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٤    ابالزواج أحكام وآد

m  
ijk  

إنَّ الحمَد هللا نحَمُده، ونستعینھ، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور 
أنفسنا، ومن سیئات أعمالنا، من یھده اهللا فال مضّل لھ، ومن 

 د أّن ال إلھ إّال اُهللا وحده ال شریك لھ.وأشھ ُیضلل فال ھادي لھ.
$ وأشھد أّن محمدًا عبده ورسوُلھ. pköâr' ¯» tÉ]  tûïÏ%©!$# (#q ãYtB#uä (#q à)®?$# ©!$# ¨, ym 

¾ÏmÏ?$s)è? üwur ¨û èòqèÿsC ûwÎ) NçFRr& ur tbqßJÎ=ó¡ïB ÇÊÉËÈ [.)١( 

$ pköâr' ¯» tÉ) â¨$̈Z9$# (#q à)®?$# ãNä3/uë ì Ï%©!$# / ä3s)n=s{ ` ÏiB <§øÿ̄R ;oyâÏnº ur t, n=yzur $pk÷]ÏB 

$ ygy_÷ryó £]t/ur $ uKåk÷]ÏB Zw% ỳ Íë #ZéçÏW x. [ä !$|¡ÎS ur 4 (#q à)̈?$#ur ©!$# ì Ï%©!$# tbqä9uä!$ |¡s? ¾ÏmÎ/ 

tP% tn öëF{ $#ur 4 ¨bÎ) ©!$# tb% x. öNä3øã n=tæ $ Y6äÏ%uë ÇÊÈ (.)٢( 
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٥    ابالزواج أحكام وآد

وإن شـــر  ، eوخـــري اهلـــدى هـــدي حممـــد  ، فـــإن خـــري الكـــالم كـــالم اهللا تعـــاىل
  . وكل ضاللة يف النار، وكل بدعة ضاللة، وكل حمدثة بدعة ، األمور حمدثاNا

؛ حيــث تســكن كــال الطــرفنيلتحقــق النفــع ل اجشــرع اهللا عــز وجــل الــزو          
eتمــــع برمتــــه، وصــــدق اهللا إذ نفوســــهم، ويتفاعــــل الزوجــــان، فــــيعم اخلــــري علــــى ا

َهـــا َوَجَعـــَل  يقـــول: {َوِمـــْن آيَاتِـــِه َأْن َخلَـــَق َلُكـــم مِّـــْن أَنُفِســـُكْم أَْزَواًجـــا لَِّتْســـُكُنوا إِلَيـْ
َنُكم مََّودًَّة َوَرْمحًَة ِإنَّ ِيف َذِلَك َآليَاٍت لَِّقْوٍم يـَتَـَفكَُّروَن}    )١(.بـَيـْ

حيـث لزواج ويّرغـب فيـه ، وهو من كان القرآن خلقه ُحيث على ا rوكان 
  عن عبد الرمحن بن يزيد قال:،  البخاري ىرو 

 r"َدَخْلُت َمَع َعْلَقَمـَة َواْألَْسـَوِد َعلَـى َعْبِداللَّـِه فـََقـاَل َعْبُداللَّـِه ُكنَّـا َمـَع النَّـِيبِّ  
ـبَ  rَشَبابًا َال جنَُِد َشْيًئا ، فـََقاَل لََنا َرُسوُل اللَّـِه  اِب َمـِن اْسـَتطَاَع : يَـا َمْعَشـَر الشَّ

َوَمـْن ملَْ َيْسـَتِطْع فـََعَلْيـِه بِالصَّـْوِم ، اْلَباَءَة فـَْلَيتَـَزوَّْج فَِإنَُّه أََغضُّ لِْلَبَصـِر َوَأْحَصـُن لِْلَفـرْجِ 
  )٢(."فَِإنَُّه َلُه ِوَجاءٌ 

هم الطائفة الذين مشلهم وصف. فالشباب  المعشرقوله يامعشر :      
واألنبياء معشر، والشباب مجع شاب، وهو َمْن بلَغ  معشر ، والشيوخ معشر ،

  ومل جياوز الثالثني.
  أصلها يف اللغة اجلماع مشتقة من املباءة وهي املنـزل. الباءةوقوله : 

                                                 
 ) .٢١) سورة الروم آية ((١

   ).١٤٠٠)، ومسلم يف كتاب النكاح برقم(٥٠٦٥رواه البخاري يف كتاب النكاح برقم () ٢(



  

 

٦    ابالزواج أحكام وآد

بكســـر الـــواو وباملـــد: هـــو رض اخلصـــيتني، واملـــراد هنـــا أن الصـــوم  : والِوجـــاء
    )١( يقطع الشهوة، ويقطع شر املين كما يفعله الوجاء.

قـال: قـال  رضـي اهللا عنهمـا  صحيح مسـلم مـن حـديث عبـداهللا بـن عمـروىف
ُر َمَتاِع الدُّنـَْيا اْلَمْرأَُة الصَّاحلَُِة" rرسول   ) ٢.(: "الدُّنـَْيا َمَتاٌع َوَخيـْ

تتخــذ  الــيت كــل شــاب وفتــاة يتطلــع إىل بنــاء األســرة اإلســالمية الســعيدةفــإىل  
بــدأ Lمــا ي، وإىل كــل عروســني منهجــاً وســبيالً  rمــن كتــاب رLــا وســنة رســوهلا 

أقــدم هلمــا هــذه النصــائح املفيــدة لتكــوين ،  اآلخــرةالســري حنــو  يفمركــب احليــاة 
  أسرة إسالمية تنعم بالسعادة بإذن اهللا تعاىل .

وامــرأة  رجــل ، إىل كــلان يف حيــاة طيبــة هادئــةرغبــإىل كــل زوجــني مــؤمنني يو 
ريـد تكـوين أسـرة مسـلمة مـن ي، وإىل كـل السـعيدة احليـاة انباالستقرار وحي انودي

 واليـــوم اآلخـــر وتـــنعم بالســـعادة نقـــدم هـــذه الرســـالة لكـــي تكـــون هلـــم تـــؤمن بـــاهللا
الســـعادة، والفـــوز باجلنـــة ورضـــى اهللا جـــل يف عـــاله والنجـــاة مـــن النـــار  طريقـــاً إىل

  بإذن اهللا تعاىل.
فــــإىل كــــل امــــرأة تنشــــد الســــعادة يف الــــدارين، وإىل كــــل بنــــت نشــــأت يف 

إن املرأة يف بالد اإلسالم هي املؤمنـة برLـا سـبحانه  ،واألخالقأحضان الفضيلة 
وهي الطائعة لزوجهـا ، وهـي الـيت  ،واملتحجبة ،والصائمة ،وتعاىل ، وهي املصلية

ختشــى رLــا والرحيمــة بأبنائهــا ، خبــالف املــرأة يف بــالد الكفــر حيــث جعلــوا منهــا 
  نسان .سلعة يتداولوVا وبضاعة رخيصة تعرض يف كل مكان وألي إ

                                                 
 ).٩/١٧٣) شرح النووي ((١
 .باب خري متاع الدنيا املرأة الصاحلة )، ١٤٦٧) رواه مسلم برقم ((٢



  

 

٧    ابالزواج أحكام وآد

üwur (#q [ تعــــــــــاىل:قــــــــــال اهللا   ãZÎgs? üwur (#q çRtìøtrB ãNçFRr& ur tböq n=ôãF{ $# bÎ) O çGYä. 

tûü ÏZÏB ÷sïB ÇÊÌÒÈ [. )١(    

شــاب وشــابة یبــدؤون حیــاة جدیــدة علــى كتــاب اهللا وســنة  كــل فهــو إلــى
  . لیعیشوا حیاة هنیئة طیبة eرسوله 

ف الصاحل خبصوص األمور قمنا جبمع النصوص من الكتاب والسنة وأقوال السل
  مع زوجها وأوالدها وأهلها ومع الناس مجيعاً . اليت جتب على املرأة

واهللا أسأل أن جيعل عملـي هـذا خالصـاً لوجهـه الكـرمي، وال جيعـل ألحـد فيـه 
يف يــوم ال ينفــع فيــه بــه وأن ينفعــين  األرض،لــه القبــول يف  نصــيباً، وأن جيعــل

    ر عليه.والقادذلك ، إنه ويل  مال وال بنون
وآخر دعوانا أن  ،للھم وبحمدك أستغفرك وأتوب إلیكسبحانك ا

  الحمد هللا ربِّ العالمین .
  . وصلى ا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 
 

  أبو أنس العراقي                                                                
  ھـ .١٤٢٥/محرم/٢

  م٢٣/٢/٢٠٠٤                           

@@@ 
                                                 

 سورة آل عمران. )(١



  

 

٨    ابالزواج أحكام وآد

  تمھید

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها قال تعاىل : (( 
   )١( )).نوجعل بينكم مودة ورمحة إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرو 

ومن آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته أن قال الشيخ السعدي رمحه اهللا : 
أزواجا؛ لتطمئن نفوسكم إليها  -أيها الرجال-خلق ألجلكم من جنسكم 

وتسكن، وجعل بني املرأة وزوجها حمبة وشفقة، إن يف خلق اهللا ذلك آليات 
    )٢(."تدبروندالة على قدرة اهللا ووحدانيته لقوم يتفكرون، وي

إىل األخــــت املســــلمة الــــيت جتعــــل مهرهــــا الــــدعوة ، وجتعــــل حليهــــا األخــــالق ، فــــ
وفســتاVا التقــوى ، وعطرهــا الوضــوء ، ورصــيدها احلســنات ، وغايتهــا رضــى رLــا 
سبحانه وتعاىل ، ومبتغاها اجلنة ، تسري مع زوجها الداعية حيث سار ، وتكون 

  الدين العظيم . عونا ألبيها وأخيها لنصرة وإعالء هذا 
مطلوٌب من األخت املسلمة أن تتعلم من القرآن األخالق، ومن احلور اجلمال 
، فتلبسي لباس التقوى ، وتسابقي احلور إىل قلب زوجك ، وجتعلي من بيته 

 جنة له يف الدنيا، البسي له احللي ، واحلرير ،وضعي له العطور .  

                                                 
 ) .٢١سورة الروم آية ( )(١
 تفسري السعدي . )(٢



  

 

٩    ابالزواج أحكام وآد

هللا أعدَّ لك ثوابًا عظيماً، ووعد واستبشري أيتها األخت املسلمة خريًا ،فإن ا
z>$yftF [: النساء كما وعد الرجال حيث قال تعاىل óô$$sù öNßgs9 öNßg ö/uë íÎoT r& Iw 

ßìã ÅÊé& ü@uHxå 9@ÏJ»tã Nä3YÏiB ` ÏiB @ç x.så ÷rr& 4Ó s\Ré& ( Nä3àÒ ÷èt/ .` ÏiB <Ù ÷èt/ [.)١ (  

bÎ) öúüÏJÎ=ó¡ßJø9¨إ [:وقــــال تعــــاىل $# ÏM» yJÎ=ó¡ßJø9 $#ur öúüÏZÏB ÷sßJø9 $#ur ÏM» oYÏB ÷sßJø9 $#ur 

tûü ÏGÏZ»s)ø9 $#ur ÏM» tF ÏZ»s)ø9 $#ur tûü Ï%Ïâ» ¢Á9 $#ur ÏM» s%Ïâ» ¢Á9 $#ur tûï ÎéÉ9» ¢Á9 $#ur ÏNº uéÉ9» ¢Á9 $#ur 

tûü ÏèÏ±» yÇø9 $#ur ÏM» yèÏ±» yÇø9 $#ur tûü Ï%Ïdâ|ÁtF ßJø9 $#ur ÏM» s%Ïdâ|ÁtF ßJø9 $#ur tûü ÏJÍ´ ¯» ¢Á9 $#ur 

ÏM» yJÍ´ ¯» ¢Á9 $#ur öúüÏà Ïÿ» ptø: $#ur öNßgy_rãç èù ÏM» sà Ïÿ» ysø9 $#ur öúïÌç Å2º©%! $#ur ©! $# 

#Zéç ÏVx. ÏNº tç Å2º©%! $#ur £âtãr& ª! $# Mçl m; Zotç Ïÿøó̈B #·ç ô_r& ur $ VJãÏà tã ÇÌÎÈ [).٢(  
فدلت هذه اآليات على أن املرأة شقيقة الرجل وقرينته ، وأن أجرها حمفوظ عند 

  اهللا تعاىل .
واملــــرأة حكمهــــا حكــــم الرجــــل ، وتشــــارك الرجــــل يف األحكــــام ، كالعبــــادات ،  

واملعامالت ، وما شابه ذلك إال ما خص، ألن النساء شقائق الرجال كما ثبت 
  . rعن رسول اهللا 

                                                 
 ) .١٩٥سورة آل عمران  اآلية () (١
  سورة األحزاب .) (٢



  

 

١٠    ابالزواج أحكام وآد

ــت: قــال رســول اهللا فعــن عائشــة رضــي اهللا ع "إنمــا النســاء شــقائق : rنهــا قال
  )١.( الرجال"

  )٢.(: "إن النساء شقائق الرجال"ويف لفظ 
ي نظـــائِرُهم وأَمثـــاهلم فــــي اَألْخـــَالِق والطِّبـــاِع كـــَأVن : أ النســـاء شـــقائق الرجـــال

  )٣(ُشِقْقَن منهم وَألن حوَّاء خـلقْت من آدم.
وإمنـــا خـــص الــــذكر قـــال ابـــن أيب مجـــرة: قـــال ابـــن حجـــر رمحـــه اهللا يف الفـــتح : "

ـــب هـــم املخـــاطبون والنســـاء شـــقائق  الرجـــال يف  ـــذكر لكـــون الرجـــال يف الغال بال
  )٤".(ما خص إالاألحكام 

، فاألصل يف األحكام الشرعية مـن أوامـر ونـواهي تشـمل النسـاء والرجـال مجيعـاً 
  إال ما استثىن الدليل .

