العلم والنكت 

جند هلا من التفاصيل فيما يتعلق بفقه الزواج ما جند  منه إىل العلم، زيادة على أن هذه الناحية ال
  :يف نواح أخرى أقل أمهية، فلذلك رأينا احلاجة إىل هذه اجلزء، وقد قسمناه إىل أربعة مباحث

  .األول يف األحكام املتعلقة ذه الناحية سواء األصلية أو العارضة •
                                                

 . ٣/٤٢: ، شرح معاين اآلثار٣/٥١٧: ابن أيب شيبة   )١(
 . ٣/١٨٥: أسىن املطالب   )٢(



 ١٥٠

  .عملية اجلنسيةالثاين يف املستحبات املرتبطة بالكيفية اليت متارس ا ال •
  .الثالث يف املباحات املرتبطة بالكيفية اليت متارس ا العملية اجلنسية •
  .الرابع يف احملرمات املرتبطة بالكيفية اليت متارس ا العملية اجلنسية •

وحنب أن ننبه ـ هنا ـ إىل أنا اضطررنا إىل بعض التفاصيل اضطرارا، ولوال احلاجـة إىل    
رها خشية أن يقع هذا يف يد من ال حيسن فهمه أو من الشباب الذي مل ذكرها ملا أقدمنا على ذك

  .يتزوج بعد، فيتضرر بقراءته
وذلك ألنا نرى خطأ تعميم ما يسمى بالثقافة اجلنسية، واليت هي جـزء مـن احنرافـات    

قد يستحوذ هذا اجلانب على ويكون خياله يف قمة نشاطه األعزب ألن البالغ اتمعات الغربية، 
مع وجود املؤثرات خاصة يف خطر اإلحنراف مما يوقعه ه فيشده إىل التفكري يف هذه األمور، خيال

  .وتأخر الزواج
جـداً،   قصريةأن يكون إالّ قبيل الزواج بفترة وهلذا، فإن التصريح مبثل هذه األمور ال يصح 

  .وذلك حرصا على اخلواطر من أي شائبة قد تؤثر يف دين صاحبها



 ١٥١

  ة اجلنسية م املعاشراحكأـ  ١
  أوال ـ احلكم األصلي للمعاشرة اجلنسية

  
مبا أن املعاشرة اجلنسية ال تتم إال بالزوج والزوجة، فإن الفقهاء حتدثوا عن حكم املعاشـرة  
املتعلق بكليهما، فقد يكون اإلباء من الرجل، فيحتاج ملعرفة احلكم املتعلق به، وقد يكون للمرأة، 

  :فتحتاج لنفس الشيء 
  : بالنسبة للرجل حكمهاـ  ١

  :على قولنياملتعلق بالرجل اختلف الفقهاء يف حكم املعاشرة اجلنسية 
وقد عزاه ابـن  أن املعاشرة اجلنسية واجبة على الرجل، إذا مل يكن له عذر، : القول األول

إنه ال جيب اكتفـاء  : وطؤها واجب عليه عند أكثر العلماء، وقد قيل(:تيمية إىل اجلمهور، قال
، واسـتدلوا  ١ )أنه واجب كما دل عليه الكتاب والسنة واألصول: والصواب، الطبيعي بالتباعث

  : على ذلك مبا يلي
يا عبد اهللا، أمل أخرب أنك تصوم النهار، وتقوم الليل ؟ : لعبد اهللا بن عمرو بن العاص  قول النيب  •

ليك حقـا، وإن  فال تفعل، صم، وأفطر، وقم ومن، فإن جلسدك ع: قال. بلى يا رسول اهللا: قلت
أن سلمان الفارسي قال أليب الدرداء ، ومثله ما روي ٢لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا

صم، وأفطر، وقم، ومن، : إن جلسدك عليك حقا، وإن ألهلك عليك حقا، أعط كل ذي حق حقه
، ٣ )مثل قول سلمان  فقال له رسول اهللا   وأت أهلك فأخرب أبو الدرداء بذلك رسول اهللا 

 ،(وألهلك عليك حقـا   :(وقد يؤخذ منه ثبوت حقها يف الوطء لقوله :(قال يف حتفة األحوذي
  ٤(كما يف رواية الدارقطين(وائت أهلك :(قال

: ، فجاءت امرأة، فقالت - رضي اهللا عنه  -  أن كعب بن سور كان جالسا عند عمر بن اخلطاب •
اهللا إنه ليبيت ليله قائما، ويظـل ـاره   يا أمري املؤمنني، ما رأيت رجال قط أفضل من زوجي، و

                                                
 . ٢٠٩:السياسة الشرعية   )١(
 . ٢/١٩٧:، أمحد٤/٢٩٩:، البيهقي٢/٨١٣: ، مسلم٢/٦٩٧:البخاري   )٢(
 . سبق خترجيه   )٣(
 . ٧/٨١: حتفة األحوذي   )٤(



 ١٥٢

يا أمري املؤمنني،  : واستحيت املرأة، وقامت راجعة، فقال كعب ،فاستغفر هلا، وأثىن عليها، صائما
وما ذاك ؟ فقال إا جاءت تشكوه، إذا كانت حاله هذه : هال أعديت املرأة على زوجها ؟ فقال

اقض بينـهما، فإنـك   : وجها، فجاء، فقال لكعبيف العبادة، مىت يتفرغ هلا ؟ فبعث عمر إىل ز
فإين أرى كأا امرأة عليها ثالث نسوة، هي رابعتهن، فأقضي : قال. فهمت من أمرمها ما مل أفهم

واهللا ما رأيك األول بأعجب إيل من : فقال عمر. له بثالثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن، وهلا يوم وليلة
، وهذه قضية ١نعم القاضي أنت: رة ويف رواية، فقال عمراآلخر، اذهب فأنت قاض على أهل البص

 . انتشرت فلم تنكر، فكانت إمجاعا
 .فسخ النكاح لتعذره باجلب والعنة، وامتناعه باإليالءالزوجة أنه لو مل يكن حقا، مل تستحق  •
، وقد سبق بيان حرمة حقا للمرأة، مللك الزوج ختصيص إحدى زوجتيه بهاملعاشرة كن تأنه لو مل  •

 .لكذ
دفع ضرر فلذلك كان من مقتضياا ، ودفع الضرر عنهما، أن املعاشرة شرعت ملصلحة الزوجني •

 .عن الرجل هادفعكالشهوة عن املرأة 
أن املعاشرة اجلنسية ليست حقا للرجل وحده، وإمنا هي حق هلما مجيعا، ولو مل يكن هلا فيه حق،  •

  .ملا وجب استئذاا يف العزل
حق له فال بأنه الرجل، وهو قول الشافعية، واستدلوا على ذلك  ىري واجبة علأا غ: القول الثاين

  .جيب عليه، كسائر حقوقه
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن وجوا أو استحباا متعلق حباجة الزوجة، فإن كانـت  
ية راغبة يف ذلك وجبت عليه، لوجوب حتصينها عليه، ويدل على ذلك أن األحكـام الشـرع  

  .املرتبطة ذه الناحية كاإليالء والعنة تتعلق مبطالبة الزوجة
ولكن رغبة الزوجة ال يشترط أن تترجم باملطالبة اللسانية، فقد تستحي من ذلك، بل جيب 
على الرجل أن يلحظ هذه الرغبة من سلوكها معه، وقد لوحظ أن للتقصري يف هذه الناحيـة أو  

  .عالقات الزوجية، فلذلك يعاجل الزوج ذلك مبا تقتضيه كل حالةاإلفراط فيها تأثريا كبريا يف ال
                                                

 . ٥/٦٤٦:، اإلصابة٧/١٤٨: لرزاقمصنف عبد ا   )١(



 ١٥٣

  : حكمها بالنسبة للمرأة
إذا دعـا   :(قال الـنيب  فشدد الشرع على املرأة أن تستجيب لرغبة زوجها إذا دعاها، 

 ،١(الرجل زوجته إىل فراشه فأبت عليه فبات وهو عليها غضبان لعنتها املالئكة حـىت تصـبح  
أي ملن يطأ، والكناية عن ( ٢الولد للفراش  :( اية عن اجلماع، ويدل عليه قوله والفراش هنا كن

  .األشياء اليت يستحيا منها كثرية يف القرآن والسنة
فيه تأكيد ذلك، (حىت تصبح :( وختصيص احلديث اللعن مبا إذا وقع منها ذلك ليال، لقوله

 :( النهار، وقد وقع يف رواية ملسلم بلفـظ ألنه حيصل عادة يف الليل، ال أنه جيوز هلا االمتناع يف
والذي نفسي بيده ما من رجل يدعوا امرأته إىل فراشه فتأىب عليه إال كان الـذي يف السـماء   

ثالثة ال تقبل هلم صالة، وال تصعد هلم إىل السـماء   :(، ويف حديث آخر قال (ساخطا عنها
رأة الساخط عليها زوجهـا حـىت   العبد اآلبق حىت يرجع، والسكران حىت يصحو، وامل: حسنة
  .، وهذه اإلطالقات تتناول الليل والنهار(يرضى

وجود اللعنة بالغضب دليل على أن املعصية منها تتحقق بسبب الغضب منه،  ويف تقييده 
خبالف ما إذا مل يغضب من ذلك، فال تكون املعصية متحققة، ألنه إما أن يكون قد عذرها، وإما 

  .٣ألنه ترك حقه من ذلك
للزوجة بسرعة اإلجابة لزوجها إذا دعاها هلذه الناحية، ولو كانت  ويف حديث آخر أمر منه 

إذا دعا الرجل زوجته حلاجته، فلتأته وإن كانـت علـى    :( منشغلة بأي شغل، قال رسول اهللا 
، قـال  ، فاحلاجة املرادة يف احلديث كناية عن املعاشرة اجلنسية، وهذا ما ذكره معظم الشراح٤(التنور
فلتمكنه من نفسها وجوبا فورا حيث ال عذر، وإن كانت على إيقاد التنور الذي خيبز فيـه   :(املناوي

لتعجل قضاء ما عرض له، فريتفع شغل باله ويتمخض تعلق قلبه، فاملراد بذكر التنور حثها على متكينه، 
  ٥(وإن كانت مشغولة مبا ال بد منه

يف احلديث مبا مل يترتب على تقدمي حظه منها إضاعة مال أو  وقد قيد العلماء هنا اإلجابة الواردة
هذا بشرط أن يكون اخلبز للزوج ألنه دعاها يف هذه احلالة، فقد رضي  :(اختالف حال، قال ابن امللك

                                                
، ٧/٢٩٢:، البيهقـي ٤/٢٩٥: ، جممع الزوائـد ٣/٤٦٥:، الترمذي٨/١٦٠: ، األحاديث املختارة٩/٤٧٣: ابن حبان   )١(

 . ٨/٣٣١:املعجم الكبري
 . سبق خترجيه   )٢(
 . ٤/٢٧٢:، حتفة األحوذي٦/٣٦١:نيل األوطار:انظر يف شرح احلديث   )٣(
 . ٧/٢٩٢:، البيهقي٩/٤٧٣:، ابن حبان٣/٤٦٥:ذا حديث حسن غريب، الترمذيه: قال الترمذي   )٤(
 . ١/٣٤٣:فيض القدير   )٥(



 ١٥٤

، ونرى أن احلديث ال يقصد بالضرورة ١(بإتالف مال نفسه وتلف املال أسهل من وقوع الزوج يف الزنا
يقصد اإلحلاح يف سرعة اإلجابة، ولو فرضت أن للزوج حاجة شديدة، فإن الواجب  التنور بعينه، وإمنا

على الزوجة حتصني زوجها يف هذه الناحية بغض النظر عن املفاسد املالية احلاصلة، فهي أقل شانا من 
  .املفسدة املترتبة على عدم إجابة الزوج، فاملال يف الشرع أهون من العرض

  :بب العبادات التطوعية متنع املرأة عن زوجها بس
اتفق الفقهاء على أنه ال حيل للزوجة أن تتذرع بالعبادات التطوعية لالمتناع عـن إجابـة   

  : ، واستدلوا على ذلك مبا يلي٢زوجها إذا طلبها
احلة فاملرأة الص)٣٤:النساء( ﴿فَالصالحات قَانِتات حافظَات للْغيبِ بِما حفظَ اللَّه ﴾: قوله تعاىل •

هي اليت تكون قانتة، أي مداومة على طاعة زوجها، فمىت امتنعت عن إجابته إىل الفراش كانت 
  .عاصية ناشزة

حرم على املرأة أن تصوم تطوعا إذا كان زوجها شاهدا إال بإذنه فتمنع بالصوم  إذا كان النيب  •
  .بعض ما جيب له عليها، فكيف يكون حاهلا إذا طلبها فامتنعت

ذا طلبها إىل الفراش فرض واجب عليها، وأما قيام الليل وصيام النهار فتطوع، فكيف أن طاعته إ •
  تقدم مؤمنة النافلة على الفريضة ؟ 

  :احلد الواجب يف املعاشرة ـ  ٢
 علـى  ٣باعتبار الـزمن اجلنسية للزوجة الواجب يف املعاشرة األدىن اختلف الفقهاء يف احلد 

  :األقوال التالية
، وهو قول ابن حزم، يقول يف على األقل مرة يف كل طهرب املعاشرة وجو: لقول األولا
إن  -وأدىن ذلك مرة يف كل طهـر   ،فرض على الرجل أن جيامع امرأته اليت هي زوجته:(احمللى

وجيرب على ذلك من أىب باألدب، ألنه أتى :(، وقال ٤ ) وإال فهو عاص هللا  -قدر على ذلك 
  :ك مبا يلي، واستدل على ذل)منكرا من العمل

فَإِذَا تطَهرنَ فَأْتوهن من حيثُ أَمركُم اللَّه إِنَّ اللَّه يحـب التـوابِني ويحـب     ﴿: قول اهللا تعاىل •

                                                
 . ٤/٢٧٢:حتفة األحوذي   )١(
 . ٣/١٤٥: القتاوى الكربى   )٢(
 . أما احلد الواجب باعتبار الكيفية فسنتكلم عنه عند احلديث عن ضابط العنة   )٣(
 . ٩/١٧٤:احمللى   )٤(



 ١٥٥

﴾رِينطَهت٢٢٢:البقرة(الْم(  
من بالرف   - رضي اهللا عنه  - إنا لنسري مع عمر بن اخلطاب : عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة قال •

يا أمري املؤمنني إين امرأة أحب ما حتب النساء : مجدان إذ عرضت له امرأة من خزاعة شابة فقالت
 :(من الولد، وغريه، ويل زوج شيخ، وواهللا ما برحنا حىت نظرنا إليه يهوي شيخ كبري، فقال لعمر

نعم، فقال هلا : قالأتقيم هلا طهرها؟ ف: يا أمري املؤمنني إين حملسن إليها وما آلوها ؟ فقال له عمر
  . يغين املرأة املسلمة: انطلقي مع زوجك، واهللا إن فيه ملا جيزي، أو قال: عمر

  :، على التفصيل التايل ١التفريق بني وجوبه ديانة ووجوبه قضاء، وهو قول احلنفية: القول الثاين
عند اعتراض ليس له مدة حمددة، وإمنا للزوج أن يطالبها بالوطء مىت شاء إال : وجوبه ديانة •

أسباب مانعة من الوطء كاحليض والنفاس والظهار واإلحرام وغريها، وللزوجة أن تطالـب  
  .زوجها بالوطء، ألن حله هلا حقها كما أن حلها له حقه، وإذا طالبته جيب على الزوج

والزيادة على ذلك جتب فيما بينه، وبني اهللا  ،جيرب عليه يف احلكم مرة واحدة: ٢وجوبه قضاء •
، احلنفية من باب حسن املعاشرة واستدامة النكاح، فال جيب عليه يف احلكم عند بعض تعاىل

  .وعند بعضهم جيب عليه يف احلكم
وجوبه عليه يف كل أربعة أشهر مرة، إن مل يكن به عذر، وهو املشهور يف مذهب : القول الثالث

ضا، وهي أنه يرجع فيـه إىل  أمحد، وهو من مفردات املذهب، وللحنابلة أقوال أخرى من املفردات أي
العرف، وقول آخر هو وجوب الوطء بقدر كفايتها ما مل ينهك بدنه، أو يشغله عن معيشته من غري 

  .٣تقدير مبدة
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن ذلك حق لكال الزوجني، فيجب على الزوج ديانة مراعاة 
إجابة زوجها ملا طلبها، ولو استدعى ذلـك   زوجته يف هذه الناحية، وجيب على الزوجة كذلك

اللجوء إىل التداوي أو استعمال كال الطرفني ما حيتاجه من وسائل لتلبية هذه الرغبة وفـق مـا   
  .ذكره الفقهاء يف ذلك، والذي سنوضحه يف حمله من هذا الفصل

                                                
 . ٢/٣٣١: ع الصنائعبدائ   )١( 
ألنـه مقصـود   ؛ نص الفقهاء على أن طلب املرأة الوطء عند احلاكم ال يناقض احلياء املمدوح وال املروءة املستحسنة    )٢(
 . فإذا تعذر جاز طلبه دينا وحسن مروءة، فإذا عقدته علم الكل أنه له . النكاح
 . ٨/٣٥٤:اإلنصاف    )٣(



 ١٥٦

ذلك الخـتالف  أما حتديد مدة لذلك، فإنه يفتقر إىل دليل صريح، وإمنا مل تأت األدلة الصرحية ب
أحوال الناس من احلاجة وعدمها، فلذلك كان حتديد املدة راجعا للزوجني ديانة بل وقضاء،وقد ذكرنا 

وقد سئل ابن تيمية عن يف األجزاء املاضية أن أكثر النواحي املرتبطة حبقوق الزوجني موكولة للمعروف، 
مث أم ال ؟ وهل يطالب الزوج بذلك، الرجل إذا صرب على زوجته الشهر والشهرين ال يطؤها فهل عليه إ

. جيب على الرجل أن يطأ زوجته باملعروف، وهو من أوكد حقها عليه أعظم من إطعامهـا :(فأجاب
بقدر حاجتها وقدرته، كما يطعمها : وقيل. إنه واجب يف كل أربعة أشهر مرة: والوطء الواجب قيل

  ١ )بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولني
  املرضي عن املعاشرة اجلنسية وأحكامهالعجز : ثانيا

  
يعرب الفقهاء غالبا عن العجز اجلنسي عند الرجل عن املعاشرة اجلنسـية بالعنـة، فلـذلك    

  :سنتحدث يف هذا املطلب عن أحكامها، وما يتعلق ا
  ـ مفهوم العنة وضابطها  ١

  :تعريف العنني 
. ن بـين العنانة والعنـينة والعنـينِــية هو الذي ال يأْتـي النساء، وال يريده: العنـني: لغة

وعنن عن امرأَته إِذا حكم القاضي علـيه بذلك أَو منِع عنها بالسحر، واالسم منه العنة، كأَنه اعترضه 
ول ما يحبِسه عن النساء، وامرأَة عنـينة كذلك، ال تريد الرجال وال تشتهيهم، وهو فعيلٌ مبعىن مفع

: ويقال. وسمي عنـيناً َألنه يعن ذكَره لقُبل الـمرأَة من عن ميينه ومشاله فال يقصده: مثل خريج؛ قال
  .٢تعنن الرجل إِذا ترك النساء من غري أَن يكون عنـيناً لثأْر يطلبه

أو ال يصل إىل ،  هو من ال يقدر على اجلماع مطلقا، أو يصل إىل الثيب ال األبكار: اصطالحا
  .٣امرأة واحدة بعينها
  :ضابط العنة 

مجيع أنواع العجز عن ممارسـة  تشمل على أن األحكام الشرعية املتعلقة بالعنة الفقهاء  نص
  :رض عضويالعملية اجلنسية سواء كان ذلك بسبب نفسي أو مب

                                                
 . ١/٢٩٤: الفتاوى الكربى   )١(
 . ١٣/٢٩١:لسان العرب   )٢(
 . ١/٣٩٩:درر احلكام: انظر   )٣(



 ١٥٧

حـدامها دون  لحالة النفسية ما لو كان لرجل امرأتان فعن عن إاليت ذكروها لمثلة األومن 
عنينا بالنسـبة   فإنه يكونأو كان له أربع نسوة فوطئ ثالثا منهن مث عن عن الرابعة، ، األخرى 

ويقدر على غريهـا مليـل أو   ، هلا، وذلك الحنباس الشهوة عن امرأة معينة بسبب نفرة أو حياء 
  .أو عجز عن القبل وقدر على الدبر، أنس، أو عجز عن البكر وقدر على الثيب 

وهو ال خيتلف باختالف النسـوة، ككونـه    ،هو العجز خلقة وجبلة، فاملرض العضويأما 
مقطوع الذكر إذا بقي قدر رأس الذكر فأكثر وعجز عن اجلماع به، أو من كان ذكره صـغريا  

  . جدا كالزر ال ميكن اجلماع به، أواخلصي مقطوع األنثيني إذا وجدت العنة عنده
  :روط التالية تثبت إال بالشالعنة ال أنوقد اتفق الفقهاء على 

ألن األحكام املتعلقة بالوطء تتعلق بتغييب احلشفة، : يف الفرج ١تغييب احلشفةعدم القدرة على 
  .اجلماع الصحيح مرتبطا افكان 

فال خيرج عن العنة بالوطء يف الدبر، ألنه ليس مبحل  :الفرجعجزه عن اجلماع متعلقا بأن يكون 
  . ا دون الفرج، ولذلك ال يتعلق به اإلحالل للزوج األول، وال اإلحصانللوطء، فأشبه الوطء فيم

لثبوت العنة أو عدم ثبوا يف اشتراط احلل يف  الوطء   الفقهاء وقد اختلف: حلية املعاشرة اجلنسية
  :على قولني

أنه لو وطئها وطئا حراما كأن وطئها يف القبل وهي حائض، أو نفسـاء، أو  : القول األول
  : أو صائمة، مل خيرج به عن العنة، وهو رواية عند احلنابلة، واستدلوا على ذلك مبا يليحمرمة، 

  .أنه ال حيصل به اإلحصان واإلباحة للزوج األول •
  . أنه وطء حمرم، أشبه الوطء يف الدبر •

أن الوطء احلرام خيرج به الزوج عن عيب العنة، وهو قول اجلمهور، واستدلوا : القول الثاين
  : ا يليعلى ذلك مب

  .أنه وطء يف حمل الوطء، فخرج به عن العنة، كما لو وطئها وهي مريضة يضرها الوطء •
أن العنة هي العجز عن الوطء، وال يبقى هذا العيب مع وجود الوطء، فإن العجز ضد القدرة، فال  •

  .يبقى مع وجود ضده
                                                

  :قولني كالمها مروي عند احلنابلة والشافعية، ومها  ىفقد اختلف فيه عل، أما إن كان الذكر مقطوع احلشفة    )١(
ألنه املعىن الذي يتحقق ؛ عه فاعترب تغييب مجي، ألنه ال حد هاهنا ميكن اعتباره ؛ ال خيرج عن العنة إال بتغييب مجيع الباقي  .١

  .به حصول حكم الوطء
 . ٧/١٥٥:املغين: انظر. ليكون ما جيزئ من املقطوع مثل ما جيزئ من الصحيح، يعترب تغييب قدر احلشفة  .٢



 ١٥٨

رط، أما العنة فهي يف أن ما ذكروه من أحكام جيوز أن تنتفي مع وجود سببها ملانع، أو لفوات ش •
 .نفسها أمر حقيقي

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن الوطء احلرام ال خيرج به الزوج عن العنة، بل جيـب أن  

  .يكون وطئا شرعيا صحيحا، فال ينبغي للحاكم أن يقر على معصية
  : ما تثبت به العنة

  :ة، ومن الطرق يف ذلكاختلفت املذاهب الفقهية يف طرق التعرف على ثبوت العن
  : مذهب احلنفية

فإن اختلف الزوج واملرأة يف ، ذهب احلنفية إىل أن العنة تثبت بإقرار الزوج بعدم الوصول إليها 
واألصل السالمة ، ألنه ينكر استحقاق حق الفرقة ؛ الوصول إليها، فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع ميينه 

: فإن قلن، وإن كانت بكرا نظر إليها النساء ، نكل يؤجل سنة فإن حلف بطل حقها، وإن ، يف اجلبلة 
هي ثيب حيلف الزوج، فإن حلف ال حق هلا، وإن نكل : وإن قلن، هي بكر أجل سنة لظهور كذبه 

  . ١يؤجل سنة 
  : مذهب املالكية

 ونصوا على أن الزوجة إذا ادعت على زوجها عنة، فإن أقر ا يؤجل سنة وإن أنكرها فالقول قوله
وروي عن مالك أن النساء ، بيمينه، وصدق يف نفيها سواء كانت الزوجة بكرا أو ثيبا على املشهور 

  . ٢ال يدين فيها: وقيل، ويدين يف الثيب ، ينظرن إىل البكر 
  :مذهب الشافعية

أو ببينة تقام عند ، وقد نصوا على أنه تثبت العنة بإقرار  الزوج ا عند احلاكم كغريها من احلقوق 
، وكذا تثبت العنة بيمينها املردودة بعد إنكاره العنة ونكوله عن اليمني يف األصح ، احلاكم على إقراره 

ومقابل األصح أنه ال يرد اليمني عليهـا  ، وإمنا جاز هلا احللف ألا تعرف ذلك بالقرائن واملمارسة 
  . ٣ويقضي بنكوله

                                                
 . ٢/٢٢: اجلوهرة النرية   )١(
، وليس بشـيء  ، مسترخيا حكم هلا وإن بقي ، فإن تقلص حكم بقوله ، ومن األقوال عند املالكية يقام يف املاء البارد    )٢(

نظر إليها النساء فإن كانت ، وكانت بكرا ، إن ادعى الوطء قبال : فالقول قوله مع ميينه وقيل، مث ادعى الوطء ، ولو ثبت العنن 
ل قوله كان القو، أو وطئها دبرا ، وهو شاذ، ولو ادعى أنه وطئ غريها ، فإن ظهر على العضو صدق ، حشي قبلها خلوقا ، ثيبا 

 . ٢/١٩٧: تبصرة احلكام. وهو مبين على القضاء بالنكول، بل يرد اليمني عليها : وحيكم عليه إن نكل وقيل، مع ميينه 
 . ٢/١٨٢: أسىن املطالب   )٣(



 ١٥٩

  : مذهب احلنابلة
فإن مل يوجد إقرار وال بينة عليه ، رار ا أو بالبينة على إقراره وقد نصوا على أنه تثبت العنة باإلق

وإن كانت ثيبا فالقول قوله مع ، واملرأة عذار فالقول قوهلا ، وادعت الزوجة عجز زوجها لعنة فأنكر 
واألصل السالمة، وإن أقر بالعجز أو ثبت ، ألن هذا أمر ال يعلم إال من جهته ، ميينه يف ظاهر املذهب 

  .١ة على إقراره أو أنكر وطلبت ميينه فنكل ثبت عجزهببين
  : مذهب اإلمامية

أو نكوله، ولو مل يكـن  ، أو البينة بإقراره ، إال بإقرار الزوج ، وقد نصوا على أنه ال يثبت العنن 
، فإن تقلص حكم بقوله ، يقام يف املاء البارد : فالقول قوله مع ميينه، وقيل، وادعت عننه فأنكر ، ذلك 

فالقول قوله مع ميينه ، مث ادعى الوطء ، ولو ثبت العنن ، وليس بشيء ، إن بقي مسترخيا حكم هلا و
فإن ، حشي قبلها خلوقا ، نظر إليها النساء فإن كانت ثيبا ، وكانت بكرا ، إن ادعى الوطء قبال : وقيل

ن القول قوله مع كا، أو وطئها دبرا ، ولو ادعى أنه وطئ غريها. وهو شاذ، ظهر على العضو صدق 
  .٢وهو مبين على القضاء بالنكول، بل يرد اليمني عليها : وحيكم عليه إن نكل وقيل، ميينه 

  : الترجيح
  :نرى أن مجيع املذاهب الفقهية راعت أمرين

حق الزوج يف عدم التفريق بينه وبني زوجته، وذلك بسد الذريعة على الزوجة حىت ال تتخذ من  •
  .ة للتفريق بينها وبني زوجهاادعاء عجزه اجلنسي وسيل

 .استصحاب األصل الذي هو السالمة من العنة، ألن الغالب يف الرجال سالمتهم منها •
ولكن هذين األصلني اللذين بنت عليهما هذه املذاهب آراءها يف ثبوت العنة قد يضر حبـق  

يف دعواها، وقد املرأة يف ثبوت اخليار هلا ذا السبب، وخاصة إن كانت ثيبا، فقد تكون صادقة 
  .يكون الرجل خمالفا حلال الرجال يف هذا، وليس كال األمرين ببعيد

فهل حنكم هلا لو حلف الزوج على عدم عنته بالبقاء طول حياا وهي يف حالة ال ترضاها، 
  فال هي مزوجة وال هي مطلقة؟

منهما،  لذلك نرى أن األسلم يف هذا واألرعى ملصلحة كال الزوجني أن ال نصدق أي واحد
وأن نكل األمر للبينة، والبينة هي التعرف على قدرته اجلنسية والتثبت منها، وللقاضي وسائله يف 

  .ذلك، ولعل أمهها قول أهل االختصاص من األطباء واملختصني النفسيني
                                                

 . ٥/٢٢٨: الفروع: انظر   )١(
 . ٢/٢٦٥: شرائع اإلسالم   )٢(



 ١٦٠

  حكم التفريق بالعنة ـ  ٢
بعد  ،نكاحويستحق به فسخ ال، هل هو عيب به  ،اناختلف الفقهاء فيما لو كان الرجل عني

  :ويعلم حاله ا أم ال على قولني، أن تضرب له مدة خيترب فيها 
وقـد  وداود، ، وهي امرأته، وهو قول احلكم بن عيينـة  ، يثبت الفسخ بالعنةال : األولالقول 

: فقالت  استدلوا على ذلك مبا روي عن عائشة، رضي اهللا عنها، قالت جاءت امرأة رفاعة إىل النيب 
ة، فطلقين، فبت طالقي، فتزوجت عبد الرمحن ابن الزبري، وإن ما معه مثـل هدبـة   كنت عند رفاع

أتريدين أن ترجعي إىل رفاعة، ال حىت تذوقي عسيلته ويـذوق  :(فقال ، فتبسم رسول اهللا  ١الثوب
  . ووجه الدليل أنه مل يضرب له مدة للتفريق٢(عسيلتك

ن تضرب له مدة خيترب فيها، وهو قـول  بعد أ، هو عيب يستحق به فسخ النكاح : الثاينالقول 
وعمرو ، وعطاء ، ، وبه قال سعيد بن املسيب ، واملغرية بن شعبة ، وابن مسعود ، وعثمان ، عمر 

، وأبو حنيفة وأصـحابه والثـوري   ، ومحاد بن أيب سليمان، ومالك ، وقتادة ، والنخعي ، بن دينار 
استدلوا على ذلك بإثبات خطأ االستدالل باحلديث وقد وأبو عبيد، ، وإسحاق ، واألوزاعي والشافعي 

الصحيح السابق وذلك بذكر رواياته املختلفة واملوضحة للمقصود منه، وثانيا ببيان وجه فهم السلف 
  :لذلك، وفيما يلي تفصيل هلذين الدليلني  - رضي اهللا عنهم  - الصاحل 

  :ه التاليةأن اخلرب الذي أورده املخالفون ال حجة هلم فيه للوجوـ  أوال
فإنه ملا مسع زوجها، جاء ومعه ابنان له من غريها، ، روي أن الرجل أنكر ذلك ما : األولالوجه 

: واهللا مايل إليه من ذنب اال أن ما معه ليس بأغىن عين من هذه، وأخذت هدبة من ثوا، فقال: فقالت
  .د رفاعةكذبت واهللا يا رسول اهللا إين النفضها نفض األدمي، ولكنها ناشزة تري

 ويف قصة أخرى ما يفسر هذا فعن عبيد اهللا بن العباس أن الغميصاء أو الرميصاء أتت الـنيب   
تشكو من زوجها أنه ال يصل إليها فلم يلبث أن جاء فقال اا كاذبة ولكنها تريد أن ترجع إىل زوجها 

  (ليس ذلك هلا حىت تذوق عسيلته :(األول فقال
حـىت  )   ولذلك قال النيب ، وشبهته دبة الثوب مبالغة ، فه أا ذكرت ضع: ينالوجه الثا
  .والعاجز عن الوطء ال حيصل منه ذلك(تذوقي عسيلته 