وغــري ، والكفــارات ، والعقوبــات  ،قــال: ومــا جــاءت بــه الشــريعة مــن املــأمورات 
 فإنه يفعل منه حبسب االستطاعة. ، ذلك 

فـــإذا مل يقـــدر املســـلم علـــى جهـــاد مجيـــع املشـــركني، فإنـــه جياهـــد مـــن يقـــدر علـــى 
جهــاده، وكــذلك إذا مل يقــدر علــى عقوبــة مجيــع املعتــدين فإنــه يعاقــب مــن يقــدر 

                                                 
لرجل جيـد البلـة ) ، باب يف ا٢٣٦)، وأبو داود برقم (٢٦٢٣٨) رواه اإلمام أمحد يف مسنده برقم ((١

)، بــــاب مــــا جــــاء فــــيمن يســــتيقظ فــــريى بلــــال وال يــــذكر احتالمــــا ، ١١٣يف منامــــه، والرتمــــذي بــــرقم (
) ، باب يف املـرأة تـرى يف منامهـا مـا يـرى الرجـل ، وصـححه األلبـاين يف صـحيح ٧٦٤والدارمي برقم (

  ) .٣٣٣٣اجلامع برقم (
 ) .١٩٨٣) صحيح اجلامع برقم ((٢
 ) .١٠/١٨٤) لسان العرب ((٣
  ) .١/٢٥٤) فتح الباري ((٤



  

 

١١    ابالزواج أحكام وآد

ن النفــي واحلــبس علــى عقوبتــه، فــإذا مل ميكــن النفــي واحلــبس عــن مجيــع النــاس كــا
علـى حسـب القــدرة، مثـل أن حيــبس بـدار ال يباشـر إال أهلهــا ال خيـرج منهــا، أو 
أن ال يباشر إال شخصاً أو شخصني، فهذا هو املمكن؛ فيكون هو املـأمور بـه، 
وإن أمكن أن جيعل يف مكان قد قل فيه القبيح وال يعدم بالكلية كان ذلك هـو 

يل املصــاحل وتكميلهــا، وتعطيــل املفاســد فــإن الشــريعة جــاءت بتحصــ املــأمور بــه،
  وتقليلها، فالقليل من اخلري خري من تركه، ودفع بعض الشر خري من تركه كله، 

وكــذلك املــرأة املشــتبهة بالرجــال حتــبس شــبيهاً حباهلــا إذا زنــت، ســواء كانــت بكــراً 
  أو ثيباً، فإن جنس احلبس مما شرع يف جنس الفاحشة.

نفــى نصــر بــن حجــاج  رضــي اهللا عنــه اخلطــاب وممــا يــدخل يف هــذا أن عمــر بــن
مــن املدينــة ومــن وطنــه إىل البصــرة ملــا مســع تشــبيب النســاء بــه وتشــبهه Lــن وكــان 
أوالً قــد أمــر بأخــذ شــعره؛ ليزيــل مجالــه الــذي كــان يفــنت بــه النســاء فلمــا رآه بعــد 
ذلك من أحسن الناس وجنتني غمه ذلك فنفاه إىل البصرة، فهذا مل يصـدر منـه 

فاحشــة يعاقــب عليهــا؛ لكــن كــان يف النســاء مــن يفتــنت بــه فــأمر بإزالــة  ذنــب وال
مجاله الفاتن، فإن انتقاله عـن وطنـه ممـا يضـعف مهتـه وبدنـه، ويعلـم أنـه معاقـب، 
وهــذا مــن بــاب التفريــق بــني الــذين خيــاف علــيهم الفاحشــة والعشــق قبــل وقوعــه، 

 زيـادة يف عقوبـة وليس من باب املعاقبة، وقد كان عمر ينفي يف اخلمـر إىل خيـرب
  شارLا.

يهيج الفاحشــة إنشــاد أشــعار الــذين يف قلــوLم مــرض مــن العشــق، ومــن أقــوى مــا
وحمبـة الفـواحش، ومقـدماNا باألصـوات املطربــة، فـإن املغـين إذا غـىن بـذلك حــرك 
القلوب املريضة إىل حمبة الفواحش، فعندها يهيج مرضه ويقـوى بـالؤه، وإن كـان 



  

 

١٢    ابالزواج أحكام وآد

عل فيه مرضـاً، كمـا قـال بعـض السـلف: الغنـاء رُْقيـة القلب يف عافية من ذلك ج
  الزنا.

ورقيــة احليــة هــي مــا تســتخرج Lــا احليــة مــن جحرهــا، ورقيــة العــني واحلمــة هــي مــا 
تســتخرج بــه العافيــة، ورقيــة الزنــا هــو مــا يــدعو إىل الزنــا، وخيــرج مــن الرجــل هــذا 

ن مســـعود: األمـــر القبـــيح، والفعـــل اخلبيـــث، كمـــا أن اخلمـــر أم اخلبائـــث، قـــال ابـــ
  : الغناء ينبت النفاق يف القلب كما ينبت املاء البقل، وقال تعاىل إلبليس

) øó ÌìøÿtF óô$#ur Ç` tB |M ÷èsÜ tGóô$# Nåk÷]ÏB y7 Ï?öq |Á Î/ ó= Î=ô_r& ur NÍköé n=tã y7 Î=øã sÉ¿2 öÅÎ=Å` uëur 

óO ßg ø.Íë$ x© ur í Îû ÉAºuq øB F{ $# Ïâ» s9 ÷rF{ $#ur öNèd ôâÏãur 4 $ tB ur ãNèd ßâÏètÉ ß`» sÜ øã ¤±9 $# ûwÎ) 

#·ërãç äî ÇÏÍÈ ().١ (  
  واستفزازه إياهم بصوته يكون بالغناء ـ

ـ وبغـريه مـن األصـوات كالنياحـة وغـري ذلـك، فـإن  كما قال من قال من السلف  
هــذه األصــوات كلهـــا توجــب انزعـــاج القلــب والــنفس اخلبيثـــة إىل ذلــك وتوجـــب 

أعظــم مــن لعــب  حركتهــا الســريعة، واضــطراLا حــىت يبقــى الشــيطان يلعــب Lــؤالء
الصــبيان بـــالكرة، والـــنفس متحركــة؛ فـــإن ســـكنت فبــإذن اهللا، وإال فهـــي ال تـــزال 

  )٢( متحركة.

                                                 
  ) سورة اإلسراء .(١
  ) .٢٧٧-١٥/٢٧٦) جمموع الفتاوى (٢(



  

 

١٣    ابالزواج أحكام وآد

  وعلى الزوج كذلك أن يتقي اهللا يف زوجته وأن يعاملها معاملة حسنة .
   )١( .»ألهله خريكم خريكم«:  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال

 إىل يسرب وكان، اخللق وحسن املعاشرة حسن أزواجه مع r سريته وكانت
 ال شيئا هويت إذا وكان،  معها يلعنب األنصار بنات رضي اهللا عنها عائشة
 يف فمه فوضع أخذه اإلناء من شربت إذا وكانت،  عليه تابعها فيه حمذور
  .وشرب فمها موضع

  باذن اهللا . وسيأيت هذا يف موضعه
 

@@@ 
  

  ملسة وومضة للمؤمن واملؤمنة
مة اليت تراقب اهللا عز وجل يف كل أحواهلا، واليت ترصد أعمـال إىل األخت املسل

ـــاً يف الـــدعوة  ـــاً يف الطاعـــة ، وأخت اجلنـــان ، فتكـــون لزوجهـــا أمـــاً يف احلنـــان ، وبنت
والنصيحة ، وحبيبة يف الفراش ، وزوجة يف الدنيا ويف اجلنة ، تقرب إليه ما حيب 

ودعــه بالــدعاء ، ليعــود ويرضــى ، وتبعــد عنــه كــل مــا يكــره ، تلقــاه مبتســمة ، وت
  إليها مشتاقاً .

وبـــارك اهللا يف كـــل زوجـــة تتـــزين لزوجهـــا املســـلم لتعفـــه عـــن احلـــرام، وحتفظـــه مـــن 
  اخلطيئة، وجتعل زينتها عبادة لرLا جل يف عاله، حتبها الفطرة السليمة .

                                                 
  ).١٨٤٥السلسلة الصحيحة برقم (، و  ) ٣٨٩٥( صحيح سنن الرتمذي برقم  )١(



  

 

١٤    ابالزواج أحكام وآد

والــدنيا فيهــا شــهوات وزينــة ، وزخــارف ومغريــات ، وفيهــا نســاء ومالهــي وإغــراء 
حيفظ الرجل من هذه املغريات الـدين أوالً مث الزوجـة الصـاحلة مـن  وفنت ، والذي

  مجيع الوجوه ، وليس بالصالح اخلارجي فقط .
ــِت جبمالــك أLــى مــن الشــمس ، وبأخالقــك أزكــى مــن املســك ، وبتواضــعك  أن
أرفــع مــن البــدر ، وحبنانــك أهنــا مــن الغيــث ، فحــافظي علــى اجلمــال باإلميــان ، 

لــــى العفــــاف باحلجــــاب ، واعلمــــي أن ُحليَّــــك لــــيس وعلــــى الرضــــا بالقناعــــة ،وع
الذهب والفضة وال األملاس ، بل ركعتان يف السحر ودمعـة حـارة تغسـل اخلطيئـة 
، فالبســــي لبــــاس التقــــوى فإنــــك أمجــــل النســــاء يف العــــامل ، ولــــو ثيابــــك ممزقــــة ، 
وارتدي عباءة احلشمة فإنك أLى إنسانة يف الكون ولـو كنـت حافيـة القـدمني ، 

  وحياة الفاجرات الكافرات الساحرات السافرات فإنه وقود نار جهنم .وإياك 
وإىل كــــل زوج مســــلم يراقــــب اهللا ســــبحانه وتعــــاىل وينشــــد الســــعادة الزوجيــــة أن 

  يبادل زوجته بنفس شعورها وأن يتحلى بالصفات اليت ذكرناه آنفا للزوجة.
@@@ 

 
  الزواج

  تعريفه ــ حكمته ــ وصفه الشرعي

  طبةتعريف اخل وال :أ
» طلب الرجل أومن ينوب عنه املرأة للزواج « مقدمة الزواج وهي::  اخلطبة

،وهي تواعد بينهما لكل منهما حق العدول عنها واسرتداد اهلدايا ما مل يكن 
  » .العدول من ِقَبله....... 



  

 

١٥    ابالزواج أحكام وآد

  تعريف الزواجثانيا : 

هما بعد أن  فهو اقرتان أحد الشيئني باآلخر وارتباط، االقرتان  هو: الزواج لغة و 
ومنه قوله تعايل ( وزوجناهم حبور ، كان كل واحد منهما منفصال عن اآلخر 

  .ومعناها قرناهم Lن )١( عني)

ميثاق تراض وترابط شرعي بني رجل وامرأة على وجه : « الزواج هووقيل 
         )٢(.»غايته اإلحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجني  الدوام،
استعمال كلمة الزواج يف اقرتان الرجل باملرأة علي سبيل الدوام لتكوين  وقد ذاع
   .سرة حبيث اذا أطلق الزواج ال يقصد منه اال هذا املعيناملنزل واأل

اآلخر هو عقد يقصد به حل استمتاع كل من الزوجني ب: والزواج شرعا 
 أيضااج عقد الزو  ىويطلق عل ، الوجه املشروع ىوائتناسه به طلبا للنسل عل

وتطلق كلمة النكاح يف اللغة علي الوطـء وعلي العقد وعلي  ، عقد النكاح
  . القول إىلاجلسم والقول  إىلالضم حسيا كان أو معنويا كضم اجلسم 

  حكمة مشروعيتها
تعرف اخلاطبني على بعضهما والتشاور فيما بينهما، مما يدعومها إىل االقرتان  -

يفاجأ أحدمها مبا ال حتمد عقباه. كما جاء  حىت يكون الزواج على بصرية وال
  ».أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما« يف حديث املغرية..

إن أحق الشروط « ومن أجل االشرتاط على بعضهما كما جاء يف احلديث  -
  » .....أن توفوا به ما استحللتم به الفروج

                                                 
 ) .٥٤سورة الدخان آية ( )(١
 .٤مدونة األسرة املادة  )(٢



  

 

١٦    ابالزواج أحكام وآد

  من آداLا. - ج
التوافق والرتاضي بينهما فعن ابن أن ال تكون املخطوبة خمطوبة للغري ومت  -

ال خيطب أحدكم على خطبة أخيه حىت « : tقال قال رسول اهللا  eعمر 
  )١(.»يرتك اخلاطب قبله أو يأذن له 

  وأيضا: اخللو من املوانع الشرعية اليت متنع زواجها بصفة مؤبدة أو مؤقتة.
  الكفاءة يف الدين والتقارب يف بعض الصفات... -

  حكمه
  الزواج االستحباب والندب يف حق كل ذي شهوة قادر عليه.األصل يف 

وقد تعرتيه بقية األحكام األخرى حسب احلاالت: كالوجوب ملن خاف على 
نفسه الوقوع يف الزنا، والتحرمي ملن القدرة له عليه ماديا أو معنويا ، واإلباحة 

له فيه أو أنه ملن الخياف الوقوع يف احلرام وال يرجو ولدا، والكراهة ملن الرغبة 
  سيشغله عن بعض الواجبات........