بينهما بعد طالقه  أن الرجل طلقها حني اعترض عنها، فكيف يفرق رسول اهللا : الوجه الثالث
                                                

شعر اجلفن، وأرادت أن ذكره يشبه اهلدبة يف االسترخاء هو طرف الثوب الذي مل ينسج، مأخوذ من هدب العني وهو    )١(
 . ٩/٤٦٥:وعدم االنتشار، فتح الباري

 . ٧/٣٧٤: ، البيهقي٥/٢٠١٤: البخاري   )٢(
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فجاءت (فاعترض عنها)فيه من قولهوقد شبه به على قوم منهم ابن علية وداود ملا :(هلا، قال ابن عبد الرب
، فظنوا أا أتت شاكية بزوجها، (إمنا معه مثل هدبة الثوب: ،فذكرت زوجها وقالت رسول اهللا  

فخالفوا مجهور سلف املسلمني من الصحابة ...فلم يسأله عن ذلك، وال ضرب له  أجال وخالها معه
اب وليس فيه موضع شبهة ألن مالكا وغريه قد والتابعني يف تأجيل العنني ملا تومهوه يف حديث هذا الب

ذكروا طالق عبدالرمحان بن الزبري للمرأة فكيف يضرب أجل ملن قد فارق امرأته وطلقهـا قبـل أن   
مث روى يف ذلك عن عائشة، رضي اهللا عنها، أن رجال طلق امرأته ثالثا، فتزوجها رجل فطلقها ١(ميسها

، قال ابن عبـد  (ال حىت تذوقي عسيلته :( ا فقال النيب  قبل أن يدخل ا، فأراد األول أن يتزوجه
فقد بان ذا احلديث أنه طلقها قبل أن يدخل ا، وهو حديث ال مطعن ألحـد يف ناقليـه،    :(الرب

وإذا صحت مفارقته هلا (فاعترض عنها فلم يستطع أن ميسها ففارقها)وكذلك حديث مالك يف ذلك فيه
  (ا نزع من أبطل تأجيل العنني من هذا احلديث وطالقه إياها بطلت النكتة اليت

  .ومل يوجد واحد منهما، وطلب املرأة ذلك، أن املدة إمنا تضرب له مع اعترافه: الرابعالوجه 
ـ أنه قد قضى بتأجيل العنني عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وعبداهللا بن مسـعود    ثانيا

شيء يروى عن علي بن أيب طالب خمتلف فيـه   واملغرية بن شعبة وال خمالف هلم من الصحابة إال
  -رضي اهللا عنـه   -أتت امرأة إىل علي بن أيب طالب : ذكره ابن عيينة عن هانئ بن هانئ قال

أين زوجها، فذكر احلديث وفيه فقال هلـا  : هل لك يف امرأة ال أمي وال ذات زوج فقال: فقالت
  .شد من ذلك البتالكاصربي فلو شاء اهللا أن يبتليك بأ: علي ابن أيب طالب
رضي  - مث ذكر روايتني عن علي (وليس هذا اإلسناد مع اضطرابه مما حيتج به :(قال ابن عبد الرب

، وعن الضحاك (يؤجل العنني سنة فإن أصاا وإال فهي أحق بنفسها :(تنفيان هذا مها قوله  - اهللا عنه 
ن اإلسنادان إن مل يكونا مثل إسناد هانئ وهذا :(بن مزاحم أن عليا أجل العنني سنة، قال ابن عبد الرب

وعمارة مل يكونا أضعف، واألسانيد عن سائر الصحابة ثابتة من قبل األئمة وعليها العمل وفتوى فقهاء 
  ٢(األمصار

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو ثبوت احلق للزوجة يف اخليار، ألن املعاشرة اجلنسية ركـن مـن   

، فلذلك كان للزوجة حق القبول به أو رفضه، وقد عرب الفقهاء هنا على ما ميكن أركان احلياة الزوجية
تسميته باحلق اجلنسي للزوجة، وهو من احلقوق املعنوية للزوجة باإلضافة إىل احلقوق اليت سبق ذكرها، 

                                                
 . ١٣/٢٢٥:التمهيد   )١(
 . ١٣/٢٢٦:التمهيد   )٢(
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د عليها ألنه ينس  :(وقد عرب السرخسي عن هذا احلق بقوله عند بيان العلة يف التفريق بني الزوجني للعنة
باب قضاء الشهوة بنكاحه، وال حاجة به إليها، فوجب رفع الظلم عنها، وألن مقصودها بالعقد قد 
فات، ألن مقصودها أن تستعف به وحتصل به صفة اإلحصان لنفسها، وفوات املقصود بالعقد أصال 

  ١(يثبت للعاقد حق رفع العقد
تكون مرضا مؤقتا، قد جيـد الـزوج   وقد كان من حكمة الشارع التأجيل، ألن هذه احلالة قد 

عالجا هلا، وقد تكون حالة نفسية تزول مبرور األيام وتعاقب الفصول، فلذلك كان يف ثبوت هذا احلق 
  .مع التأجيل رعاية كربى ملصاحل كال الزوجني

التأجيل   - رضي اهللا عنهم  - وقد أشار السرخسي كذلك إىل احلكمة يف اختيار السلف الصاحل 
أن العجز قد يكون آلفة يف أصل اخللقه، وقد يكون لعارض، وإمنا يتبني أحدمها عن اآلخر سنة فذكر ب

وإمنا قدرنا  :(، قال - رضي اهللا عنهم  - باملدة، فلهذا يؤجل واألجل يف هذا سنة كما اتفق الصحابة 
ال فقد ومن يبك حوال كام: بالسنة ألن التأجيل إلبالء العذر، واحلول حسن يف ذلك كما قال قائلهم

اعتذر، وألن العجز عن الوصول قد يكون بعلة الرطوبة، وإمنا يعاجل ذلك يف فصل احلر واليبوسة من   
السنة، وقد يكون لغلبة احلرارة وإمنا يعاجل ذلك يف فصل الربد، وقد يكون لغلبة اليبوسة وإمنا يعاجل يف 

ج يف فصل من فصول السنة فيربأ، فإذا فصل الرطوبة، فقدرنا األجل حبول حىت يعاجل نفسه فيوافقه العال
  ٢(مضت السنة ومل يصل إليها علم أن اآلفة يف أصل اخللقة

، وقد علل ذلك ٣وهلذا فإن األرجح يف حتديد السنة هو ما ذكره السرخسي من السنة الشمسية
ا التفاوت فرمبا تزول العلة يف األيام اليت يقع فيه، السنة قد فسرت بالشمسية أخذا باالحتياط :(بقوله

   ٤(بني القمرية والشمسية
  :علمت بعنته قبل الزواجحكم الفسخ فيما لو 

أو ثبت ببينة أا كانت تعلم بعنته قبل الزواج، أو أنه ، اختلف الفقهاء فيما لو أقرت املرأة 
  :أعلمها بعنته قبل الزواج ،هل حيق هلا طلب التفريق أم ال على قولني

                                                
 . ٥/١٠١:املبسوط   )١(
 . ٥/١٠١:املبسوط   )٢(
الصحيح أن املراد بالسـنة السـنة   : قال ابن اهلمام، شهر فإمنا يقصد ا اهلاللية تعارف الفقهاء على أنه إذا أطلقت األ   )٣(

قال . املراد اثنا عشر شهرا هاللية: وقال صاحب اإلنصاف، القمرية وإذا أطلق لفظ السنة انصرف إىل ذلك ما مل يصرحوا خبالفه 
 . ولكن تعليلهم بالفصول يوهم خالف ذلك، هو هذا : الشيخ تقي الدين

 . ٥/١٠١:املبسوط   )٤(
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هي امرأته ال تؤجل، فإن ادعـى  ، علمت عنة الرجل وقت العقدأن املرأة إذا : القول األول
أو ، وإن أقـرت ، ألن األصل عدم العلم ؛ فالقول قوهلا مع ميينها ، فأنكرته ، عليها العلم بعنته 

والثـوري  ، عطاء ؛ وبطل خيارها، وهو قول أكثر العلماء، منهم ، ثبت نكاحها ، ثبتت ببينة 
  :بلة، وهو قول الشافعي القدمي، ومن األدلة على ذلكواحلنفية واحلنا، وابن القاسم 

  .كما لو علمته جمبوبا، فلم يثبت هلا خيار ، ودخلت يف العقد عاملة به ، أا رضيت بالعيب  •
، فكذلك إذا رضيت به يف العقد ، مل يكن هلا الفسخ ، أا لو رضيت به بعد العقد أو بعد املدة  •

  .كسائر العيوب
  .  ولذلك ثبت هلا الفسخ بعد املدة، ة ال تتغري ظاهرا أن العنة جبلة وخلق •

  .أنه يؤجل، وهو قول الشافعي اجلديد، ألنه قد يكون عنينا يف نكاح دون نكاح: القول الثاين
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو قول اجلمهور، ألن يف قبوهلا بعد علمها عذر له، فلذلك ليس 
يضر الزوج ماديا بعد تكلفه املهر وحنوه، ولكن مع ذلك يثبت هلـا  هلا احلق يف الفسخ الذي قد 

  .احلق يف التفريق بعد التعويض عن الضرر الذي أصابه، وذلك باخللع
  ـ إصالح العيوب اجلنسية وأحكامه ٣

  : حكم زراعة األعضاء التناسلية
اسلية، وزرع أعضـاء  زرع الغدد التن :يف هذه املسألة التفريق بني شيئني ١قرر الفقهاء املعاصرون

  :اجلهاز التناسلي، وحكمهما كما يلي
  :زرع الغدد التناسلية 

أن زرعهما حمرم شـرعاً، ألن اخلصـية واملبـيض    وهي اخلصية واملبيض، وقد اتفقوا على 
للمنقول منه حىت بعد زرعها يف متلق ) الشفرة الوراثية(يستمران يف محل وإفراز الصفات الوراثية 

  .جديد
  : اجلهاز التناسليزرع أعضاء 

                                                
شـعبان   ٢٣إىل  ١٧جملس جممع الفقه اِإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السادس جبدة يف اململكة العربية السعودية من    )١(

م، اعتمادا على على األحباث والتوصيات املتعلقة ذا املوضوع الـذي كـان   ١٩٩٠) مارس(آذار  ٢٠ -١٤هـ املوافق ١٤١٠
 -٢٣هــ املوافـق   ١٤١٠ربيـع األول   ٢٦إىل  ٢٣دوة الفقهية الطبية السادسة املنعقدة يف الكويت مـن  أحد موضوعات الن

 . م، بالتعاون بني هذا امع وبني املنظمة اِإلسالمية للعلوم الطبية٢٦/١٠/١٩٩٠
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مـا عـدا    -وقد أجازوا زرع بعض أعضاء اجلهاز التناسلي اليت ال تنقل الصفات الوراثية 
لضرورة مشروعة ووفق الضوابط واملعايري الشرعية، وقـد حـددت هـذه     -العورات املغلظة 

نسـان  انتفـاع اإل :حتت عنوان  ١للدورة الرابعة هلذا امع) ١(الضوابط الشرعية يف القرار رقم 
  :بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً، وخالصة الضوابط املتعلقة ذه الناحية هي

حيرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية يف حياته وإن مل تتوقف سالمة : أوال
هو حمل أصل احلياة عليها كنقل قرنية العينني كلتيهما، أما إن كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة أساسية ف

  .حبث ونظر
وظيفة  جيوز نقل عضو من ميت إىل حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سالمة: ثانيا

أساسية فيه على ذلك بشرط أن يأذن امليت أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ويلّ املسلمني إن كان 
  . املتوىف جمهول اهلوية أو ال ورثة له

إذ ال جيوز إخضاع أعضاء اإلنسان للبيع حبال، أما بذل  ،بيع العضو أن ال يتم ذلك بوساطة: ثالثا
املال من املستفيد، ابتغاء احلصول على العضو املطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكرمياً، فمحل اجتهاد 

  . ونظر
  :حكم نصب األجهزة التعويضية لألعضاء التناسلية

واحي تتقدم يوما بعد يوم، وقد مت حـديثا  إن االكتشافات العلمية يف هذه الناحية كسائر الن
عبارة عن أجهزة تعويضية يتم تركيبها داخل  ، وهوعالج أكيد وفعال للضعف اجلنسياكتشاف 

 األجهـزة هـذه  اإلجناب، وجسم الرجل فتؤدي الوظيفة املطلوبة منها دون أن تتأثر قدرته على 
عملية جراحيـة بسـيطة ال   بسم دخاهلا للجإويتم  ،تتلف أنتعيش مع الرجل طوال حياته دون 

  .يف العاملالرجال  الكثري منويستخدمها حالياً  ،تستغرق أكثر من ساعة واحدة
وال بأس قبل بيان احلكم الشرعي أن نتصور املسألة من ناحيتها العلميـة، فـاحلكم فـرع    

، أو باألحرى كيف نعرف كيف تتم عملية االنتصاب أساساً أنولكي نفهم ذلك جيب التصور، 
  ما هى القوة اجلنسية للرجل؟ وما هى مقوماا؟ حيدث اجلنس؟ و

اجلنس هو وظيفة عامة من الوظائف الىت يؤديها جسم اإلنسان، والبد لكى يؤديها علـى  
  :منهاالوجه األكمل أن تتوافر عدة عناصر 

ملنوى أن تكون اخلصيتان ىف حالة طبيعية، من حيث التركيب، ومن حيث إفراز املىن، وهو السائل ا •
                                                

مجادي اآلخرة  ٢٣-١٨دية من جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الرابع جبدة يف اململكة العربية السعو   )١(
 . ١٩٨٨فرباير  ١١-٦هـ، املوافق  ١٤٠٨
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الذى يؤدى إىل حدوث اإلجناب وهرمون اخلصية هو أهم اهلرمونات الىت تسيطر علـى القـوة   
اجلنسية للرجل، إن هذا اهلرمون تفرزه خاليا خاصة ىف اخلصيتني، فإذأ قل أو أنعدم قلت بالتاىل أو 

رمـون  انعدمت القوة اجلنسية، ولذلك فإن أهم عنصر من عناصر القوة اجلنسية هو إفراز هذا اهل
  .بطريقة طبيعية

اجلهاز العصىب الذى يسيطر على نتيجة تنبيهات حيدث وهو أن حيدث االنتصاب بطريقة طبيعية،  •
األول ىف : النشاط اجلنسى مثلما يسيطر على أى نشاط آخر باجلسم، وىف هذا اجلهاز مركـزان 

  .والثاىن ىف اجلزء القطىن من النخاع الشوكى، املخ
تسم صورة اإلثارة ىف املخ، فيتأثر املركز العصىب اخلـاص بالنشـاط   عندما يثار الرجل ترف 

اجلنسى فيه، ويترتب على ذلك وصول إشارات إىل أعصاب النخاع الشـوكى، الـىت ترسـل    
بدورها تنبيهات إىل أعصاب األوعية الدموية اخلاصة بعضو التناسل، عندئذ تفتح ومتتلىء بالـدم  

لوظائف عوامل أخرى مساعدة، وهى عوامل هامـة  فيحدث االنتصاب هناك إىل جانب هذه ا
  .وضرورية ىف تشكيل القوة اجلنسية للرجل

ومنها نوع الغذاء الذى يتناوله الشخص، بكل ما حيتاجه من عناصر الطاقة والبناء، فاجلسم 
السليم النشيط يؤدى كافة وظائفه بطريقة سليمة وصحية، والطعام هو الوقود الالزم للجسم كله 

  .تأدية الوظائف الضروريةوإلمتام 
العامل النفسى، وهو عامل مهم ىف القوة اجلنسية للرجل فالبد أن يكون هناك حب  ومنها

بني الزوج وزوجته، وأن يكون هذا احلب هو أساس العالقة بينهما واملعـروف واملالحـظ أن   
  .ته اجلنسيةاملشاكل النفسية واالجتماعية تعوق أداء الرجل لدوره املنوط به وتؤثر على قدر

يف هذه رغبة  اإلنساناالنتصاب يتم عندما تكون لدى  انطالقا من هذا فقد نص األطباء أن 
للدم لكي يتدفق اجلسم الكهفي املوجـود يف العضـو التناسـلي     إشارةفيعطى املخ  املمارسة،
  .وردة حببس هذا الدم داخل العضو فتحدث عملية االنتصابألوبعد ذلك تقوم ا ،الذكري

عصاب املوصلة بني املخ واجلهاز التناسلي أو يف شرايني العضـو  ألحدث أي عطل يف ا ذاإف
ال حتدث عملية االنتصاب بصورة كاملة وفعالة وهو ما نطلـق عليـه    األوردةالذكري أو يف 
هذا الضعف من خالل عملية جراحية لتوسيع الشـرايني أو ربـط    يعاجلقد ف ،الضعف اجلنسي

هنـاك   أنكمـا  ، تقريباً%  ٤٠ية صعبة جداً وال تتعدى نسبة جناحهاولكن هذه العمل األوردة
عمليات جراحية معقدة هلم مثل مرضى السكر والقلـب   إجراءنوعية معينة من الناس ال ميكن 
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التعويضية أكثر أماناً وفاعلية ملعظم مرضى  األجهزةوبصفة عامة كان تركيب ، والفشل الكلوي
  .الضعف اجلنسي

عويضية تقوم بدور الدم الذي يتدفق داخل اجلسـم الكهفـي للعضـو    الت وهذه األجهزة
مل يتدفق بشكل كاف بسبب عطل يف الشرايني أو يتسرب سريعاً بسبب عطل يف  فإذاالذكري، 

ويسـتطيع   ،إىل اجلسم الكهفي لتجعل العضو منتصباً التعويضية األجهزةفيمكن تركيب  األوردة
  .ة يف أي وقتاملريض بفضلها ممارسة العملية اجلنسي

  .هو القابل للتمدد والثاين القابل لالنثناء األولالنوع ، نوعاناآلن  األجهزةويوجد من هذه 
يف اجلسم الكهفي بينما  األنبوبتنيفيتكون من أنبوبتني ومضخة يتم تركيب  األولأما النوع 

ضـخة  توضع املضخة داخل الكيس الذي حيمي اخلصيتني وعندما يرغب الرجل يضغط على امل
وحينما ينتهي من املمارسة يستطيع الضغط على املضخة مرة أُخرى فتـنكمش   األنابيب،فتتمدد 
  .لو كان طبيعياًكما وميزة هذا اجلهاز هي أنه جيعل العضو الذكري يبدو  األنابيب،
كما أنه أرخص كثرياً من ، وهو يتيح ممارسة طبيعية جدا ،لنوع الثاين هو القابل لالنثناءأما ا

 ،وتركيبه يتم بسهولة أكثر ولكن مشكلته أنه جيعل العضو كبرياً بصـفة مسـتمرة   األولع النو
ولذلك ميكن التغلب على هذا احلجم الكبري بثين القضيب إىل أسفل أو إىل أعلى وعند املمارسة 

  .جتعل وضعه أفقياً
نرى وجوب بعد هذا البيان للصورة الواقعية هلذه األجهزة ال نرى حرجا يف استعماهلا، بل 

ذلك يف حال عروض العنة ومطالبة الزوجة حبقها يف االستمتاع، فإن الزوج مطالب يف ذلك إما 
باستعمال هذه األجهزة وحنوها إن ثبت جدواها، وإما بالتفريق مراعاة حلق الزوجـة يف هـذه   

  :الناحية، ولكن إباحة ذلك أو وجوبه تتقيد بقيدين
تشافات الطبية تروج كما تروج السلع االستهالكية دون ثبوت عدم ضررها، ألن الكثري من االك •

بيان أخطارها الصحية، فلذلك جيب البحث يف جدوى اجلهاز وعدم مضرته قبل استعماله لقوله 
 ): ١ )ال ضرر وال ضرار  

 .أن خيرب من يريد الزواج ا بذلك نفيا للغرر، ألن األجهزة االصطناعية ال حتل حمل اخللقة األصلية •
  :غشاء البكارةترقيع 

                                                
 . سبق خترجيه   )١(
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غشاء موجود حول فتحة املهبل اخلارجية، ويتكون من طبقتني من اجللد هو غشاء البكارة 
شكال متعددة، فمنـها  أالدموية، ولفتحة غشاء البكارة  باألوعيةالرقيق بينهما نسيج رخو، غين 

عض احلاالت املستدير واهلاليل والغربايل واملنقسم طولياً وقد يكون مصمتا، أي بدون فتحة يف ب
  .١النادرة مما ال يسمح مبرور دم الطمث للخارج وتراكمه يف املهبل مثّ يف الرحم

حيان رقيقاً، إالّ أنه يف أحيان أُخرى يكون مسيكاً لدرجـة  ويكون هذا الغشاء يف أغلب األ
عملية جراحة لفضه عند الزواج، كما أنّ درجة مرونته ومتدده ختتلف من فتاة  إلجراءاالحتياج 

اجلمـاع بـدون أنْ    إمتامميكن معه  ، وهناك نوع يسمى بالغشاء املطاطي املتمدد والذيخرىأل
  .٢يتمزق

ويف هذا النوع قد ال حيدث إالّ أمل بسيط أثناء أول مجاع بعد الزواج، وقد ال حيدث نزول 
  .٣ملرونة الغشاء ومتدده وعدم متزقه، وقد يظنون ا أنها ليست عذراء إطالقادم 

والرتيف الذي خيتلـف مـن فتـاة     األملفض غشاء البكارة يف ليلة الزفاف بعض يصاحب 
، ويعتمد على حد كبري على درجة متزق الغشاء والذي يعتمد بدوره على نوع الغشـاء  ألخرى

ومدى مسكه ومرونته، وقد يكون الرتيف شديداً حبيث يستدعي إسعاف الفتاة والتدخل اجلراحي 
  .اطة مكان التمزق لوقف الرتيفبربط الشرايني النازفة وخي

  : وسبب متزق غشاء البكارة قبل الزواج أمران
  .كانت الفتاة راضية به أو مكرهةسواء الدخول   .١
فرج، وميكن للطبيب املتخصص معرفة متزق غشاء الصابات مبنطقة إوقوع حادث أدى إىل   .٢

يكون حديثاً ومصحوباً بكدمات  ن التمزق يف هذه احلالةأالبكارة عن حادث أو اغتصاب بسهولة إذ 
  .٤صابات أُخرى مبنطقة الفرج وما حوهلاإو

وهذا يدعو إىل التساؤل عن حكم هذه العمليـة،  غشاء البكارة  ويتم حاليا وبسهوله رتق
  وهل هي من اخلداع والتغرير احملرم، أم من العمل اإلنساين الذي ميارسه الطبيب؟

                                                
يف هذا الفرض ال بد من اجراء جراحة ويقوم الطبيب بعمل فتحة يف الغشاء لرتول دم احليض اتمع يف املهبل والرحم    )١(

يفتحها، ليفض عند الزواج، الرؤية االسـالمية لـبعض    ترك جزء كاف من الغشاء حول الفتحة اليت إىلوجيب ان ينتبه اجلراح 
 . ٤٢٧: املمارسات الطبية

 . ٤٢٥: الرؤية االسالمية لبعض املمارسات الطبية   )٢(
 . ٤٢٧: الرؤية االسالمية لبعض املمارسات الطبية   )٣(
 . ٤٢٨: الرؤية االسالمية لبعض املمارسات الطبية   )٤(
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السؤال الذي تتعارض فيه املصاحل واملفاسد، فتغلب وليس من السهولة اإلجابة عن مثل هذا 
يف بعض نواحيه املفاسد احملضة، كرتق غشاء بكارة مرتكبة الفاحشة الراضية بارتكاا، وتغلـب  
يف بعضها املصاحل، فيما لو متزق الغشاء من غري العملية اجلنسية، ويشتبه يف بعضها كاإلكراه على 

  . الفاحشة
ثل هذه العملية يرتبط بسبب التمزق، والدوافع الداعية إليه، وهو ولذلك، فإن حكم إجراء م

يف عموم أحواله أقرب إىل التغرير احملرم، واألورع يف مثل هذا هو إخبار الزوج بتمزق الغشـاء  
  .ليقدم أو يعرض

  :استعمال األدوية املقوية للغريزة اجلنسية 
لغريزة اجلنسية إن كان متزوجـا،  نص الفقهاء على جواز استعمال الرجل لألدوية املقوية ل

مث عليه أن يتوخى أوقات حاجتها إىل الرجـل   :(وقصد من ذلك إعفاف زوجته، قال القرطيب
فيعفها ويغنيها عن التطلع إىل غريه، وإن رأى الرجل من نفسه عجزا عن إقامة حقها يف مضجعها 

   ١(أخذ من األدوية اليت تزيد يف باهه، وتقوي شهوته حىت يعفها
  :كن يشترط الستعمال ذلك وغريه شرطانول
ثبوت احلاجة إىل استعمال هذه األدوية واملنشطات، فإن مل تكن هناك حاجة داعية كـان    .١

  .إسرافا زيادة على الضرر الذي قد يصيب جسمه لذلك
ثبوت عدم خطر ذلك على صحته، وهو شرط أساسي، وال يكفي يف ذلك أن جيربه غريه،   .٢

ه ومقاومته لألمراض أكثر منه، وقد تكون به من األمراض ما يتعـارض مـع   فقد تكون مناعة غري
 .استعمال تلك األدوية، فلذلك ال جيوز استعمال هذه األدوية إال بعد استشارة الطبيب اخلبري

ويف مقابل ذلك نص الفقهاء على جواز استعمال األدوية للحد من الشهوة ملن ليست لـه  
يلحق بذلك من كانت له زوجة ال تسـمح حالتـها الصـحية     القدرة على الزواج، ونرى أنه

يا معشر الشباب من استطاع  :( مبعاشرا يف أوقات معينة، وقد استدل العلماء لذلك بقوله 
فإنه له ، ومن مل يستطع فعليه بالصوم ، وأحصن للفرج ، فإنه أغض للبصر . منكم الباءة فليتزوج

  ٢(وجاء 
وقد تعقب على ذلـك  ، واز التداوي لقطع الشهوة باألدوية فقد استدل به اخلطايب على ج

وال يقطعها باألصالة ألنه قد يقوى على وجـدان مـؤن   ، بأنه حيمل على دواء يسكن الشهوة 
                                                

 . ٣/١٢٤:القرطيب   )١(
 . سبق خترجيه   )٢(
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، النكاح، بل قد وعد اهللا من يستعف أن يغنيه من فضله ألنه جعل اإلغناء غايـة لالسـتعفاف   
  .١بذلك ما يف معناه وألم اتفقوا على منع اجلب واإلخصاء فيلحق

ال يلزم مـن  :(فلذلك ال جيوز استعمال األدوية القاطعة للشهوة كليا، قال يف طرح التثريب
ألن املال غاد ؛ اإلرشاد للصوم لكسر الشهوة اإلرشاد الستعمال ما يقطعها فإنه قد حتصل السعة 

وإذا اسـتعمل مـا   ، ورائح فيجد شهوته ويتمكن من حتصيل مقاصد النكاح الدينية والدنيوية 
إنه ال يكسرها بالكافور وحنوه فما ذكره ليس هو املنقول : وقد قال أصحابنا، يقطعها فات ذلك 

  ٢(وال يصح استنباطه من احلديث
يكره أن حيتال لقطع شهوته ونقله يف املطلب عن األصحاب وقيل حيرم وجزم به  :(وقال البغوي

 يغلب على ظنه قطع الشهوة بالكلية بل يفترها يف احلال يف األنوار واألوىل محل األول على ما إذا مل
  ٣(ولو أراد إعادا باستعمال ضد تلك األدوية ألمكنه ذلك والثاين على القطع هلا مطلقا

  التحرمي العارض للمعاشرة اجلنسية : ثالثا
 :التحرمي العارض للمعاشرة اجلنسية ال خيلو من حالتني، مها 

وجة يف حالة تعبد خمصوص، لتنايف املعاشرة اجلنسية مع ما تقتضـيه  أن يكون الزوجة أو الز  .١
  .تعاىلالعبادة من توجه وخشوع هللا 

أن تكون املرأة يف حالة ال تسمح هلا باملعاشرة، وهي أن تكون حائضا أو نفساء، لألخطـار    .٢
  .الصحية والنفسية النامجة عن املعاشرة يف هذه احلالة

  : هذا املطلبوسنتحدث عن كلتا احلالتني يف
  املرأة وهي يف حال تعبد  ـ معاشرة ١

حبيث ينشغل املتعبد بـاهللا عـن أي    تعاىلاألصل يف العبادة الشعائرية هو التوجه املطلق هللا 
  .شاغل آخر، فلذلك كانت حالة العبادة منافية هلذه املمارسة اجلنسية

ـ   ها العقوبـات  وقد خصت النصوص القرآنية هذه الناحية بالذكر، بل فرضـت يف بعض
والكفارات، ألن الذي مل يتمالك نفسه وهو يف حالة تعبد هللا حيتاج إىل نوع من الترويض يعيد 

  .لنفسه استقامتها

                                                
 . ٧/١٦٠:سبل السالم   )١(
 . ٧/٢:طرح التثريب    )٢(
 . ٧/١٨٦:حتفة احملتاج   )٣(



 ١٧٠

وقد خصت النصوص، وخص الفقهاء تبعا هلا حال العبادة بثالث عبادات هي الصوم واحلج 
رها مل تذكر، ومع ذلك واالعتكاف، وإمنا خصت لطوهلا الزمين نسبيا خبالف الصالة، فإا لقص

  .حيرم أن يأيت الرجل أهله، وهي يف الصالة
وقد اقتصرنا من أحكام هذه املسائل الثالث بذكر حاليت العمـد والنسـيان لعالقتـهما    

  :باملوضوع دون التفاصيل اليت جند حملها يف اجلانب التعبدي من الفقه اإلسالمي
  :املعاشرة حال الصوم 

اشرة اجلنسية يف ار رمضان مع العمد والذكر حرام، وأنه يفسـد  اتفق الفقهاء على أن املع
أُحلَّ لَكُـم   ﴿:تعاىللقوله ، سواء أنزل أم مل يرتل ، وعلى فاعل ذلك القضاء والكفارة ، الصوم 

لَّه أَنكُم كُنـتم تختـانونَ   لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نِسائكُم هن لباس لَكُم وأَنتم لباس لَهن علم ال
 لَكُـم اللَّه با كَتوا مغتابو نوهراشفَاآلنَ ب كُمنفَا ععو كُملَيع ابفَت كُم١٨٧:البقـرة (﴾أَنفُس (

  .هنا اجلماع ١والرفث
مـس  ومثل اجلماع يف احلرمة وإفساد الصوم ووجوب القضاء اإلنزال مبباشرة أو بقبلة أو بل

  .فإن قبل أو ملس أو ضمها إليه فلم يرتل مل يفسد صومه، ولو بدون مجاع 
  :وقد اختلف الفقهاء فيمن جامع ناسيا على قولني

يف الذي يأكل ويشرب  أنه ال يفسد الصوم، وهو قول احلنفية والشافعية، لقوله : القول األول
ذا يف األكل والشرب ثبـت يف اجلمـاع   ،وإذا ثبت ه٢(فليتم صومه فإمنا أطعمه اهللا وسقاه  :(ناسيا

  . لالستواء يف الركنية
أن الناسي كاملتعمد فيفسد صومه إذا جامع ناسيا، وهو قول املالكية واحلنابلـة يف  : القول الثاين

أمر الذي جامع يف ار رمضان بالكفارة ومل يسأله عن كونه عمدا،  ظاهر النص عندهم، ألن النيب 
وألنه جيب التعليل مبا تناوله لفظ السائل وهو الوقوع على املرأة يف ؛ واستفصل ولو افترق احلال لسأل 

  . فاستوى فيها عمده وسهوه كاحلج، وألن الصوم عبادة حيرم الوطء فيه ، الصوم 
  :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو استواء العامد والناسي يف اجلماع ار رمضان عقوبة علـى  
، خاصة وأن النسيان مل يكن من طرف واحد، بل كان من الطرفني مجيعا، نسيان حق هذا الشهر

                                                
اجلماع وغريه مما يكون بني الرجل واملرأة من تقبيل وحنوه ممـا يكـون يف حالـة    : يف اللغة -الرفث بفتح الراء والفاء    )١(

 . ويطلق على الفحش، اجلماع 
 ٢/٢٤٤: ، النسائي٤/٢٢٩: ، البيهقي٣/١٥٧:، جممع الزوائد٢/٢٣:، الدارمي٢/٨٠٩: م، مسل٢/٦٨٢: البخاري   )٢(

 . ١/٥٣٥:،ابن ماجة
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ومل يكن كذلك يف حلظة كشربة ماء أو لقمة طعام سرعان ما تتدارك، بل يف حالة قد حتتاج إىل 
  . زمن، فلذلك كان األشبه يف هذه احلالة هو القول بوجوب الكفارة

  :املعاشرة حال االعتكاف
ولَـا   ﴿: تعـاىل لقولـه  ؛  ١عاشرة اجلنسية حال االعتكاف حمرمـة اتفق الفقهاء على أن امل

 اجِدسي الْمفُونَ فاكع متأَنو نوهراشبفإن جامع متعمدا فسد اعتكافه بإمجاع ) ٨٧: البقرة(﴾ت
أمجع أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدا لـذلك يف   :(قال القرطيب؛ العلماء 

  ٢(مفسد العتكافهفرجها أنه 
وأمجعوا على أن املعتكف ال  :(أما املباشرة فإن قصد ا التلذذ فهي حمرمة، قال ابن عبد الرب

ولَا تباشروهن وأَنتم عـاكفُونَ   ﴿ :تعاىل، ويفسد اعتكافه إن أنزل لعموم قوله (يباشر وال يقبل 
 اجِدسي الْم٨٧: البقرة(﴾ف(  

 ذ مل تكره، ألن عائشة، رضي اهللا عنها، كانت ترجل رأس رسول اهللا فإن مل يقصد التلذ
  .بيدها، فدل بذلك على أن املباشرة غري حمظورة ، وكانت ال حمالة متس بدنه ٣وهو معتكف

  :واختلفوا يف اجلماع ناسيا على قولني
؛ قول اجلمهور إن جامع املعتكف ليال أو ارا عامدا أو ناسيا بطل اعتكافه، وهو:  القول األول

  .ألن ما حرم يف االعتكاف استوى عمده وسهوه يف إفساده كاخلروج من املسجد
  .إن جامع ناسيا فال يبطل اعتكافه، وهو قول الشافعية:  القول الثاين
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين لتنايف االعتكاف مع هذه املمارسة، وألن األصل 
  .و لزوم خمصوص للمسجد، ومن املستبعد جدا حصول النسيان فيهيف االعتكاف ه

  :املعاشرة حال اإلحرام
ألن النـهي  ؛ اتفق الفقهاء على أن املعاشرة اجلنسية حرام حال اإلحرام، وأا تفسد نسكه 

  :ووجب عليه القضاء والكفارة إن كان عامدا، ومن األدلة على ذلك، يقتضي الفساد 
                                                

  :واختلفوا فيما عليه إن فعل ذلك على قولني   )١(
  .إن فعل شيئا من ذلك فسد اعتكافه، وهو قول مالك والشافعي كما قال املزين: القول األول
الوطء إال ما يوجب احلد، واختاره املزين قياسا على أصله   يف  احلـج والصـوم، ألن   اليفسد االعتكاف من :  لقول الثاين

 . ٢/٣٣٢:اجلماع إذا حرم يف العبادة أفسدها كاحلج والصوم، القرطيب
 . ٢/٣٣٢:القرطيب   )٢(
: أمحـد ، ٢/٢٦٧: ، النسـائي ١/٢٦٤: ، الدارمي١/٣٥٥: ، مسند أيب عوانة١/٣٥٥: املسند املستخرج على مسلم   )٣(
٦/١٧٠ . 