  أركانه
  احملل : ويقصد به الزوجان اخلاليان من املوانع الشرعية  - ١
  الصيغة : وهي كل ما يدل على اإلجياب والقبول والرضى من الطرفني. - ٢
ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة يف عقد «املهر أو الصداق: وهو  - ٣

أسرة مستقرة وتثبيت أسس املودة والعشرة بني الزوجني،وأساسه  الزواج وإنشاء
 ».الشرعي هو قيمته املعنوية الرمزية وليس املادية 

  وله أحكام منها :
                                                 

ُهَما ) عن اْبن ُعَمرَ ١٤١٢) ومسلم (٥١٤٢رواه البخاري ( )(١  .َرِضَي اللَُّه َعنـْ



  

 

١٧    ابالزواج أحكام وآد

* وأنه حق - * أنه الحد ألقله وال ألكثره ويصح بكل ما له قيمة مباحة، 
ة أو خالص للمرأة  يتعلق بالذمة ساعة العقد وجيب بالدخول أو اخللوة الشرعي

  - *والطالق قبل الدخول يوجب نصفه، -موت أحدمها، 
  *وأيضا يصح تعجيله مع العقد كما يصح تأجيله أو بعضه إىل أجل......

  شروطه
  جيب أن تتوفر يف عقد الزواج الشروط التالية :

  األهلية يف كال الزوجني.  -١ 
                        عدم االتفاق على إسقاط املهر.                                - ٢
  ويل الزواج عند االقتضاء. -٣ 
  توثيق الزواج ومساع العدلني الرضى به من الزوجني. -٤ 
  انتفاء املوانع الشرعية... -٥ 

 احملرمات
  آليات حتصني األسرة واeتمع

  سن اإلسالم لذلك جمموعة من اآلداب واحلدود منها:                      
  اعتباره فاحشة وطريق اهلالك.. حترميه للزنا و  -
حترميه القذف حتصينا لبيت الزوجية من ألسنة السوء وجلمها من اخلوض يف  -

  أعراض الناس. 
حترميه اNام الزوجة بالزنا دون بينة، وفرض لذلك اللعان حرمة للبيت وحتصينا  -

  له من الشكوك .
  حترميه نشر الفاحشة يف اeتمع تطهريا له وحتصينا . -



  

 

١٨    ابالزواج أحكام وآد

    أمره املومنني واملومنات بالغض من البصر . -
  أمره بتزويج العزاب وأن اليكون الفقر حاجزا هلم.. -
  Vيه عن إكراه الفتيات على البغاء بعد أمره بالتزويج.-
 مقاصد الزواج -ا

  : الزواج مقاصد أهم من -
  حفظ كل من الزوجني و صيانته وحتقيق اإلحصان والعفاف. - ١
  الرمحة وحتقيق السكن واألمن النفسينيحصول املودة و  - ٢
حفظ اeتمع من الشر و حتلل األخالق وتفشي األمراض فلوال النكاح  - ٣

  .بني الرجال و النساء النتشرت الرذائل
 بقاء النوع اإلنساين على وجه سليم فان النكاح سبب للنسل الذي به -٤

 بقاء اإلنسان. 
  يتها وتنشئتها وتكثري سواد األمة.....إقامة األسرة املسلمة والسهر على ترب - ٥
 مقومات استقرار مؤسسة الزواج - ب

  الستقرار األسرة ومتاسكها واستمرارها ينبغي على كال الزوجني:
  ».وعاشروهن باملعروف « املعاشرة باملعروف قال تعاىل -
  :  مظاهرها ومن 
  حسن اخللق والرفق وحتمل األذى. -
  الزوج هلا كما جاء يف اآلية الكرميةالصرب والتحمل حىت مع كراهة  -
  السرت واالحرتام املتبادل وعدم إفشاء األسرار. -



  

 

١٩    ابالزواج أحكام وآد

النفقة باملعروف حسب مستوى األسرة وحال الزوج دون تكليف مبا فوق  -
سيجعل اهللا بعد  اليكلف اهللا نفسا إال ما ءاتاها،« الطاقة كما قال تعاىل:

  »...............عسر يسرا 
@@@ 
  اجأحكام الزو

أنكحوا األيامى منكم والصاحلني من عبادكم وإمائكم قال اهللا تعاىل : (( 
   )١( )).إن يكونوا فقراء يغنهم اهللا من فضله واهللا واسع عليم

: مجع أمي ، وهو من ال  األيامى ، وأنكحوا األيامى منكم : قوله عز وجل
زوج له من رجل أو امرأة ، يقال : رجل أمي وامرأة أمية ، وأمي ، ومعىن 

  ، وج له من أحرار رجالكم ونسائكماآلية : زوجوا أيها املؤمنون من ال ز 
  )٢(. والصاحلني من عبادكم وإمائكم

وأنكحوا : اإلنكاح هنا معناه : التزويج ،  رمحه اهللا الشتقيطي الشيخ وقال
مجع أمي بفتح اهلمزة وتشديد الياء  :أي : زوجوهم ، واأليامى األيامى 

املكسورة ، واألمي : هو من ال زوج له من الرجال والنساء ، سواء كان قد 
مل يتزوج قط ، يقال : رجل أمي ، وامرأة أمي ، وقد تزوج قبل ذلك ، أو 

                                                 
 . نورسورة ال )(١

  ) تفسري البغوي .١(



  

 

٢٠    ابالزواج أحكام وآد

فسر الشماخ بن ضرار يف شعره : األمي األنثى بأVا اليت مل تتزوج يف حالتها 
  )١( .الراهنة

يستحب ملن تاقت نفسه إىل النكاح ووجد أهبة : رمحه اهللا قال البغوي 
، ملا النكاح أن يتزوج ، وإن مل جيد أهبة النكاح يكسر شهوته بالصوم 

أخربنا أبو بكر حممد بن علي بن احلسني الطوسي ، أخربنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن حممد بن إبراهيم اإلسفراييين ، أخربنا أبو بكر حممد بن داود بن 
مسعود ، أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن أيوب البجلي ، أخربنا حممد بن كثري 

ن عبد الرمحن بن ، أخربنا سفيان عن األعمش عن عمارة بن عمري ، ع
صلى اهللا عليه  قال : قال رسول اهللاعبد اهللا بن مسعود يزيد ، عن 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض  : وسلم
  . بالصوم فإنه له وجاء  للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن مل يستطع فعليه

تناكحوا تكاثروا فإين أباهي بكم  : وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .األمم حىت بالسقط

من أحب فطريت فليسنت بسنيت ، ومن سنيت  :  وقال صلى اهللا عليه وسلم
أما من ال تتوق نفسه إىل النكاح وهو قادر عليه فالتخلي  . " النكاح

رمحه اهللا ، وعند أصحاب الرأي الشافعي النكاح عند  للعبادة له أفضل من
  . النكاح أفضل

 إن يكونوا فقراء يغنهم اهللا من فضله واهللا واسع عليم  : عز وجل قوله
الغىن هاهنا : القناعة . وقيل : اجتماع الرزقني ، رزق الزوج ورزق  : قيل

                                                 
  ) تفسري أضواء البيان للشنقيطي رمحه اهللا .١(



  

 

٢١    ابالزواج أحكام وآد

عجبت ملن ابتغى الغىن بغري النكاح ، واهللا عز وجل  :وقال عمر  . الزوجة
   . إن يكونوا فقراء يغنهم اهللا من فضله : يقول

وروي عن بعضهم : أن اهللا تعاىل وعد الغين بالنكاح وبالتفرق فقال  
، وقال تعاىل: "وإن يتفرقا إن يكونوا فقراء يغنهم اهللا من فضله  : تعاىل

  )١.(يغن اهللا كال من سعته"
@@@ 

  الوصف الشرعي للزواج 

الوصف الشرعي للزواج يف اصطالح االصوليني هو ما يعرف باحلكم 
التكليفي أي ما حيكم به الشرع علي افعال االنسان أو أقواله من وجوب 

ندب أو أباحه وخيتلف الوصف الشرعي للزواج يف طبيعته  أو حرمة أو
البشرية وقدرته املاليه ، فقد يكون الزواج فرضا أو واجبا أو حراما أو 

  .مكروها

  يكون الزواج فرضا :ــ مىت

يكون الزواج فرضا اذا كان املكلف متأكد الوقوع يف الزين اذا مل يتزوج 
مهر ونفقه وواثقا من العدل يف  وكان قادرا علي مطالب الزواج املالية من

  املعامله مع زوجته اذا تزوج 

واساس ذلك أن ترك الزين فرض وعدم الزواج يوقع فيه حتما فيلزم الزواج 
  ألن من املقرر يف الشريعه أن ما ال يتحقق الفرض أال به فهو فرض 

  يكون الزواج واجبا :ــ مىت

                                                 
  ) تفسري البغوي رمحه اهللا .١(



  

 

٢٢    ابالزواج أحكام وآد

طالب الزواج املاليه وأقامته يكون الزواج واجبا اذا كان املكلف قادرا علي م
العدل مع زوجته اذا تزوج ويغلب علي ظنه الوقوع يف الزين اذا مل يتزوج 

وااللزام هنا أقل من احلالة السابقة اذ اللزوم يف الواجب اقل مرتبه من اللزوم 
  يف الفرض 

  يكون الزواج حراما :ــ مىت

، ب الزواج املالية يكون الزواج حراما اذا كان املكلف غري قادر علي مطال
والزواج حرام يف هذه احلالة ألنه  ، أو متيقنا أنه سيظلم زوجته اذا تزوج Lا

سيؤدي ايل االضرار بالزوجه واالضرار بالغري حرام شرعا وكل ما يوصل ايل 
  احلرام فهو حرام

وحرمة الزواج هنا ليست لذات الزواج ولكن لغريه وهو الزوجه ألنه سوف 
ء والظلم هلا وهذا االيذاء وذاك الظلم هلا هو حرام لذلك يؤدي ايل االيذا

  فالزواج يف هذه احلالة حرام ألنه يؤدي ايل احلرام

  ميت يكون الزواج مكروها :ــ

يكون الزواج مكروها اذا كان املكلف قادرا علي مطالب الزواج املاليه 
  ويغلب علي ظنه أنه يقع يف الظلم يف معاملته لزوجته اذا تزوج 

  يكون الزواج مندوبا :ــ مىت

يكون الزواج مندوبا اذا كان املكلف يف حال اعتدال وقادر علي مطالب 
الزواج املالية وال يقع يف الظلم مع زوجته وال يقع يف الزين لو مل يتزوج وال 

خيشي الوقوع فيه وهذه احلال هي االصل لذلك قال فقهاء احلنفيه أن 
أو مستحب أما الفرضية والوجوبيه  االصل يف النكاح أنه سنه أو مندوب



  

 

٢٣    ابالزواج أحكام وآد

مرتبة اللزوم  مور نفسية عارضة ترفع النكاح اىلوالكراهة والتحرمي فتجيء أل
   . مرتبة احملرم أو تنزل به اىل

كما اذا تيقن ،  اما اذا تعارض ما جيعل الزواج فرضا وما جيعله حراما 
سيظلم املكلف أنه سريتكب معصية الزين ان مل يتزوج وتيقن ايضا انه 

زوجته ان تزوج ففي هذه احلالة جيب علي املكلف أن جياهد النفس لكي 
يعدل مع زوجته اذا اختار الزواج وعليه أن جياهد نفسه ويكبح مجاح 

وليستعفف ذلك قولــه تعــايل ( ىيـــدل علشهوته اذا اختـــار عـــدم الــــزواج و 
  ) ن نكاحا حيت يغنيهم اهللا من فضلهالذين ال جيدو 

وقول الرسول عليه الصالة والسالم " يا معشر الشباب من استطاع منكم 
يستطع فعليه الباءة فليتزوج فأنه أعض للبصر وأحصن للفرج ومن مل 

  )١.("بالصوم فأنه له وجاء

 

@@@ 
  أيهما يقدم احلج أم الزواج ؟

إذا كان الرجل حيتاج إىل الزواج ، ويشق عليه تأخريه فإنه يقدم الزواج على 
  . أما إذا كان ال حيتاج إىل الزواج فإنه يقدم احلج . جاحل

 :) ٥/١٢رمحه اهللا يف "املغين" ( قال ابن قدامة
َم  َوِإْن اْحَتاَج إَىل النَِّكاِح ، َوَخافَ  َعَلى نـَْفِسِه اْلَعَنَت ( أي املشقة ) ، َقدَّ

                                                 
ــي  لقضــاء للمستشــار حممــد عزمــي البكــري) موســوعة الفقــه وا١( ـــ دكتــور عل دكتــور عبــدالعزيز عــامر ـــ

  . حسب اهللا



  

 

٢٤    ابالزواج أحكام وآد

 , ، فـَُهَو َكنَـَفَقِتِه ، َوِإْن ملَْ َخيَفْ  َعَلْيِه ، َوال ِغَىن بِِه َعْنهُ  التـَّْزِويَج ، ألَنَُّه َواِجبٌ 
ُم َعَلى احلَْجَّ  َم احلَْجَّ ؛ َألنَّ النَِّكاَح َتَطوٌُّع ، َفال يـَُقدَّ اْلَواِجِب اهـ . وانظر  َقدَّ