 ١٧٢

حج أَشهر معلُومات فَمن فَرض فيهِن الْحج فَلَا رفَثَ ولَا فُسوق ولَا جِدالَ ﴿ الْ: تعاىلقوله   .١
ـ       قُـونِي ياتى وقْـوالت ادالـز ـريوا فَـإِنَّ خدوزتو اللَّه هلَمعرٍ ييخ نلُوا مفْعا تمو جي الْحي فلاأُو

 )١٩٧:البقرة(الْأَلْبابِ﴾
سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت العمرة، ومل يطف بني الصفا : عن عمرو بن دينار قال  .٢

فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف املقام ركعتني وطاف بني   قدم النيب : واملروة أيأيت امرأته؟ فقال
ال ال يقربنها حىت الصفا واملروة، وقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة، وسألنا جابر بن عبد اهللا فق

هـو    - رضي اهللا عنه  - وهذا احلكم الذي قاله ابن عمر  :(، قال النووي١يطوف بني الصفا واملروة
مذهب العلماء كافة، وهو ال يتحلل اال بالطواف والسعى واحللق إال ما حكاه القاضي عياض عن ابن 

  ٢(ضعيف خمالف للسنةعباس واسحاق بن راهويه أنه يتحلل بعد الطواف، وإن مل يسع، وهذا 
  :واختلفوا يف معاشرة احملرم ناسيا على قولني

هو كمن جامع عمدا، وهو قول اجلمهور، ألن الفساد باعتبار معىن االرتفاق يف :  القول األول
ألن حـاالت  ، واحلج ليس مبعىن الصوم ، وهذا ال ينعدم ذه العوارض ، اإلحرام ارتفاقا خمصوصا 
فهذه ، والصيد إذا قتله ، وألنه شيء ال يقدر على رده كالشعر إذا حلقه ؛ الة اإلحرام مذكرة له كالص

  .والنسيان، الثالثة يستوي فيها العمد 
فتختلف ، ألنه عبادة تتعلق الكفارة بإفسادها ؛ ال يفسد حجه، وهو قول الشافعية: القول الثاين

  .باملذكورات يف احلكم كالصوم
  والنفاس  املرأة يف حال احليض ـ معاشرة ٢

فَاعتزِلُوا النساَء في الْمحيضِ  ﴿: تعاىلاتفق الفقهاء على حرمة وطء احلائض يف الفرج لقوله 
، أي اجتنبوا جمامعتهم، وإمنا وصفه بأنه أذى ورتـب  )٢٢٢:البقرة(﴾ولَا تقْربوهن حتى يطْهرنَ 

) ٢٢٢:البقرة(﴾ولَا تقْربوهن حتى يطْهرنَ  ﴿ ىلتعااحلكم عليه بالفاء إشعارا بأنه العلة، ويف قوله 
  . ٣تأكيد للحكم وبيان لغايته

واستثىن احلنابلة من به شبق ال تندفع شهوته بدون الوطء يف ، وقد نقل اإلمجاع على ذلك 
بأن ال يقدر على مهـر امـرأة   ، وال جيد غري احلائض ، وخياف تشقق أنثييه إن مل يطأ ، الفرج 

                                                
 . ٩/٤٧٧: ، مسند أيب يعلى٥/٩٧: ، البيهقي٢/٩٠٦: ، مسلم١/١٥٤:البخاري   )١(
 . ٨/٢١٩:شرح النووي عل مسلم   )٢(
 . ١/٥٠٩:البيضاوي   )٣(



 ١٧٣

، وال نرى مثل هذا عذرا ملخالفة القرآن واإلمجاع إلمكانية التمتع باحلائض مبـا عـدا   ١ىأخر
  .اجلماع

اصنعوا  :( نوع االعتزال املأمور به يف اآلية، وأنه مقصور على اجلماع بقوله  وقد بني 
، ويف هذا اقتصاد بني إفراط اليهود وتفريط النصـارى فـإم كـانوا    ٢(كل شيء إال النكاح 

 -عن أنـس  امعوهن وال يبالون باحليض، خبالف اليهود الذين كانوا يعتزلون اعتزاال كليا، فجي
أن اليهود كانوا إذا حاضت املرأة فيهم مل يؤاكلوها ومل جيامعوهن يف البيـوت    -رضي اهللا عنه 

ـ   ﴿: فأنزل اهللا   النيب   فسأل أصحاب النيب  يضِ قُـلْ هحالْم نع كأَلُونسيأَذًى و و
مركُم اللَّه فَاعتزِلُوا النساَء في الْمحيضِ ولَا تقْربوهن حتى يطْهرنَ فَإِذَا تطَهرنَ فَأْتوهن من حيثُ أَ

رِينطَهتالْم بحيو ابِنيوالت بحي ٢٢٢:البقرة(﴾إِنَّ اللَّه(  فقال رسول اهللا ): ا كل شيء اصنعو
 ،ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إال خالفنا فيـه  :فبلغ ذلك اليهود فقالوا (إال النكاح

فال جنامعهن  ،يا رسول اهللا إن اليهود تقول كذا وكذا :فجاء أسيد بن حضري وعباد بن بشر فقاال
فخرجا فاستقبلهما هدية من لـنب إىل   ،أن قد وجد عليهماحىت ظننا   فتغري وجه رسول اهللا 

  .٣فأرسل يف آثارمها فسقامها فعرفا أن مل جيد عليهما  النيب 
وقد كانت العرب عند نزول النهي تقف نفس هذه املواقف املتناقضة، فكانوا يف املدينة وما 

منهم من يتجنبون النساء واالها قد استنوا باليهود يف جتنب مؤاكلة احلائض ومساكنتها، وكان 
  .٤يف احليض ويأتوهم يف أدبارهن مدة زمن احليض

يف تعامله مع نسائه يف فترة احليض، قالت عائشة، رضي  ما يبني سنته  وقد ورد عنه 
فاه على املكـان الـذي    إن كنت ألشرب من القدح، وأنا حائض، فيضع النيب   :(اهللا عنها

                                                
إذا خاف من بـه شـبق    «، ونفس احلكم فيما لو كان صائما يف رمضان، فقد نصوا على أنه ١/١٩٨:كشاف القناع   )١(

و به مرض ينتفع فيه بوطء ساغ له الوطء وقضى بال كفارة إن مل   تندفع  شهوته  بغريه وإال مل جيـز، وكـذا إن   تشقق أنثييه أ
، ٣/١٥: املبدع:، انظر»أمكنه أن  ال  يفسد صوم زوجته مل جيز وإال جاز للضرورة فوطء صائمة أوىل من حائض ،وقيل يتخري

ه، فخطورة فتحه املؤدية إىل  التساهل يف األحكام الشرعية امع عليهـا  ، ونرى أن سد هذا الباب أوىل من فتح٣/٢١:الفروع
 . واملعلومة من الدين بالضرورة ال ميكن درؤها

 . ٦/٢٣٨: ، أبو يعلى٤/١٩٦: ، ابن حبان١/٢٤٦: مسلم   )٢(
 . سبق خترجيه   )٣(
 . ٣/٨١:القرطيب   )٤(



 ١٧٤

كـان   :(وقالـت ١(فيضع فاه على املكان الذي شت منه شربت منه، وآخذ العرق فاش منه
  ٢(يتكىء يف حجري وأنا حائض، ويقرأ القرآن  رسول اهللا  

  :ما جيوز التمتع به من احلائض  
اتفق الفقهاء على أن االستمتاع من احلائض فيما فوق السرة ودون الركبة جـائز بـالنص   

  :فوا فيما عدا ذلك على قولنياختلقد واإلمجاع، والوطء يف الفرج حمرم ما، و
، ومالك، ٣ال يباح التمتع إال مبا أمجع على الترخيص فيه، وهو قول أيب حنيفة: القول األول

  : والشافعي، واستدلوا على ذلك مبا يلي
  . ٤يأمرين فأتزر، فيباشرين وأنا حائض  كان رسول اهللا : قالترضي اهللا عنها، عن عائشة،  •
عما حيل للرجل من امرأته وهي حائض   سألت رسول اهللا  :قال  - رضي اهللا عنه  - عن عمر  •

  .٥فوق اإلزار: فقال
عما حيل للرجل من امرأته احلائض وعن قراءة القرآن يف    - رضي اهللا عنه  - أن وفدا سألوا عمر  •

  أسحرة أنتم لقد سألتموين عما سألت عنه رسول اهللا : البيوت وعن االغتسال من اجلنابة فقال
للرجل من امرأته ما فوق املئزر وليس له ما حتته وقراءة القرآن نور فنور بيتك ما استطعت : لفقا

  .٦وذكر االغتسال من اجلنابة
أن االستمتاع يف موضع الفرج حمرم عليه وإذا قرب من ذلك املوضع فال يأمن على نفسه أن يواقع  •

أال إن لكل ملك محى ومحى :( لقوله احلرام فليجتنب من ذلك باالكتفاء مبا فوق املئزر احتياطا 
  ٧ )فمن رتع حول احلمى يوشك أن يقع فيه ،اهللا حمارمه

                                                
 . ١/٣١٢: البيهقي   )١(
 . ٣/٦٧٦: ، مسند إسحق بن راهويه٦/١١٧: ، أمحد١/٣١٢: ، البيهقي١/٢٤٦:مسلم   )٢(
جيتنب شـعار  : له أن يستمتع مبا فوق املئزر وليس له ما حتته وقال حممد رمحه اهللا تعاىل: قال أبو حنيفة رمحه اهللا تعاىل   )٣(

وسف مع أيب حنيفة رمحهم الدم وله ما سوى ذلك وهو رواية احلسن عن أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل وذكر الطحطاوي قول أيب ي
 . ١٠/١٥٩: اهللا تعاىل وذكره الكرخي مع حممد، املبسوط

 . ٦/٥٥: ، أمحد١/٢٦٣:، الدارمي١/١١٥: البخاري   )٤(
 . ١/٢٨١: ، جممع الزوائد١/٢٥٩:الدارمي   )٥(
 . ١/٣١٢:، البيهقي١/٢٧٠: جممع الزوائد   )٦(
 . ٢/٣١٩:، الدارمي٣/٥١١:،الترمذي١٢/٣٨٠:، ابن حبان٣/١٢١٩: ،مسلم١/٢٨:البخاري   )٧(



 ١٧٥

أنه يباح التمتع جبميع جسدها، ماعدا املوضع احملرم، وهو قول أمحد، وروي : القول الثاين
، ومن األدلة ١وقد انتصر له ابن تيميةذلك عن عكرمة، وعطاء، والشعيب، والثوري، وإسحاق، 

   : ٢اقها لذلكاليت س
، واحمليض إما أن يكون امسا ملكان )٢٢٢:البقرة(﴿ فَاعتزِلُوا النساَء في الْمحيضِ ﴾: قول اهللا تعاىل •

احليض كالقبل واملنبت فيختص التحرمي مبكان احليض وهو الفرج، أو هو احليض وهو الدم نفسه، 
على هذا التقـدير يف   تعاىلوقوله  لقوله ﴿ أذى﴾، أو نفس خروج الدم الذي يعرب عنه باملصدر،

احمليض حيتمل مكان احليض، وحيتمل زمانه وحاله، فإن كان األول فمكان احمليض هو الفرج، وإن 
كان املراد فاعتزلوا النساء يف زمن احمليض فهذا االعتزال حيتمل اعتزاهلن مطلقا كاعتزال احملرمـة  

وهو الوطء يف الفرج وهذا هو املراد باآلية ألنه  والصائمة، وحيتمل اعتزال ما يراد منهن يف الغالب
فذكر احلكم بعد الوصـف  ) ٢٢٢:البقرة(﴿ قُلْ هو أَذًى فَاعتزِلُوا النساَء في الْمحيضِ ﴾ :قال

﴿ :تعاىلحبرف الفاء، وهو يدل على أن الوصف هو العلة ال سيما وهو مناسب للحكم،  كقوله 
، )٣٨:املائدة(اقْطَعوا أَيديهما جزاءً بِما كَسبا نكَالًا من اللَّه واللَّه عزِيز حكيم﴾والسارِق والسارِقَةُ فَ

، فإذا كان األمر )٢:النور(﴿ الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مائَةَ جلْدة ﴾:تعاىلوقوله 
 .أو تنجيسا، وهذا خمصوص بالفرج فيختص مبحل سببهباعتزاهلن من اإليذاء إضرارا 

أن اإلمجاع منعقد على أن اعتزال مجيع بدن املرأة ليس هو املراد كما فسرته السنة املستفيضـة،   •
فانتفت احلقيقة املعنوية فتعني محله على احلقيقة العرفية، وهو ااز اللغوي وهو اعتزال املوضـع  

نه يكىن عن اعتزاله باعتزال املرأة كثريا، كما يكىن عن مسـه  املقصود يف الغالب وهو الفرج، أل
  .- رضي اهللا عنه  - باملس واالفضاء مطلقا وبذلك فسره ابن عباس 

أن السنة فسرت هذا االعتزال بأنه ترك الوطء يف الفرج، كما يف سبب نزول اآلية حيث قـال   •
واجلماع عند االطالق هو (ماعإال اجل)ويف لفظ(اصنعوا كل شيء إال النكاح  :( رسول اهللا 

االيالج يف الفرج، فأما يف غري الفرج فليس هو كاجلماع وال نكاح، وإمنا يسمى به توسعا عند 
                                                

ومع هذا فاألفضل أن يقتصر يف االستمتاع على ما فوق اإلزار ألنه هو الغالب على استمتاع الـنيب   «: ومع ذلك قال   )١(
  ١/٤٦٣:شرح العمدة: ، انظر»بأزواجه . 

 . ١/٤٦١:شرح العمدة: انظر   )٢(



 ١٧٦

 .التقييد
أن مجيع األحكام املتعلقة باجلماع إمنا تتعلق باإليالج ال سيما االستمتاع يف الفرج، فما فوق السرة  •

أراد من   احلائض   شيئا ألقى على فرجها شـيئا،   كان إذا جائز إمجاعا، وقد روي أن النيب 
: سئل عن ما حيل للرجل من امرأته احلائض، فقال وعن عائشة، رضي اهللا عنها، أن رسول اهللا 

 . جتنب شعار الدم
أنه حمل حرم لألذى، فاختص التحرمي مبحل األذى كالوطء يف الدبر، وال يقال بأن هذا خيشى منه  •

ألذى القائم بالفرج ينفر عنه كما ينفر عن الوطء يف الدبر، ولذلك أبيح له ما مواقعة احملظور، ألن ا
لئال يصـيبه   فوق اإلزار إمجاعا، مث إنه إذا أراد ذلك ألقى على فرجها شيئا كما جاء عن النيب 

 . األذى، ولو روعي هذا فحرم مجيع بدا كاحملرمة والصائمة واملعتكفة
  : الترجيح

ملسألة هو توقف ذلك على قدرة الشخص على ضبط نفسه، فإن قدر نرى أن األرجح يف ا
على ذلك جاز له االستمتاع بغري حمل األذى، وإن خاف على نفسه أخذ احتياطا مبا ذهب إليـه  
أصحاب القول األول، فهذا مثل مسألة القبلة يف رمضان، فريخص فيها ملن ميلـك نفسـه، وال   

 .يرخص فيها لغريه
  : يف حال احليضعقوبة إتيان املرأة 

  :١اختلف الفقهاء يف وجوب الكفارة على أتى احلائض يف الفرج على قولني
  : ال كفارة عليه، وهو قول اجلمهور، واستدلوا على ذلك مبا يلي: القول األول

من أتى كاهنا فصدقه مبا قال، أو أتى امرأته يف دبرها، أو أتى حائضا، فقد كفر مبا :( قول النيب  •
  .، ومل يذكر كفارة٢)مد أنزل على حم

إين رأيت يف املنام كأين أبول دما : وقال   - رضي اهللا عنه  - ما روي أن رجال جاء إىل الصديق  •
 - إنك تأيت امرأتك يف حالة احليض فاعترف بذلك فقال أبو بكر : نعم قال: أتصدقين قال: فقال

                                                
، ١/٣٩٠: ، حواشـي الشـرواين  ١/٣٨:، املهذب١/٢٠٣:، املغين١/٧٤:، الكايف يف فقه ابن حنبل١/٢٦٥: املبدع   )١(

 . ١/٤٣: ، بداية اتهد١/١٧٤: ، خمتصر اختالف العلماء٣/١٧٥: ، التمهيد١٠/١٥٩:املبسوط
: ، ابـن ماجـة  ٤/١٥: ، أبـو داود ٧/١٩٨: ، البيهقي٥/١١٧: ، جممع الزوائد١/١٧٥: ، الدارمي١/٤٩: احلاكم   )٢(
١/٢٠٩ . 



 ١٧٧

  .١استغفر اهللا وال تعد ومل يلزمه الكفارة:   - رضي اهللا عنه 
  . نه وطء ي عنه ألجل األذى، فأشبه الوطء يف الدبرأ •
أن حديث الكفارة غري ثابت، فمداره على عبد احلميد بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب، وقد  •

: عبد احلميد  وقال: أظنه قال. نعم ألنه من حديث فالن: يف نفسك منه شيء ؟ قال: قيل ألمحد
  .٢ليه الكفارةكنا نرى ع لو صح ذلك احلديث عن النيب 

جتب عليه كفارة، وهو رواية عند احلنابلة وقول عند الشافعية، واستدلوا على ذلك : القول الثاين
يتصدق بدينار أو بنصف : (قال يف الذي يأيت امرأته وهي حائض  عن ابن عباس، أن النيب روي  مبا

  ٣ )دينار
  : الترجيح

  :رة لألسباب التاليةنرى أن األرجح يف املسألة هو القول بلزوم الكفا
من باب االحتياط والورع، فاألحاديث املروية يف الباب وإن كان ضعيفة إال أا حمتملة القبول،  •

ولوال احتمال قبوهلا ما اختلف يف األخذ ا فحول العلماء يف احلديث والسنن، فسبب االختالف 
يف ذلك اختالفهم يف صـحة  وسبب اختالفهم  :(يف املسألة ال يعود إال إىل هذا، قال ابن رشد

األحاديث الواردة يف ذلك أو وهيها، فمن صح عنده شيء من هذه األحاديث صار إىل العمل ا، 
ومن مل يصح عنده شيء منها وهم اجلمهور عمل على األصل الذي هو سقوط احلكم حىت يثبت 

    ٤(بدليل
رتبت على التهاون يف رمضان أن حرمة إتيان احلائض ال يقل عن حرمة اجلماع ار رمضان، وقد  •

  .وانتهاك حرمته الكفارة، فال عجب أن توضع الكفارة ملن أتى احلائض
أن هذه العقوبة نوع من الردع للذين ال يهمهم حكم احلرمة بقدر ما يهمهم اخلوف من العقوبة  •

                                                
 . ١٠/١٥٩: املبسوطدل به يف است   )١(
فاختالف الرواية عند احلنابلة يف الكفارة مبين على اختالف قول . وقد روى الناس عنه، ليس به بأس : وقال يف موضع   )٢(

 . ٢/١٨٩:احمللى: ،  وانظر نقد ابن حزم ألحاديث املسألة يف١/٢٠٤:، املغينأمحد يف احلديث
قد احتجا مجيعا مبقسم بن جندة فأما عبد احلميد بن عبد الرمحن فإنه أبو احلسن عبد هذا حديث صحيح ف: قال احلاكم   )٣(

: ، النسائي١/٦٩: ، أبو داود١/٣١٤:، البيهقي١/٢٧٠: ، الدارمي١/٢٧٨: احلميد بن عبد الرمحن اجلزري ثقة مأمون، احلاكم
 . .١/٢٢٩:، أمحد٥/٣٤٧

 . ١/٤٣:بداية اتهد   )٤(



 ١٧٨

  .  الدنيوية بالكفارة وحنوها
  :قدر الكفارة 

من أتى امرأته احلائض يف قدر الكفارة ومن األقوال  اختلف الفقهاء القائلون بوجوب الكفارة على
  :١يف املسألة

، أو نصف دينار، على سبيل التخيري، أيهما أخرج أجزأه، روي ذلك ٢أا دينار : القول األول
  ٣ )يتصدق بدينار أو بنصف دينار:( عن ابن عباس، وهو رواية عن أمحد ،لقوله 

وهـو قـول   . ي دينار، وإن كان أصفر، فنصف دينارأن الدم إن كان أمحر فه : القول الثاين
  ٤ )إن كان دما أمحر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار:( إسحاق، ورواية عن أمحد، لقوله 

إن كان يف فور الدم فدينار، وإن كان يف آخره فنصف دينار، وهو قول  النخعي  : القول الثالث
  .٥،وهوقول للشافعية
  . خبمسي دينار، وهو قول األوزاعييتصدق : القول الرابع
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن مجيع األقوال حمتملة لورود األحاديث ا، ولكن أقواهـا  
تفيد التخيري، ولكن هذا التخيري خيتلـف بـاختالف   ] أو [ هو القول األول لقوة حديثه، وألن 

  .الفقر والغىن ال ختيري شح وكرم
  :وقبل الغسل  الوطء  بعد الطهروجوب الكفارة يف 

يف اختلف الفقهاء القائلون بوجوب الكفارة على من أتى امرأته احلائض يف وجوب الكفارة 
  :على األقوال التاليةوقبل الغسل ، الوطء  بعد الطهر

                                                
 . ١/٢٧١:، وانظر اآلثار الواردة يف املسألة يف الدارمي٣/٨٧:القرطيب: انظر   )١(
  :وقد اختلفوا يف إخراج القيمة على رأيني   )٢(

، على أي صفة كان من املال ، ألن املقصود حيصل بإخراج هذا القدر من املال ؛ جيوز إخراج القيمة :  الرأي األول  
  .كاخلراج واجلزية، فجاز بأي مال كان 

 . كسائر الكفارات، فاختص ببعض أنواع املال ، ألنه كفارة ؛ ال جيوز إخراج القيمة : الرأي الثاين  
 . سبق خترجيه   )٣(
 . ١/٢٧١:الدارمي   )٤(
  ألنه روي ذلك عن عمر بـن اخلطـاب   ؛ وللشافعية قول شاذ عندهم هو أن الكفارة الواجبة عتق رقبة بكل حال    )٥(

فكـان أبـو حامـد    : قال. إن صح حديث ابن عباس قلت به: قال الشافعي يف القدمي: يقال صاحب احلاو. وهذا شاذ مردود
وكان أبو حامد املروزي ومجهور البصريني ال جيعلونه قوال قدميا وال حيكونـه  ، اإلسفراييين ومجهور البغداديني جيعلونه قوال قدميا 

لو صح احلديث لكان حمموال يف القدمي : ابن سريج يقولوكان ، ألنه علق احلكم على صحة احلديث ومل يصح ؛ مذهبا للشافعي 
 . ٢/٣٩٠: اموع شرح املهذب: على االستحباب ال على اإلجياب، انظر



 ١٧٩

أن وجـوب الكفـارة   بال كفارة عليه، وهو قول احلنابلة، واستدلوا على ذلك : األول القول
رد ا اخلرب يف احلائض، وغريها ال يساويها، ألن األذى املانع من وطئهـا قـد زال   بالشرع، وإمنا و

  .بانقطاع الدم
ولو وطئ يف حال جريان الدم، لزمه دينار، ألنه حكم تعلـق  . عليه نصف دينار: الثاين القول

  .بالوطء يف احليض، فثبت قبل الغسل، كالتحرمي، وهو قول قتادة، واألوزاعي
  : الترجيح

أن األرجح يف املسألة هو القول األول ملا سنرى من أدلة جواز إتيان احلـائض بعـد   نرى 
  .طهرها، وقبل اغتساهلا

  : وجوب الكفارة على اجلاهل والناسي
من وطئ طـاهرا،  اختلف الفقهاء القائلون بوجوب الكفارة على من أتى امرأته احلائض في

  :احلنابلة كالمها مروي عند  على قولنيفحاضت يف أثناء وطئه، 
أا جتب لعموم اخلرب، وألا كفارة جتب بالوطء، أشبهت كفارة الوطء يف الصوم : األول القول
  .واإلحرام

، وألا جتب حملو املأمث، فال ١ )عفي ألميت عن اخلطأ والنسيان:(  ال جتب لقوله : الثاينالقول 
  . جتب مع النسيان، ككفارة اليمني

  : الترجيح
  .٢ )عفي ألميت عن اخلطأ والنسيان:( هو القول الثاين لعموم قوله نرى أن األرجح 

  :خماطبة املرأة بالكفارة 
اتفق القائلون بالكفارة على أن املرأة إن كانت مكرهة أو غري عاملة، فإنه ال كفارة عليهـا،  

  :لنيقو، واختلفوا يف غريها على )عفي ألميت عن اخلطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه( لقوله 
إن عليه : أن عليها الكفارة، وهو مروي عن أمحد، قال أمحد يف امرأة غرت زوجها: األول القول

الكفارة وعليها، وذلك ألنه وطء يوجب الكفارة، فأوجبها على املرأة املطاوعة، ككفارة الـوطء يف  
  .اإلحرام

، وإمنا يتلقى الوجوب من ال جتب عليها الكفارة، ألن الشرع مل يرد بإجياا عليها: الثاين القول
  . الشرع

                                                
 . ٦/٢٥٠: ، جممع الزوائد٢/٢١٦: ، احلاكم١٦/٢٠٢: ابن حبان   )١(
 . ١/٦٥٩: ، ابن ماجة٤/١٧٠: ، الدارقطين٦/٢٥٠: جممع الزوائد   )٢(



 ١٨٠

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن حكم املرأة خيتلف باختالف تساهلها يف ذلـك وعـدم   
متنعها أو كون املعاشرة برغبتها، فإن يف هذه احلاالت مجيعا جتب عليها الكفارة كالرجل سـواء  

، ألن األمر الواحد يعم الرجال والنساء، بسواء، وال معىن للتفريق بينهما يف ذلك وال دليل عليه
  .فإخراج النساء حيتاج إىل دليل خاص

  :قبل االغتسال  املعاشرة اجلنسية ملن طهرتحكم 
  :اختلف الفقهاء يف حكم الوطء بعد الطهر وقبل االغتسال على قولني

 إن انقطع الدم ألكثر احليض، حل وطؤها، وإن انقطع لدون ذلك، مل يـبح : القول األول
، ألن وجوب الغسل ال مينع مـن الـوطء   ١حىت تغتسل، أو تتيمم، أو ميضي عليها وقت صالة

  : باجلنابة، وهو قول احلنفية ، واستدلوا على ذلك مبا يلي
بتخفيف الطاء، وذلك جيعل ) ٢٢٢:البقرة(﴿ ولَا تقْربوهن حتى يطْهرنَ ﴾:قراءة قوله تعاىل  .١

  .عد الغاية خيالف ما قبلهاالطهر غاية للحرمة وما ب
  .فيحكم بطهارا ملضي العشرة انقطع الدم أو مل ينقطع عشرة أيام،أن احليض ال يزيد على   .٢
يقتضي النهي وقت قيـام   )٢٢٢:البقرة(﴿ فَاعتزِلُوا النساَء في الْمحيضِ ﴾: أن قوله تعاىل  .٣

  .ست حبائضاحليض ن فصار املنهي عنه وطء احلائض، ومن طهرت لي
أن االغتسال إمنا صار غاية للحرمة حلل أداء الصالة بعده، وأنه من أحكام الطاهرات وهذا   .٤

  .املعىن موجود فيما إذا مضى وقت الصالة لوجوا يف الذمة فيثبت احلكم فيه داللة
د املاء أا ملا حل هلا الصالة ـ عند القائلني باشتراط الغسل ـ بال اغتسال وال تيمم عند فق    .٥

  .والتراب النظيف فألن جيوز الوطء أوىل
أا قرئت بالتخفيف، وهي تقتضي انقطاع الدم ال غري، فتكون قراءة التشديد حممولة على ما   .٦

  .إذا انقطع ألقل من عشرة والتخفيف على ما إذا انقطع لعشرة توفيقا بني القراءتني
قطاع قبيل العشرة، ألنه ال ينتظر يف حقها وذهبوا إىل أن النصرانية  حتل معاشرا بنفس االن

أمارة زائدة وال يتغري بإسالمها بعده للحكم  خبروجها من احليض، أما لو انقطع احلـيض دون  

                                                
ة ـ عند احلنفية ـ هو ما إذا أدركت من الوقت بقدر أن تقدر على االغتسال والتحرمية، وعللوا هـذا   أدىن وقت صال   )١(

احلكم بأن زمان االغتسال هو زمان احليض فال جتب الصالة يف ذمتها ما مل تدرك قدر ذلك من الوقت، وهلذا لو طهرت قبيـل  
صالة العشاء فكأا أصبحت وهي حائض وجيب عليها اإلمساك،  الصبح بأقل من ذلك ال جيزيها صوم ذلك اليوم وال جيب عليها

 . ١/٥٩: تبيني احلقائق:انظر



 ١٨١

عادا فوق الثالث فال يقرا وإن اغتسلت حىت متضي عادا، ألن العود يف العادة غالب وتصلي 
  .وتصوم لالحتياط
مهما اختلف نوعه، وهو قول عطاء وطاوس وجماهد والظاهرية، اعتبار التطهر : ينالقول الثا

أما وطء زوجها هلا إذا رأت الطهر فال حيل إال بأن تغسل : (يقول ابن حزم معربا عن هذا القول
مجيع رأسها وجسدها باملاء، أو بأن تتيمم إن كانت من أهل التيمم، فإن مل تفعل، فبأن تتوضـأ  

من أهل التيمم، فإن مل تفعل، فبأن تغسل فرجهـا باملـاء وال   وضوء الصالة أو تتيمم إن كانت 
  :، واستدل على ذلك مبا يلي)أي هذه الوجوه األربعة فعلت حل له وطؤها:(، مث قال١)بد
كل ما ذكر،  هو صفة فعلهن، وهو يصدق على) ٢٢٢:البقرة(فَإِذَا تطَهرنَ ﴾ ﴿: أن قول اهللا  •

فيه رجال حيبـون أن   ﴿: را وطهورا وطهرا، كما قال فهو يسمى يف الشريعة ويف اللغة تطه
  .، وقد جاء النص واإلمجاع بأن املراد من تطهرهم هو غسل الفرج والدبر باملاء﴾يتطهروا 

  .يدل على أن التيمم للجنابة وللحدث طهور ٢ )جعلت يل األرض مسجدا وطهورا( :قوله  •
  .، الوضوء طهوراالوضوء، فاعترب يعين  ٣ )ال يقبل اهللا صالة بغري طهور:(أن قوله   •
على غسل الرأس واجلسد كله دون الوضـوء ودون   ﴾فإذا تطهرن  ﴿: أن من اقتصر بقوله  •

التيمم ودون غسل الفرج باملاء  قد قصر يف محل النص على بعض أجزائه دون بعض، وليس يف 
  .ذلك دليل يدل عليه

بيـان    ظ دون بعض ملا أغفل رسول اهللا لو أراد بالتطهر بعض ما يقع عليه اللف  أن اهللا  •
  .ذلك

أنه ال عربة مبن يقول بوجوب الغسل احتياطا ألن األحوط أن ال حيرم عليه ما أحله اهللا تعاىل من  •
  . الوطء بغري يقني

عتبارهم حل املعاشرة مرتبطا حبل الصالة منتقض حبل معاشرة املرأة حيث ال حتل هلا الصالة، وهو ا •
ال حيل  له وطؤها إال مبا حيل هلا به الصوم، وهو حيل هلا :ثة، مث ملاذا مل يقولوا بأنه كوا جمنبة وحمد

  .عندهم برؤية الطهر فقط

                                                
 . ١/٣٩١: احمللى   )١(
، ١/٢١٢: ، البيهقي١/٣٧٤: ، الدارمي٤/١٢٣: ، الترمذي٢/٤٦٠: ، احلاكم٢/٥: ، ابن خزمية١/١٢٨: البخاري   )٢(

 . ١/١٨٨: ابن ماجة
، ابـن  ٢/٣١: النسائي ١/١٦: ، أبو داود١/٤٢: ، البيهقي١/١٨٥: ، الدارمي٤/٦٠٤: ، ابن حبان١/٨: ابن خزمية   )٣(
 . ٢/١٩: ، أمحد١/١٠٠: ماجة



 ١٨٢

أن وطء احلائض قبل الغسل حرام، ولو انقطع دمها، وهو قول اجلمهـور،  : لثالقول الثا
، ١هـذا خالفـا   ال أعلم يف: وقال أمحد بن حممد املروذي. هذا كاإلمجاع منهم: قال ابن املنذر

  : ٢واستدلوا على ذلك مبا يلي
﴿ ولَا تقْربوهن حتى يطْهرنَ فَإِذَا تطَهرنَ فَأْتوهن من حيثُ أَمركُم اللَّه إِنَّ اللَّـه  : قول اهللا تعاىل •

﴾رِينطَهتالْم بحيو ابِنيوالت بحغتسال، كما فسره ابن عباس، يعين بالتطهر اال)٢٢٢:البقرة(ي  - 
 .- رضي اهللا عنه 

هذا مقتضاه يف كالم العرب وهو مينع ، فأن تطهرن هو تفعلن والتفعل وقوع الفعل ممن يضاف إليه •
تطهـرت األرض وتكسـر   )ألن ذلك ليس من فعل النساء وقوهلم، من محله على انقطاع الدم

ها وإمنا معناه طهرت ملا يقال طال الزرع على سبيل التجوز واالتساع ألن ذلك ليس من فعل(الكوز
وال جيوز أن  ،وكثر املاء وإن مل يكن شيء من ذلك من فعلهما ولكنه يضاف إليهما جمازا واتساعا

  .يصرف اللفظ عن موضوعه ومقتضاه إىل جماز له إال بدليل
على أنه فعل  ،  فأثىن عليهم بالتطهر، وهو يدل﴾وحيب املتطهرين  ﴿: قال يف اآلية أن اهللا تعاىل •

  . منهم أثىن عليهم به، وفعلهم هو االغتسال دون انقطاع الدم
انقطاع الدم، واالغتسال، فال يباح إال باجتماعهمـا،  : شرط إلباحة الوطء شرطني أن اهللا  •

وابتلوا اليتامى حىت إذا  ﴿:  لدفع املال لليتامى بلوغ النكاح والرشد، يف قوله  كاشترطه 
 ﴿: ، ومثله قوله تعاىل يف املطلقة ثالثا﴾آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواهلم   بلغوا النكاح فإن

، مث جاءت السنة باشتراط الوطء، فوقف التحليـل  ﴾فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه 
  .على األمرين مجيعا، ومها انعقاد النكاح، ووقوع الوطء

  . وطؤها كما لو انقطع ألقل احليضأا ممنوعة من الصالة حلدث احليض، فلم يبح  •
  .أن حدث احليض آكد من حدث اجلنابة، فال يصح قياسه عليه •
إذا محلنا اللفظ على الطهارة باملاء كنا قد حفظنا اآلية من التخصيص واألدلة من التناقض، وإذا  أنه •

يقتضيه وال  على انقطاع الدم كنا قد خصصنا اآلية وحتكمنا على معىن لفظها مبا ال)تطهرن(محلنا 
 .يشهد له فرق فيه، وتناقضنا يف األدلة

  : الترجيح

                                                
 . ١/٢٠٥:املغين   )١(
 . ١/١٧٠:،شرح الزرقاين١/١١٨:املنتقى،٢١/١٧١:،التمهيد٣/٨٩:القرطيب   )٢(



 ١٨٣

نرى أن األرجح يف املسألة هو عدم اعتبار الطهر ارد عن التطهر مبيحا للمعاشرة اجلنسية 
كما نصت على ذلك اآلية، لكن ما هو نوع التطهر املبيح للمعاشرة؟ هل هو االغتسال مبعنـاه  

يكفي فيه جمرد تطهري احملل الذي أصابه األذى؟ واحلكم يف هذا التعبدي كاالغتسال للصالة، أم 
  هل تطهر احلائض مسألة تعبدية أم مرتبطة باألذى؟:يتوقف على اإلجابة على تساؤل آخر هو

نرى أن األكمل يف هذا واألورع هو الغسل كما قال مجهور العلماء، ولكن مع ذلك جيوز 
نه هو املقصود يف املعاشرة اجلنسية، أما سائر جسمها للحاجة أن تكتفي املرأة بغسل حمل األذى أل

  .فطهارته تتعلق بالعبادة احملضة اليت هي الصالة وحنوها ال املعاشرة
ويدل على هذا أن لفظ التطهر يف القرآن الكرمي ال يراد به الغسل فقط، بل مل يرد للداللـة  

  ﴾م جنبا فَاطَّهرواوإِنْ كُنت﴿: تعاىلعلى الغسل إال يف موضع واحد هو قوله 
بينما ورد للداللة على إزالة األذى يف مواضع كثرية، لعل أصرحها وأقرا ملا حنن فيـه ـ   

لَا تقُم فيـه أَبـدا    ﴿: تعاىلكما جاءت يف ذلك الروايات الكثرية يف سبب الرتول ـ هو قوله  
أَحق أَنْ تقُوم فيه فيه رِجالٌ يحبونَ أَنْ يتطَهروا واللَّـه  لَمسجِد أُسس علَى التقْوى من أَولِ يومٍ 

ويسـأَلُونك عـن    ﴿: تعـاىل فهذه اآلية تتناسق متاما مع قوله )١٠٨:التوبة(َ﴾يحب الْمطَّهرِين
ربوهن حتى يطْهرنَ فَإِذَا تطَهرنَ فَأْتوهن الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتزِلُوا النساَء في الْمحيضِ ولَا تقْ

رِينطَهتالْم بحيو ابِنيوالت بحي إِنَّ اللَّه اللَّه كُمرثُ أَميح ن٢٢٢:البقرة(﴾م(  
 -، فعـن أيب هريـرة   ١ومن الروايات الواردة يف سبب نزول اآلية ما يشري إىل نوع التطهر

فيه رِجالٌ يحبونَ أَنْ يتطَهروا  ﴿نزلت هذه اآلية يف أهل قباء : قال عن النيب   -اهللا عنه رضي 
  ٢(كانوا يستنجون باملاء، فرتلت فيهم هذه اآلية: ، قال﴾

إن اهللا تعاىل قد : أتاهم يف مسجد قباء فقال وعن عومي بن ساعدة األنصاري أنه حدثه أن النيب 
واهللا يا  :(ثناء يف الطهور يف قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهارون به، فقالواأحسن عليكم ال

رسول اهللا ما نعلم شيئا إال أنه كان لنا جريان من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما 
   ٣(غسلوا

  :حكم تطهر احلائض بالتيمم بدل املاء

                                                
 . ٢/٣٩٠:ابن كثري: انظر هذه الروايات بتخرجيها يف   )١(
مذي وابن ماجة من حديث يونس بن احلارث وهو ضعيف وقال الترمذي غريب مـن هـذا الوجـه، ابـن     رواه التر   )٢(
 . ٢/٣٩٠:كثري
 . ٢/٣٩٠:ابن كثري: انظر   )٣(



 ١٨٤

يف صحة التطهر بالتيمم إذا مل جتد اليت انقطـع دم   راختلف الفقهاء القائلون بوجوب التطه
  :التالية األقوالحيضتها املاء على 

ملشهور من مذهب مالك، واستدلوا على اال جيوز وطؤها بطهر التيمم، وهو : األولالقول 
  : ذلك مبا يلي

 ﴾مـن حيـثُ أَمـركُم     ولَا تقْربوهن حتى يطْهرنَ فَـإِذَا تطَهـرنَ فَـأْتوهن :﴿   قوله  •
  .والتيمم ليس تطهرا)٢٢٢:البقرة(

من القياس أن الوطء يتقدمه معىن يبطل التيمم وهو املباشرة فلم جيز بعده الوطء كما لو رأى  •
  .املاء

، وقال أبو حنيفـة إن  ١جيوز وطؤها بالتيمم، وهو قول الشافعي وقول عند املالكية: الثاين القول
  .ؤها وإن مل تصل مل جيز وطؤهاصلت بالتيمم جاز وط

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذكرنا سابقا من وجوب تطهري احملل، وال بأس بعد ذلك 

  .من التيمم إن كانت املرأة من أهل التيميم الحتمال عالقة هذه الناحية باجلانب التعبدي احملض
  :املعاشرة اجلنسية للمستحاضة 

  :على قولني ٢كم معاشرة املستحاضةاختلف الفقهاء يف  ح
حرمة املعاشرة إال أن خياف على نفسه الوقوع يف حمظور، وهو مذهب ابـن  : القول األول

  : ٣سريين، والشعيب، والنخعي، واحلاكم، ورواية عن أمحد، واستدلوا على ذلك مبا يلي
 . ٤املستحاضة ال يغشاها زوجها: أا قالترضي اهللا عنها، عن عائشة،  •
﴿قُلْ هو أَذًى فَاعتزِلُوا النساَء فـي  : منع وطء احلائض معلال ذلك باألذى بقوله  اهللا أن  •

  .باعتزاهلن عقيب األذى مذكورا بفاء التعقيب ، فأمر )٢٢٢:البقرة(الْمحيضِ ﴾
والسـارِق  :﴿   أن احلكم إذا ذكر مع وصف يقتضيه ويصلح له صلح التعليل به، كقولـه   •

السيم﴾وكح زِيزع اللَّهو اللَّه نكَالًا ما نبا كَساًء بِمزا جمهيدوا أَيواألذى )٣٨:املائدة(ارِقَةُ فَاقْطَع ،
                                                

للمالكية ثالثة أقوال يف املسألة ، واملشهور عندهم املنع واجلواز يف املبسوطة عن ابن نافع، ونقـل عيـاض أن بعـض       )١(
 . ١/٣٧٤:مواهب اجلليل: الك عليه والثالث الكراهة البن بكري، انظرالبغداديني تأول قول م

 . وهو يشبه سلس البول، أبيح وطؤها من غري غسل ألنه ليس بواجب عليها ، اتفق الفقهاء على أنه إذا انقطع دمها    )٢(

 . ٤/١٧:شرح النووي على مسلم: انظر   )٣(
 . ٣/٥٤٣:ابن أيب شيبة   )٤(



 ١٨٥

يصلح أن يكون علة، فلذلك يصح أن يعلل به، وهو موجود يف املستحاضة، فيثبت التحـرمي يف  
  .حقها

 :(قال ابن عبد الـرب وهو قول اجلمهور،  ،إباحة وطئها مطلقا، من غري شرط: القول الثاين
وممن روي عنه إجازة وطء املستحاضة عبداهللا بن عباس وابن املسيب واحلسن وسعيد بن جـبري  
وعطاء وهو قول مالك والشافعي وأيب حنيفة وأصحام والثوري واألوزاعي وإسحاق وأيب ثور 

  : ذلك مبا يلي واستدلوا على١( وكان أمحد بن حنبل يقول أحب إيل أال يطأها
كانت أم حبيبـة  : وقال ،عن محنة بنت جحش، أا كانت مستحاضة، وكان زوجها جيامعها •

  .٢تستحاض، وكان زوجها يغشاها
استحيضت أم حبيبة بنت جحش، وهي حتت عبد الرمحن بن : عن عائشة، رضي اهللا عنها، قالت •

يست باحليضة إمنـا هـو   إن هذه ل :( فقال النيب   عوف سبع سنني، فشكت ذلك للنيب  
قالت عائشة، رضـي اهللا  (عرق، فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي

فكانت تغتسل لكل صالة مث تصلي وكانت تقعد يف مركن ألختها زينب بنت جحش حىت : عنها
  .٣إن محرة الدم لتعلو املاء

عن   عوف وقد سألتا رسول اهللا  أن محنة كانت حتت طلحة، وأم حبيبة حتت عبد الرمحن بن •
 .أحكام املستحاضة، فلو كان حراما لبينه هلما

  (املستحاضة ال بأس أن يأتيها زوجها :(- رضي اهللا عنه  - قال ابن عباس  •
 .أنه إذا جازت الصالة للمستحاضة، فجواز الوطء أوىل ألن أمر الصالة أعظم من أمر اجلماع •

  : الترجيح
ة هو كوا من املسائل الطبية اليت يتوقف احلكم فيها على قول األطباء، نرى أن األرجح يف املسأل

وذلك قد خيتلف باختالف األحوال، وهلذا مل يرد دليل قطعي يف املسألة، وكل ما قيل فيها مما ذكرناه 
ويف احتجاجهم برواييت عكرمة نظـر ألن   :(اجتهادات حمضة، وقد قال الشوكاين عن رأي اجلمهور

وال اإلذن له بذلك، ولكنه ينبغي التعويل يف  فعل صحايب ومل ينقل فيه التقرير من النيب  غايتهما أنه
  ٤(االستدالل على أن التحرمي إمنا يثبت بدليل ومل يرد يف ذلك شرع يقتضي املنع منه

                                                
 . ١٦/٧٠:التمهيد   )١(
 . ١/١٢٠: ، مصنف ابن أيب شيبة١/٢٠٥: ، ابن ماجة١/٨٣: ، أبو داود١/٣٢٩: البيهقي   )٢(
 . ١/١٢٠: ، ابن أيب شيبة١/٣٣٩:، البيهقي١/٢٠٥: ابن ماجة   )٣(
 . ١/٣٥٦:نيل األوطار   )٤(



 ١٨٦

فالدليل كما ذكر ابن حزم هنا هو عدم الدليل، وعدم الدليل يدل على اخـتالف املسـألة   
قد يصيب املرأة الضرر مبعاشرة زوجها هلا وهي يف هذه احلالة، وقد يتضـرر  حبسب األحوال، ف

الرجل مبا يصيبه من أذى، وقد تتخذ بعض اإلجراءات اليت حتول دون وقوع الضرر لكليهمـا،  
فلذلك كان املفيت يف هذه املسائل هو الطبيب اخلبري الثقة كما يف كثري مـن مسـائل احلـيض    

  .رعية، فال يصح أن يستأثر ا أحدمها دون اآلخروالنفاس، فهي مسائل طبية ش
  :املعاشرة اجلنسية للمريضة

ومن املواضع اليت حترم فيها املعاشرة اجلنسية حرمة عرضية مرض الزوجة الذي مينعها مـن  
  .ممارسة هذه العملية

أمجعـت  اليت تتأذى من ذلـك، فقـد    ١ولعل أقرب األمثلة إىل هذا النوع معاشرة احلامل
ن هناك بعض احلاالت اليت يكون فيها االتصال اجلنسي مضرا لصـحة املـرأة   أت على الدراسا

  : ٢وجنينها، ومن هذه احلاالت
وجـود املشـيمة   أو عندما تكون املرأة قد عانت مسبقا من إجهاض متكرر أو والدة مبكّـرة  •

  .يف غري وضعها الطبيعي) البالسنتا(
  . ظهور ماء الوالدة، وظهور نزيف أثناء احلمل •
إذا كان الزوج مصابا بأمراض جنسية معدية مثل اهلربس والكالميديا األمر الذي قد تنتقل فيه هذه  •

  . األمراض للزوجة وبالتايل للجنني مسببا أمراض خطرية
شـهر  أبـاختالف  خيتلف أثناء احلمل زيادة على ذلك، فإن االتصال اجلنسي بني الزوجني 

املرأة احلامل عادة من أعراض مثل الغثيان والقيء والتعب  ففي األشهر الثالثة األوىل تعاين: احلمل
وعدم الرغبة يف الطعام األمر الذي ال يظهر الرغبة اجلنسية لديها فعلى الزوج أن يكون مقـدرا  

  .ومتفهما حلالة زوجته
مع بداية الشهر الرابع تكون األعراض السابقة قد انتهت ويكون مهبل املرأة اكثر احتقانا و
إىل  كثر سهولة وتصل املرأة عـادة أويكون االتصال اجلنسي ، زيد الرغبة اجلنسية لديهاي وهو ما

لذلك تعترب األشهر من الرابع حىت السادس من انسب الشهور لالتصال اجلنسـي  . نشوة اجلماع
  .بني الزوجني

                                                
ر العادية واليت الحتمل أي أضرار العديد من الدراسات العلمية إىل إن االتصال اجلنسي إثناء احلمل هو من األموأكدت    )١(

 . للمرأة أو جنينها
 .  » عامل احلياة الزوجية « موقع : انظر   )٢(



 ١٨٧

احلمـل يف   أثنـاء انقسمت الدراسات العلمية حول صحية االتصال اجلنسي بني الزوجني و
األكثر قبوال  مر الثالثة األخرية، فمنهم من يقول بعدم صحية االتصال اجلنسي، ومنهم وهاألشه

يقول بصحية االتصال اجلنسي حىت األيام األخرية من احلمل إال انه ينصح ببعض الوسائل اليت من 
  : شاا أن متنع ظهور أي مضاعفات، ومنها

الوضع البطين وهذا سوف يساعد على جتنب اختيار الوضع اجلانيب أو اخللفي للجماع بدال من  •
  . الضغط على بطن احلامل

  .يفضل عدم إيصال املرأة إىل نشوة اجلماع ملا يسببه من انقباض يف عضالت الرحم •
جيب أن يكون الزوج لطيفا أثناء االتصال اجلنسي، حيث إن التعمق الكثري للعضو الذكري قـد   •

  . للحامل ايكون مضر
ل املطاطي والذي يساعد يف اإلقالل من حدوث العدوى وعدم نزول املين يف استعمال الزوج للعاز •

  .املهبل، حيث ذكرت بعض الدراسات عالقة املين بالوالدة املبكرة يف األشهر األخرية من احلمل
حبسـب  ال بأس من إيرادها هنا، وقد رتبوها احلمل، خاصة بوضعيات وقد ذكروا لذلك 

  : ليمناسبتها للمرأة احلامل كما ي
الوضعية اخللفية اجلانبية؛ أي باستلقاء الزوجني على جانبيهما غري متقابلني، ولكن يأيت الرجـل   •

زوجته من اخللف، ويتم اإلدخال من اخللف لألمام أي للمهبل، وهي ليست وضعية صعبة، لكن 
  . تتطلب فقط مساعدة املرأة لزوجها ليتمكن من اإليالج

يث تستلقي املرأة على بطنها، لكن ترفعه عن الفراش ليتمكن الزوج الوضعية اخللفية االستلقائية حب •
  . من اإلدخال؛ وكي ال حيصل ضغط على اجلنني

الوضعية اخللفية العمودية حبيث جتثو املرأة على ركبتيها، ونصفها األعلى موازٍ للفراش وعمودي  •
نما يكون الرجل جاثيا أي على الساقني، ويداها عموديتان على الفراش، وكفاها مستندتان إليه، بي

  . جالسا بشكل قائم على ركبتيه، ويتم اإلدخال من اخللف لألمام
الوضعية األمامية العمودية حبيث تكون املرأة مستلقية على ظهرها فقط بينما نصفها األسفل مرتفع،  •

 ويشكل زاوية قائمة أو منفرجة قليال مع نصفها األعلى، وجيلس الرجل جاثيا، وقد تكون هـذه 
 .الوضعية صعبة على احلامل إذا مل تكن معتادة عليها

  املعاشرة اجلنسيةمستحبات 
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، وذلك باالستنان فيها تعاىلوهي السنن واخلالل الطيبة اليت حتول هذه العملية إىل عبادة هللا 
، احملققة للمقاصد الشرعية، فهي خترج هذه العملية عن معناها البـهيمي إىل  بسنة رسول اهللا 

اإلنساين الراقي، بل إىل معان روحية تعبدية، وسنرى معاين ذلك وأدلته يف هذا املطلب،  معناها
  :وقد قسمنا اآلداب حبسب عالقتها باملمارسة اجلنسية إىل ثالثة أنواع هي

  اآلداب السابقة للمعاشرة: أوال
حظة وهي اآلداب اليت تسبق العملية اجلنسية، وتستمر معها يف نفس الوقت، وترجع إىل مال

  :املعاين التعبدية اليت ترتقي بالعملية عن السلوك البهيمي، ومن هذه اآلداب
  :تقدمي النية الصاحلة عند املعاشرة

حىت قضاء شـهوته   تعاىلإن حياة املؤمن كلها تتحول بالنية الصاحلة إىل حمراب لعبادة ربه 
الصاحلة يف كل عمل يعمله، بل  يتحول إىل عبادة ذه النية الصاحلة، فلهذا يبحث املؤمن عن النية

لو كان : يستكثر من النيات، وقد روي يف أن رجالً مر بكثبان من رمل يف جماعة فقال يف نفسه
هذا الرمل طعاماً لقسمته بـني الناس، فأوحى اهللا تعاىل إىل نبـيهم أن قل له إن اهللا تعاىل قـد  

  .طعاماً فتصدقت بهقبل صدقتك، وقد شكر حسن نيتك وأعطاك ثواب ما لو كان 
فلذلك يستكثر املؤمن ما أطاق من النيات يف كل عمل يعمله، وهذا حيتاج إىل التعرف على 

فإن اجلمـاع   :(املقاصد الصحيحة لألعمال، وقد ذكر ابن القيم مقاصد املعاشرة اجلنسية بقوله
إلنساين إىل أن حفظ النسل ودوام النوع ا: وضع باألصل لثالثة أمور هي مقاصده األصلية أحدها
إخراج املاء الذي يضر احتباسه واحتقانه : تتكامل العدة اليت قدر اهللا بروزها إىل هذا العامل الثاين

قضاء الوطر ونيل اللذة والتمتع بالنعمة، وهذه وحدها هي الفائدة الـيت يف  : جبملة البدن الثالث
  ١(اجلنة إذ ال تناسل هناك وال احتقان يستفرغه اإلنزال

لنيات الصاحلة، اليت ذكرها العلماء، للمؤمن عند معاشرته لزوجته أن ينـوي عنـد   ومن ا
وقد قال عمر ، ويكون من العلماء الصاحلني ، اجلماع أن يكون بينهما ولد يكثر به أمة اإلسالم 

وأطأهن ومـا يل  ، وما يل إليهن حاجة ، إين ألتزوج النساء  :(  -رضي اهللا عنه  -بن اخلطاب 
رجاء أن خيرج اهللا من ظهري من يكاثر به : ومل ذلك يا أمري املؤمنني ؟ قال: قيل له إليهن شهوة

  (األمم يوم القيامة  حممد 

                                                
 . ١٩٤:الطب النبوي   )١(
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وأن يفتقر إليه فيه ويتربأ ،  تعاىلوينبغي له إذا نوى يف هذه النية أن يكل ذلك إىل مشيئة ربه 
ديث الصحيح عن نيب اهللا من مشيئة نفسه، وأن يكون إذ ذاك متواضعا متذلال، وقد جاء يف احل

ألطوفن الليلة على مائة امرأة كلهن تأيت بفارس جياهد يف سبيل اهللا، فقال : أنه قال سليمان 
إن شاء اهللا ،فطاف عليهن  مجيعا فلم حتمل منهن إال امـرأة  : إن شاء اهللا فلم يقل: قل: له امللك

إن شاء اهللا جلاهدوا : لو قال والذي نفسي بيده :( واحدة جاءت بشق رجل، قال رسول اهللا 
   ١(يف سبيل اهللا فرسانا أمجعون 

ومن النيات الصاحلة يف ذلك أن ينوي به غض البصر والعفة عن احلرام وحتصيل ذلك لزوجتـه،  
من أغراض الـزواج   فينفع نفسه يف دنياه وأخراه وينفع املرأة، وهي نيات معتربة شرعا، فقد اعترب 

يا معشر الشباب من استطاع منك الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر  :(لغض البصر وحفظ الفرج،فقا
هال بكـرا   :(وملا تزوج جابر ثيبا قال له٢(وأحفظ للفرج، ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

، ويف ذلك دليل على أن هذه ناحية معتربة شرعا كما ذكرنا ذلك عنـد بيـان   ٣(تالعبها وتالعبك
  .الزواجاملقاصد الشرعية من 

ويف بضـع   :(يف قولـه  ومن النيات الصاحلة يف ذلك أن ينوي حتصيل األجر الذي وعد به 
أرأيتم لو وضعها يف :(يا رسول اهللا أيأيت أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال: ، قالوا(أحدكم صدقة

  ٤ )حرام أكان عليه فيها وزر، فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له أجر
لصاحلة يف ذلك أن ينوي احملافظة على صحته مبمارسة هذه العمليـة يف إطارهـا   ومن النيات ا

الشرعي، وقد أشار العلماء إىل مضار احتقان املين يف اجلسد، والفوائد الصحية من إخراجه، قال ابن 
الغالب على : وفضالء األطباء يرون أن اجلماع من أحد اسباب حفظ الصحة، قال جالينوس:(القيم 

ين   النار واهلواء ومزاجه حار رطب، ألن كونه من الدم الصايف الذي تغتذي به األعضـاء  جوهر  امل
األصلية، وإذا ثبت فضل  املين فاعلم أنه ال ينبغي إخراجه إال يف طلب النسل أو إخراج احملتقن منه، فإنه 

د يربىء استعماله الوسواس واجلنون والصرع وغري ذلك، وق: إذا دام احتقانه أحدث أمراضا رديئة منها
من هذه األمراض كثريا، فإنه إذا طال احتباسه فسد واستحال إىل كيفية مسية توجب أمراضا رديئة كما 

  ) ذكرنا، ولذلك تدفعه الطبيعة باالحتالم إذا كثر عندها من غري مجاع

                                                
 . ٦/٣٨٥:، النسائي٤/١٠٨:، الترمذي٣/١٠٣٨:البخاري   )١(
 . سبق خترجيه   )٢(
 . سبق خترجيه   )٣(
 . ٥/١٦٧: ، أمحد٩/٣٥٣: ، البزار٤/١٨٨: ، البيهقي٩/٤٧٥: ، ابن حبان٢/٦٩٧: مسلم   )٤(
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إن أن ال يدع املشي، ف: ينبغي للرجل أن يتعاهد من نفسه ثالثا:(مث نقل عن بعض السلف قوله 
احتاج إليه يوما قدر عليه، وينبغي أن ال يدع األكل فإن أمعاءة تضيق، وينبغي أن ال يدع اجلماع، فإن 

  ) البئر إذا مل ترتح ذهب ماؤها
من ترك اجلماع مدة طويلة ضعفت قوى أعصابه، وانسـدت  :(ونقل عن حممد بن زكريا قوله 

وع من التقشف فربدت أبدام، وعسرت ورأيت مجاعة تركوه لن:(، مث قال )جماريها، وتقلص ذكره
   ١ )حركام ووقعت عليهم كآبة بال سبب، وقلت شهوام وهضمهم

وقد ذكر املعاصرون باإلضافة إىل ما ذكره ابن القيم الكثري من الفوائد الصحية ال بأس من إيراد ما 
  :أمكن منها هنا

لنفسية، ويزول الضيق واهلم من من خالهلا أمراض متنوعة، منها الصداع واألمراض ا ىتشفأا  •
  .ختفف الكلسترول يف الدم وحترق السعرات احلرارية الزائدة وتقوي جهاز املناعةوالنفوس 

يزداد لدى املرأة هرمـون  ويزداد هرمون أندروفني يف الدم، وبالتايل تزيد السعادة لدى اإلنسان،  •
  .مون الشعر واجللداالستروجني، وبالتايل تزداد مجاال وصحة، كما يفيد هذا اهلر

  . املعاشرة اجلنسية باملداعبة املطلوبة كالسباحة يف احلوض عشرين مرة أكرب لياقة بدنية للجسم •
أي (سعرات حرارية  ٦٠٠إىل  ٢٠٠باملعاشرة الزوجية مرة واحدة حترق السعرات احلرارية من  •

  ). قيادة الدراجات اهلوائية ساعة ونصف
  ). البندول(الذي ال خيفف بواسطة احلبوب عاشرة الزوجية خيفف الصداع بامل •
  . باملعاشرة الزوجية تلني أعصاب اجلسم كلها •
  . باملعاشرة الزوجية ختفف أخطار اجلسم وحتصل الراحة التامة •
لعدم املعاشرة الزوجية يصيب اإلنسان باملرض وضيق الصدر وحيول األمراض النفسية إىل أمراض  •

  . عضوية
  . ز املناعة فتخفف أمراض احلمي واألنفلونزا وغريهاقوي جهاتاملعاشرة الزوجية  •

  : قبل املعاشرة تعاىلذكر اهللا 
وهو مما يؤكد املعاين التعبدية اليت أراد الشرع ربطها ذه املمارسـة كمـا ربـط سـائر     

ابـن عبـاس   قال  كما) ٢٢٣:البقرة(﴾وقَدموا لأَنفُِسكُم  ﴿: تعاىلاملباحات، وقد قيل يف قوله 
لو أن أحدكم حني يأيت أهلـه  : (وأصرح من ذلك قوله ، ٢هي التسمية عند اجلماع :عطاءو

                                                
 . ٤/٤٩: زاد املعاد   )١(
 . ٣/٩٦:القرطيب   )٢(
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بسم اهللا اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فولد بينهما ولـد، مل يضـره   : قال
   ١ )الشيطان أبدا

تلف يف تلك احلالة ومل تشغله شهوته عن ربه، وقد اخ تعاىلفهذا اجلزاء العظيم ملن ذكر اهللا 
العلماء يف ماهية الضرر املنفي عن الولد، بعد اتفاقهم على عدم احلمل على العمـوم يف أنـواع   
الضرر، وإن كان احلديث ظاهرا يف احلمل على عموم األحوال لوجود النفي مع التأييد، ومـن  