  . ) للنووي٧/٧١أيضاً : "اeموع" (
  : عثيمن رمحه اهللا وسئل الشيخ ابن

ملا يقابل الشباب  مستطيع ، وذلكهل جيوز تأجيل احلج إىل ما بعد الزواج لل
  يف هذا الزمن من املغريات والفنت صغرية كانت أم كبرية ؟

  : فأجاب
اإلنسان إذا كانت  ال شك أن الزواج مع الشهوة واإلحلاح أوىل من احلج ألن

األكل  لديه شهوة ملحة فإن تزوجه حينئٍذ من ضروريات حياته ، فهو مثل
 اج إىل الزواج وليس عنده مال أن يدفع إليه منوالشرب ، وهلذا جيوز ملن احت

الزكاة ما يُزوج به ، كما يعطى الفقري ما يقتات به وما يلبسه ويسرت به عورته 
  . الزكاة من

النكاح على احلج  وعلى هذا فنقول : إنه إذا كان حمتاجاً إىل النكاح فإنه يقدم
َولِلَِّه َعَلى  ) : فقال ألن اهللا سبحانه وتعاىل اشرتط يف وجوب احلج االستطاعة

  )١.( )ْن اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسِبيالالنَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت مَ 
فإنه يقدم احلج  أما من كان شاباً وال يهمه أن يتزوج هذا العام أو الذي بعده

  )٢.(.اهـ .ألنه ليس يف ضرورة إىل تقدمي النكاح
  

                                                 
  . ) ٩٧( آية عمران ) آل١(
  . (2/375) ) فتاوى منار اإلسالم١(



  

 

٢٥    ابالزواج أحكام وآد

@@@  
  ال جيوز اخلطبة على خطبة أخيه

لم أن خيطب على خطبة أخيه حىت يرتك اخلاطب ، أو يأذن له ؛ ال جيوز للمس
ُهَما ١٤١٢) ومسلم (٥١٤٢ملا رواه البخاري ( ) عن اْبن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعنـْ

قال : ( نـََهى النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن يَِبيَع بـَْعُضُكْم َعَلى بـَْيِع بـَْعٍض ، 
َلُه ، أَْو يَْأَذَن َلُه َوَال َخيُْطَب الرَّ  ُرَك اْخلَاِطُب قـَبـْ ُجُل َعَلى ِخْطَبِة َأِخيِه َحىتَّ يـَتـْ

 اْخلَاِطُب ).

) : " هذه األحاديث ظاهرة ٩/١٩٧قال النووي رمحه اهللا يف "شرح مسلم" (
يف حترمي اخلطبة على خطبة أخيه ، وأمجعوا على حترميها إذا كان قد ُصرح 

  يأذن ومل يرتك " انتهى . للخاطب باإلجابة ، ومل

وسئل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا : عن رجل خطب على خطبته رجل 
  آخر فهل جيوز ذلك ؟

فأجاب : "احلمد هللا ، ثبت يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه 
قال : ( ال حيل للرجل أن خيطب على خطبة أخيه ) وهلذا اتفق األئمة األربعة 

  عنهم وغريهم من األئمة على حترمي ذلك . يف املنصوص
  وإمنا تنازعوا يف صحة نكاح الثاين على قولني :

  أحدمها : أنه باطل ، كقول مالك وأمحد يف إحدى الروايتني .
واآلخر : أنه صحيح ، كقول أيب حنيفة والشافعي وأمحد يف الرواية األخرى ، 

خلطبة . ومن أبطله قال إن بناء على أن احملّرم هو ما تقدم على العقد وهو ا



  

 

٢٦    ابالزواج أحكام وآد

   ذلك حترمي للعقد بطريق األوىل .
وال نزاع بينهم يف أن فاعل ذلك عاص هللا ورسوله ، واإلصرار على املعصية مع 

  العلم Lا يقدح يف دين الرجل وعدالته وواليته على املسلمني " انتهى .
  ) .٣٢/٧"جمموع الفتاوى" (

 ويصرب ، وإن رأى خلال يف اخلاطب وهلذا كان على أخيك أن يتقي اهللا تعاىل
يستوجب البيان نصح نصيحة صادقة ، دون أن يشري إىل رغبته يف الزواج من 

  الفتاة .

وأما إبداؤه رغبته بالزواج منها يف حال تركها خطيبها ، فهذا عني اخلطبة على 
اخلطبة ، وهو أمر حمرم كما سبق ، وحيرم على ويل املرأة أن يفسخ خطبة األول 

   ملوجب شرعي .إال
قال الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهللا : " أما بالنسبة ألب املرأة فال حيل له أن 

يقبل خطبة الرجل األخري وهو قبل من األول ، ما مل يكن هناك موجب 
  ).١٠/٤٣شرعي " انتهى من "فتاوى الشيخ" (

تقدم  وإذا كان أخوك حمبا راغبا كما ذكرت ، فما الذي أخره عن اخلطبة حىت
  غريه .

والواجب عليه اآلن أن يستغفر اهللا تعاىل وأن يبني لعّمه أنه نادم على ما أبداه 
من رغبته يف اخلطبة ، وأن ينصحه بالوفاء للخاطب األول وعدم االلتفات إىل 

  رغبته هو ، ما مل يوجد مقتٍض يبيح فسخ اخلطبة .
الصاحلة ، ال سؤال امرأة وأما الدعاء فينبغي أن يكون بسؤال اهللا تعاىل الزوجة 



  

 

٢٧    ابالزواج أحكام وآد

بعينها ، فإنه قد يستجاب له ، وال يكون اخلري له يف زواجها ، فليسأل اهللا 
  تعاىل اخلري حيث كان ، مع هذه املرأة أو مع غريها .

  )١( .واهللا أعلم وفق اهللا اجلميع ملا حيب ويرضى .

@@@  
  

ىل يف كتابه آداب آداب الزواج باختصار كما ذكرها الشيخ األلباين رمحه اهللا تعا
  الزفاف .

َهـا َوَجَعـَل {قال تعاىل:  َوِمـْن آيَاتِـِه أَْن َخلَـَق َلُكـْم ِمـْن أَنـُْفِسـُكْم أَْزَواًجـا لَِتْسـُكُنوا إِلَيـْ
َنُكْم َمَودًَّة َوَرْمحًَة ِإنَّ ِيف َذِلَك آليَاٍت لَِقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ    )٢(.}بـَيـْ

ج، وهـــي الســـكن اجلســـمي، فقـــد دلـــت اآليـــة الكرميـــة علـــى حكمـــة الـــزوا 
  والنفسي، وحصول املودة والرمحة بني الزوجني، ومن آداب الزواج:

  مالطفة الزوجة عند البناء Lا بالقول الطيب والرفق واللني.  - ١
وضع اليد على مقدمة رأس الزوجة، ويقول: بسم اهللا اللهـم إين  - ٢

تهـــا أســألك خريهـــا وخــري مـــا جبلتهــا عليـــه، وأعــوذ بـــك مــن شـــرها وشــر مـــا جبل
 عليه، للحديث الذي أخرجه البخاري يف هذا املعىن.

 ويستحب هلما أن يصليا ركعتني ألنه منقول عن السلف. - ٣
ويقــول عنــد اجلمــاع (بســم اهللا، اللهــم جنبنــا الشــيطان، وجنــب  - ٤

الشــيطان مــا رزقتنــا) للحــديث الــذي رواه البخــاري يف صــحيحه عــن ابــن عبــاس 

                                                 
 اإلسالم سؤال وجواب )(١
 ).٢١سورة الروم آية ( )(٢



  

 

٢٨    ابالزواج أحكام وآد

الشيطان أبداً) وهذا شيء مهم عظـيم ال وفيه (فإنه إن يقدر بينها ولد مل يضره 
 يستهان به ألنه سبب صالح الولد، وعصمته من الشيطان.

وجيامعهـــا يف القبـــل، ويبتعـــد عـــن الـــدبر ألنـــه حـــرام متوعـــد عليـــه  - ٥
 بالوعيد الشديد.

 ويتوضأ بني اجلماعني، فإنه أنشط له، والغسل أفضل. - ٦
 وينبغــــي أن ينويــــا النكــــاح إعفــــاف أنفســــهما، وإحصــــاVما مــــن - ٧

-الوقوع فيما حرم اهللا عليهما، فإVا تكتب مباضـعتهما صـدقة هلمـا، كمـا قـال 
r- »١(».وفي بضع أحدكم صدقة( 

 ويتوضأ اجلنب قبل النوم، والغسل أفضل لينام طاهراً. - ٨
 وحيرم نشر وإفشاء أسرار الزوجني يف االستمتاع. - ٩

وينبغــي للمتــزوج أن يعمــل وليمــة خمتصــرة، يــدعى إليهــا اجلــريان،  -١٠
ارب، ولو بشاة وجتوز بغري حلم، وحيرم اإلسراف فيها بـأن يـذبح ويطـبخ مـا واألق

 ال يؤكل، ويرمى به.
ـــف املهـــر، واالقتصـــاد فيـــه، وعـــدم اإلســـراف تأســـياً  -١١ وينبغـــي ختفي

ــــالنيب  وخبلفائــــه الراشــــدين، وأصــــحابه الكــــرام والتــــابعني هلــــم بإحســــان،  -r-ب
 فأعظم النكاح بركة أيسره مؤنة.

السفر إىل اخلارج بعـد الـزواج شـهراً يسـمى وليحذر الزوجان من  -١٢
شــهر العســل فــإن فيــه عــدة حمــاذير، منهــا نبــذ الســرت، واحليــاء، واحلجــاب، ومنهــا 
ــب، والتشــبه Lــم، وقــد  اإلســراف يف النفقــات ذهابــاً وإيابــاً، ومنهــا تقليــد األجان

                                                 
 رواه مسلم. )(١



  

 

٢٩    ابالزواج أحكام وآد

 Vينا عن مشاLتهم، وأمرنا مبخالفتهم، إىل غري ذلك من املفاسد، واحملاذير.
ب االبتعـــــاد عـــــن اخـــــتالط الرجـــــال بالنســـــاء، والتصـــــوير يف وجيـــــ -١٣

 .rاألعراس، ألن فاعله ملعون على لسان حممد 
وحيــرم علــى املتــزوج وغــريه حلــق اللحيــة، وإســبال الثيــاب، ولــبس  -١٤

 خامت الذهب، وما يسمى (دبلة) من ذهب.
 -r-ويكــــره ختصــــيص األغنيــــاء بالــــدعوة دون الفقــــراء، لقولــــه  -١٥

 متفق عليه.» يمة يدعى إليها األغنياء، ويترك الفقراءشر الطعام طعام الول«
واإلجابـــة إليهـــا واجبـــة ولـــو كـــان صـــائماً، فـــإن شـــاء أفطـــر وإن شـــاء دعـــا 
وانصــــرف، واإلجابــــة مشــــروطة بــــأن ال يكــــون هنــــاك منكــــر ال يســــتطيع إنكــــاره 

 وتغيريه، وإال حضر وأنكره.
ويشـــرع إعـــالن النكـــاح، والضـــرب عليـــه بالـــدف للنســـاء خاصـــة  -١٦

 أغاين، ومكربات الصوت. بدون
ويقـــال للمتـــزوج بــــارك اهللا لـــك وبـــارك عليــــك ومجـــع بينكمــــا يف  -١٧

 خري، ويبتعد عن Nنئة اجلاهلية (بالرفاء والبنني).
كمــا جيــب أن يبتعــد املتــزوج عــن مجــاع زوجتــه يف احلــيض والنفــاس،  - ١٨

 فإن فاعله ملعون، فإن فعل فإن عليه أن يستغفر اهللا ويتوب إليه مما فعل.
علـــــى الـــــزوج معاشـــــرة زوجتـــــه بـــــاملعروف لقولـــــه تعـــــاىل:  وجيـــــب  -١٩

 )١(.}َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروفِ {
وعلــى الــزوجني أن يتطاوعــا ويتناصــحا بطاعــة اهللا وطاعــة رســوله  -٢٠

                                                 
 ).١٩سورة النساء آية () (١



  

 

٣٠    ابالزواج أحكام وآد

-r- وأن يلتـــزم كـــل واحـــد منهمـــا القيـــام مبـــا فـــرض اهللا عليـــه مـــن الواجبـــات ،
وجهـا فيمـا يأمرهـا بــه واحلقـوق جتـاه اآلخـر وعلـى املـرأة بصـورة خاصـة أن تطيـع ز 

 باملعروف يف حدود طاقتها، واستطاعتها. 
وعلـــــى الـــــزوج أن خيتـــــار الزوجـــــة الصـــــاحلة، ذات الـــــدين واخللـــــق  -٢١

 الكرمي فإVا سوف تكون شريكة حياته ومربية أوالده.
وعلـــى الزوجـــة أن ختتـــار الـــزوج الصـــاحل صـــاحب الـــدين واخللـــق  -٢٢

 إن أبغضها مل يظلمها.الكرمي، فإنه إذا كان كذلك إن أحبها أكرمها، و 
وعلــى الشــاب الصــاحل أن يســأل اهللا أن يرزقــه الزوجــة الصــاحلة،  -٢٣

َوقَـــاَل َربُُّكـــُم اْدُعـــوِين {وكـــذلك الفتـــاة الصـــاحلة تســـأل اهللا أن يرزقهـــا الـــزوج الصـــاحل 
 )١(.}َأْسَتِجْب َلُكمْ 
وعلـــــى كـــــل مـــــن الـــــزوج والزوجـــــة أن يســـــأل اهللا أن يرزقـــــه أوالداً  -٢٤
ــبْ {صــاحلني   يــُع الــدَُّعاءِ  َربِّ َه ــًة ِإنَّــَك مسَِ ــُدْنَك ُذرِّيَّــًة طَيَِّب َربِّ {، )٢(.}ِيل ِمــْن َل

ـــاِحلِنيَ  ـــْب ِيل ِمـــَن الصَّ ـــا قـُـــرََّة أَْعـــُنيٍ {، )٣(.}َه ـــْن أَْزَواِجنَـــا َوُذرِّيَّاتَِن ـــْب لَنَـــا ِم َربـَّنَـــا َه
ُر اْلَوارِِثنيَ َربِّ ال َتَذْرِين فـَْردً {، )٤(.}َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقَني ِإَماًما   )٥(.}ا َوأَْنَت َخيـْ

  
@@@ 

                                                 
 ).٦٠سورة غافر آية ( )(١
  ).٣٨سورة آل عمران آية () (٢
  .)١٠٠سورة الصافات آية () (٣
  .)٧٤سورة الفرقان آية () (٤
 .)٨٩األنبياء آية () (٥



  

 

٣١    ابالزواج أحكام وآد

 نصيحة للشباب المسلم
على الشاب املسلم أن حيرص على الزواج ليحصن نفسه من الوقوع يف 

، وليكمل دينه ، ويعيش يف سكينة ، ، ويشبع غريزته الشهوات، ويعف نفسه 

 وطمأنينة ، وتكوين أسرة مسلمة .