  : ٢األقوال اليت ذكرها الشراح يف ذلك، واليت حيتملها احلديث كما حيتمل غريها
تقدم يف بدء اخللق من أن كل بين آدم يطعن الشيطان يف بطنه حني يولد إال مـن   سبب ذلك ما •

  .استثىن، فإن يف هذا الطعن نوع ضرر يف اجلملة
أنه مل يسلط عليه من أجل بركة التسمية، بل يكون من مجلة العباد الذين قيـل فـيهم أن ﴿ إن    •

: إذا أتى الرجل أهله، فليقل :(قال عبادي ليس لك عليهم سلطان﴾ ويؤيده مرسل احلسن عنه 
بسم اهللا، اللهم  بارك لنا فيما رزقتنا، وال جتعل للشيطان نصيبا فيما رزقتنا، فكان يرجى أن محلت 

   ٣(أن يكون ولدا صاحلا
أن املراد مل يصرعه يف بدنه، أو يف دينه أيضا، ولكن بعده انتفاء العصمة وتعقب بأن اختصاص من  •

ال بطريق اجلواز فال مانع أن يوجد من ال يصدر منه معصية عمدا خص بالعصمة بطريق الوجوب 
وال شك أن من امتثل السنة يف ذلك خرج ولده كما  :(وإن مل يكن ذلك واجبا له، قال ابن احلاج

فإن قال قائل قد جند كثريا من أوالد املباركني خيرجون على صفة من الصفات الذميمة  ذكر 
والقليل من الناس ، السنة فيما تقدم ذكره ما حصل شيء من ذلك أن والده لو امتثل : فاجلواب

  .٤(من يثبت المتثال السنة يف ذلك الوقت لغلبة قوة باعث النفس على حتصيل لذاا وشهواا
  .مل يفتنه عن دينه إىل الكفر وليس املراد عصمته منه عن املعصية •
أن الذي جيامع وال يسمي يلتف : دعدم مشاركة الشيطان ألبيه يف مجاع أمه كما جاء عن جماه •

  ٥(ولعل هذا أقرب األجوبة  :(الشيطان على إحليله فيجامع معه، قال ابن حجر
  :التطهر قبل املعاشرة

  :ويقصد بالتطهر هنا أمران
                                                

 . ٥/٣٢٧:، النسائي٢/١٩٥: ، الدارمي٣/٤٠١: ، الترمذي٣/٢٦٣: ، ابن حبان١/٦٥:البخاري   )١(
 . ٥/٣٠٦ :، فيض القدير١٠/٥: ، شرح النووي على مسلم٦/١٣٩: ، عون املعبود٩/٢٢٩: فتح الباري: انظر   )٢(
 . ٩/٢٢٩:فتح الباري: انظر   )٣(
 . ٢/١٨٦:املدخل   )٤(
 . ٩/٢٢٩:فتح الباري   )٥(
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طهارة اجلسم مجيعا، حىت ال تنبعث منه الروائح الكريهة املنفرة، واليت قد توتر العالقـة  . ١
ذا يستحب التعطر قبل املعاشرة، وقد ورد يف هذا حديث اختلـف يف  اجلنسية بني الزوجني، وهل

يرحم اهللا :(معناه كثريا قد يستدل به على هذا، وهو ما روي عن عائشة، رضي اهللا عنها، قالت
  ١ )فيطوف على نسائه، مث يصبح حمرما ينضخ طيبا  أبا عبد الرمحن، كنت أطيب رسول اهللا 

املعاشرة اجلنسية، وال شك يف وجوب طهارتـه لألضـرار   طهارة احملل الذي تتعلق به . ٢
الصحية الناجتة عن عدم الطهارة، وقد حتدث الفقهاء هنا على من بال ومل يستنج أو اسـتنجى  
حبجر هل حيرم عليه الوطء أم ال، وقد اختلفوا يف اإلجابة على ذلك، فـذهب بعضـهم إىل أن   

  .بالنجاسة وهو حرام الظاهر أنه حيرم عليه الوطء ملا فيه من التضمخ
وقد سئل السبكي عن ذلك، فأجاب بأن يف ذلك تفصيال ال بد منه، وهو أنه إن اسـتنجى   

إذ ال حاجة حينئذ بـدليل  ؛ باحلجر لعدم املاء جاز له الوطء للحاجة أو مع وجود املاء مل جيز له 
وبذلك قـال أكثـر   ، أنه جيوز للرجل أن يتوطن بادية ال ماء ا وأن جيامع زوجته بال كراهة 

وهي بادية قريبة مـن املدينـة   ، كان يقيم بالربذة   -رضي اهللا عنه  -العلماء، وصح أن أبا ذر 
ويوافق ذلك ، ويفقد املاء أياما، وذلك صريح يف جواز الوطء عند االستجمار باحلجر لفاقد املاء 

  .٢ري ما ذكر من قول اجلمهور يف وطء املستحاضة بال كراهة، وإن كان الدم جي
وظاهر أا كالرجل ، ومل أر تعرضا للمرأة املستجمرة باحلجر (:ويف فتاوى السبكي كذلك

وأن العربة يف فرجها مبجاوزة شفريها قياسا على حشفة الذكر وأن ذكر جمامعها ال ، فيما ذكروا 
  ٣ )يعفى عما يصيبه من رطوبة فرجها ما دامت مستجمرة باحلجر

الذي دلت عليه الدراسات االجتماعية احلديثة، فالكثري مـن  وهذا الذي ذكره الفقهاء هو 
بأن سبب ذلك هـو مشـكلة    نويعتقد(أزواجهن من العالقة الزوجية النساء يشكني من نفرة 

مثل كرب حجم األنف أو صغر حجم الصدر أو بروز الكرش أو ظهور النمش والكلـف  ، مجالية
ا إال أن يرتكنب أخطاء عديدة جتعل الزوج  وبالرغم أن يرغنب يف العالقة الزوجية ويستمتعن

  :من هذه األشياء املنفرة، مث ذكر ٤ )ينفر بشدة من العالقة الزوجية
وظهور حـب الشـباب    ةمما يؤدي لظهور روائح كريهة منفر: عدم االهتمام بنظافة اجلسم

                                                
 . ١/٢٠٩: ، اتىب٤/١٥٧: ، ابن خزمية١/١٠٤: البخاري   )١(
 . ١/٤١: الفتاوى الفقهية الكربى   )٢(
 . ١/٤١: الفتاوى الفقهية الكربى   )٣(
 .   »عامل احلياة الزوجية  «من موقع    )٤(



 ١٩٣

أو ذيبها وعـدم   اتساخ يف البطن والسرة وعدم االهتمام بنظافة األظافر.. الوسخوالدمامل بسبب 
  .االهتمام بإزالة الشعر الزائد من اجلسم والوجه والصدر والظهر

قـد  فهتمام بتجميل الشعر ومتشيطه أو الشعر املنكوش أو القذر االعدم ك :عدم االهتمام بالزينة
  .يكون منفرا بشكله ورائحته

 مالبـس واملثرية وارتدائها  فإمهال الزوجة للمالبس اجلميلة األنيقة: إمهال املالبس املثرية للزوج
  .املطبخ قد تنفر الزوج وتدمر رغبته اجلنسية، ألن الزوج يستثار بالنظر للمرأة اجلميلة

مهال النظافة أو رائحة اإلفرازات املهبلية إسواء من الفم واألسنان بسبب : انبعاث الروائح الكريهة
ستحمام ورائحة العـرق  رة شعر العانة وعدم االاملنفرة اليت قد تستلزم املراحعة الطبيبة للعالج، أو لغزا

  .الرديئة
  .ومطالب الزوجة الكثرية ساعة اجلماع جتعل الزوج ينفر من الزوجة :لنكد الزوجي املستمرا

  :اختيار الوقت الصاحل للمعاشرة
وقد حتدث الفقهاء هنا على مواقيت خمتلفة للمعاشرة أكثرها اجتهادات حمضة، أو هي من 

صحة، أو هي من األمور الغيبية التوقيفية اليت ال دليل صحيح يدل عليها، أو ممـا  باب مراعاة ال
  .شهدت به النصوص ودلت عليه اآلثار

فمن تلك األقوال مثال مما يتعلق باجلانب الغييب احملض أنه يكره له اجلماع يف ثالث ليال من 
الشيطان حيضر اجلماع يف األول، واآلخر، والنصف، وقد ذكره الغزايل، وعلل ذلك بأن : الشهر

 -إن الشياطني جيامعون فيها، وروى كراهة ذلك عن علي وأبـي هريـرة  : هذه الليايل، ويقال
  ١ -رضي اهللا عنهم 

ويوم كسـوف  ، ليلة خسوف القمر : وذكر اإلمامية أنه يكره اجلماع يف أوقات مثانية هي
وبعد طلـوع  ، ويف احملاق ، وعند غروب الشمس حىت يذهب الشفق ، وعند الزوال ، الشمس 

، ويف ليلة النصف ، ويف أول ليلة من كل شهر إال يف شهر رمضان ، الفجر إىل طلوع الشمس 
  .٢والزلزلة، وعند هبوب الريح السوداء والصفراء ، ويف السفر إذا مل يكن معه ماء يغتسل به 

                                                
 . ٢/٥٠: اإلحياء   )١(
 . ٢/٢١٢:شرائع اإلسالم   )٢(



 ١٩٤

ألحد التأويلني من قوله ومنها أنه يندب فعله ليلة اجلمعة ويومها قبل الذهاب إليها، حتقيقاً 
)َلساغْتلَ وغَس ناهللا م محاحلديث ويسن أن ال يتركه عند قدوم من سفر بأن يفعله يف )   ر

  ١الليلة اليت تعقب يوم قدومه بل يف يوم القدوم إن اتفقت له خلوة
م الغذاء ومما يتعلق باجلانب الصحي ما ذكره ابن القيم من أن أنفع أوقاته ما كان بعد اضا

يف املعدة وىف زمان معتدل ال على جوع، فإنه يضعف احلار الغريزي وال على شبع فإنه يوجب 
أمراضا سددية، وال على تعب وال إثر محام وال استفراغ وال انفعال نفساين كالغم واهلم واحلزن 

  ٢يتوضأ وشدة الفرح وأجود أوقاته بعد هزيع من الليل إذا صادف اضام الطعام مث يغتسل أو
وأنفع اجلماع ما حصل بعد اهلضم، وعند اعتدال البدن ويف حره وبـرده ويبوسـته   (: قال

ورطوبته وخالئه وامتالئه وضرره عند امتالء البدن أسهل وأقل من ضرره عند خلوه، وكـذلك  
ضرره عند كثرة الرطوبة وأقل منه عند اليبوسة وعند حرارته اقل منه عند برودته، وإمنا ينبغي أن 
جيامع إذا اشتدت الشهوة، وحصل االنتشار التام الذي ليس عن تكلف وال فكر يف صـورة وال  
نظر متتابع وال ينبغي أن يستدعى الشهوة ويتكلفها وحيمل نفسه عليها وليبادر إليه إذا هاجت به 

  ٣ )كثرة املىن واشتد شبقه
أول الليل أم آخره،  وقد حتدث الفقهاء كذلك عن املعاشرة ليال، وما يستحب منها، هل هو

ألن وقت الغسل ؛ وقد اتفقوا على أنه  خمري يف فعل ذلك أول الليل أو آخره لكن أول الليل أوىل 
وقد يئول إىل تفويت الصبح  يف مجاعة ، يبقى زمنه متسعا خبالف آخر الليل فإنه قد يضيق عليه 

  .أو إىل إخراج الصالة عن وقتها املختار
باإلضافة إىل مراعاة وقت الصالة أن آخر الليل إذا فعل ذلك فيـه  ومن العلل اليت ذكروها 

، وقد يتعلق بالفم واألنف شيء من خبار املعدة مما يغري رائحة الفم أو األنف ، كان عقيب نوم 
، ومراد الشارع دوام األلفة واحملبة، فإذا مشها أحدمها كان ذلك سببا لكراهة أحدمها يف صاحبه 

  . وذلك ينافيها
املواقيت اليت ذكرها الفقهاء واليت ترجع إىل مراعاة املصاحل الشرعية يف هذه الناحيـة  ومن 

باإلضافة إىل داللة اآلثار عليها هو مراعاة رغبة الزوجني، وذلك أوىل األقوال وأحقها، ألن القول 
  .بكراهة اجلماع يف أوقات معينة قد يسبب حرجا للزوجني مل يكلفهم الشارع بتحمله

                                                
 . ٤/١٣٢:حاشية اجلمل   )١(
 . ٢٠٥:الطب النبوي   )٢(
 . ١٩٧:الطب النبوي   )٣(



 ١٩٥

، فيعمل على أن يويف هلا ذلك إذا أرادته  :(احلاج يف بيان وجوب مراعاة حاجة الزوجةقال ابن 
فإذا رأى منها أمارات الطلـب لـذلك   ، ألا ال تطلب ذلك يف الغالب ؛ وهو ال يطلع على إرادا 

فاحلاصل أنه يكون غرضـه تابعـا   ، وتلبس إىل غري ذلك ، وذلك مثل أن تتزين وتتعطر ، فلريضها 
واهللا يف عون العبد ما دام  :(وقوله ، (املؤمن يأكل بشهوة عياله  :(ها فيتصف إذ ذاك بقوله لغرض

  ١ )وهو كثري، إىل غري ذلك (العبد يف عون أخيه 
وقد حتدث كثري من الفقهاء هنا على مسألة أقحمت يف الفقه واعتربت كمسلمة من غـري  

يهما أشد شهوة الرجال أم النسـاء ؟  بـل   أدليل يدل عليها، بل وال حاجة تستفاد منها، وهي 
فضلت املرأة  :(رووا يف ذلك حديثا  عن أيب هريرة موقوفا ومرفوعا، ال يصح االحتجاج به يقول

، ٢ )لكن اهللا ألقى عليهن احليـاء ، على الرجل بتسعة وتسعني جزءا من اللذة أو قال من الشهوة 
ا كان له أن يتزوج بأربع وينكح ما شـاء  لو كان هذا م: وقد رد بعض العلماء على ذلك بقوله
وهلا من القسم الربع، وحاشا حكمته أن تضـيق علـى   ، من اإلماء، وال تزيد املرأة على رجل 

  .٣األحوج
فإن الذي عند ، من رأى منكم امرأة تعجبه فليأت أهله :(يف مراعاة حاجة الرجل وقال 

رأى امرأة، فـأتى امرأتـه    ل اهللا أن رسو  -رضي اهللا عنه  -، وعن جابر ٤(هذه عند هذه 
إن املـرأة تقبـل يف   : (مث خرج إىل أصحابه، فقال ٦هلا، فقضى حاجته ٥زينب وهي متعس منيئة

صورة شيطان وتدبر يف صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما يف 
فليعمد إىل امرأته فليواقعها فـإن  إذا أحدكم أعجبته املرأة فوقعت يف قلبه : (، ويف رواية٧ )نفسه

                                                
 . ٢/١٨٦:املدخل   )١(
اري البخ: وفيه داود موىل أيب مكمل  قال يف امليزان قال: ، قال املناوي٤/٤٦: ، نوادر األصول٦/١٤٥: شعب اإلميان   )٢(

فيـه  : فيه أيضا ابن هليعة وأسامة بن زيد الليثي أورده الذهيب يف الضعفاء وقال: منكر احلديث، مث ساق له هذا اخلرب، قال املناوي
 . ٤/٤٤٠: لني ورواه الطرباين والديلمي عن ابن عمر، فيض القدير

 . ٢/٣٨٩:اآلداب الشرعية   )٣(
 . ٤/٥: ، مصنف ابن أيب شيبة٣/٤٦٤: الترمذي   )٤(
هي اجللد أول مـا يوضـع   : مبيم مفتوحة مث نون مكسورة مث مهزة ممدودة مث تاء تكتب هاء) املنيئة(و، الدلك : املعس   )٥(

: حتفـة األحـوذي  : هو يف أول الدباغ منيئة، انظـر : وقال أبو عبيدة، يسمى منيئة ما دام يف الدباغ : وقال الكسائي، الدباغ 
 . ٦/١٣٢:، عون املعبود٩/١٧٨: ، النووي على مسلم٤/٢٧٠

وفيه أنه ال بـأس بطلـب   . فعلمهم بفعله وقوله، وإرشادا ملا ينبغي هلم أن يفعلوه ، إمنا فعل هذا بيانا هلم : قال العلماء   )٦(
تأخري ألنه رمبا غلبت على الرجل شهوة يتضرر بال، وإن كانت مشتغلة مبا ميكن تركه ، الرجل امرأته إىل الوقاع يف النهار وغريه 

 . ٩/١٧٨:يف بدنه أو يف قلبه وبصره،النووي على مسلم
 . ٣/٣٣٠: ، أمحد٥/٣٥١: ، النسائي٢/٢٤٦:، أبو داود٧/٩٠: ، البيهقي٢/١٠٢١: مسلم   )٧(



 ١٩٦

معناه اإلشارة إىل اهلـوى  :(، وهذه الرواية الثانية مبينة لألوىل، قال النووي)ذلك يرد ما يف نفسه
، وااللتذاذ بنظرهن، والدعاء إىل الفتنة ا ملا جعله اهللا تعاىل يف نفوس الرجال من امليل إىل النساء

  ١ ) دعائه إىل الشر بوسوسته وتزيينه لهفهي شبيهة بالشيطان يف، وما يتعلق ن
فالتوقيت املعترب إذن، وهو األصل، مراعاة حاجة الزوجني، وال مانع بعد ذلك من اختيـار  
وقت معني حبسب أحوال الزوجني من غري تكليف شرعي بذلك إال ما دعت املصلحة الصحية 

ختصاص من األطباء، فهم له كما سبق ذكره من كالم ابن القيم، ويف ذلك قد يستشار أهل اال
  .أوىل من يفيت يف هذه األحوال

  آداب املعاشرة نفسها: ثانيا
وهي اآلداب اليت تتزامن مع العملية اجلنسية، وترجع يف جمموعها إىل مالحظة إرواء الغريزة 
اجلنسية، لتحقيق مقصد اإلحصان لكال الزوجني، وهي يف نفس الوقت تلطـف وترفـع مـن    

  :لعملية بعيدا عن السلوك البهيمي، ومن هذه اآلداباملستوى األخالقي ل
  :املالعبة

وهي املقدمات املختلفة للجماع، واليت سنذكر بعضها عند احلديث عن مباحات املعاشـرة  
  .اجلنسية، فهي مباحة من حيث النوع مستحبة من حيث كوا من املالعبة

ال تواقعها إال : (أنه قال  يب عن النوقد نصت األدلة على استحباب املالعبة قبل اجلماع، ف
نعم، إنك : وذلك إيل ؟ قال: قلت. وقد أتاها من الشهوة مثل ما أتاك، لكي ال تسبقها بالفراغ

، ويف حديث آخـر  ٢تقبلها، وتغمزها، وتلمزها، فإذا رأيت أنه قد جاءها مثل ما جاءك، واقعتها
  .٣عن املواقعة قبل املالعبة  ى رسول اهللا :قال  -رضي اهللا عنه  -عن جابر بن عبد اهللا 

وينبغي له إذا عزم على االجتماع بأهله  :(قال ابن احلاج عند ذكره آلداب املعاشرة اجلنسية
بل حىت ، وهو منهي عنه وهو أن يأيت زوجته وهي على غفلة ، أن يتحرز مما يفعله بعض العوام 

حىت إذا رأى أا قـد  ، شاكل ذلك  وما، والقبلة ، يالعبها وميازحها مبا هو مباح مثل اجلسة 
واحلكمة من ذلك ، ٤ )وأقبلت عليه فحينئذ يأتيها، وانشرحت لذلك ، انبعثت ملا هو يريد منها 

                                                
 . ٩/١٧٨:النووي على مسلم   )١(
 . ، ومل أجد خترجيه٧/٢٢٨:ذكره ابن قدامة يف املغين مرسال عن عمر بن عبد العزيز   )٢(
خلط وهو : فيه خلف بن حممد اخليام قال يف امليزان قال احلاكم سقط بروايته هذا احلديث، وقال اخلليلي: ل املناويقا   )٣(

ميزان : ، وانظر٦/٣٢٣:ضعيف جدا روى متونا ال تعرف، وفيه عبد اهللا العتكي أدخله البخاري يف الضعفاء ونوزع، فيض القدير
 . ٢/٤٠٤: ، لسان امليزان٢/٤٥٣: االعتدال

 . ٢/١٨٦:املدخل   )٤(



 ١٩٧

وتبقى هي ، فإذا أتاها على غفلة قد يقضي هو حاجته ، أن املرأة حتب من الرجل ما حيب منها 
وانصـان  ، ذكر تيسر عليها األمر  فإذا فعل ما، وقد ال ينصان دينها ، فقد يشوش عليها ذلك 

  .دينها
أن الرجل ما ورد يف النصوص، وما نص عليه الفقهاء، فقد ذكرت الدراسات العلمية وقد أكدت 

أطول حىت  ااملرأة تأخذ وقت، فيهمه اإليالج أكثر من املداعبة بينما املرأة مها املداعبة أكثر من اإليالج
  .نادر جدا أن يوصل املرأة إىل النشوةتصل إىل االثارة اجلنسية واإليالج 

اكتشفت عن طريق املقابالت الشخصية أن هناك كثريا من :(قال بعض املختصني عن ذلك 
الرجال يعتقدون أن هدف اجلنس عند املرأة كهدف اجلنس عند الرجل، وأن شهوة املرأة اجلنسية 

عند الرجل، وأن خطوات اجلماع  أقوى من شهوة الرجل، وأن االستثارة اجلنسية عند املرأة مثلها
واحدة عند كالمها وتنحصر يف العملية اجلنسية نفسها، وهذا كله خطأ حمض وجهل بطبيعة املرأة 

الرجل يثار جنسيا بسهولة وتتركز اإلثارة عنده يف األعضاء التناسلية، وميكنه ، فوغريزا اجلنسية
جة إىل مقدمات، واجلماع عنده ينحصـر  أن ميارس اجلماع بعد حلظات من التفكري فيه دون حا

   )يف العملية اجلنسية نفسها اليت تبدأ باالنتصاب واإليالج وتنتهي بالقذف
اجلنس واجلماع عند املرأة أما املرأة فتختلف عن الرجل اختالفا تاما، وقد ذكر الكاتب أن 

  : نلخصها ميا يلي له ثالثة مراحل
وهلذا فاخلطوة األوىل ، لوة وباللباقة وبالرائحة الزكيةهي تثار بالكلمة احلف :التهيئة النفسية

فهذا ما ، بعد التزين والتطيب تكون بتوجيه كلمات احلب والغزل إليها، ووصف حماسنها ومجاهلا
  . حتبه املرأة ويثريها وهي حتتاج إليه بسبب طبيعتها العاطفية حىت ولو كان هذا الكالم تكلفًا

تتطلب ، وهي طريق األماكن ذات احلساسية اجلنسية من جسمها وذلك عن :اإلثارة احلسية
من الزوج نوعا من الرقة واحلنان وهي من األعمال الناجحة اليت تريح الزوجة نفسيا، وتؤنسها 

وحتتاج ... عاطفيا، ومتتعها بدنيا، وحتثها على االستجابة، ومتكِّن الزوجني من إرواء عاطفي عميق
  .لجماعله املداعبة حىت تثار وتتهيأ متاما املرأة إىل وقت من هذ

عـدم  ومن نتائج هذه املداعبة خروج اإلفرازات امللينة للمهبل لتسهيل حركة العضو فيه، و
بسبب عدم حصول هذه املداعبة أو بسبب عدم رغبة املرأة يف اجلماع  -خروج هذه اإلفرازات 

د اجلماع ورمبا حـدثت خـدوش يف   قد جيعل املرأة تشعر ببعض األمل عن -أو ألي سبب آخر 
  .املهبل
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ال تقل أمهية عن املرحلة األوىل، وتزداد أمهيتها خاصة يف املرات اليت يقضـي  هي و: التهدئة
الرجل فيها حاجته دون زوجته؛ فإمتاما لسعادا وسرورها على الرجل أن ال يفارقهـا عقـب   

 النوم وكأن شيئًا مل حيدث بينـهما،  االنتهاء من اجلماع مباشرة، أو يدير ظهره هلا ويستغرق يف
قـبالت،  اللبعض الوقت حديث احلب والغزل، و معها بل عليه أن يواصل، فإن ذلك يضايقها

  .والضم، واملداعبات الرقيقة، واللمسات احلانية
فالزوج الذي يفعل ذلك بعد الفراغ من العملية اجلنسية إمنا يعرب تعبريا أكيدا عـن مـدى   

الوقت نفسه تشعر املرأة بأا مل تكن جمرد ملهاة جـنس  يف لذي يكنه لزوجته، والرابطة واحلب ا
  .ومتعة حلظات للرجل

هذه هي املراحل الثالثة اليت حتتاجها املرأة للوصول إىل االستمتاع الكامل من اجلماع، وا 
  .يتم إشباع املرأة عاطفيا وجنسيا

ساعد تما كانت املداعبة أطول فاملداعبة األطول وجد أن احمليط املهبلي يصبح أكثر قلويا كلوقد 
اليت يقوم ا الرجل للمرأة وعملية اإليالج  الترطيب جيعل املداعبة اليدويةواملرأة على اإلخصاب أكثر، 

  .أسهل
  :وقد ذكر بعضهم فوائد املداعبة السابقة للعملية اجلنسية، ومما ذكره من فوائد  

أخذ حقها من زوجها تبذل قصارى جهدها حىت جتعل هذه العملية املرأة املشبعة جنسيا واليت تأن 
  .متعة له أيضا

ن اإلشباع اجلنسي ينعكس على باقي األمور وكثريا ما جند الزوجة غري املشبعة ليها إضطرابات أ
  .نفسية وعدم توافق يف حياا وحىت عالقتها مع أطفاهلا ويف عملها جندها متوترة

املتبادل خيلق نظرة إجيابية جتاه اجلنس فيكون هناك حالة حبث عـن   ن الشعور بضرورة اإلشباعأ
  .اجلديد من أجل إمتاع اجلسد وخيلق نظرة إجيابية عامة جتاه اجلنس يف احلياة

إن احلركة واإلمياءة ، ليس فيها تسلط وهي لعبة فيها ملسة فن ، وفيها مساواة يةاجلنسالعملية ن أ
الشريكني على فتح شهية الطرف الثاين للمارسة اجلنسية فن وترك إن قدرة أحد ، واللفظ اجلنسي فن 

  .النفس تستمتع بتلقائية ذكية فن
ولن نتكلم هنا عن هيئة املالعبة، فذلك خيتلف باختالف رغبة الزوجني، ولكن  سـنخص  
منها ناحية ورد احلث الشرعي عليها على اخلصوص، وهي القبلة، فقـد وردت يف اسـتحباا   

كان يقبل زوجاته وهـو   رية سواء لغرض اجلماع أو لغريه حىت أن رسول اهللا النصوص الكث
سل   أيقبل الصائم فقال له رسول اهللا : صائم، فعن عمر بن أيب سلمة أنه سأل رسول اهللا 



 ١٩٩

يصنع ذلك فقال يا رسول اهللا قد غفر اهللا لك ما تقدم   هذه ألم سلمة فأخربته أن رسول اهللا 
  .أما واهللا إين ألتقاكم هللا وأخشاكم له: فقال له رسول اهللا  من ذنبك وما تأخر

القبلة  :(وقد خصص احلكيم الترمذي أصال من األصول للقبلة ومعانيها الشرعية وحكمها، فقال 
قبلة شهوة وقبلة رمحة وقبلة حنني وقبلة اشتياق، وكلها عبادة إذا أريد ا وجه اهللا تعاىل، : على وجوه

  ١(ب ألن الرأفة والرمحة معدما القلب وأصلها من القل
وإذا فار القلب  :(وتكلم عن وجه العالقة بني الرمحة واملودة الزوجية والشهوة اجلنسية، فقال

بالرأفة خرجت حرارته من فم القلب إىل الصدر، وفار إىل احللق فاستعمل الشفتني بذلك، وهو 
واحد، إال أن يف الشفتني قبـل، ويف القلـب   تقبيلهما لتقليب القلب بالرأفة، فقبل وقلب مبعىن 

إذا عرفت هذا فقبلة الشهوة للزوجة وذاك من الرمحة واملودة اليت جعلت بني الزوجي، ... قلب
يقبل عائشة وميص لسـاا     والرأفة والرمحة يهيجان الشهوة، ألا حارة وكان رسول اهللا  

  ٢(وهو صائم
  :عند اامعة االستتار

لعورة بالثوب وحنوه، وقد وردت يف ذلك بعض األحاديث واآلثار اليت تدل وذلك بتغطية ا
إذا أتـى   )قوله مبجموعها على الكراهة الترتيهية للتجرد التام، ومن تلك األحاديث وأشهرها 

 :(، ويف رواية أخرى فسر ذلك بقوله٣(أحدكم أهله فليستتر ما استطاع وال يتجردان جترد البعري
  ( ٤ه فليلق على عجزه وعجزها شيئا، وال يتجردان جترد العريينإذا أتى أحدكم أهل

                                                
 . ٢/١٩:نوادر األصول   )١(
 . ٢/١٩:نوادر األصول   )٢(
رواه ابن ماجة والطرباين من حديث عتبة بن عبد بلفظ وال يتجرد، وأخرجه النسائي والطرباين وابن عدي من حديث    )٣(

ن حديث أيب وائل عن عبداهللا بن مسعود ليث عبداهللا بن سرجس، وأخرجه ابن أيب شيبة والبزار وابن عدي والعقيلي والطرباين م
قبله، قال البزار تفرد به مندل عن األعمش وأخطأ فيه، وقال ابو زرعة أخطأ فيه مندل ونقل إذنه أن األعمش بلغه ذلـك فقـال   

 غسـان  كذب مندل إمنا هو عن عاصم عن أيب قالبة وهذا كله يدل على أن الذي أخرجه الطرباين عن على بن عبدالعزيز عن أيب
الدرايـة يف ختـريج أحاديـث    : عن إسرائيل عن األعمش عن أيب وائل عن ابن مسعود خطأ إما من إسرائيل أو ممن دونه، انظر

، ١/٦١٨: ، ابن ماجـة ٥/٣٢٧: ، النسائي٧/١٩٣: ، البيهقي٤/٢٩٣: ، جممع الزوائد٤/٢٤٦: ، نصب الراية٢/٢٢٨:اهلداية
 . ٦/١٩٤: ، عبد الرزاق٤/٤٥: مصنف ابن أيب شيبة

وخص ضرب املثل باحلمار زيـادة يف التـنفري والتقريـع    : العري هو احلمار األهلي وغلب على الوحشي، قال املناوي   )٤(
 . ١/٢٣٨:واستهجانا لذلك األمر الشنيع وألنه أبلد احليوان وأعدمه فهما وأقبحه فعال، فيض القدير
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فإن فعل أحدمها ذلك كره ترتيها ال حترميا إال إن كان هناك مـن ينظـر إىل    :(قال املناوي
شيء من عورته فيحرم وجزم الشافعية حبل نظر الزوج إىل مجيع عورة زوجته حىت الفرج بل حىت 

   ١(هاما ال حيل له التمتع به كحلقة دبر
وقد علل ذلك يف أحاديث أخرى باحلياء من اهللا تعاىل واألدب مع املالئكة واحلـذر مـن   

إذا أتى أحدكم أهله، فليستتر فإنه إذا مل يسـتتر اسـتحيت    :(فعن أيب هريرة، حضور الشيطان
وعن ابـن  ، ٢(املالئكة، فخرجت وبقى الشيطان، فإذا كان بينهما ولد كان للشيطان فيه نصيب

إياكم والتعري، فإن معكم من ال يفـارقكم إال عنـد    :(قال  عن   -ضي اهللا عنه ر -عمر 
  (الغائط، وحني يفضي الرجل إىل أهله

، فعن ز تعاىلوزيادة على تلك األحاديث ما ورد من احلث العام على ستر العورة حياء من اهللا 
منها وما نذر، قال احفظ عورتك إال يا نيب اهللا عوراتنا ما نأيت : قلت: بن حكيم عن أبيه عن جده قال

إن : يا رسول اهللا إذا كان القوم بعضهم يف بعـض، قـال  : من زوجتك أو ما ملكت ميينك، قلت
فاهللا أحق أن يستحيا مـن  : إذا كان أحدنا خاليا قال: قلت: استطعت أن ال يراها أحد فال يراها قال