  Lذا ننصح الشباب املسلم .

  : سؤال ملوقع اإلسالم سؤال وجواب ، يقول ورد وقد 

عاما ، وهللا احلمد ،  ٢١أنا طالب وموظف يف نفس الوقت، وأبلغ من العمر 

فماذا ، م بأخالقي وديين ومقبل على الزواج وملتز حمافظ على صاليت ، 

  تنصحوين بارك اهللا فيكم ؟

  حلمد هللااجلواب : 

وزادك توفيقاً ، وعلماً ، وأدباً ، أخي السائل جزاك اهللا خرياً ، وبارك فيك ، 
ونبشرك Lذا الفضل العظيم الوارد يف هذا احلديث ، فَعْن َأِىب ُهَريـَْرَة رضي اهللا 



  

 

٣٢    ابالزواج أحكام وآد

َعٌة يُِظلُُّهُم اللَُّه ِيف ِظلِِّه يـَْوَم الَ ِظلَّ  عنه َعِن النَِّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم قَاَل : (َسبـْ
  )1( .ابٌّ َنَشأَ ِيف ِعَباَدِة رَبِِّه ...)َوشَ    -وذكر منهم :  -ِإالَّ ِظلُُّه 

  وأما ما نود قوله لك ، ونصحك به : فأمور متعددة :

راحة ، وطمأنينة ، وسكينة ، وهو خري متاع  -أخي السائل  –. الزواج ١
: (َوِمْن آيَاتِِه   الدنيا ، وفيه من ذلك ما جعله اهللا آية للناس ، قال اهللا تعاىل

َنُكم مََّودًَّة َوَرْمحًَة ِإنَّ  َأْن َخَلَق َلُكم َها َوَجَعَل بـَيـْ مِّْن أَنُفِسُكْم أَْزَواجاً لَِّتْسُكُنوا إِلَيـْ
  )2( .ِيف َذِلَك آليَاٍت لَِّقْوٍم يـَتَـَفكَُّروَن)

وهو من أسباب سعادة املرء ، كما جاء يف احلديث عن سعد بن أيب وقاص 
ِه صلى اهللا عليه وسلم : (ِمْن َسَعاَدِة اْبِن رضي اهللا عنه قَاَل : قَاَل َرُسوُل اللَّ 

آَدَم َثالَثٌَة ، َوِمْن ِشْقَوِة اْبِن آَدَم َثالَثٌَة ، ِمْن َسَعاَدِة اْبِن آَدَم : اْلَمْرأَُة الصَّاحلَُِة ، 
السُّوُء ، َواْلَمْسَكُن الصَّاِلُح ، َواْلَمرَْكُب الصَّاِلُح ، َوِمْن ِشْقَوِة اْبِن آَدَم : اْلَمْرأَُة 

  )3( .َواْلَمْسَكُن السُّوُء ، َواْلَمرَْكُب السُّوُء)

                                                 
 ) .١٠٣١) ومسلم (٦٢٩رواه البخاري ( )(١

 ) . ٢١الروم آية ( سورة )(٢

 ) .٢/١٩٢) ، وصححه األلباين رمحه اهللا يف "صحيح الرتغيب" (١/١٦٨رواه أمحد ( )(٣



  

 

٣٣    ابالزواج أحكام وآد

وَعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو َأنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَاَل : (الدُّنـَْيا َمَتاٌع 

ُر َمَتاِع الدُّنـَْيا اْلَمْرأَُة الصَّاحلَُِة)     )١( .، َوَخيـْ

ء ، كما جاء يف احلديث عن أنس بن مالك رضي . الزواج مكمل لدين املر ٢
اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : (َمن رزقه اهللا امرأة صاحلة 

  )2( .فقد أعانه اهللا على شطر دينه ، فليتق اهللا يف الشطر الثاين)

 .صف الدِّين فليتق اهللا فيما بقي)ويف رواية : (إذا تزوج العبد فقد استكمل ن
)3(  

ومعىن احلديث : أن الزواج يعف املرء عن الزنا ، وبذا يكون أغلق على نفسه 

باباً من بايب الذنوب ، وهو باب الفرج ، وقد بقي الباب اآلخر ، وهو اللسان 

، فاحلديث يُذَكِّره بنعمة ربه تعاىل عليه باستكمال الشطر األول ، ويأمره 

  بتقوى اهللا يف الشطر اآلخر .

                                                 
 ) .١٤٦٧رواه مسلم ( )(١

)، وانظـــــر "السلســـــلة ٢/١٧٥) واحلـــــاكم يف "مســـــتدركه" (١/٢٩٤رواه الطـــــرباين يف "األوســـــط" ( )(٢
 ) .٦٢٥(الصحيحة" 

 ) .٦٢٥انظر "السلسلة الصحيحة" ( )(٣



  

 

٣٤    ابالزواج أحكام وآد

صلى اهللا عليه وسلم بني الفرج واللسان ، يف أحاديث كثرية ، وقد مجع النيب 

ومنها فهم العلماء هذا احلديث ، ومنها : حديث َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّاِعِديِّ 

رضي اهللا عنه قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم : (َمْن تـَوَكََّل ِيل َما بـَْنيَ رِْجَلْيِه َوَما 

ْلُت َلُه بِاْجلَنَِّة)بـَْنيَ حلَْ     .يَـْيِه تـَوَكَّ

  (ما بني َحلييه) لسانه ، وَحلييه مثىن "َحلي" ، وهو العظم يف جانب الفم . 

  (ما بني رجليه) فرجه .

لذا ؛ فاعلم عظيم نعمة اهللا تعاىل عليك أن وفقك للزواج والعفة ، واتق اهللا 

والشتم ، واللعن ، تعاىل يف لسانك ، فاحفظه عن الغيبة ، والنميمة ، 

واستعمله فيما يقربك من اهللا تعاىل ، بقراءة كتابه ، وبالتسبيح ، واألدعية ، 

  واألذكار . 



  

 

٣٥    ابالزواج أحكام وآد

. حىت تتم سعادتك بالزواج على أمت وجه : فال بد من االقتداء Lدي النيب ٣

  صلى اهللا عليه وسلم قبل الزواج ، وعند ه وبعده .

ختيار ذات الدِّين ، كما جاء يف حترص على ا أ. أما قبل الزواج : فأن 

احلديث عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : 

يِن َترَِبت  (تُنَكُح املرأُة ألرَبٍع : ِلَماِهلَا َوحلََِسِبَها َوَمجَاِهلَا َوِلِديِنَها فَاظَفر ِبَذاِت الدِّ

    )١( .َيَداَك)

ال ، فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال : وال بأس أن تكون على قدر من اجلم

ِقيَل : يَا َرُسوَل اللَِّه ! َأيُّ النَِّساِء َخٌري ؟ قال : (الِيت َتُسرُُّه ِإَذا َنظََر ِإليَها ، 

   )٢( .َوُتِطيُعُه ِإَذا أََمر ، َوال ُختَالُِفُه ِيف نَفِسَها َوال ِيف َمالِِه ِمبَا َيكَرُه)

                                                 
 ) .١٤٦٦) ومسلم (٤٨٠٢رواه البخاري ( )(١

 ) .١٨٣٨) ، وحسَّنه األلباين يف "السلسلة الصحيحة" (٢/٢٥١رواه أمحد ( )(٢



  

 

٣٦    ابالزواج أحكام وآد

) : "ويسنُّ أيضاً ٢/٦٢١(ادات" من كتب احلنابلة وجاء يف "شرح منتهى اإلر 

: َختَيـُُّر اجلميلة ؛ ألنه أسكن لنفسه ، وأغض لبصره ، وأكمل ملودته ؛ ولذلك 

  شرع النظر قبل النكاح" .

وأن تكون ودوداً ولودًا كما جاء يف احلديث َعْن َمْعِقِل ْبِن َيَساٍر رضي اهللا عنه 

ينِّ ُمَكاثٌِر ِبُكُم تـََزوَُّجوا اْلَوُدوَد اْلَوُلوَد فَإِ "َسلََّم : ْيِه وَ قَاَل : قال َصلَّى اللَُّه َعلَ 

   )١(".األَُممَ 

: فعليك أن حترص على أن تبتدئ حياتك  ب. وأما عند الزواج ليلة العرس

الزوجية بغري معصية ربك تعاىل ، فتحذر من منكرات األعراس اليت انتشرت 

م املعازف ، وآالت اللهو ، واختالط الرجال عند كثري من املتزوجني ، كاستخدا

  بالنساء ، واملبالغة واإلسراف يف تكاليف العرس .

                                                 
 ) وصححه األلباين يف "سنن أبو داود" .٣٢٢٧) والنسائي (٢٠٥٠رواه أبو داود ( )(١



  

 

٣٧    ابالزواج أحكام وآد

وأن تتحرى هدي النيب صلى اهللا عليه وسلم يف تلك الليلة ، من مالطفة 

الزوجة قبل الدخول ، ووضع اليد على رأس الزوجة والدعاء هلا ، وغريها من 

  اآلداب اجلليلة .

من اآلداب املتعلقة بالزواج : انظر كتاب الشيخ األلباين وللوقوف على مجلة 

  رمحه اهللا " آداب الزفاف " . 

ج. وأما بعد الزواج : فأن حترص على اإلحسان إىل زوجتك والرفق Lا ، وأداء 

  حقها ، وعدم أذيتها ، وتعليمها ما حتتاجه من أمر دينها .

 صلى اهللا عليه وسلم فعن عمرو بن األحوص رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا

رًا ، فَإِ  َا ُهنَّ َعَواٍن يقول يف حجة الوداع : (َأَال َواْستَـْوُصوا بِالنَِّساِء َخيـْ منَّ

   )١(".ِعْندَُكمْ 

اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم :  وَعْن َعاِئَشَة رضي اهللا عنها قَاَلْت : قَاَل َرُسولُ 

   )١( ."يـْرُُكْم َألْهِلي، َوأَنَا خَ  َخيـْرُُكْم َخيـْرُُكْم َألْهِلهِ "
                                                 

 ) وحسنه األلباين يف "سنن أبو داود" .١٨٥١حه ، وابن ماجه () وصح١١٦٣رواه الرتمذي ( )(١



  

 

٣٨    ابالزواج أحكام وآد

ونسأل اهللا سبحانه أن يرزقك الزوجة الصاحلة اليت تعينك على أمر دينك 

   )٢( .واهللا أعلم ودنياك .

@@@ 
  )٣(مثرات الزواج

 للزواج مثرات عديدة ، منها : 

 . سكن كل من الزوجني إىل اآلخر - ١
 املودة والرمحة . - ٢
  . التعارف والتعاون بني الناس  - ٣
 . ع الغريزةالعفة وإشبا  - ٤
 . لصاحلابتغاء النسل ا  - ٥

 وفيما يلي أبني ذلك: 

  :  الثمرة األوىل : سكن كل من الزوجني إىل اآلخر
                                                                                                                       

  ).١٨٤٥السلسلة الصحيحة برقم (، و  ) ٣٨٩٥( صحيح سنن الرتمذي برقم  )١(
  ) .٦٢٥انظر "السلسلة الصحيحة" (  )٢(

  اإلسالم سؤال وجواب) موقع ٢( 
ز عامر ــــ دكتور علي ) موسوعة الفقه والقضاء للمستشار حممد عزمي البكري ، دكتور عبدالعزي٣(

  حسب اهللا .



  

 

٣٩    ابالزواج أحكام وآد

ويف هذا املعىن يقول اهللا تعاىل: (َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنـُْفِسُكْم       
َنُكْم َمَودَّ  َها َوَجَعَل بـَيـْ ًة َوَرْمحًَة ِإنَّ ِيف َذِلَك َآلياٍت لَِقْوٍم أَْزَواجًا لَِتْسُكُنوا إِلَيـْ

   )١( .يـَتَـَفكَُّروَن)

  قال اإلمام الشوكاين: أي من جنسكم يف البشرية واإلنسانية. 

َها) أي تألفوها ومتيلوا إليها، فإن اجلنسني املختلفني ال يسكن  (لَِتْسُكُنوا إِلَيـْ
   )٢( أحدمها إىل اآلخر وال مييل قلبه إليه.

: خلق لكم من جنسكم إناثًا يكن لكم أزواًجا  إلمام ابن كثريوقال ا
َها)، ولو أنه تعاىل جعل بين آدم كلهم ذكورًا وجعل إناثهم من  (لَِتْسُكُنوا إِلَيـْ
جنس آخر إما من جان أو حيوان، ملا حصل هذا االئتالف بينهم وبني 

من متام  األزواج، بل كانت حتصل نفرة لو كانت األزواج من غري اجلنس، مث
رمحته ببين آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم، وجعل بينهم وبينهنَّ مودة 
وهي احملبة، ورمحة وهي الرأفة، فإن الرجل ميسك املرأة إمنا حملبته هلا أو لرمحة Lا 

 نفاق أو لأللفة بينهما وغري ذلك.بأن يكون هلا منه ولد، أو حمتاجه إليه يف اإل

)٣( 

                                                 
  ) .٢١) سورة الروم آية (١(
  ) .٤/٣١٢) انظر فتح القدير (٢(

  . )٣/٥٦٨() تفسري ابن كثري ٣(



  

 

٤٠    ابالزواج أحكام وآد

زام كل من الزوجني بشرع اهللا تعاىل وهدى نبيه، وذلك وال يتحقق هذا إال بالت
  بالقيام بواجباNما.

  الثمرة الثانية : املودة والرمحة .

َنُكْم َمَودًَّة َوَرْمحًَة) أي وداًدا وترامحًا بسبب عصمة قال تعاىل :  (َوَجَعَل بـَيـْ
النكاح يعطف به بعضكم على بعض من غري أن يكون بينكم قبل ذلك 

  )١( عن مودة ورمحة. معرفة فضالً 

  : التعارف والتعاون بني الناس: لثةالثمرة الثا

شاء اهللا تعاىل أن خيلق اإلنسان مدين الطبع، مييل إىل اجلماعة ويكره العزلة، 
وخلق الناس ذكرانًا وإناثًا وجعلهم شعوبًا وقبائل ليتعارفوا، كما جاء يف اآلية 

َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََباِئَل الكرمية: (يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّا خَ  َلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـْ
  )٢( لِتَـَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتْـَقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبٌري)

قال ابن كثري: جعلهم شعوبًا وهي أعم من القبائل، وبعد القبائل مراتب أخر  
  واألفخاذ وغري ذلك. كالفصائل والعشائر 

  )٣( َرُفوا) أي ليحصل التعارف بينهم.(لِتَـَعا

                                                 
  ) .٤/٣١٢) انظر فتح القدير (١(
  . )١٣سورة احلجرات آية () ٢(
  ) .٤/٢٧٧) انظر تفسري ابن كثري (٣(



  

 

٤١    ابالزواج أحكام وآد

وال شك أن الزواج هو أهم أسباب التعارف بني العائالت واألسر ويقوي 
أواصر الود بينها. والعرب كانوا يقدرون أثر الزواج يف هذه الناحية، وزواج النيب 

ستعان النيب صلى صلى اهللا عليه وسلم من بعض زوجاته كان هلذا الغرض، فا
اهللا عليه وسلم به على توطيد دعائم السلم من ناحية ونشر الدعوة من ناحية 
أخرى، وال أدل على هذا من قصة جويرية بنت احلارث اليت وقعت يف األسر 

ى اهللا عليه بعد مقتل أبيها وهزمية قومها (بين املصطلق) فتزوجها رسول اهللا صل
مائة أهل بيت من قومها، وقالوا  عليهموسلم فأعتق الصحابة رضوان اهللا 

أصهار رسول اهللا! فأمن النيب صلى اهللا عليه وسلم مكرهم ووضعت احلرب 
أوزارها بينه وبينهم بإسالمهم والسبب زواجه من ابنة سيدهم الذي قتل يف 

  غزوة بين املصطلق.

فعن عائشة رضي اهللا عنها قالت: ملا قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ايا بين املصطلق وقعت جويرية بنت احلارث يف السهم لثابت بن قيس بن سب

وكاتبته على نفسها". قالت: فأتت رسول اهللا  - أو البن عم له  -الشماس 
صلى اهللا عليه وسلم فقالت : يا رسول اهللا إين جويرية بنت احلارث بن أيب 

لى  ضرار سيد قومه، وقد أصابين ما مل خيف عليك، فجئتك أستعينك ع
كتابيت. قال : فهل لك يف خري من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول اهللا؟ قال: 
أقضي كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول اهللا. قال: قد فعلت. قالت: 
وخرج اخلرب إىل الناس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تزوج جويرية بنت 

لم فأرسلوا ما احلارث فقال الناس: أصهار رسول اهللا صلى اهللا عليه وس



  

 

٤٢    ابالزواج أحكام وآد

بأيديهم. قالت: فلقد أعتق بتزوجيه إياها مائة أهل بيت من بين املصطلق، فما 
   )١( .أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها"

هذا عن التعارف، أما التعاون فهو واضح، إذ تقوم الزوجة بنصف أعباء احلياة 
ليه ويسعده ، فالزوجة Nيئ للزوج ما حيتاج إ ويقوم الرجل بالنصف اآلخر

باإلضافة إىل تربية الذرية ، والزوج يسعى ويكدح لطلب الرزق احلالل لنفسه 
  وألهل بيته، وتتعاون األسر مع بعضها البعض لتيسري الزواج ألبنائها.

  : العفة وإشباع الغريزة يف احلالل : رابعة الثمرة ال

، )٢( وا َما َكَتَب اللَُّه َلُكْم)وهذا مفهوم قول اهللا تعاىل: (فَاْآلَن بَاِشُروُهنَّ َوابـْتَـغُ 
فمعىن قوله تعاىل: (َوابـْتَـُغوا َما َكَتَب اللَُّه َلُكْم) يعين اجلماع، كما قال عبد 

  الرمحن بن زيد ابن أسلم.

ويف الزواج إعفاف النفس عن احلرام وكبح مجاحها حىت ال تورد صاحبها مواد 
يه وسلم: "يا معشر الشباب اهللكة، ولعل هذا مفهوم قول النيب صلى اهللا عل

من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن مل 
  )٣(.بالصوم فإنه له وجاء" يستطع فعليه

                                                 
  ) رواه اإلمام أمحد .١(
  . )١٨٧سورة البقرة آية () ٢(
   ).١٤٠٠)، ومسلم يف كتاب النكاح برقم (٥٠٦٥رواه البخاري يف كتاب النكاح برقم () ٣(



  

 

٤٣    ابالزواج أحكام وآد

وأمر الرجل أن ينظر إىل خمطوبته ليطمئن إىل أن هذه هي اليت تسره إن نظر 
ليه إليها وتكون سبًبا يف أن يغض بصره وحيص فرجه، فقال صلى اهللا ع

  )١( ليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما".وسلم: "انظر إ

فاإلسالم دين الفطرة، وهو فقط ينظم ما فطر عليه اإلنسان، وال مينعه من 
ممارسة ما يتفق مع فطرته، بل يرفض اإلسالم أن ميتنع املسلم عن ممارسة ما 

اهللا تقتضيه الفطرة Lدف التعبد، وملا ذهب ثالثة نفر إىل بيوت النيب صلى 
عليه وسلم وسألوا عن عبادته فكأVم تقالوها، فقال أحدهم: أنا أصوم الدهر 
ال أفطر، وقال الثاين: وأنا أقوم الليل وال أرقد، وقال الثالث: وأنا أعتزل 
النساء. وقف النيب صلى اهللا عليه وسلم على املنرب وقال: "ما بال أقوام 

وأرقد وأتزوج النساء، فمن  يقولون كذا وكذا، أما إين أصوم وأفطر وأصلي
  )٢( .فليس مين"رغب عن سنيت 

وجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم قضاء الوطر (مجاع الزوجة) صدقة، فعن أيب 
ذر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: "يصبح كل يوم على كل سالمى من 
ابن آدم صدقة". مث قال: "إماطة األذى عن الطريق صدقة، وتسليمك على 

صدقة، وأمرك باملعروف صدقة، وVيك عن املنكر صدقة، ومباضعتك  الناس
أهلك صدقة". قال: قلنا: يا رسول اهللا! أيقضي الرجل شهوته وتكون له 
صدقة؟ قال: نعم، أرأيت لو جعل تلك الشهوة فيما حرم اهللا عليه أمل يكن 

                                                 
  ) أخرجه أمحد وابن ماجه والرتمذي.١(
  ) أخرجه البخاري .٢(



  

 

٤٤    ابالزواج أحكام وآد

فيما أحل اهللا عز وجل فهي عليه وزر؟ قلنا: بلى. قال: فإنه إذا جعلها 
  )١( صدقة".

فإن للزواج يف اإلسالم مقاصد عظيمة، من أمهها إعفاف كل من الزوجني 
لتحقيق  -مبا يف ذلك اجلماع  -لآلخر، وجيب على الزوج معاشرة زوجته 

ذلك، وأدىن ذلك أن يطأها مرة كل طهر إن استطاع، فمعاشرة الزوجة 
  ]. ١٩: باملعروف واجبة، لقوله تعاىل: (وعاشروهن باملعروف) [النساء

  : ابتغاء النسل الصاحل والولد املبارك:امسة الثمرة اخل

والتناسل هو النتيجة الطبيعية اللتقاء الزوجني الذكر واألنثى، وهو حتمي 
الستمرار حياة الكائنات، ويعترب التناسل أهم مثرات الزواج، ولقد أشار اهللا 

َتَب اللَُّه نَّ َوابـْتَـُغوا َما كَ تعاىل إىل هذا املعىن فقال سبحانه: (فَاْآلَن بَاِشُروهُ 
  )٢( .َلُكْم)

، والربيع ، والسدي ، واحلسن ، واحلكم بن عيينة ، وجماهد ، قال ابن عباس  
والضحاك: معناه ابتغوا الولد، ويؤكد هذا قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

   )٣( ."تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم"

                                                 
  ) أخرجه أمحد وأبو داود وأصله يف مسلم .١(
  ) .١٨٧( ) سورة البقرة آية٢(
  ) أخرجه أمحد وأبو داود والنسائي .٣(



  

 

٤٥    ابالزواج أحكام وآد

ة عند اإلنسان كغريه من الكائنات؛ ألن اهللا تعاىل والتناسل ميثل غريزة فطري
قدر أن يكون البقاء بالتزاوج ومن مث التناسل، قال تعاىل: (زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ 

ِة َواْخلَْيِل الشََّهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبِنَني َواْلَقَناِطِري اْلُمَقْنطََرِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّ 
  )١( .)اْلُمَسوََّمةِ 

  أنبياء اهللا تعاىل والذرية :

األنبياء بشر هلم من اآلمال مثل ما لباقي البشر، لكنهم يتميزون بأVم يريدون 
من كل شيء أكمله وأحسنه وغايتهم نبيلة فيطلبون من اهللا تعاىل الذرية 
لكنهم يقيدون طلبهم بالذرية الطيبة الصاحلة اليت تكون امتداًدا هلم وسبًبا يف 

ِيل ِمَن  دعوNم، فهذا إبراهيم عليه السالم يقول: (َربِّ َهبْ  انتشار
   )٢( .الصَّاِحلَِني)

يُع  وهذا زكريا عليه السالم يقول: (َربِّ َهْب ِيل ِمْن َلُدْنَك ُذرِّيًَّة طَيَِّبًة ِإنََّك مسَِ
  )٣( .الدَُّعاِء)

هو طلب  مما ينبغي أن نقف أمامه يف دعاء النبيني الكرميني عليهما السالم
الذرية الطيبة الصاحلة وليس جمرد الذرية، ولئن قلنا إن من مثار الزوج ابتغاء 
األوالد الذين هم زهرة احلياة الدنيا، فبهم تسعد النفس، وبسببهم ينشرح 

                                                 
  ) .١٤عمران آية ( ) سورة آل١(
  ) .١٠٠) سورة الصافات آية (٢(
  ) .٣٨) سورة آل عمران آية (٣(



  

 

٤٦    ابالزواج أحكام وآد

الصدر، لكن جيب أن ندرك أن اإلسالم يف نظرته إىل األوالد ال يهتم بالكم 
كن بالكيف، فمرمي عليها السالم امرأة (العدد) وال بالنوع (الذكر واألنثى) ول

لكنها أفضل من ماليني الرجال، ووضعت للدنيا بفضل اهللا أحد أوىل العزم 
  من الرسل.

وهلذا جيب على املسلم أن يعين بأبنائه وأن ينشئهم على تعليم الدين، وأن 
يعلمهم ما ينفعهم يف الدنيا واآلخرة، وأن يعدهم ملسايرة ركب التطور السريع 

احلياة حىت ننشئ نسًال قويًا صاحلًا يف جسمه وعقله وروحه وخلقه وحىت  يف
نكون أكثر قوة وقدرة على حتمل تبعات جمتمعنا يف مسريته الصاعدة حنو 

  املعايل.

أVم حينما طلبوا  –صلوات اهللا وسالمه عليهم  –وليكن قدوتنا أنبياء اهللا 
ذرية طيبة وصاحلة كما سبق  الذرية مل يطلبوا مطلق كثرة العدد، لكنهم طلبوا

عليهم مجيًعا من  –فأجيب إبراهيم بإمساعيل وإسحاق، وأجيب زكريا بيحىي 
فالقضية ليست يف الكم لكنها يف الكيف، وعباد الرمحن الذين  –اهللا السالم 

توجهوا إىل اهللا يف دعائهم بطلب الذرية طلبوا منه سبحانه أن يرزقهم الذرية 
تدخل السرور على نفوسهم، وال يتم ذلك إال بالذرية اليت تقر Lا أعينهم و 

الصاحلة القوية، اليت يرجى خريها ويؤمن شرها ويكون جودها مصدر سعادة 
  وقوة لألسرة واألمة مجعاء.