  ٣(الناس
يف مجيع األحوال واإلذن بكشف ما ال بـد  يف احلديث األمر بستر العورة  :(قال الشوكاين

منه للزوجات واململوكات حال اجلماع ولكنه ينبغي االقتصار على كشف املقدار الذي تـدعو  
  ٤(الضرورة إليه حال اجلماع وال حيل التجرد كما يف حديث عتبة املذكور

كـان  (: قالترضي اهللا عنها، عن عائشة، الفعلية، ف وقد كان ذلك من سنة رسول اهللا 
   ٥(إذا دخل اخلالء غطى رأسه، وإذا أتى أهله غطى رأسه   رسول اهللا 

وقد ورد مقابل هذه األحاديث ـ لو صح االحتجاج به ـ ما يدل على أن ذلك خيتلـف    
باختالف الناس، فمنهم من يغلب عليه احلياء يف هذه احلال، فتنفر نفسه من التجرد التام، ومنهم 

يا رسول : فقال حرج منه، فقد أتى عثمان بن مظعون رسول اهللا من ال حيصل له ذلك وال يت
ومل، وقد جعلك اهللا تعاىل هلم لباسا وجعلـهم  : اهللا إين أستحي أن يرى أهلي عوريت، فقال 

                                                
 . ١/٢٣٨:فيض القدير   )١(
 . ٢/٢٢٨:الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية: ألوسط والبزار، ويف إسناده ضعف،  انظرأخرجه الطرباين يف ا   )٢(
 . ٥/١١٢:هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه، الترمذي: قال الترمذي   )٣(
 . ٦/٣٤٥:نيل األوطار   )٤(
 . ١/٩٦: البيهقي   )٥(
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فمن بعدك : أنا قال: أنت قال: فإن يرونه مين وأراه منهن قال: أكره ذلك قال : لك؟ قال
   ١(إن ابن مظعون حليي ستري : قال رسول اهللا  إذا يا رسول اهللا قال فلما أدبر

ولكن األمر باالستتار والنهي عن التجرد التام ال يفهم منه النهي عن التعري أثناء اجلمـاع،  
وكذلك حيذر من هذه البدعة :(بل إن املستحب هو التعري كما نص على ذلك ابن احلاج بقوله

والتجريد من الثياب ما مل جياوز ، والسنة الفراش ، اليت اعتادها بعضهم من أم ينامون يف ثيام 
األربعني، وقد جاء يف احلديث على ما ذكره مسلم ما هو صريح يف الداللـة علـى التجريـد    

فجعلت درعي يف رأسي : وفيه عن عائشة رضي اهللا عنها أا قامت من فراشها قالت، والفراش 
ل عليه السالم أتاين حني رأيـت فنـاداين   فإن جربي: وتقنعت إزاري إىل أن قال، واختمرت ، 

  (وقد وضعت ثيابك ، ومل يكن يدخل عليك ، فأخفيته منك 
أنه يريح البدن من حـرارة حركـة   ) ومن احلكم اليت ذكرها ابن احلاج للتعري من الثياب

 وفيه زيادة التمتـع ، وفيه إدخال السرور على أهله ، ويسهل  عليه التقليب ميينا ومشاال ، النهار 
إذ أن ، ألن التمتع عندهم إمنا هو يف احملل لـيس إال  ؛ باألهل خبالف ما يفعله أكثر الناس اليوم 

؛ وفيه امتثال األمر، وفيه امتثال السنة كما تقدم ، وفيه التواضع ، واملرأة مثله ، الرجل ثيابه عليه 
فإن الثـوب الـذي    ،والنوم يف الثوب هو من ذلك الباب ، ى عن إضاعة املال   ألن النيب 

وهي النظافة إذ أن الثوب ، وفيه قاعدة من قواعد السنة ، عمره سنة إذا نام فيه نقص عن ذلك 
  ٢ )ويتقذر إىل غري ذلك من الفوائد، الذي ينام فيه يكثر فيه هوام بدنه 

وللمسألة عالقة حبكم النظر إىل العورة، وسنتحدث عنها يف حملها يف مباحـات املعاشـرة   
  .اجلنسية

  :التستر عن الناس 
أن جيامع حبيث يرامها أحد، أو يسمع وهو من اآلداب الواجبة يف املعاشرة اجلنسية، فيحرم 

وقـال   ،ما يعجبين إال أن يكتم هذا كلـه : قال أمحد ،وال يقبلها ويباشرها عند الناس ،حسهما
هـو الصـوت   و ،كانوا يكرهون الوجس: احلسن، يف الذي جيامع املرأة، واألخرى تسمع، قال

  . اخلفي
أن جيامع حليلته حبضرة امـرأة أجنبيـة أو   :(وقد عد ابن حجر هذا من الكبائر، حيث قال 

وألنه ؛ رجل أجنيب، وعد هذا كبرية واضح لداللته على قلة اكتراث مرتكبه بالدين ورقة الديانة 
                                                

 . ٢/٢٢٨:أحاديث اهلداية الدراية يف ختريج: رواه عبدالرزاق والطرباين، انظر   )١(
 . ٢/٢٨٢:املدخل   )٢(
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حنو النظـر كـبرية   ومن عد ، يؤدي ظنا بل قطعا إىل إفساده باألجنبية أو إفساد األجنيب حبليلته 
  ١ .)ألنه أقبح وأعظم مفسدة؛ فاألوىل أن يعد هذا 

فإن كانـت لـه    :(وهو زيادة على ذلك من مفسدات املعاشرة ومنغصاا، قال ابن احلاج
، حاجة إىل أهله، فالسنة املاضية يف ذلك أنه ال يكون معه أحد يف البيت غري زوجته أو جاريتـه  

إذا كانت له حاجـة إىل أهلـه أخـرج      -رضي اهللا عنه  -ر إذ ذاك وقد كان عبد اهللا بن عم
وذكر اهلر منهم تنبيـه  ، وهر يف البيت ، وقد قالوا ال ينبغي أن يفعل ذلك ، الرضيع من البيت 

والعورة يتعني ، إذ أن ذلك عورة ؛ واملقصود أنه يكون ساملا من عينني تنظران إليه ، على غريه 
  ٢ )سترها

  :ال اجلماع استقبال القبلة ح حكم
  :٣اختلف الفقهاء يف حكم استقبال القبلة أو استدبارها حال اجلماع على قولني

جواز استقبال القبلة من غري كراهة، وهو قول اجلمهور، ألن الشرع ورد يف البول : القول األول
  .والغائط

قال الباجي  كراهة استقبال القبلة حال اجلماع، وهو قول ابن حبيب من املالكية،: القول الثاين
اختلف يف الوطء وهو مستقبل القبلة فحكى القاضي أبو حممد  :(عند ذكر خالف املالكية يف املسألة

عن ابن القاسم إباحته وعن ابن حبيب كراهيته والذي يف املدونة عن ابن القاسم أنه سئل أجيامع الرجل 
نه ال يرى باملراحيض بأسا يف املدن إىل القبلة فقال ال أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى أنه ال بأس به أل

. وأما يف الصحاري فلم  جيـب عنـها  ، أن جوابه إمنا كان يف البنيان : أحدمها: وهذا حيتمل وجهني
ما تأوله القاضي أبو حممد أن املنع إمنا كان الستقبال القبلة بالغائط والبول يف الصحاري : والوجه الثاين

ر البنيان القبلة جاز ذلك وإذا كان الوطء املباح ال يكون إال حتـت  إكراما للقبلة لعدم السترة فإذا ست
  ٤(سترة مل يكن فيه استقبال القبلة بفرج فجاز ذلك

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو جواز استقبال القبلة أو استدبارها من غـري كراهـة، ألن   

قياس قضاء احلاجـة علـى    النصوص الناهية عن استقبال القبلة ختص قضاء احلاجة، وال يصح
  .بتحمله تعاىلاملعاشرة، زيادة على أن يف ذلك من احلرج على الزوجني ما مل يكلفهما اهللا 

                                                
 . ٢/٤٧: الزواجر عن اقتراف الكبائر   )١(
 . ٢/١٨٦:املدخل   )٢(
 . ٨/٣٥٨:، اإلنصاف٢/٩٤:اموع   )٣(
 . ١/١١٧:، املدونة١/٣٣٦:املنتقى   )٤(



 ٢٠٣

  :الصرب عليها إىل قضاء حاجتها
لرتع الزوج عن ا فال يستعجل القيام قبل قضاء حاجتها، ألن ذلك يؤذيها،وهلذا ى النيب 

إذا جامع الرجل : ( قال رسول اهللا : قال  -نه رضي اهللا ع -أنس بن مالك  فعنحىت تفرغ، 
، وألن يف ذلك ضـررا  ١ )أهله فليصدقها، مث إذا قضى حاجته، فال يعجلها حىت تقضي حاجتها

  . عليها، ومنعا هلا من قضاء شهوا
أي فليجامعها بشدة وقوة وحسن فعل مجاع ووداد ونصح،  :(قال املناوي يف شرح احلديث

ل وهي ذات شهوة فال يعجلها، أي فال حيملها على أن تعجل فال تقضـي  فإن سبقها يف اإلنزا
شهوا، بل ميهلها حىت تقضي وطرها كما قضى وطره فال يتنحى عنها حىت يتبني له منها قضاء 

  ( ٢أرا، فإن ذلك من حسن املباشرة واإلعفاف واملعاملة مبكارم األخالق وااللطاف
إذا خالط الرجل أهله فال :(مرفوعا  -اهللا عنه  رضي -ويف حديث آخر عن أنس بن مالك 

    ٣(يرتو نزو الديك،  وليثبت حىت تصيب منه مثل الذي أصاب منها
وهلذا نص العلماء هنا على أن الرجل إذا كان سريع اإلنزال حبيث ال يتمكن معه من إمهال 

  .وسائل حكم املقاصدزوجته أنه يندب له التداوي مبا يبطئ اإلنزال، فإنه وسيلة إىل مندوب، ولل
وأن ، وينبغي له أن يراعي حق زوجته يف اجلماع :(وقد نص على هذا األدب ابن احلاج بقوله 

واهللا يف  :( ويكون قضاء حاجته تبعا لغرضها فيحصل إذ ذاك يف عموم قوله ، يأتيها ليصون دينها 
السنة يف ذلك يأيت زوجته على وكثري من الناس من ال يعرف ، (عون العبد ما دام العبد يف عون أخيه 

كما تفعل البهائم فيكون ذلك سببا ألحد شيئني ، وهي مل تقض منه وطرا ، غفلة فيقضي حاجته منها 
  ٤(إما فساد دينها وإما تبقى متشوشة متشوفة لغريه

ألن ذلك مما يشوش عليها ؛ وينبغي له إذا قضى وطره أن ال يعجل بالقيام  :(وقال يف موضع آخر
كان يوصي   ألن النيب ؛ واملقصود مراعاة أمرها ، ى هنيهة حىت يعلم أا قد انقضت حاجتها بل يبق

وهذا موضع ال ميكن اإلحسان إليها من غريه فليجتهد يف ذلك ، وحيض على اإلحسان إليهن ، عليهن 
   ٥(جهده 

                                                
 . ١/٣٢٥:إسناده حسن، فيض القدير: ، قال املناوي٦/١٩٤: مصنف عبد الرزاق   )١(
 . ١/٣٢٥:فيض القدير   )٢(
 . ١/٢٩٤:الفردوس مبأثور اخلطاب   )٣(
 . ٢/١٨٦:املدخل   )٤(
 . ٢/١٨٦:املدخل   )٥(



 ٢٠٤

  :١ومنهاما بعد اجلماع، وقد ذكر بعضهم مثرات املداعبة اليت حتصل 
ن بابا حلل مشكالت تأخر الشهوة عند املرأة أو سرعة القذف عند الرجل، مع عدم تكوأا قد 

  .جتاهل حماولة عالج املشكلة األصلية إذا كانت حتتاج الستشارة نفسية أو طبية متخصصة
كما حتقق متعة أكيدة للمرأة فإا قد تكون ضرورية يف حاالت توتر  اجلماعأن مداعبة ما بعد 

ملعاشرة ألسباب نفسية عارضة أو تأخره يف القذف أو فشله يف الولوج بشـكل  الرجل وعجزه عن ا
وعندئذ  –وهو ما حيدث يف بعض األحيان- كامل إلجهاده أو قلقه من أمر ما خارج العالقة الزوجية 

تكون املداعبة أداة أساسية لبث الثقة يف نفسه وإشعاره باألمان والدفء واحلب واسترجاع الرغبـة  
  .سال رسالة حب قوية من الزوجةوالقدرة وإر

أن املداعبة والكالم بعد اجلماع ويف مرحلة السكينة اليت تعقبه هي مساحة مثالية للتعـبري عـن   
الرغبات اجلنسية اليت مل تتحقق أو اليت قد خيجل أحد الطرفني يف املطالبة ا يف األوقات العادية أو قبل 

  .ملناقشة ما قد يتردد الزوجان يف مناقشته يف حلظات أخرىاللقاء الزوجي، وبذا يكون السياق مالئما 
أن املداعبة بعد اجلماع هي وسيلة مثالية لقول الكالم اجلميل والتعبري عن احلب وكل املشـاعر  

والكالم املثري، وبعد أن ـدأ  " الرفث"اجلميلة اليت قد تؤدي الرغبة اجلنسية املشتعلة إىل جتاوزها إىل 
اال للقلب والروح للتعبري عن دواخل النفس وتبادل العبارات واللمسـات   عاصفة الشهوة يفسح

 .العاطفية
  

  اآلداب التالية للمعاشرة: ثالثا
وهي اآلداب اليت تلي العملية اجلنسية، وترجع إىل مالحظة معنيني مها النظافـة والسـتر،   

  :ية هذين األدبنيوكالمها يرتقيان بالغريزة عن السلوك البهيمي الذي يتجسد يف عدم رعا
  :مراعاة النظافة بعد املعاشرة اجلنسية

  :ويتحقق ذلك بأمرين كالمها وردت به السنة املطهرة
ينبغي للمـرأة  : رضي اهللا عنهاهو أن يتخذا خرقة خاصة بالتنظيف،  قالت عائشة، : األول

عنـها،   إذا كانت عاقلة، أن تتخذ خرقة، فإذا جامعها زوجها، ناولته، فمسح عنه، مث متسـح 
  . ٢فيصليان يف ثوما ذلك، ما مل تصبه جنابة

                                                
 . »عامل احلياة الزوجية « انظر التفاصيل يف موقع    )١(
 . ١/٣٤:، تلخيص احلبري٢/٤١١: ، البيهقي٣/٢٢:، جممع الزوائد١/١٤٢: ابن خزمية   )٢(



 ٢٠٥

ينبغي أن ال تظهر اخلرقة بني يدي : ومن اآلداب اليت ذكرها الفقهاء هلذه اخلرقة ما قال أبو حفص
  .١يكره أن ميسح ذكره باخلرقة اليت متسح ا فرجها: امرأة من أهل دارها، وقال احللواين

بعد انتهائه تطهري ما أصـابه مـن أذى،    للمجامع  يستحببعد اجلماع، فالوضوء : الثاين
، وقـد وردت يف ذلـك   أراد العودة إىل معاشرة زوجته قبل الغسلوالوضوء سواء نام بعده أو 

، وعـن  )حدكم أهله مث أراد أن يعود فليتوضأأتى أإذا :( قوله ، ومنها ٢األحاديث الصحيحة
نعم : هل ينام أحدنا وهو جنب قال: فقال أن عمر استفىت النيب    -رضي اهللا عنه  -ابن عمر

أنه تصـيبه   ليتوضأ مث لينم حىت يغتسل إذا شاء، وعنه أنه ذكر عمر بن اخلطاب لرسول اهللا  
وعن عبد اهللا بن أيب قيس ، )توضأ واغسل ذكرك مث من :( جنابة من الليل، فقال له رسول اهللا 

كيف كان يصنع يف اجلنابـة،  : يث قلت، فذكر احلدسألت عائشة عن وتر رسول اهللا  : قال
كل ذلك قد كان يفعل، رمبا اغتسـل  : أكان يغتسل قبل أن ينام، أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت

  .احلمد هللا الذي جعل يف األمر سعة: فنام، ورمبا توضأ فنام قلت
ـ  ن فهذه األحاديث كلها تدل على استحباب مراعاة النظافة بعد التطهر، خاصة طهارة احملل م

حاصل األحاديث كلها أنه جيوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب وجيامع قبـل  :(األذى، قال النووي
االغتسال، وهذا جممع عليه وأمجعوا على أن بدن اجلنب وغرقه طاهران، وفيها أنه يستحب أن يتوضأ 

حباب غسل ويغسل فرجه هلذه األمور كلها، وال سيما إذا أراد مجاع من مل جيامعها، فإنه يتأكد است
  ٣(ذكره

أنه خيفف احلدث والسيما على القول جبواز تفريق ) ومن احلكم اليت ذكرها العلماء هلذه الطهارة،
إذا أجنب : الغسل، ويؤيده ما رواه ابن أيب شيبة بسند رجاله ثقات عن شداد بن أوس الصحايب قال

وقيل احلكمة يف الوضوء أنه إحدى أحدكم من الليل مث أراد أن ينام فليتوضأ، فإنه نصف غسل اجلنابة،  
  ٤(الطهارتني وقيل إنه ينشط إىل العود أو إىل الغسل

ويف الغسل :(ذه السنة، فقال وقد نبه ابن القيم إىل الفوائد الصحية اليت هدى إليها النيب 
والوضوء بعد الوطء من النشاط وطيب النفس وإخالف بعض ما حتلل باجلماع وكمال الطهـر  

                                                
 . ٥/١٩٤:كشاف القناع   )١(
: ، الترمـذي ١/٢٠٣: ، البيهقـي ٤/١١: ، ابن حبان١/١٠٩: ، ابن خزمية١/٢٤٩: مسلم:انظر هذه األحاديث يف    )٢(
 . ١/٥٦: ، أبو داود١/٢٦١

 . ٣/٢١٧:شرح النووي على مسلم   )٣(
 . ١/١٧١:نيل األوطار   )٤(



 ٢٠٦

اجتماع احلار الغريزي إىل داخل البدن بعد انتشاره باجلماع وحصول النظافة اليت حيبها والنظافة و
    ١ )اهللا ويبغض خالفها ما هو من أحسن التدبري يف اجلماع وحفظ الصحة والقوى فيه

وقد اختلف الفقهاء يف داللة هذه األحاديث احلكمية، هل هي على سبيل االسـتحباب أم  
  :هي معقولة املعىن أم تعبدية؟ على قولنيعلى سبيل الوجوب، وهل 

أن الوضوء فرض على من أراد معاودة اجلماع، وهو قول ابن حزم، واستدل لذلك : القول األول
، قال (إذا أتى أحدكم أهله مث أراد أن يعاود   فليتوضأ بينهما وضوءا  :(باحلديث السابق، وهو قوله 

ابـن  ، وهو قول ٢(ال ما خيرج إىل الندب إال خربا ضعيفاومل جند هلذا اخلرب ما خيصصه و :(ابن حزم
وال ينام إال بوضوء أو ، ال ينام اجلنب حىت يتوضأ فإن تعذر عليه فليتيمم :(حبيب من املالكية حيث قال

  (تيمم 
وحديث عمر جاء بصيغة األمر وجاء بصيغة الشرط وهو متمسك ملن قـال   :(قال الشوكاين 

  ٣(ا أراد أن ينام قبل االغتسال وهم الظاهرية وابن حبيب من املالكيةبوجوب الوضوء على اجلنب إذ
أن الوضوء هنا على سبيل االستحباب، وأن املراد به التطهر والنظافة، وهو قـول  : القول الثاين

  .اجلمهور، وقد اختلفوا يف املراد منه هل هو حقيقة الوضوء أي وضوء الصالة، أم املراد به مطلق التطهر
على أنه كوضوء الصالة، ألنه هو احلقيقة الشرعية، وهي مقدمة على غريها، وقـد   واجلمهور

  .صرحت بذلك عائشة يف حديث الباب املتفق عليه كما مر
وجنح الطحاوي إىل أن املراد بالوضوء التنظيف، واحتج بأن ابن عمر راوي هذا احلديث، وهو 

  .اه مالك يف املوطأ عن نافعصاحب القصة كان يتوضأ وهو جنب،وال يغسل رجليه كما رو
  .٤وقد محل اجلمهور ترك ابن عمر لغسل رجليه على أن ذلك كان لعذر، فال يصح االستدالل به

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو قول اجلمهور من استحباب الطهارة الصغرى مبعناها التعبدي، فإن 

مل يستطع يكتفى بغسل موضع األذى رعاية  مل يستطع يكتفى بالتطهر الذي ذهب إليه الطحاوي، فإن
لصحته وصحة الزوجة، فهذه مراتب بعضها أكمل من بعض، وما ال يدرك كله ال يترك كله، قـال  

كمال السنة إمنا حيصل بكمال الوضوء الشرعي، وأصلها حيصل بالوضوء اللغوي وهو تنظيف  :(املناوي

                                                
 . ٤/٢٥٤: زاد املعاد   )١(
 . ١/٨٨:احمللى   )٢(
 . ١/٢٧١:نيل األوطار   )٣(
 . ١/٢٥٥: ، عون املعبود١/٨٩:، سبل السالم١/٢٧١:نيل األوطار: انظر   )٤(



 ٢٠٧

  ١(الفرج
  :أسرار املعاشرة اجلنسيةعدم إفشاء 

يف اآلداب املاضية أن الغرض من هذه اآلداب مجيعا مستحباا ووجباا الترقي ـذا   ذكرنا
السلوك الغريزي إىل أعلى مستوياته األخالقية، فلذلك كان مبناه على الستر سواء قبل املمارسة، 
بكونه يف خلوة، أو أثناء املمارسة بعدم التكشف، أو بعد املمارسة بعدم إفشاء أسرار املعاشـرة  

  .اجلنسية
من الكبائر، واستدل لذلك باألحاديـث   إفشاء أسرار املعاشرة اجلنسيةوقد عد ابن حجر 

وهتك مـا  ، ملا فيه من إيذاء احملكي عنه وغيبته ؛ وهو ظاهر :(الكثرية، قال ابن حجر اهليثمي 
  .٢ )وقبح نشره، أمجعت العقالء على تأكد ستره 

 فاعل هذا السلوك قد بلغ قمة الشـر عنـد اهللا   ، بل تعتربومن األحاديث املصرحة بالتحرمي
إىل امرأته  ٣إن من شر الناس عند اهللا مرتلة يوم القيامة الرجل يفضي:( تعاىل يوم القيامة قوله 

من أعظم األمانة عند اهللا يوم القيامـة  : (، ويف رواية٤ )أو تفضي إليه مث ينشر أحدمها سر صاحبه
  ).ه مث ينشر سرهاالرجل يفضي إىل امرأته وتفضي إلي

ومن املخاطر االجتماعية هلذا السلوك أن ينتشر الفحش يف اتمع، وهو ممـا حـذر منـه    
اإلسالم، أما خطورته على األسرة نفسها وعلى املرأة خصوصا أن الرجل قد يطلق املرأة أو ميوت 

  .ينهمعنها، فيقف هذا السلوك حاجبا بينها وبني من يقصدها للزواج، ألن زوجها فضحها ب
به مؤنبا على جمتمـع   وألجل هذا، ودرءا هلذا اخلطر على األسرة واتمع، خطب النيب 

والرجـال    عن أمساء بنت يزيد أا كانت عند رسول اهللا كان فيه الرجال والنساء مجيعا، ف
ولعل امرأة خترب ما فعلت مع زوجها ، لعل رجال يقول ما فعل بأهله : والنساء قعود عنده فقال

قال ال تفعلوا فإمنا مثـل  ، إي واهللا يا رسول اهللا إم ليفعلون وإن ليفعلن : ، فقلت٥فأرم القوم
أال عسى أحدكم أن خيلو :(، ويف رواية ١ )ذلك مثل شيطان لقي شيطانة فغشيها والناس ينظرون

                                                
 . ١/٢٣٨:فيض القدير   )١(
 . ٢/٤٥: الزواجر عن اقتراف الكبائر   )٢(
الفضاء : أي يصل إليها استمتاعا فهو كناية عن اجلماع، وتفضي إليه أي تستمع به وأصله من الفضاء      قال الراغب   )٣(

 . ٢/٥٣٤:، فيض القدير﴾وقد أفضى بعضكم إىل بعض النساء:الواسع ومنه أفضى بيده وأفضى إىل امرأته قال املكان 

 . ٤/٢٦٨: ، أبو داود٧/١٩٣: ، البيهقي٣/٨٦: ، مسند أيب عوانة٢/١٠٦٠: مسلم   )٤(
 . ٣/٦١:، الترغيب والترهيبوقيل سكتوا من خوف وحنوه، سكتوا : أي بفتح الراء وتشديد امليم   )٥(
 . ٣/٦١:رواه أمحد، الترغيب والترهيب   )١(



 ٢٠٨

سـى  أال ع، مث إذا خرج حدث أصحابه بذلك ، بأهله يغلق بابا مث يرخي سترا مث يقضي حاجته 
فإذا قضت حاجتها حدثت صواحبها فقالت امرأة سفعاء ، إحداكن أن تغلق باا وترخي سترها 

قال فال تفعلوا فإمنا مثل ذلك مثل شيطان ، اخلدين واهللا إن يا رسول اهللا ليفعلن وإم ليفعلون 
  )لقي شيطانة على قارعة الطريق فقضى حاجته منها مث انصرف وتركها

هذا السلوك بالشيطان، ألن احلياء أساس كل خلق نبيل، فإذا ذهب  من يفعل فقد شبه 
احلياء، بل أصل احلياء ألن من حيدث عن فعل نفسه بأهله قد ألقى احلياء عنه إلقاء تامـا، فـال   
يرجى منه أي خري كما ال يرجى من الشيطان، ولذلك أخرب عنه يف احلديث السابق بأنـه شـر   

  .الناس عند اهللا يوم القيامة
قد ذكر ابن احلاج انتشار مثل هذا السلوك يف واقعه بني السفهاء من الناس، وكأنه حيدث و

وكان بينهما ما كان ، وينبغي له أنه إذا اجتمع بأهله  :(بذلك عن بعض ما جيري بواقعنا، فقال
، وكثريا ما يفعل بعض السفهاء هذا املعىن فيذكر بني أصحابه ، فال يذكر شيئا من ذلك لغريها 

وهذا قبيح من الفعل كفى به أنه مل يكن مـن  ، وبني زوجته أو جاريته ، غريهم ما كان بينه و
وكما ال حيـدث  ، واملوارد كما تقدم ، واخلري كله يف االتباع هلم يف املصادر ، فعل من مضى 

  ١ )وبني غريهم كائنا ما كان، أحدا من الناس مبا ذكر فكذلك ال حيدث أهله بشيء جرى بينه 
مع ذلك كله تظل احلرمة مقرونة بعدم املصلحة، فإذا وجدت مصلحة شرعية معتربة  ولكن

حرمة إفشاء هذا السر إذا مل يترتب عليه فائدة وإال كأن ) أنجاز اإلفشاء، فقد نص العلماء على 
  ٢(تدعي عجزه عن اجلماع أو إعراضه عنها، وحنو ذلك فال حيرم، بل ال يكره 

  

                                                
 . ٢/١٩٥:املدخل   )١(
 . ٢/٥٣٤:فيض القدير   )٢(



 ٢٠٩

  سية مباحات املعاشرة اجلنـ  ٣
  

وترجع إىل اهليئات املختلفة للجماع، أو أنواع املالعبات، وقد ذكرنا هنا بعض مـا متـس   
احلاجة إليه ذاكرين آراء الفقهاء يف ذلك، واألصل فيها كما سنرى مراعاة رغبـات الـزوجني   

  : املضبوطة بالضوابط الشرعية 
  ـ اهليئات اجلائزة للمعاشرة اجلنسية ١

من بعض الوضعيات ورعا واحتياطا وخوفا من الوقوع يف احلـرام  مبا أن البعض قد يتحرج 
  .وردت النصوص، ونص العلماء تبعا هلا على جواز بعض اهليئات

  -رضي اهللا عنه  -، فعن ابن عباس وقد حصل نوع من هذا احلرج يف عهد رسول اهللا 
حولت : ؟ قالوما أهلكك: يا رسول اهللا هلكت قال: ، فقالجاء عمر إىل رسول اهللا : قال

 ﴿هذه اآلية  فأنزلت على رسول اهللا : شيئا قال فلم يرد عليه رسول اهللا : رحلي الليلة قال
م ملَـاقُوه  نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شئْتم وقَدموا لأَنفُِسكُم واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنكُ

ؤالْم رشبونِني٢٢٣:البقرة(﴾م( فقال ، ) ١(أقبل وأدبر واتق الدبر واحليضة  
إذا : وقد كانت تنتشر بعض اخلرافات يف العرب يف هذا اال، ومنها أن اليهود كانت تقول

نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنـى شـئْتم    ﴿جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فرتلت
وهذه اآلية مع وجازا جتيب عن كل األسئلة اليت ختص هذه الناحية، فهي حتتمل )٢٢٣:البقرة(﴾

احتملت اآلية معنيني أحدمها أن تؤتى املـرأة حيـث شـاء    :(املعاين الكثرية، فعن الشافعي قال
زوجها، ألن أتى مبعىن أين شئتم، واحتملت أن يراد باحلرث موضع النبات، واملوضع الذي يراد 

  ٢(هو الفرج دون ما سواهبه الولد 
وقد ذكر ابن حجر مناظرة جرت بني الشافعي وبني حممد احلسن يف ذلك وأن ابن احلسن 

: فيكون ما سوى الفرج حمرما فالتزمه فقال: احتج عليه بأن احلرث إمنا يكون يف الفرج، فقال له
: ال قـال : حرم قالأفي: ال قال: أرأيت لو وطئها بني سافيها أو يف أعكاا أيف ذلك حرث؟ قال

  فكيف حتتج مبا ال تقول به ؟

                                                
، أبـو  ١/٢٩٧: ، أمحـد ٥/٣١٤: ، النسـائي ٧/١٩٨: ، البيهقي٥/٢١٦: ، الترمذي١٠/١٠٠: األحاديث املختارة   )١(
 . ٥/١٢١:يعلى
 . ٨/١٩٢:فتح الباري   )٢(



 ٢١٠

وقد ذكر ابن القيم بعض أشكال اجلماع وبني الفاضل منها من غريه، وهي آراء ترجع إىل 
اجتهادات شخصية معتربة يدعمها العلم والواقع، ولكنها يف نفس الوقت ال يصح اعتبارها حكم 

لة أباحت ذلك إباحة مطلقة، وتركت اخليار شرعيا الفتقارها إىل الدليل النصي املصرح، ألن األد
  .لرغبات الزوجني

وأحسن أشكال اجلماع أن يعلو الرجل املرأة مستفرشا هلا، وبعد املالعبـة   :(قال ابن القيم
  ١(والقبلة

وأن هذا كذلك ، ٢(الولد للفراش  :(واستدل على ذلك بأن املرأة مسيت فراشا كما قال 
، قـال  ﴾هن لباس لكم وأنتم لباس هلن﴿: تعاىلأة ،، وقد قال اهللا من متام قوامية الرجل على املر

وأكمل اللباس وأسبغه على هذه احلال، فإن فراش الرجل لباس له، وكذلك حلـاف   :(ابن القيم
املرأة لباس هلا، فهذا الشكل الفاضل مأخوذ من هذه اآلية وبه حيسن موقع استعارة اللباس مـن  

ه آخر وهو أا تنعطف عليه أحيانا فتكون عليه كاللباس كما كل من الزوجي،ن لالخر وفيه وج
  :قال الشاعر

  (إذا ما الضجيع ثىن عطفه     ثنت فكانت عليه لباسا 
أما أردأ اشكال املعاشرة ـ كما يرى ابن القيم ـ فهو أن تعلوه املرأة، وجيامعهـا علـى     

ل واملرأة، بل نـوع الـذكر   وهو خالف الشكل الطبيعى الذى طبع اهللا عليه الرج :(ظهره، قال
واالنثى، وفيه من املفاسد أن املىن يتعسر خروجه كله فرمبا بقى يف العضو منه بقية فيتعفن ويفسد 
فيضر، وأيضا فرمبا سال إىل الذكر رطوبات من الفرج، وأيضا فإن الرحم ال يتمكن من اشتمال 

فإن املرأة مفعول ا طبعا وشرعا،  على املاء واجتماعه فيه، وانضمامه عليه لتخليق الولد، وأيضا
  ٣(واذا كانت الفاعلة خالفت مقتضى الطبع والشرع