  

 

٤٧    ابالزواج أحكام وآد

إننا نريد ذرية ذات علم وذات خلق وذات منعة؛ حىت يرهبها أعداؤها، تنتج 
 ممزقة وال متفرقة وال أكثر مما تستهلك، نريد ذرية متكاملة ومتماسكة، وغري

  منقسمة على نفسها.

  الذرية املذمومة :

إن اإلسالم يف الوقت الذي حث فيه على تكثري النسل، وعده نعمة عظيمة 
: (َواللَُّه َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنـُْفِسُكْم أَْزَواجاً تعاىل  وامنت Lا على اآلباء فقال

َحَفَدًة َوَرَزَقُكْم ِمَن الطَّيَِّباِت أَفَِباْلَباِطِل يـُْؤِمُنوَن َوَجَعَل َلُكْم ِمْن أَْزَواِجُكْم بَِنَني وَ 
   )١( .ِه ُهْم َيْكُفُروَن)َوبِِنْعَمِت اللَّ 

قضى بصيانة هذه الكثرة من عوامل الضعف وبواعث الوهن، فاإلسالم ال 
ا يريد نسًال كثريًا ميأل األرض ضعًفا وجهالً ومرًضا، ولكنه يريد نسالً قويًا صاحلً 

يف جسمه وعقله وروحه وخلقه، ال أن يكون غثاء كغثاء السيل املشار إليه يف 
احلديث الشريف ال قيمة له وال وزن؛ قال صلى اهللا عليه وسلم: "يوشك 
األمم أن تتداعى عليكم كما تداعى األكلة إىل قصعتها، قال قائل: أَو ِمْن 

 قلة حنن يومئذ يا رسول اهللا؟ 

                                                 
  ) .٧٢) سورة النحل آية (١(



  

 

٤٨    ابالزواج أحكام وآد

ئذ كثري ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعنَّ اهللا من قال: ال، بل أنتم يوم
صدور عدوكم املهابة منكم، وليقذفنَّ يف قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا 

  )١( .؟ قال: حب الدنيا وكراهية املوت"رسول اهللا

وإذا كان اإلسالم يطلب من األمة أن تكون ذات كثرة قوية، فإنه ال سبيل إىل 
العمل على تنظيم األسرة تنظيًما حيفظ لألسرة قوNا، ذلك إال عن طريق 

وقدرNا وطاقتها، وحسن أدائها وقيامها بواجبها، وحيفظ للنسل قوته 
  ونشاطه.. 

اشرتط لتمامه  ن أوثق العقود يف الشريعة اإلسالمية وأجلها لذافالزواج هو م
 رابطةوالسبب يف ذلك يعود إىل ما وراء هذه ال، شروط وقيامه أوصاف خاصة 

   .عظيمة تعود على الفرد واألسرة واeتمع واألمة ن فوائدم
  فوائد الزواج :

 -.منها دينية ودنيوية واجتماعية وصحية نذكروللزواج فوائد كثرية  
 .واآلخرة امتثال أمر اهللا ورسوله الذي هو غاية سعادة العبد يف الدنيا -١  
 قضاء الوطر وفرح النفر وسرور القلب -٢ 
 .ومحاية العرض وغض البصر والبعد عن الفتنة ني الفرجحتص - ٣
وحيقق اهلدف الذي من أجله خلقه  حفظ النسل البشري ليعمر األرض - ٤

 .اهللا وهو العباد ة
ولوال ذلك لعج اeتمع باألوالد غري الشرعيني  احملافظة على األنساب - ٥

                                                 
  وصححه األلباين يف صحيح أيب داود ، وصحيح الرتغيب . ) أخرجه أمحد وأبو داود ورواته ثقات.١(



  

 

٤٩    ابالزواج أحكام وآد

 .وتزرع الرذيلة والفساد الذين تضيع األخالق الكرمية الفاضلة
بني األمم وتكتفي  تكثري األمة اإلسالمية وبالكثرة تقوى األمة وNاب - ٦

 .املطهر بذاNا عن غريها إذا امشلت طاقتها فيما وجهها إليه الشرع
الزىن واقرتاف  تنتشر نتيجة سالمة اeتمع من األمراض السارية الفتاكة اليت - ٧

 .الفاحشة
أصبح قلقا مضطربا  ن وإالحصول السكن النفسي الذي يسعى له اإلنسا - ٨

 .ال يعرف االستقرار
 .وبناء األسرة واحملافظة عليها تعاون الزوجني على تربية األوالد

السمعة حيث تعف الرجل زوجته  متام الدين وطهارة النفس والبدن وحفظ - ٩
ويقول رسول اهللا صلى  يف مقاربة املعاصي وجيد Lا متنفسا لشهواته فال يفكر

دينه فليتق اهللا  من رزقه اهللا امرأة صاحلة فقد أعانه على شطر": اهللا عليه وسلم
  ."يف الشطر الثاين

وفاNما كما قال صلى اهللا عليه وسلم:  دعاء الولد الصاحل لوالديه بعد -١٠
صدقة جارية أو علم ينتفع به  :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث"

  )١( ".أو ولد صاحل يدعو له
النفس وإيناسها باeالسة واملؤانسة والنظر املباح واملالعبة ويف ذلك  ترويح -١١

 .وتقوية له على العبادة راحة للقلب
والقيام حبقوق األهل واألوالد  جماهدة النفس ورياضتها بالرعاية والوالية -١٢

والثواب املرتتب على  وحتمل املسئولية يف ذلك والصرب عليها واحتساب األجر
                                                 

  ) رواه مسلم .١(



  

 

٥٠    ابالزواج أحكام وآد

 .ذلك
ودافع ،  ومفتاح من مفاتيح اخلري والربكة، من أبواب الرزق زواج باب ال - ١٣ 

كما قال تعاىل: (إن يكونوا فقراء ،  وانتشار البذل واحلركة ، من دوافع السعي 
 .اهللا من فضله يغنهم
 .القيامة موت الولد قبل والديه إنه يكون شفيعا هلما يوم -١٤
أسوة  ني األجانب حىت يكونواتقارب العوائل وتعارفها ميكن الصالت ب -١٥

فهذا  تتسع دائرة املعارف وتتماسك العشائر وترتابط األسرفبالزواج  واحدة
  ...خال وهذا عم.. وهذا نسيب وهذا صهر

 لك واستقرار الدين وهو نصف االحنراف من ويبعدك
واملرأة اليت جعلها اهللا لكمال  تلبية الرغبة الطبيعية املستقرة يف الرجل -١٦
  .اة البشريةاحلي

  ثانيا :ــ حكمة الزواج

ليس الغرض من الزواج هو قضاء الوطر فقط بل للزواج أغراض أخري تسمو 
  علي هذا الغرض منها :ــ

ساسها املودة والرمحة اذ أن الزواج رابطه روحيه جتمع بني الزوجني إ -١
امرأته فتكون أمينه علي سره وحافظة ملاله يف غيبته  ىلإيسكن الرجل 

ما يشيع االئتناس والبهجه يف حياة الزوجني  يف خلواته وهو وصاحبته
ويف هذا يقول  مواجهة أعباء احلياه ومتاعبها ويكون ذخرية هلما يف

( ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم أزواجا :  احلق تبارك وتعاىل



  

 

٥١    ابالزواج أحكام وآد

يات لقوم ن يف ذلك آلألتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورمحة 
  )١( .)يتفكرون

وهي  ٥٨لسنة  ٢٧٣حكم حملكمة اخلليفة اجلزئية يف الدعوي رقم ويف   
فقد (دعوي طاعه اورده املستشار حممد عزمي البكري علي النحو التايل 
دفعت فيها الزوجة " املدعي عليها " بأVا طعنت يف السن وانتابتها 

االمراض وتراكمت عليها العلل وفقدت بصرها وشباLا وصارت حطاما 
ح ألغراض الزوجيه ومقاصدها الشرعيه اليت شرعها اهللا سبحانه باليا ال تصل

وتعايل وعلي ذلك فال طاعة لزوجها " املدعي " عليها وصار من الواجب 
تسرحيها بأحسان وردت احملكمة بأسباب حكمها علي هذا الدفع فقالت  
ان الزواج كما يقصد به للمتعه وابتغاء النسل فمن مقاصده أيضا أن يأنس 

بزوجته وأن تكون أمينه علي سره وحافظة ملاله يف غيبته وصاحبته يف الزوج 
خلواته وهذا املقصد متحقق سواء كانت الزوجه شابة أم عجوزا ، صحيحه 

ام مريضة ، مبصرة أم عمياء وقد تأيد هذا احلكم استئنافيا بتاريخ 
١٦/١١/١٩٥٩  

زيادة النسل ان الزواج هو الوسيلة املنظمة الدقيقه ألجناب االوالد و  - ٢
حفاظا علي استمرار النوع البشري مع احلفاظ علي االنساب فقد قال 

النيب صلي اهللا عليه وسلم " تزوجوا الودود الولود فاين مكاثر بكم االنبياء 
  يوم القيامه " 

رضي اهللا  معاويه بن أيب سفيان ىأن االحنف بن قيس دخل عل ىويرو 
                                                 

  ) .٢١) سورة الروم االية آية (١(



  

 

٥٢    ابالزواج أحكام وآد

فقال يا أبا عمر ما ، ليه اعجابا به وهو ينظر ا، ويزيد ابنه بني يديه  عنه
يا أمري املؤمنني هم عماد ظهورنا : فقال ؟ تقول يف الولد فعلم ما أراد 

، وهم اخللف ملن بعدنا ، اعدائنا  ىوقرة أعيننا Lم نصول عل، وتسر قلوبنا 
وأن استعتبوك ، فان سألوك فأعطهم ، فكن هلم أرضا ذليله ومساءا ظليلة 

ضي فأعتبهم ال متنعهم رفدك " عطاءك " فيملوا قربك أي طلبوا منك الر 
ويكرهوا حياتك ويستبطئوا وفاتك فقال معاوية هللا درك يا أبا عمر هم كما 

   . وصفت

ان الزواج هو أساس االسرة واالسرة هي اخللية االويل يف بناء اeتمع  - ٣
ويف هذه االسره يرتيب الفرد ويعرف فيها ما له وما عليه من احلقوق 

والواجبات فاذا صلحت االسرة صلح اeتمع كله ألنه يتكون من مجاع ما 
  . به من أسر

ن الزواج يكفل توزيع االعباء بني الزوجني مبا حيقق راحة كل منهما إ - ٤
  .وانتظام املعيشة والعمل

من أجل هذه املعاين الطيبة للزواج حث االسالم علي الزواج يف الكتاب 
واهللا جعل لكم من انفسكم أزواجا وجعل لكم : ( فقال تعاىل، والسنة 

من أزواجكم بنني وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة 
   )١( .اهللا يكفرون)

                                                 
  ) .٧٣ية (سورة النحل اآل )(١



  

 

٥٣    ابالزواج أحكام وآد

(وأنكحوا األيامي منكم والصاحلني من عبادكم : أيضا  سبحانه وقال
   )١( .)هم اهللا من فضله واهللا واسع عليموامائكم ان يكونوا فقراءيغن

ويصح ان يطلق ، وهو الذي ال زوجه له ، مجع مفردها أمي : مي وااليا 
  .هذا اللفظ علي املرأة ايضا وهي اليت ال زوج هلا 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة : "وقال صلي اهللا عليه وسلم    
ستطع فعليه بالصوم ومن مل ي، فأنه أعض للبصر وأحصن للفرج ، فليتزوج 

   )٢(."فأنه له وجاء، 
  .وقاية : وجاء  ومعىن

دينه ذا تزوج العبد فقد استكمل نصف إاهللا عليه وسلم ايضا " ىوقال صل
  )٣( .فليتق اهللا يف النصف الثاين"

  )٤(".وقال ايضا" الدنيا متاع وخري متاع الدنيا املرأة الصاحلة
@@@ 

 
 )٥(.الفحص قبل الزواج

                                                 
  ) .٣٢سورة النور اآلية () (١

   ).١٤٠٠)، ومسلم يف كتاب النكاح برقم(٥٠٦٥رواه البخاري يف كتاب النكاح برقم () ٢(
  ) .٦٢٥السلسلة الصحيحة برقم () (٣
 .باب خري متاع الدنيا املرأة الصاحلة )، ١٤٦٧) رواه مسلم برقم ((٤
 . الرشيد قاسم مقال من موقع اإلسالم اليوم نقله د. عبد) (٥



  

 

٥٤    ابالزواج أحكام وآد

وة قوية إللزام الناس مع تطور اهلندسة الوراثية وانتشار اإليدز قامت دع 
بالفحص الطيب قبل الزواج وتقدمي االستشارة الوراثية الالزمة للزوجني، 

وأخذت بعض الدول العربية مثل سوريا وتونس واملغرب واإلمارات 
  .والسعودية..اخل 

  )١( .إن البعض جعلها أمراً الزماً  Lذه اإلجراءات ودعت إليه، بل
اeتمعات، وحامل اجلني املعطوب ال  فهناك أمراض وراثية تنتشر يف بعض

يكون مريضاً بالضرورة، إمنا حيمل املرض وتعاين ذريته (أو بعض ذريته) إذا 
تزوج من امرأة حتمل اجلني املعطوب ذاته، فهناك احتمال أن يصاب ربع 

    الذرية Lذا املرض الوراثي حسب قانون مندل.
كثريون يف اeتمع فإن احتمال   ومبا أن عدد حاملي هذه الصفة الوراثية املعينة

ظهور املرض كبري، خاصة عند حدوث زواج األقارب كابن العم وابنة العم 
  وابن اخلال وابنة اخلال.