ونرى أن ما ذكره ابن القيم حيتاج إىل حبث طيب يبني الوضعيات الصحية لكل شكل من أشكال 
اجلماع، وقد خيتلف ذلك باختالف النساء والرجال، وقد نص الفقهاء عل اعتبار الناحية الصحية يف 

يروى : وقال، وقد كره أمحد رمحه اهللا للمرأة تستلقي على قفاها  :(قد نص يف اآلداب الشرعيةهذا، ف
، تفتقر إىل دليـل  ، ولعل املراد غري حال اامعة مع أن كراهته ، عن عمر بن عبد العزيز أنه كرهه 
اجلماع أن اجلماع على جنب مضر رمبا أورث وجع الكلى وأن : واألصل عدمه، وقد ذكر  األطباء

                                                
 . ١٩٨:الطب النبوي   )١(
 . سبق خترجيه   )٢(
 . ١٩٨:الطب النبوي   )٣(



 ٢١١

   ١(من قعود يضر بالعصب 
  وملسها  النظر إىل العورةـ  ٢

اتفق الفقهاء على أنه جيوز للزوج مس فرج زوجته، وقد سأل أبو يوسف أبا حنيفة عـن  
ال، وأرجـو  : قال؟هل ترى بذلك بأسا  ،الرجل ميس فرج امرأته وهي متس فرجه ليتحرك عليها

  .٢أن يعظم األجر
يف حال اجلماع، وزاد يف  مالك أنه قال ال بأس أن ينظر إىل قد روي عن : وقال احلطاب 

  .رواية ويلحسه بلسانه، وهو مبالغة يف اإلباحة، وليس ذلك على ظاهره
جيوز للزوج كل متتع منها مبا سوى حلقة دبرها، ولـو مبـص   : وقال الفناين من الشافعية

  .ه بعدهوصرح احلنابلة جبواز تقبيل الفرج قبل اجلماع، وكراهت  ،بظرها
فهذه النصوص تبني موقف الفقهاء العام من ملس ومالعبة كال الزوجني لعـورة صـاحبه،   

من غـري   زوجته عورةحيل للرجل أن ينظر إىل ولكنهم اختلفوا يف حكم النظر إىل العورة، وهل 
  عورته كذلك، أم ال؟  نظرا إىل تهلا أن هل و ،كراهة

حصرها، فلذلك نكتفي بذكر بعض النقول الدالة وقد كانت أقواهلم يف ذلك خمتلفة ال ميكن 
  : ونعقبها باألدلة املبينة حلكم ذلك، على وجهات النظر الفقهية املختلفة يف املسألة

، وحالل للرجل أن ينظر إىل فرج امرأته زوجته وأمته اليت حيل له وطؤهـا   :(قال ابن حزم
من العجب أن يبيح بعض (:، ويقول٣(ال كراهية يف ذلك أصال، وكذلك هلما أن ينظرا إىل فرجه 

  ٤ )املتكلفني من أهل اجلهل وطء الفرج ومينع من النظر إليه
أما نظره إىل زوجته ومملوكته فهو حالل من قرا إىل قدمها عن شهوة أو  :(قال السرخسي

األوىل أن ينظـر  : كان يقول  -رضي اهللا عنه  -، وذكر يف ذلك أن ابن عمر (عن غري شهوة
  .٥لغ يف حتصيل معىن اللذةليكون أب

مع هذا األوىل أن ال ينظر كل واحـد منـهما إىل عـورة     :(لكنه يعقب على ذلك بقوله
وال  ما رأيت من رسـول اهللا  : ، واستدل لذلك حبديث عائشة رضي اهللا عنها قالت(صاحبه

إذا أتى أحدكم أهله فليسـتتر مـا اسـتطاع وال     :( رأى مين مع طول صحبيت إياه، وقال 
                                                

 . ٢/٣٨٩:اآلداب الشرعية   )١(
 . ٦/٣٦٧:رد احملتار    )٢(
 . ٩/١٦٤:احمللى   )٣(
 . ٩/١٦٥:احمللى   )٤(
 . ٢/٢٢٩:مل أجده، الدراية: قال يف الدراية   )٥(



 ٢١٢

رضي اهللا  -،  وألن النظر إىل العورة يورث النسيان، ويف مشائل الصديق  ١(يتجردان جترد العري 
ما نظر إىل عورته قط وال مسها بيمينه فإذا كان هذا يف عورة نفسه فما ظنك يف عورة   -عنه 
  .٢الغري

: قد اختلف الناس يف جواز نظر الرجل إىل فرج زوجته علـى قـولني   :(وقال ابن العريب
ال جيوز لقول عائشة يف ذكر حاهلا مع : وقيل. ألنه إذا جاز له التلذذ فالنظر أوىل؛ جيوز : أحدمها

؛ ما رأيت ذلك منه وال رأى ذلك مين، واألول أصح، وهذا حممول على األدب : رسول اهللا 
  ٣ (.جيوز له أن يلحسه بلسانه: فقد قال أصبغ من علمائنا

ألن الوطء ؛ واملس من رأسها إىل قدميها يف حالة احلياة ،  منها حل النظر :(قال الكاساين
  ٤(والنظر من طريق األوىل ، فكان إحالله إحالال للمس ، فوق النظر واملس 
ويباح لكل واحد من الزوجني النظر إىل مجيع بدن صاحبه وملسـه حـىت    :(قال ابن قدامة

عوراتنا ما نأيت منها ، يا رسول اهللا : قلت: عن جده قال، الفرج ملا روى ز بن حكيم عن أبيه 
وألن الفرج حيل لـه  ؛ ٥(وما ملكت ميينك، إال من زوجتك ، احفظ عورتك : وما نذر ؟ فقال
ويكره النظر إىل الفرج، فإن عائشة رضي . كبقية البدن، فجاز النظر إليه وملسه ، االستمتاع به 
محد يف رواية جعفر بن حممد يف املرأة قط ،وقال أ  ما رأيت فرج رسول اهللا : اهللا عنها قالت

خترج من الـدار إىل  : فال بأس به قلت: تقعد بني يدي زوجها ويف بيتها مكشوفة يف ثياب رقاق
  ٦(بيت مكشوفة الرأس وليس يف الدار إال هي وزوجها ؟ فرخص يف ذلك

 ستر العورات والسوآت واجب وهو من أفضل املروآت وأمجل :(قال العز بن عبد السالم
لكنه جيوز للضرورات واحلاجات، أما احلاجات فكنظر ، العادات وال سيما يف النساء األجنبيات 

  ٧(كل واحد من الزوجني إىل صاحبه
. ال بأس بنظر فرجها: وحل هلما حىت نظر الفرج كامللك ومتتع، وروى الشيخ :(ويف اخلرشي

  ٨ (.حرمته وحلسه بلسانه حتقيقا إلباحة النظر العتقاد العوام: زاد أصبغ
                                                

 . سبق خترجيه   )١(
 . ١٠/١٤٩:املبسوط   )٢(
 . ٣/٣٨٣:يبأحكام القرآن البن العر   )٣(
 . ٢/٣٣١:بدائع الصنائع   )٤(
 . سبق خترجيه   )٥(
 . ٧/٧٧:املغين   )٦(
 . ٢/١٦٥:قواعد األحكام   )٧(
 . ٥/٢٣:التاج واإلكليل   )٨(



 ٢١٣

أي فيحل لكل من الزوجني نظر فرج صاحبه سواء كان يف حالة اجلماع أو  :(يف حاشية الدسوقي
يف غريها وما ذكره املصنف من اجلواز قال الشيخ زروق يف شرح الرسالة وهو وإن كان متفقا عليه 

  ١(ألنه يؤذي البصر ويورث قلة احلياء يف الولد؛ لكن كرهوا ذلك للطب 
ص عليه الفقهاء مع اختالف وجهات نظرهم يف املسألة، وسنورد هنا بعض مـا  فهذا ما ن

أوردوا من األدلة على حكم ذلك، واليت قد تفيد يف جمموعها اإلباحة العامة اليت ترفع احلرج عن 
  :الزوجني، ويبقى حكم الكراهة مرتبطة باختيارمها كما سنرى يف الترجيح 

إِلَّا علَى أَزواجِهِم أو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَير  لفُروجِهِم حافظُونَ والَّذين هم ﴿ :تعاىل قول اهللا
نيلُومفأمر عز وجل حبفظ الفرج إال على الزوجة، وملك اليمني، وهو عموم )٦، ٥:املؤمنون(﴾﴾م ،

 - أمهات املؤمنني : لمة، وميمونةألخبار املشهورة من طريق عائشة، وأم سا. يف رؤيته وملسه وخمالطته
  .من اجلنابة من إناء واحد  أن كن يغتسلن مع رسول اهللا  - رضي اهللا عنهن 

أدخل يده يف اإلناء مث أفـرغ    كان بغري مئزر، ألن يف خربها أنه  يف خرب ميمونة بيان أنه 
  .على فرجه وغسله بشماله

نهما بني يدي صاحبه وألن ما فوق النظر وهـو  لو مل يكن النظر مباحا ما جترد كل واحد مأنه 
  .املس والغشيان حالل بينهما

مل ير مين الرسول ومل أر (احلديث الذي استندوا إليه ، فضعف ما استدل به املخالفون من نصوص
  .ضعيف جداً وبعضهم قال أنه موضوع) منه

ات املؤمنني، جاء عن وعن أمه  خمالف للثابت عن رسول اهللا ما ذكره القائلون بالكراهة  أن
من إناء واحد، وكـان    أن كُن يغتسلن مع رسول اهللا   عائشة وعن أم سلمة وعن ميمونة 

 .مشاله وغسل فرجه جمرداً من اإلزار، وقالت ميمونة أنه أخذ من اإلناء بيمينه وصب على
ف أحـوال  بعد هذا العرض لكالم الفقهاء يف املسألة، فإنا نرى أن حكمها خيتلف بـاختال 

الناس وأذواقهم، فيكره هذا يف حق من يتأذى بذلك، ويباح يف حق من ال يرى بأسا بـه، ألن  
احلكم خيتلف باختالف نتيجته، فإذا ما تسبب النظر إىل العورة يف  أي حرج ألحد الـزوجني،  

نها، فاألوىل اجتنابه رعاية حلق العالقة، وهو ما ميكن محله على ما روي عن عائشة، رضي اهللا ع
من االستحياء من النظر إىل العورة، واحلياء هنا طبعي ال   -رضي اهللا عنهم  -أو بعض الصحابة 

  .ميكن رفعه، فلذلك كان األوىل العمل مبقتضاه فمن الصعب مغالبة الطبع

                                                
 . ٢/٢١٥:حاشية الدسوقي   )١(



 ٢١٤

لو قيل إن حكم هذه املسائل خيتلف باختالف النـاس ومقاصـدهم   :(قال يف غذاء األلباب
   ١(ال كما هو مشاهد يف اخلارج واهللا تعاىل أعلم واستحسام لكان صوابا

مري ابنتك : وقد أورد لذلك عن عامر بن الظرب، وكان من حكماء العرب أنه قال المرأته
وال تكثر مضاجعة زوجها، فإن اجلسد إذا ، أن تكثر من استعمال  املاء وال طيب أطيب من املاء 

  .مل مل القلب ولتخبأ عروا منه
فإن الفرج ، قلت وهذا عني الصواب  :(ن اجلوزي قوله تعقيبا على قول عامرمث نقل عن اب

فينبغي هلما ، واالطالع على بعض العيوب يقدح يف احملبة ، غري مستحسن الصورة من الزوجني 
  ٢(مجيعا احلذر من ذلك 

فاملسألة إذن مسألة شخصية، ختتلف باختالف الناس، أما ربط ذلك بـالنواحي الصـحية،   
مـن   :(ذا جمال الفقهاء، ولذلك استدل من أجاز النظر من غري كراهة بذلك، قال أصبغفليس ه

  ٣(كره النظر إىل الفرج إمنا كره بالطب ال بالعلم، وال بأس به وليس مبكروه 
وقد رووا يف ذلك حديثا موضوعا، نذكره هنا على سبيل التحذير لوروده يف بعض كتـب  

قال (و جاريته فال ينظر إىل فرجها ألن ذلك يورث العمىإذا جامع أحدكم زوجته أ) الفقه، هو
هذا موضوع وكأن بقية مسعه من كذاب فأسقطه، وقال ابن أيب حـامت عـن أبيـه    : ابن حبان

موضوع وأورد األزدي يف الضعفاء يف ترمجة إبراهيم ابن حممد الفريايب بإسناده عن أيب هريـرة  
وال يكثـر  ) روي يف الكالم عند املعاشرة ونصـه ، ومثل هذا ٤مثله ويف إسناده من اليقبل قوله

  ٥(الكالم فإنه  يورث  اخلرس يف املتكلم والولد
لكن كرهوه للطـب   :(ومع ذكر بعض الفقهاء لوضع هذا احلديث إال أنه عقب عليه بقوله

ألنه يؤذي البصر ويورث قلة احلياء يف الولد واهللا أعلم، قال يف النصيحة يكره نظر كل واحد من 
  ٦(جني لفرج صاحبه، ألنه يؤذي البصر  ويذهب احلياء، وقد يرى ما يكره فيؤدي إىل البغاءالزو

  :املالعبة يف الفم ـ  ٣
وهي من املسائل اليت يسأل بعض الناس عنها، ومل أرها يف أي كتب من الكتب القدمية، وقد سئل 

                                                
 . ١/٩٨:غذاء األلباب   )١(
 . ١/٩٨:غذاء األلباب   )٢(
 . ٣/٢٥٦:منح اجلليل   )٣(
 . ١/٣٢٦: ، فيض القدير٢٠٢: ، اروحني٢/٢٢٩:الدراية   )٤(
 . ١/٣٢٦:فيض القدير   )٥(
 . ٣/٢٥٦:منح اجلليل   )٦(



 ٢١٥

ل ما سئلت عنها يف أمريكا بالنسبة لقضية الفم أو:(فأجاب عنها مشافهةالشيخ يوسف القرضاوي عنها 
ويف أوروبا عندما بدأت أسافر إىل هذه البالد يف أوائل السبعينات، بدأت أُسأل عن هذه األشياء، هذه 
األشياء ال نسأل عنها يف بالدنا العربية واإلسالمية، إذا كان املقصود به التقبيل فالفقهاء أجازوا هذا، إن 

لت فرج زوجها ولو قبل الزوج فرج زوجته هذا ال حرج فيه، وإذا كان القصد منه اإلنزال املرأة لو قب
فهذا الذي ميكن أن يكون فيه شيء من الكراهة، وال أستطيع أن أقول احلرمة ألنه ال يوجد دليل على 
التحرمي القاطع، فهذا ليس موضع قذر مثل الدبر، ومل جيئ فيه نص معني إمنا هذا شـيء يسـتقذره   

اإلنسان يستمتع عن طريق الفم فهو تصرف غري سوي، إمنا ال نستطيع أن حنرمـه   اإلنسان، إذا كان
  ١(خصوصاً إذا كان برضا املرأة وتلذذ املرأة 

وهذه املسألة فيما نرى حتتاج إىل حبث يف آثارها من الناحية الصحية والنفسية، ألن األدلة الشرعية 
القة، فلذلك حرم الشارع اجلماع يف حـال  قد نصت على اعتبار األذى من علل التحرمي يف هذه الع

  .احليض وحرم اجلماع يف الدبر حذرا من األذى الذي قد يصيب الزوج أو الزوجة
ونرى عموما أن األذى قد يكون حمققا يف هذه احلالة ألن السوائل اليت تفرز من الرجل ال تليـق  

كُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى نِساؤ ﴿: تعاىلبالفم، وقد حتمل خطرا على الصحة، ولعل يف قوله 
﴾ مئْتذا املوضع ﴾)٢٢٣:البقرة(ش دليل على أن اإلنزال ال يليق  .  
   :رضاعة ثدي الزوجةـ  ٤

 :(نص الفقهاء على أن من مباحات املعاشرة اجلنسية مالعبة الثدي، قال يف اآلداب الشرعية
  ٢(مث يعلوها مستفرشا هلاأن الرجل إذا فرك حلميت املرأة اغتلمت 

فعن أيب عطية الوادعي أن رجال مص   - رضي اهللا عنهم  -  هذا يف عصر الصحابةمثل حدث و
: من ثدي امرأته، فدخل اللنب يف حلقه، فسأل أبا موسى األشعري عن ذلك فقال له أبو   موسـى 

ىت أتى أبا موسى حرمت عليك امرأتك، مث سأل ابن مسعود عن ذلك، فقام ابن مسعود وقمنا معه ح
ال تسألوين  :(أرضيعا ترى هذا، إمنا الرضاع ما أنبت اللحم والعظم فقال أبو موسى: األشعري فقال

  ٣(عن شيء ما دام هذا احلرب  بني أظهركم

                                                
 . ٢٥/١٠/١٩٩٨: برناحج الشريعة واحلياة ليوم: يوسف القرضاوي.د   )١(
 . ٢/٣٨٩:اآلداب الشرعية   )٢(
 . ١٠/١٨:احمللى   )٣(



 ٢١٦

وخيرج األمر من اإلباحة إىل االستحباب إن كان ذلك برغبة املرأة أو كان يف ذلك حتصينا 
باحات املذكورة هنا مباحة من حيث التفصيل مستحبة من حيث هلا، كما ذكرنا سابقا من أن امل

  .الكل
أبو يوسف أبا حنيفة عن الرجل ميس فرج امرأته وهي متس فرجه وقد سبق ذكر سؤال أيب 

  .١ال، وأرجو أن يعظم األجر: قال؟هل ترى بذلك بأسا  ،ليتحرك عليها
  :ـ الكالم أثناء املعاشرة ٥

ف باختالف الناس، فلذلك من احلرج احلكـم بكراهتـه   وهو كذلك مثلما سبق بيانه خيتل
ال :  ال يكره خنرها للجماع وال خنره، وقال  اإلمام مالـك :(مطلقا، قال أبو احلسن بن القطان

  ٢(بأس بالنخر عند اجلماع
وينبغي له أن يتجنب ما يفعله بعض الناس  :(وقد كره الكالم بعض العلماء، قال ابن احلاج

قال ابن رشد رمحه . والكالم السقط، هو النخري ، ه اهللا عنه فأنكره وعابه وقد سئل مالك رمح، 
استدل بعض الفقهاء هنا ،و(ألنه مل يكن من عمل السلف ؛ وإمنا أنكر مالك رمحه اهللا ذلك : اهللا

إذا جامع أحدكم فال ينظر إىل الفرج، فإنه يورث العمـى،  :(حبديث ال يصح االحتجاج به هو 
  ٣(فإنه يورث اخلرس يف املتكلم والولدوال يكثر الكالم 

فلذلك كان األرجح يف هذا هو ترك هذا للرغبات املختلفة للزوجني بشرط أن يكونـا يف  
  .خلوة تامة ال يسمعهما أحد كما سبق ذكره

ولكن مع ذلك، فإن الكالم أثناء املعاشرة إن كان سبيال من سبل إرواء اجلـوع اجلنسـي   
الوحيد لتحصينه، فإنه ينتقل من اإلباحة إىل االستحباب، ذلك ألن  ألحد الطرفني، أو هو السبيل

املشاكل األسـرية مـن   فكثري من أحد مرتكزات احلياة الزوجية السعيدة، هو اإلشباع اجلنسي 
  . طالق وتفكك وخيانة وبرود عاطفي وعنف ترجع بالدرجة األويل إيل صعوبات التعبري اجلنسي

  : للذة اجلنسية يتخذ الصور التاليةالتعبري عن الشعور بالرغبة واو
  . إظهار الرغبة اجلنسية بشكل صريح وواضح كالتحرشات واملداعبات اجلسدية واللفظية •
إظهار درجة اإلشباع اجلنسي أو إشعار الطرف اآلخر بقوة اإلشباع واالستثارة اجلنسية ويكون  •

                                                
 . ٦/٣٦٧:رد احملتار    )١(
 . ٥/١٩٤:كشاف القناع   )٢(
رواه األزدي يف كتاب الضعفاء عن إبراهيم بن حممد بن يوسف الفريايب عن حممد التستري عن مسعر بن كدام عـن     )٣(

إبراهيم ساقط، ونوزع واخلليلي يف مشيخته من هنا الوجه عن أيب هريرة، مث قال : سعيد املقربي عن أيب هريرة قال خمرجه األزدي
 . ١/٣٢٦:ي وهو شامي يأيت مبناكري، فيض القديرتفرد به حممد بن عبد الرمحن التستر



 ٢١٧

  . جلسميةذلك باستخدام اإلحياءات واإلمياءات اللفظية كاآلهات واحلركات ا
عن هذا نتيجـة الشـعور   املتزوجات بعض املفاهيم اخلاطئة قد تصرف بعض النساء ولكن 

اخلوف من انتقاد الزوج أو تقليله  باخلجل أو اخلوف من إظهار درجة إشباعهن اجلنسي، بسبب 
ال االعتقاد بأن املرأة املتزنة أو الشريفة والطاهرة ال تصدر آهات اللـذة و أو نتيجة من قيمتها، 

  . تظهر رغبتها الصرحية يف اجلنس
قال بعضهم يذكر آثار التعبري عن اللذة اجلنسية يف نفس الزوج، وهو ما يؤكد احلكم الذي 

إصدار آهات اللذة من قبل الزوجة بالذات يعطي الزوج مؤشراً إجيابياً علـي   إن:(ذكرناه سابقا 
عاشرة تشعر بالسعادة وتتجاوب معه يف أن زوجته تستمتع باملعاشرة مثله متاماً، وأن شريكته بامل

أسلوب املعاشرة وطريقتها، إن املباشرة اجلنسية الفعالة تتطلب التفاعل اإلجيايب املشـترك بـني   
الزوجني وعدم الشعور باحلرج من ترمجة هذا التفاعل إيل إشارات وإمياءات وألفاظ تعرب عـن  

دما ننظر إيل آهات النشوة اجلنسية بصـورة  اللذة والنشوة اجلنسية، إن مشاكلنا الزوجية تبدأ عن
رمسية متحفظة حماطة بطقوس من اخلجل والتردد، ولقد أثبتت األحباث النفسية يف جمال اجلنس أن 
من أهم أسباب سوء التوافق اجلنسي أو الشذوذ اجلنسي امتناع الزوجة أو الزوج عـن إظهـار   

   ١ )رمسية خالل املعاشرةآهات املتعة والنشوة اجلنسية والتصرف بطريقة منطية 
وهذا الشعور ليس خاصا ذا الكاتب فقط، بل هو شعور يكاد يكون عاما، وهلذا، فـإن  

  .ضرورة إرواء كال الطرفني لآلخر تستدعي توفري هذه املتعة املباحة له، وهو مأجور على ذلك

                                                
 . »عامل احلياة الزوجية « من موقع    )١(



 ٢١٨

  حمرمات املعاشرة اجلنسيةـ  ٤
  

اذة اليت ال تليق بالفطرة السوية، وهي مع وهي ترجع يف جمموعها إىل  بعض املمارسات الش
ذلك ال تروي اجلوع اجلنسي عند أكثر الناس، وإمنا جتر إليها األهواء، واملبالغة يف اعتقاد احلرية 

  .الشخصية
وهلا زيادة على ذلك كله من اآلثار الصحية والنفسية ما يبعد هذه املمارسة عن اهلدف الذي 

  .وضعت من أجله
ما يتعلق ذه الناحية من أنواع الشذوذ، ولكنا سنشري إىل بعض ما ذكره  وال ميكننا إحصاء

الفقهاء، أو ما نسمع عن وقوعه يف بعض اتمعات، وإال فإن للشيطان من اللعب بـبين آدم يف  
آذَانَ الْأَنعامِ ولَـآمرنهم  ولَأُضلَّنهم ولَأُمنينهم ولَآمرنهم فَلَيبتكُن  ﴿:ذلك ما له، وقد قال متوعدا 

اللَّه لْقنَّ خريغ١١٩من اآلية: النساء)(فَلَي(  
  :ومن تغيري خلق اهللا بعض ما سنذكره من ممارسات

  إتيان املرأة يف الدبرـ  ١
وأما الدبر فلم يبح قط علـى  :(أمجع العلماء عل حرمة إتيان املرأة يف الدبر، قال ابن القيم 

  ١ )من األنبياء، ومن نسب إىل بعض السلف إباحة وطء الزوجة يف دبرها فقد غلط عليه لسان نيب
وقد ذكر ابن قدامة ما يوهم وجود اخلالف يف املسألة بذكره أن احلرمة يف قول أكثر أهـل  

، وروى عن مالك ٢العلم، مث ذكر أنه رويت إباحته عن ابن عمر، وزيد بن أسلم، ونافع، ومالك

                                                
 . ٤/٢٥٧:زاد  املعاد   )١(
سبب اشتهار هذا القول عن مالك هو الكتاب املنسوب إليه، واملسمى بكتاب السر، قال ابن احلاج عند حديثـه عـن      )٢(

إنه مروي : ويقولون، وليتهم لو اقتصروا على ذلك لكنهم نسبوا ذلك إىل اجلواز ، هي مسألة معضلة يف اإلسالم « :هذه املسألة
وإن وجد ذلـك يف  ، ألن من نسبها إىل مالك إمنا نسبها لكتاب السر ؛ وهي رواية منكرة عنه ال أصل هلا ، عن مالك رمحه اهللا 

وفيه من غري هذا أشياء كـثرية  ، يكن له كتاب سر وأصحاب مالك رمحه اهللا مطبقون على أن مالكا مل ، غريه فهو متقول عليه 
القول باجلواز منسوب ملالك يف كتـاب  « :، وقال احلطاب ٢/١٩٢:املدخل »منكرة جيل غري مالك عن إباحتها فكيف مبنصبه 

بن فرحون عن ، قال ا»إنه أحل من شرب املاء البارد : قال مالك: السر وموجود له يف اختصار املبسوط قاله ابن عبد السالم قال
ومن احلط على العلماء والقـدح    فيه من الغض من الصحابة والقدح يف دينهم خصوصا عثمان ، وقفت عليه « :هذا الكتاب

فيهم ونسبتهم إىل قلة الدين مع إمجاع أهل العلم على فضلهم خصوصا أشهب ما ال أستبيح ذكره وورع مالك ودينه ينايف مـا  
،  ونرى أن مثل هـذه  ٣/٤٠٧:مواهب اجلليل : انظر» ء لطيف حنو ثالثني الذي وضع بامسه اشتمل عليه كتاب السر وهو جز

الكتب املوضوعة هي اليت يشري إليها الفقهاء عند نسبة األقوال الشاذة إىل األئمة والعلماء من غري حتقيق، فالوضـع مل يكـن يف   
 . احلديث فقط، بل مشل كل العلوم الشرعية



 ٢١٩

دركت أحدا أقتدي به يف ديين يف أنه حالل، وذكر أن أهل العراق من أصـحاب  ما أ: أنه قال
  .١مالك ينكرون ذلك

اختلف العلماء :(وأكرب العجب من ابن العريب فقد بالغ يف نقل اخلالف يف املسألة حىت قال
يف جواز نكاح املرأة يف دبرها، فجوزه طائفة كثرية، وقد مجع ذلك ابن شعبان يف كتاب مجاع 

سوان وأحكام القرآن، وأسند جوازه إىل زمرة كرمية من الصحابة والتابعني وإىل مالك مـن  الن
  .، وليس هلذا الكالم مايدل عليه٢ )روايات كثرية

وقد نقل ابن القيم منشأ هذا اخلطأ وتلك الرواية عن السلف الصاحل، وهو ما رواه أبو نعيم 
كيـف  : حالل، فلما وىل دعاه فقال: ن فقالعن أتيان النساء يف أدباره أن رجال سأل النيب 

قلت يف أي اخلربتني أو يف أي اخلزرتني أو يف أي اخلصفتني أمن دبرها يف قبلها فنعم أم من دبرها 
، وعلق عليه ابن القيم بقولـه  )يف دبرها، فال إن اهللا ال يستحيي من احلق ال تأتوا النساء أدبارهن

ه اإلباحة من السلف واألئمة فإم أبـاحوا أن يكـون   ومن هاهنا نشأ الغلط على من نقل عن:(
من الدبر ال يف الدبر فاشتبه على السامع من بفي ومل يظن  الدبر طريقا إىل الوطء يف الفرج فيطأ

  ٣ )بينهما فرقا فهذا الذي اباحه السلف واألئمة فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه
خالف يف  ذ بني األليتني من غري إيالج والذي الورمبا يكون منشأ اخلطأ كذلك جواز التلذ

جوازه، ألن السنة إمنا وردت بتحرمي الدبر، فهو خمصوص بذلك، وألنه حـرم ألجـل األذى،   
  .وذلك خمصوص بالدبر، فاختص التحرمي به

قلـت  : فعن سعيد بن يسار قال ،٤وقد روي عن السلف ما يفيد إنكار تلك الرواية عنهم
نأتيهن يف أدبـارهن ؟  : وما التحميض ؟ قال: اجلواري فنحمض هلن، قال إنا نشتري: البن عمر

  أف أف أف، أو يعمل هذا مسلم ؟: قال ابن عمر
قد أكثر عليك القول، إنك تقول عن ابن عمر : وعن أيب النضر أنه قال لنافع موىل ابن عمر

سأخربك كيف كـان   لقد  كذبوا علي، ولكن: قال نافع. إنه أفىت بأن يأتوا النساء يف أدبارهن
نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم  ﴿األمر، إن ابن عمر عرض املصحف يوما وأنا عنده حىت بلغ 

 مئْتى شكنـا  : ال، قال لنـا : يا نافع، هل تعلم ما أمر هذه اآلية ؟ قلت: قال) ٢٢٣:البقرة(﴾أَن
                                                

والقياس أنه حـالل  ، وال حترميه شيء ، مل يصح يف حتليله « :وروي ذلك عن الشافعي أيضا أنه قال ، ٧/٢٢٥: املغين   )١(
 . ٢/٢٠٢: ، سبل السالم»واهللا الذي ال إله إال هو لقد نص الشافعي على حترميه يف ستة كتب « :، وقد رد الربيع ذلك بقوله »

 . ١/٢٣٨: أحكام القرآن البن العريب   )٢(
 . ٤/٢٦١:عادزاد امل   )٣(
 . ٩/٢٢٠: احمللى:انظر    )٤(



 ٢٢٠

ا نساء األنصار أردنا منهن ما كنا نريد مـن  معشر قريش جنيء النساء، فلما دخلنا املدينة ونكحن
نسائنا وإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه، وكانت نساء األنصار إمنا يؤتني على جنون، فأنزل 

  )٢٢٣:البقرة(﴾نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شئْتم  ﴿: اهللا تعاىل
ألدلة الشرعية متـوافرة  ايف االستدالل، فإن  انطالقا من هذا اإلمجاع، والذي قد يكتفى به

  :على حرمة هذا الفعل واعتباره من الكبائر، ومن تلك األدلة
، وقد دلت اآلية على حترمي الوطء يف دبرها حيث أنه ﴾فأتوهن من حيث أمركم اهللا  ﴿: قال  •

  .أباح إتياا يف احلرث وهو موضع الولد ال يف احلش الذي هو موضع األذى
ال ينظر اهللا إىل رجل جامع امرأته :(، ويف رواية)ملعون من أتى املرأة يف دبرها:( ول اهللا قال رس •

من أتى حائضا أو امرأة يف دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر مبا أنزل :(، ويف لفظ آخر١ )يف دبرها
  )على حممد

ال يا رسول اهللا فق قال جاء عمر بن اخلطاب إىل رسول اهللا   - رضي اهللا عنه  - عن ابن عباس  •
هلكت فقال وما الذي أهلكك قال حولت رحلي البارحة قال فلم يرد عليه شيئا فأوحى اهللا إىل 

أقبل أدبر :( ، فقال )٢٢٣:البقرة(نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شئْتم ﴾ ﴿: رسوله
  ٢ )واتق احليضة والدبر

كفر باهللا العظيم عشرة من هذه األمة القاتـل  :(يرفعه   - عنه رضي اهللا  - عن الرباء بن عازب  •
والساحر والديوث وناكح املرأة يف دبرها ومانع الزكاة ومن وجد سعة فمات ومل حيج وشارب 

  ٣ )اخلمر والساعي يف الفنت وبائع السالح من أهل احلرب ومن نكح ذات حمرم منه
باحليض فما الظن بالدبر الذي هو حمل األذى  أنه إذا حرم الوطء يف الفرج ألجل األذى العارض •

 .الالزم مع زيادة املفسدة بالتعرض النقطاع النسل
أن للمرأة حق على الزوج يف الوطء ووطؤها يف دبرها يفوت حقها وال يقضي وطرها وال حيصل  •

 .مقصدها
ه إىل الدبر خارجون له الفرج فالعادلون عن هيئأن الدبر مل يتهيأ هلذا العمل ومل خيلق له وإمنا الذي  •

  .عن حكمة اهللا وشرعه
  :احلكمة من حترمي املعاشرة اجلنسية يف الدبر

                                                
 . ٢/٤٤٤: أمحد   )١(
 . سبق خترجيه   )٢(
 . ٥/٧:، فيض القدير٣/٣٠٧: الفردوس مبأثور اخلطاب: انظر   )٣(



 ٢٢١

ذكر الفقهاء كثريا من احلكم اليت يعود إليها سبب حترمي املعاشرة اجلنسية يف الدبر، ولعـل  
خري من تكلم يف ذلك جامعا بني الشرع والطب والنفس واالجتماع ابن القيم، فقـد أحصـى   

، والـيت  ملضار الصحية والنفسية واالجتماعية الناشئة عن هذا النوع مـن الشـذوذ  االكثري من 
  :سنجتزئ منها ما يلي

إنه حمل القذر والنجو فيستقبله الرجل بوجهه ويالبسه، وهو يضر باملرأة جدا :(قال ابن القيم
لنفـرة عـن   ألنه وارد غريب بعيد عن الطباع منافر هلا غاية املنافرة ، وهو حيدث اهلم والغم وا

الفاعل واملفعول، وهو يسود الوجه ويظلم الصدر ويطمس نور القلب ويكسو الوجه وحشـة  
  .تصري عليه كالسيماء يعرفها من له أدىن فراسة

وهو يوجب النفرة والتباغض الشديد والتقاطع بني الفاعل واملفعول وال بد، وهو يفسـد  
إال ان يشاء اهللا بالتوبة النصوح، وهـو   حال الفاعل واملفعول فسادا ال يكاد يرجى بعده صالح

يذهب باحملاسن منها ويكسومها ضدها كما يذهب باملودة بينهما ويبدهلما ا تباغضا وتالعنـا،  
وهو من أكرب أسباب زوال النعم وحلول النقم فإنه يوجب اللعنة واملقت من اهللا وإعراضه عـن  

ر يأمنه وكيف حياة عبد قد حلت عليـه  فاعله وعدم نظره إليه فأي خري يرجوه بعد هذا وأي ش
لعنة اهللا ومقته وأعرض عنه بوجهه ومل ينظر إليه، وهو يذهب باحلياء مجلة واحلياة هـو حيـاة   

  .القلوب فإذا فقدها القلب استحسن القبيح واستقبح احلسن وحينئذ فقد استحكم فساده
مل يركب اهللا عليه شيئا من  وهو حييل الطباع عما ركبها اهللا وخيرج اإلنسان عن طبعه إىل طبع

احليوان بل هو طبع منكوس وإذا نكس الطبع انتكس القلب والعمل واهلدى فيستطيب حينئذ اخلبيث 
من األعمال واهليئات ويفسد حاله وعمله وكالمه بغري اختياره، وهو يورث من الوقاحة واجلرأة ما ال 

ال يورثه غريه، وهو يكسو العبد من حلة املقت يورثه سواه، وهو يورث من املهانة والسفال واحلقارة ما
، وختم ذلك وغريه )والبغضاء وازدراء الناس له واحتقارهم أياه واستصغارهم له ما هو مشاهد باحلس

فصالة اهللا وسالمة على من سعادة الدنيا واآلخرة يف هدية واتباع ما جاء :(  - رضي اهللا عنه  - بقوله 
     ١ )الفته هدية وما جاء بهبه وهالك الدنيا واآلخرة يف خم

وقد أيد العلم احلديث هذا املوقف الفقهي الذي أمجعت عليه األمة، فقد دلت الدراسـات  
تعيش يف املستقيم الشرجي دون أن تسبب يف أية ة املسامل هناك قائمة طويلة من البكترياعلى أن 
) قضيب وفتحة قنـاة البـول  جلد ال(ويف حالة انتقاهلا من مكاا الدائم إىل مكان آخر، مشاكل

                                                
 . ٤/٢٦٢:زاد املعاد    )١(



 ٢٢٢

اسـتمرت يف   ،تصبح عدوانية وتتكاثر بصورة مرضية، فإذا انتقلت هذه البكترييا جمرى البـول 
مسريا حنور الربوستاتا حيث تصيبها بالتهابات مزمنه قد يردي تكرارها إىل اإلصابة بـالعقم يف  

  .اية املطاف
وهلم عالقات غري شرعية  ، سويةوأغلب من يلجأون إىل الوطء يف الدبر أصحاب فطرة غري

وميثل ذالك خطورة كبرية حيث يساهم يف إنتشار العدو بني الناس أصحاب . مشبوهة ومتعددة
  .وهذه كارثة دد اتمع،األهواء املنحرفة
فإن تكرار الوطء يف الدبر يؤدي إىل حدوث تك بعضالت الشرج ينـتج   نثىوبالنسبة لأل
  .وذالك باإلضافة لظهور البواسري الشرجية ،على التحكم يف التربز القدرة معنه يف النهاية عد
فوجود شروخ يف الغشاء املـبطن   ،عند قذف السائل املنوي داخل الشرج األكربوتأيت الطامة 

مر طبيعي ملن يداومون على الوطء يف الدبر يؤدي إىل نفاذ بعض احليوانات وهو أللمستقيم الشرجي 
فـإن  ، ونظر ألن احليوانات املنوية تعترب جسماً غريبا بالنسبة جلسم األنثـى  ،املنوية داخل جمرى الدم

جساما مضادة ملهامجة الدخيل الغريب ينتج عن ذالك وجود أجسام مضادة للحيوانات أجسمها يفرز 
اجم هذه األجسام املضادة ) يف املهبل(وعند حدوث مجاع طبيعي ، املنوية بصفة دائمه يف دماء األنثى

  . وينتج عن ذالك العقم التام مدى احلياة، انات املنوية املقذوفة داخل املهبل وتشل حركتهااحليو
  :آثار املعاشرة اجلنسية الشاذة يف الدبر 

ألن له يف ذلك شبهة، اجلنسية الشاذة للزوجة ال توجب احلد املعاشرة اتفق الفقهاء على أن 
، عزرا مجيعـا  ، من وطئها يف الدبر وطاوعته ( :قال ابن تيمية، يعزر لفعله احملرملكنه مع ذلك و

  ١ )كما يفرق بني الرجل الفاجر ومن يفجر به، فإن مل ينتهيا وإال فرق بينهما 
حكم الـوطء يف  أما عن تأثري هذه املعاشرة يف العبادات فقد اتفق الفقهاء على أن حكمها 

ل به إحصان لزوجته، إمنا حيصل القبل يف إفساد العبادات، وتقرير املهر، ووجوب العدة، وال حيص
بالوطء الكامل، وال حيصل به اإلحالل للزوج األول، ألن املرأة ال تذوق به عسيلة الرجل، وال 

  . حتصل به الفينة، وال اخلروج من العنة، ألن الوطء فيهما حلق املرأة، وحقها الوطء يف القبل
  :كم احلد عليه على قولنيأما إن كانت املعاشرة ألجنبية، فقد اختلف العلماء يف ح

، واسـتدل  ١أنه ال حد عليه ويعزر ويودع يف السجن، وهو قول أيب حنيفة: القول األول
  :على ذلك مبا يلي

                                                
 . ٣/١٠٤:الفتاوى الكربى   )١(



 ٢٢٣

يف موجبه من اإلحراق بالنار وهدم اجلدار والتنكيس مـن    نه ليس بزنا الختالف الصحابة أ •
ا ألنه ليس فيه إضاعة الولد واشتباه مكان مرتفع باتباع األحجار وغري ذلك، وال هو يف معىن الزن

  .األنساب
  .الداعي إىل الزنا، خبالف أنه أندر وقوعا النعدام الداعي من أحد اجلانبني •

وجوب احلد عليهما، وهو قول اجلمهور ،وقد اختلفوا يف نوع احلد على الرأيني : القول الثاين
  :التاليني

و قول اجلمهور، وقول الصاحبني، ألنه يف هو كالزنا، فلذلك حيد حد الزىن، وه: الرأي األول
معىن الزنا ألنه قضاء الشهوة يف حمل مشتهى على سبيل الكمال على وجه متحض حراما لقصد سفح 

  . املاء
هو كاللواط، فلذلك حيدان حد اللواط، وهو القتل بكل حال، وهو أحد قـويل  : الرأي الثاين

  .الشافعي
  : الترجيح

هو األخذ بقول الشافعي للحاجة إىل التشديد على من يسلك هـذه  نرى أن األرجح يف املسألة 
مسى ذلك  السلوكات الشاذة، فال معىن للتفريق بني الذكر واألنثى يف ذلك، خاصة وأن رسول اهللا 

  .، وإمنا أطلق عليها صغرى لكوا للزوجة، أما لغري الزوجة، فال شك يف كربها٢ ]لوطية صغرى[ 
  بغري مجاع تعمد إزالة البكارةـ  ٢

وهو من السلوكات اليت ميارسها بعض اجلهلة اعتقادا منهم بضرورة إزالة البكارة ليلة الدخول، 
  :٣زالة على قولنيهذا النوع من اإلاختلف الفقهاء يف حكم وقد 

أن الزوج إذا تعمد إزالة بكارة زوجته بغري مجاع، كأصبع، ال شيء عليـه،  : القول األول
حلنابلة، والشافعية يف األصح عندهم، واستدلوا على ذلك بأنه ال فرق بني وهو مذهب احلنفية، وا

  . إن اإلزالة من استحقاق الزوج:آلة وآلة يف هذه اإلزالة، وقالوا 
  :وقد اختلفوا فيمن أزال بكارة زوجته بغري مجاع، مث طلقها قبل املسيس على املذاهب التالية

ن مسمى ومل يقبض، وباقيه إن قبض بعضـه، ألن  جيب هلا مجيع مهرها، إن كا: مذهب احلنفية
  . إزالة البكارة بأصبع وحنوه ال يكون إال يف خلوة

                                                                                                                                 
حل إال أنه يعزر عنده ملا بيناه فإن ذلـك يوجـب حـد    وما رواه حممول على السياسة أو على املست«: قال يف اهلداية   )١(

 . ٥/٢٦٣: وإن شاء ضربه وحبسه، العناية شرح اهلداية، قال الشارح والرأي فيه إىل اإلمام إن شاء قتله إن اعتاد ذلك » اللوطي 
 . ٤/٣٥٦: ، شعب اإلميان٢/١٨٢: ، أمحد٤/٢٩٨: ، جممع الزوائد٥/٣١٩: ، النسائي٧/١٩٨: البيهقي: انظر   )٢(
 . ٣/٣٨٧:، حاشية البجريمي٣/١٠٢:، رد احملتار١/٤٢٣:فتح العلي املالك   )٣(



 ٢٢٤

  : حيكم هلا بنصف صداقها واستدلوا على ذلك مبا يلي: مذهب الشافعية واحلنابلة
لَهن فَرِيضةً فَنِصف مـا  ﴿ وإِنْ طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَنْ تمسوهن وقَد فَرضتم : مفهوم قوله تعاىل

﴾ متضألن املراد باملس اجلماع، وال يستقر املهر باستمتاع وإزالة بكارة بال آلة، فإن ) ٢٣٧: البقرة(فَر
  .طلقها وجب هلا الشطر دون أرش البكارة

  .أن هذه مطلقة قبل املسيس واخللوة، فلم يكن هلا سوى نصف الصداق املسمى
  .إتالفه بالعقد، فال يضمنه بغريهأنه أتلف ما يستحق 

إزالة البكارة باألصبع حرام، وإذا أزال الزوج بكارة زوجته بأصبعه تعمدا، يلزمـه  : القول الثاين
يقدره القاضي، ويؤدب الزوج عليه، أما لو طلقها قبل الدخول فإنه يلزمه أرش ) أرش(حكومة عدل 

  . ١مذهب املالكيةوهو  ،البكارة اليت أزاهلا بأصبعه، مع نصف صداقها
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذهب إليه املالكية من التشديد يف القول باحلرمة للضـرر  
الذي يصيب املرأة ذا الفعل، أما يف حال طالقها بعد ذلك، فريجح املذهب احلنفي من وجوب 

ب الشافعية واحلنابلـة يف  املهر كامال، ألن غاية الدخول قد حتققت ولو بعدم املسيس، أما مذه
املسألة فهو أبعد األقوال عن املصاحل الشرعية املراعاة يف هذه النواحي، وما استدلوا به من عـدم  
املسيس ال يصح، وقد سبق بيان حكم اعتبار اخللوة موجبة للمهر كامال يف حملها مـن هـذه   

  .السلسلة
  ختيل امرأة أجنبية عند املعاشرةـ  ٣

  :٢ن ختيل امرأة أجنبية عند معاشرته لزوجته على قولنياختلف الفقهاء فيم
كابن الفركاح ومجال اإلسالم ابن إباحة ذلك، وقد قال به مجع من املتأخرين : القول األول

واقتضاه كالم التقـي السـبكي يف    ،البزري والكمال الرداد شارح اإلرشاد واجلالل السيوطي
اج عن بعض العلماء أنه يستحب فيؤجر عليـه،  نقل ابن احلبل كالمه على قاعدة سد الذرائع، 

ألنه يصون به دينه واستقر به بعض املتأخرين إذا صح قصده بأن خشي تعلقها بقلبه واستأنس له 
، ومن األدلـة  ٣ )من رأى امرأة فأعجبته أنه يأيت امرأته فيواقعها(مبا يف احلديث الصحيح من أمر 

  : على ذلك
                                                

وينظر إىل ما شاا عنـد األزواج يف  ، قال ابن شاس إن أزاهلا بأصبعه مث طلقها فعليه بقدر ما شاا مع نصف صداقها    )١(
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 . ١/٩٧:، اآلداب الشرعية٤/٨٨:، الفتاوى الفقهية الكربى٧/٢٠٥: حتفة احملتاج   )٢(
 . سبق خترجيه   )٣(
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  )ألميت ما حدثت به أنفسهاإن اهللا تعاىل جتاوز ( :قوله  •
خبالف اهلاجس والواجس وحديث النفس والعزم وما حنن أن احملرم هو التصميم والعزم على الزنا  •

  . فيه ليس بواحد من هذه
وإمنا الواقع  ،أنه مل خيطر له عند ذلك التفكر والتخيل فعل زنا وال مقدمة له فضال عن العزم عليه •

 ،ناس للوصف الذايت، متذكر للوصف العارض باعتبار ختيلهمنه تصور قبيح بصورة حسن فهو مت
  .وذلك ال حمذور فيه إذ غايته أنه تصور شيء يف الذهن غري مطابق للخارج

لو فرضنا أنه يضم إليه خطور الزنا بتلك احلسناء لو ظفر ا حقيقة مل يأمث إال إن صمم علـى  أنه  •
اخلواطر اخلمسة، وأنه ال إمث إال إن صمم تلك  عنفاتضح أن كال من التفكر والتخيل حال  ،ذلك

  .على فعل املعصية بتلك املتخيلة لو ظفر ا يف اخلارج
إن استفيد من قياس، أو قوة اخلالف يف وجوب الفعـل  تتطلب يا خاصا والكراهة أن القول ب •

  .فيكره تركه كغسل اجلمعة أو حرمته فيكره كلعب الشطرنج إذ مل يصح يف النهي عنه حديث
حرمة ذلك، وقد نص عليه، مع املبالغة يف التشديد ابن احلاج، فهو زعيم من : ول الثاينالق

يتعني عليه أن يتحفظ يف نفسه بالفعـل،  (:يقول بالتحرمي، حىت أنه شبهه بالزنا، قال يف املدخل
ويف غريه بالقول  من هذه اخلصلة القبيحة اليت عمت ا البلوى يف الغالب، وهي أن الرجـل إذا  

ى امرأة أعجبته، وأتى أهله جعل بني عينيه تلك املرأة اليت رآها، وهذا نوع من الزنا ملا قالـه  رأ
فصور بني عينيه أنه مخر يشـربه أن   ،علماؤنا رمحة اهللا عليهم فيمن أخذ كوزا يشرب منه املاء

ستفىت يف إنه ا: ذلك املاء يصري عليه حراما، وهذا مما عمت به البلوى حىت لقد قال يل من أثق به
إذا جعل من رآها بني عينيه عند مجاع زوجتـه فإنـه   : ذلك من ينسب إىل العلم فأفىت بأن قال

يؤجر على ذلك، وعلله بأن قال إذا فعل ذلك صان دينه فإنا هللا وإنا إليه راجعون على وجـود  
  ١(اجلهل واجلهل باجلهل

رجل وحده بل املرأة داخلة فيه بل وما ذكر ال خيتص بال :(وذكر أن احلرمة تتعلق ما مجيعا، قال
هي أشد، ألن الغالب عليها يف هذا الزمان اخلروج أو النظر من الطاق فإذا رأت من يعجبها تعلـق  
خباطرها، فإذا كانت عند االجتماع بزوجها جعلت تلك الصورة اليت رأا بني عينيها، فيكون كـل  

وال يقتصر على اجتناب ذلك ليس إال، بل ينبه عليه  واحد منهما يف معىن الزاين نسأل اهللا السالمة مبنه،
أهله وغريهم، وخيربهم بأن ذلك حرام ال جيوز، وقد ذكر الطرطوشي رمحه اهللا يف ذلك حديثا عن أيب 
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  ١ )إذا شرب العبد املاء على شبه املسكر كان ذلك املاء عليه حراما(: قال  هريرة أن النيب 
  : الترجيح

ألة واألوفق باملقاصد الشرعية واألقرب لسد الذرائع هو األخذ بـالقول  نرى أن األرجح يف املس
الثاين، فهو أدل على إخالص الزوجني لبعضهما، أما ما ذكروه من أن ذلك قد يشغله عن من اشتغل 
 )خاطره ا، وهو من أقوى أدلتهم حىت ذهب بعضهم إىل القول باالستحباب بسببها، فإنه ال يصح ألن

وإمنا القاطع  ،يل يبقي له تعلقا ما بتلك الصورة فهو باعث على التعلق ا ال أنه قاطع لهإدمان ذلك التخ
  ٢(له تناسي أوصافها وخطورها بباله ولو بالتدريج حىت ينقطع تعلقه ا رأسا

كما اشترطوا النية يف العبادة اشترطوا يف تعاطي ما هو مباح يف نفس األمر :(قال يف طرح التثريب
، معه نية تقتضي حترميه ،كمن جامع امرأته أو أمته ظانا أا أجنبية أو شرب شرابا مباحا  أن ال يكون

فإنه حيرم عليه تعاطي ذلك ، وهو ظان أنه مخر أو أقدم على استعمال ملكه  ظانا أنه ألجنيب وحنو ذلك
لعدم التعدي يف  وإن كان مباحا له يف نفس األمر غري أن ذلك ال يوجب حدا وال ضمانا، اعتبارا بنيته 

وهو يعلم أنه ماء ولكن على صورة ، نفس األمر، بل زاد بعضهم على هذا بأنه لو تعاطى شرب املاء 
وإن كانت ، استعمال احلرام كشربه يف آنية اخلمر يف صورة جملس الشراب صار حراما لتشبهه بالشربة 

وهو يف ذهنه جمامعة من حترم ، أهله  النية ال يتصور وقوعها على احلرام مع العلم حبله وحنوه لو جامع
فإنه حيرم عليه ذلك وكل ذلك لتشبهه بصـورة  ، عليه وصور يف ذهنه أنه جيامع تلك الصورة احملرمة 

  ٣(احلرام 
  ـ الرتوات الشاذة ٤

من األمور اليت قد يفىت فيها باحلرمة بعض الرتوات اليت تعتري البعض نتيجة إدمانه للعمليـة  
  .اطره ا، متصورا أنه من خالهلا يقاوم ما يسمى بامللل اجلنسياجلنسية وانشغال خ

وهذه الرتوات يف حقيقتها إرث من إرث انغماس املسلمني يف أمناط احلياة الغربية، أو هـي  
  .نتيجة لالحنرافات النفسية اليت حتاول أن تلبس لباس الفطرة

حدا، ولكنا سنذكر هنـا  وال نستطيع أن حنصر هذه الرتوات، وال أن حنكم عليها حكما وا
انطالقا مما وصف وكتب غري متأكدين من وقوع بعض ذلك أو عدم وقوعه، ألن الغرض هـو  

  .التنبيه إىل االبتعاد عن هذه الرتوات واالكتفاء باملمارسة الفطرية السليمة املهذبة
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  :١ومن هذه الرتوات
اجلنسية إخضـاعا   يتلذذ بعض الرجال بإخضاع زوجام أثناء املمارسة: إخضاع الشريك

وتصور هلم نزوام، أن فرض السيطرة املطلقة علـى جسـد   . تاما، جيعلها أداة وليست شريكة
املرأة، وإذالهلا نفسيا عن طريق تصورها وكأا جارية يف الفراش، يتيح هلم أن حيصلوا على متعة 

ملمارسة اجلنس الذي  فائقة، وخصوصا عندما يصدرون األوامر القاطعة اليت جتعل املرأة أداة طيعة
  .يشتهون

ال شك أن بعض العنف، أو القليل منه حتديدا، يضفي مزيدا مـن اإلثـارة   : إيالم الشريك
اليت تطلقها املرأة يف حالـة نشـوة، ترضـى     األصواتوالديناميكية على العملية اجلنسية، وأن 

النامجة عن  الناجتةبني أحاسيس الرجل ألا مؤشر على جناحه يف إمتاع زوجته، لكن جيب التمييز 
النامجة عن األمل، وخصوصا أن هناك من يعشقون إيالم زوجام أثنـاء   األصواتالنشوة، وبني 

من دون أن يفكروا أن الكثري من األمل .. املمارسة، كواحدة من الرتوات اجلنسية اليت يتعلقون ا
  .حيول املمارسة اجلنسية إىل عقوبة حقيقية

.. نزوة قد ميارسها الرجال على النساء، أو النساء على الرجال أيضـا هذه : جتويع الشريك
وهي تعتمد على شدة إثارة الشريك بالكلمات أو اإلمياءات، أو مداعبته يف الفراش، مث تركـه  

  .هائجا، يرجو ويشتهي إمتام العملية اجلنسية
دون سـبب   والتجويع اجلنسي للشريك قد يأخذ أشكاال أخرى، منها اهلجر يف الفراش من

موجب، سوى حب اإلثارة، واالستحواذ على مشاعره ورغباته بغية رفع حرارة املمارسة اجلنسية 
  . واستثارة غريزته اجلنسية بشكل الهب

هذه الرتوة قد تدفع الشريك إىل ردة فعل معاكسة، وخصوصا عندما يشـعر أن األمـر    و
ال تتم بشكل عفوي وطبيعي، وإمنا عـرب  ينطوي على ابتزاز ملشاعره، وان تلبية الرغبة اجلنسية، 

وجتعله يقع فريسة التوتر الناجم عـن صـعوبة   .. افتعال إثارة تنهك قدرته على االحتمال أحيانا
ويـدفع إىل اخليانـة   .. مما يهدد بفقدان حرارة املمارسة اجلنسية.. تفريغ طاقته اجلنسية الفائضة

  .الزوجية
، أن ميزج املمارسة اجلنسية بشيء مـن لعبـة   حيب بعض األزواج: االستغراق يف اإليهام

اإليهام والتمثيل، فيطلب من زوجته مثال، أن متثل دور املرأة املغتصبة، أو أن متثل دور املرأة اليت 
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تريد اغتصاب زوجها ألا تشتهيه، أو املرأة اخلائفة من شيء ما، واليت تلتجئ إىل حضن زوجها 
  .الناجع لتداري خوفها فيكون اجلنس هو الدواء

صور الـزوج  ومن الرتوات اليت ينبغي التشديد فيها ما سئل عنه الشيخ القرضاوي من أن ي
  .نفسه مع زوجته لريونه يف وقت آخر لإلثارة

قد يقع هذا الشريط يف يد أحد آخر فيشـاهده  :(وقد أفىت الشيخ القرضاوي يف ذلك بقوله 
أحرار طاملا أن األمر فيما بينهما إمنـا خشـية أن   أو يستخدمه، فَسداً للذريعة ال داعي هلذا، مها 

   ١)يطَّلع عليه أحد فال داعي هلذا
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  ١٠٩  ـ إظهار العورة ١

  ١٠٩  :حد العورة
  ١٠٩  :بالنسبة للمحارم
  ١١٠  :بالنسبة لألجانب

  ١٢٣  :صور إظهار العورة
  ١٢٣  :األلبسة الشفافة
  ١٢٤  :األلبسة اسمة
  ١٢٤  :ألبسة الرجال

  ١٢٥  ـ اخلالعة والتكسر ٢
  ١٢٦  ـ التزين احملرم ٣

  ١٢٨  النظافة ـ ثالثا
  ١٢٨  :االغتسال

  ١٣٠  :حكم إجبار غري املسلمة على االغتسال
  ١٣٠  :خصال الفطرة

  ١٣٣  :حق الرجل يف إجبار زوجته على خصال الفطرة

  ١٣٥  مسؤولية الزوجة على بيت الزوجية ـ ٤

  ١٣٥  الزوجية بيت الزوجة مالزمة حكم ـ أوال
  ١٣٦  :ما يترتب على رفض الزوجة اإلقامة يف بيت الزوجية 

  ١٣٦  الزوجية بيت صفات ـ ثانيا
  ١٣٦  :ـ أن تكون حبسب حال الزوج ١
  ١٣٧  :ـ انفراد الزوجة بالسكىن ٢

  ١٣٧  :اجلمع بني الزوجة ووالدي الزوج: احلالة األوىل
  ١٣٩  :قبوهلا بالسكن مع والديه طلب الزوجة االنفراد بالسكن بعد

  ١٣٩  :اجلمع بني الزوجة وأهلها: احلالة الثانية
  ١٣٩  :اجلمع بني الزوجة وولد الزوج من غريها يف مسكن واحد:  احلالة الثالثة
  ١٤٠  :مع بني الزوجة وولدها من غري الزوج يف مسكن واحداجل: احلالة الرابعة



 ٢٣٣

  ١٤١  :اجلمع بني زوجتني يف مسكن واحد لكل واحدة بيت فيه: احلالة اخلامسة
  ١٤٢  الزوجية بيت من املرأة خروج ضوابط :ثالثا

  ١٤٢  ـ اخلروج للحاجة الضرورية ١
  ١٤٢  :اخلروج للحاجة اخلاصة
  ١٤٢  :اخلروج للمصلحة العامة

  ١٤٢  :اخلروج للدعوة
  ١٤٣  :اخلروج مع اجليش

  ١٤٣  :اخلروج للعمل وضوابطه الشرعية
  ١٤٤  :دعاة العمل املطلق للمرأة وأدلتهم

  ١٤٤  :الرد على هذه الشبهات
  ١٤٦  :حكم عمل املرأة وشروطه

  ١٤٧  :الشرط األول ـ أن يكون العمل مشروعا
  ١٤٧  :الشرط الثاين ـ تناسب عمل املرأة مع طبيعتها

  ١٤٨  :الشرط الثالث ـ جتنب االختالط بالرجال

  ١٥٠  لزوجنيثالثا ـ املعاشرة اجلنسية بني ا

  ١٥٣  ـ أحكام املعاشرة اجلنسية ١

  ١٥٣  اجلنسية للمعاشرة األصلي احلكم ـ أوال
  ١٥٣  :ـ حكمها بالنسبة للرجل ١

  ١٥٥  :حكمها بالنسبة للمرأة
  ١٥٦  :متنع املرأة عن زوجها بسبب العبادات التطوعية 

  ١٥٦  :ـ احلد الواجب يف املعاشرة  ٢
  ١٥٨  وأحكامه اجلنسية املعاشرة عن املرضي العجز :ثانيا
  ١٥٨  وضابطها العنة مفهوم ـ  ١

  ١٥٨  :تعريف العنني 
  ١٥٨  :ضابط العنة 

  ١٦٠  :ما تثبت به العنة
  ١٦٠  :مذهب احلنفية
  ١٦٠  :مذهب املالكية

  ١٦٠  :مذهب الشافعية
  ١٦١  :مذهب احلنابلة
  ١٦١  :مذهب اإلمامية



 ٢٣٤

  ١٦١  :الترجيح
  ١٦٢  بالعنة التفريق حكم ـ ٢

  ١٦٤  :حكم الفسخ فيما لو علمت بعنته قبل الزواج
  ١٦٥  وأحكامه اجلنسية العيوب إصالح ـ ٣

  ١٦٥  :حكم زراعة األعضاء التناسلية
  ١٦٥  :التناسلية زرع الغدد 

  ١٦٥  :زرع أعضاء اجلهاز التناسلي
  ١٦٦  :حكم نصب األجهزة التعويضية لألعضاء التناسلية

  ١٦٨  :ترقيع غشاء البكارة
  ١٧٠  :املقوية للغريزة اجلنسية استعمال األدوية 

  ١٧١  اجلنسية للمعاشرة العارض التحرمي :ثالثا
  ١٧١  ـ معاشرة املرأة وهي يف حال تعبد ١

  ١٧٢  :املعاشرة حال الصوم 
  ١٧٣  :املعاشرة حال االعتكاف

  ١٧٣  :املعاشرة حال اإلحرام
  ١٧٤  ـ معاشرة املرأة يف حال احليض والنفاس ٢

  ١٧٦  :ما جيوز التمتع به من احلائض  
  ١٧٨  :إتيان املرأة يف حال احليض عقوبة

  ١٨٠  :قدر الكفارة 
  ١٨٠  :وجوب الكفارة يف الوطء  بعد الطهر وقبل الغسل 

  ١٨١  :وجوب الكفارة على اجلاهل والناسي
  ١٨١  :خماطبة املرأة بالكفارة 

  ١٨٢  :حكم املعاشرة اجلنسية ملن طهرت قبل االغتسال 
  ١٨٥  :حكم تطهر احلائض بالتيمم بدل املاء

  ١٨٦  :املعاشرة اجلنسية للمستحاضة 
  ١٨٨  :املعاشرة اجلنسية للمريضة

  ١٨٩  اجلنسية املعاشرة مستحبات
  ١٩٠  للمعاشرة السابقة اآلداب :أوال

  ١٩٠  :تقدمي النية الصاحلة عند املعاشرة
  ١٩٢  :ذكر اهللا تعاىل قبل املعاشرة

  ١٩٣  :التطهر قبل املعاشرة
  ١٩٥  :اختيار الوقت الصاحل للمعاشرة



 ٢٣٥

  ١٩٨  نفسها املعاشرة آداب :ثانيا
  ١٩٨  :العبةامل

  ٢٠١  :االستتار عند اامعة
  ٢٠٣  :التستر عن الناس 

  ٢٠٤  :حكم استقبال القبلة حال اجلماع 
  ٢٠٥  :الصرب عليها إىل قضاء حاجتها

  ٢٠٦  للمعاشرة التالية اآلداب :ثالثا
  ٢٠٦  :مراعاة النظافة بعد املعاشرة اجلنسية
  ٢٠٩  :عدم إفشاء أسرار املعاشرة اجلنسية

  ٢١١  ـ مباحات املعاشرة اجلنسية ٣

  ٢١١  ـ اهليئات اجلائزة للمعاشرة اجلنسية ١
  ٢١٣  ـ النظر إىل العورة  وملسها ٢
  ٢١٦  :ـ املالعبة يف الفم  ٣
  ٢١٧  :ـ رضاعة ثدي الزوجة ٤
  ٢١٨  :ـ الكالم أثناء املعاشرة ٥

  ٢٢٠  ـ حمرمات املعاشرة اجلنسية ٤

  ٢٢٠  ـ إتيان املرأة يف الدبر ١
  ٢٢٣  :احلكمة من حترمي املعاشرة اجلنسية يف الدبر

  ٢٢٤  :آثار املعاشرة اجلنسية الشاذة يف الدبر 
  ٢٢٥  ـ تعمد إزالة البكارة بغري مجاع ٢
  ٢٢٦  ـ ختيل امرأة أجنبية عند املعاشرة ٣
  ٢٢٨  ـ الرتوات الشاذة ٤

  ٢٣١  الفهرس

  
  

 