    وتكمن فائدة الفحص قبل الزواج:
أن املقدمني على الزواج يكونون على علم باألمراض الوراثية احملتملة  - ١

    اإلجناب أو عدم إمتام الزواج.للذرية إن وجدت فتتسع اخليارات يف عدم 
تقدمي النصح للمقبلني على الزواج إذا ما تبني وجود ما يستدعي ذلك  - ٢

   بعد استقصاء التاريخ املرضي والفحص السريري واختالف زمر الدم.
أن مرض (التالسيميا) هو املرض الذي ينتشر بشكل واسع وواضح يف  - ٣

                                                 
   .١٧ – ١٦انظر: الفحص قبل الزواج للبار ص ) (١



  

 

٥٥    ابالزواج أحكام وآد

جد وسائل للوقاية من حدوثه قبل حوض البحر املتوسط وهو املرض الذي تو 
  الزواج.

احملافظة على سالمة الزوجني من األمراض، فقد يكون أحدمها مصاباً  – ٤
    مبرض يعد معدياً فينقل العدوى إىل زوجه السليم.

إن عقد الزواج عقد عظيم يبىن على أساس الدوام واالستمرار، فإذا تبني  – ٥
فإن هذا قد يكون سبباً يف إVاء  بعد الزواج أن أحد الزوجني مصاب مبرض
    احلياة الزوجية لعدم قبول الطرف اآلخر به.

بالفحص الطيب يتأكد كل واحد من الزوجني اخلاطبني من مقدرة  – ٦
الطرف اآلخر على اإلجناب وعدم وجود العقم، ويتنب مدى مقدرة الزوج 

   على املعاشرة الزوجية.
األمراض املعدية والتقليل من والدة بالفحص الطيب يتم احلد من انتشار  – ٧

 )١.(ببون متاعب ألسرهم وجمتمعاNمأطفال مشوهني أو معاقني والذين يس
    أما السلبيات املتوقعة من الفحص تكمن يف:

إيهام الناس أن إجراء الفحص سيقيهم من األمراض الوراثية، وهذا غري  – ١
و ثالثة صحيح؛ ألن الفحص ال يبحث يف الغالب سوى عن مرضني أ

    منتشرة يف جمتمع معني.
إيهام الناس أن زواج األقارب هو السبب املباشر هلذه األمراض املنتشرة  – ٢

    يف جمتمعاتنا، وهو غري صحيح إطالقاً.

                                                 
  ٢٠انظر: التدابري الشرعية للعناية باجلنني حملمود العمري ص  )١(



  

 

٥٦    ابالزواج أحكام وآد

قد حيدث تسريب لنتائج الفحص ويتضرر أصحاLا، ال سيما املرأة فقد  – ٣
ظر عن نوع املرض يعزف عنها اخلطاب إذا علموا أن زواجها مل يتم بغض الن

   وينشأ عن ذلك املشاكل.
جيعل هذا الفحص حياة بعض الناس قلقة مكتئبة ويائسة إذا ما مت  – ٤

إعالم الشخص بأنه سيصاب هو أو ذريته مبرض عضال ال شفاء له من 
   الناحية الطبية.

التكلفة املادية اليت يتعذر على البعض االلتزام Lا ويف حال إلزام  – ٥
عل الفحوص شرطاً للزواج ستزداد املشاكل حدة، وإخراج احلكومات جب

شهادات صحية من املستشفيات احلكومية وغريها أمر غاية يف السهولة، 
  )١.( يعطى مقابل مبلغ من املالفيصبح جمرد روتني

   احلكم الشرعي للفحص قبل الزواج
له هل جيوز للدولة أن تلزم كل من يتقدم للزواج بإجراء الفحص الطيب وجتع

   شرطاً إلمتام الزواج؟ أم هو اختياري فقط؟
اختلف العلماء والباحثون املعاصرون يف هذه املسألة، وميكن تلخيص آرائهم 

  على النحو التايل:
جيوز لويل األمر إصدار قانون يلزم فيه كل املتقدمني للزواج  القول األول:

دة طبية تثبت بإجراء الفحص الطيب حبيث ال يتم الزواج إال بعد إعطاء شها

                                                 
، أيضـــاً: الوراثـــة واهلندســـة الوراثيـــة حبـــث نظـــرة ٣٥ – ٣٠: الفحـــص قبـــل الـــزواج للبـــار ص  انظـــر )١(

/ ٢السرتشـــاد الـــوراثي حملســـن احلـــازمي حبـــث ا ٦٤٦ – ٦٤٣/  ٢فاحصـــة للفحوصـــات الطبيـــة للبـــار 
٦٨٢.  



  

 

٥٧    ابالزواج أحكام وآد

أنه الئق طبياً. وممن قال به: حممد الزحيلي وناصر امليمان ومحدايت ماء العينني 
، وعارف علي )٣.(، وحممد شبري )٢.(، وعبد اهللا إبراهيم موسى)١.(شبيهنا
   .)٥.( وأسامة األشقر )٤.(عارف

ال جيوز إجبار أي شــخص إلجراء االخـتـبار الوراثي، وجيوز  القول الثاين:
تشـــجيع الناس ونشـــر الوعي بالوســــائل املختلــفة بأمهــية االخــتـبار الوراثي. 

، وحممد رأفت )٧.(، وعبد الكرمي زيدان)٦.(وممن قال به: عبـد العـزيــز بن باز
   )٩.(، وحممد عبد الستار الشريف)٨.(عثمان
   األدلـة:

                                                 
   .٩٥٦، ٨٢١، ٧٨١/  ٢انظر: الوراثة واهلندسة الوراثية ) ١(
   .٣٠٢انظر: املسؤولية اجلسدية يف اإلسالم لعبد اهللا إبراهيم ص  )١(
بعنوان موقـف اإلسـالم مـن األمـراض  ٢١٠هـ ص ١٤١٦انظر:جملة احلكمة العدد السادس صفر  )١(

  الوراثية.
  .٩٣انظر: املصدر السابق ص  )١(
   .٩٢انظر: مستجدات فقهية ألسامة األشقر ص ) ١(
  م.١٩٩٦يوليو  ١٢بتاريخ  ٥٩٧انظر: جريدة املسلمون العدد ) ١(
 -هــــ ١٤٢٢مـــن خـــالل مســـاعي لرأيـــه يف مناقشـــات جممـــع الفقـــه اإلســـالمي بالرابطـــة عـــام شـــوال  )١(

  م٢٠٠١
 جيـب أن يكـون االختبـار الـوراثي فيهـا إجباريـاً كمـا تـرى انظر: حبث نظـرة فقهيـة يف األمـراض الـيت )١(

مطبوعـــات املنظمـــة اإلســـالمية  –ضـــمن الوراثـــة واهلندســـة الوراثيـــة  – ٩٢٦بعـــض اهليئـــات الطبيـــة ص 
   للعلوم الطبية

 –ضمن اهلندسة الوراثية  – ٩٧١انظر: حبث حكم الكشف اإلجباري عن األمراض الوراثية ص  )١(
  سالمية للعلوم الطبية.مطبوعات املنظمة اإل



  

 

٥٨    ابالزواج أحكام وآد

   استدل القائلون باجلواز:
َها الَِّذيَن آَمُنواْ َأِطيُعواْ الّلَه َوَأِطيُعواْ الرَُّسوَل َوأُْوِيل اَألْمِر قوله تعاىل: (يَا أَيـُّ  – ١

  )١.( ِمنُكْم)
   وجـه الداللـة:

أن املباح إذا أمر به ويل األمر املسلم للمصـلحة العامة يصبح واجباً ويلتزم 
    املسلم بتطبيقه.

   )٢.(  التـَّْهُلَكِة)قوله تعاىل: (َوالَ تـُْلُقواْ بِأَْيِديُكْم ِإَىل  – ٢
يُع  – ٣ قوله تعاىل: (قَاَل َربِّ َهْب ِيل ِمن لَُّدْنَك ُذرِّيًَّة طَيَِّبًة ِإنََّك مسَِ

  )٣.( الدَُّعاء)
  وجـه الداللة:

أن احملافظة على النسل من الكليات الست اليت اهتمت Lا الشريعة، فال 
صاحلاً غري معيب، مانع من حرص اإلنسان على أن يكون نسله املستقبلي 

وال تكون الذرية صاحلة وقرة للعني إذا كانت مشوهة وناقصة األعضاء 
   متخلفة العقل، وكل هذه األمراض Nدف لتجنبها عملية الفحص الطيب.

حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  – ٤
    )٤.(قال: "ال توردوا املمرض على املصح "

                                                 
  .٥٩سورة النساء:  )١(
  .١٩٥سورة البقرة:  )١(
  .٣٨سورة آل عمران: ) ١(
   .٥٧) باب ال عدوى برقم ٥٣) كتاب الطب (٥٦أخرجه البخاري () ١(



  

 

٥٩    ابالزواج أحكام وآد

   لة:وجه الدال
أن النص فيه أمر باجتناب املصابني باألمراض املعدية والوراثية، ومثله حديث 

   )١.("فر من اeذوم فرارك من األسد"
    )٢.(وهذا ال يعلم إال من الفحص الطيب

إن الفحص الطيب ال يعترب افتئاتاً على احلرية الشخصية؛ ألن فيه  – ٥
األمة ثانياً، وإن نتج عن هذا مصلحة تعود على الفرد أوالً وعلى اeتمع و 

التنظيم ضرر خاص لفرد أو أفراد فإن القواعد الفقهية تقرر أن "يرتكب أهون 
   الشرين" وأنه "يتحمل الضرر اخلاص لدفع الضرر العام".

حيث إنه إذا أمكن دفع الضرر قبل  )٣.(قاعدة "الدفع أوىل من الرفع" – ٦
    )٤.(وعوقوعه فهذا أوىل وأسهل من رفعه بعد الوق

  )٥.("الوسائل هلا حكم الغايات" – ٧
                                                 

  ) باب اجلذام.١٩) كتاب الطب (٥٦أخرجه البخاري تعليقاً ( )١(
فة العروس حملمود مهدي االستانبويل ، حت٩٥ – ٩٤انظر: مستجدات فقهية ألسامة األشقر ص  )١(

  .٣٩ – ٣٨ص 
، اإلLــاج البــن ١٥٥/  ٢، املنثــور للزركشــي ١٣٨انظــر القاعــدة: األشــباه والنظــائر للســيوطي ص ) ١(

أن بعـض األمــراض املعديــة تنتقـل بــالزواج فــإذا كـان الفحــص يكــون  وجــه الداللــة:.٢٢٧/  ٢السـبكي 
  سبباً يف الوقاية تعني ذلك.

، حبـث اإلرشـاد اجليـين لناصــر امليمـان ٧٨٢، ٧٨٠حبث اإلرشاد اجليين حملمـد الزحيلـي ص انظر:  )١(
رياً حلمداين ماء العينـني ص ، األمراض اليت جيب أن يكون االختبار الوراثي فيها إجبا٨٢١، ٨١٤ص

ـــة  ٩٥٦  ، املســـؤولية-مطبوعـــات املنظمـــة اإلســـالمية للعلـــوم الطبيـــة  –ضـــمن الوراثـــة واهلندســـة الوراثي
  .٣٠٢اجلسدية يف اإلسالم لعبد اهللا إبراهيم ص 

  .٢٣٨انظر: طريق الوصول إىل العلم املأمول للسعدي ص ) ١(



  

 

٦٠    ابالزواج أحكام وآد

فإذا كانت الغاية هي سالمة اإلنسان العقلية واجلسدية؛ فإن الوسيلة احملققة 
لذلك مشروعة، وطاملا أن الفحص الطيب قبل الزواج حيقق مصاحل مشروعة 
للفرد اجلديد ولألسرة واeتمع ويدرأ مفاسد اجتماعية ومالية على املستوى 

    )١.(عي واالقتصادي وهذه من األسباب املأمور Lا شرعاً االجتما
  

   واستدل املانعون عن إجبار الشخص للفحص الوراثي مبا يلي:
أن أركان النكاح وشروطه اليت جاءت Lا األدلة الشرعية حمددة،  – ١

وإجياب أمر على الناس وجعله شرطاً للنكاح َتزيّد على شرع اهللا، وهو شرط 
له عليه الصالة والسالم: "كل شرط ليس يف كتاب اهللا باطل، وقد صح قو 

   فهو باطل...".
أن النكاح ال يلزم منه الذرية، فقد يتزوج الرجل ألجل املتعة فقط فال  – ٢

    وجه إللزامه بالفحص الوراثي كما هو احلال يف كبار السن.
أن الفحص غالباً سيكون على مرضني أو ثالثة أو حىت عشرة،  – ٣

مرض، وكل عام يكتشف  ٨٠٠٠الوراثية املعلومة اليوم أكثر من واألمراض 
أمر جديد، فإذا ألزمنا الناس بالفحص عنها مجيعاً فقد يتعذر الزواج ويصعب 

   وينتشر الفساد.

                                                 
   .٩٦انظر: مستجدات فقهية ألسامة األشقر ص  )١(



  

 

٦١    ابالزواج أحكام وآد

قـوله صلى اهللا عليه وسلم: "إذا أتاكم مـن ترضون دينه وخلقه  –٤
  )١.(فزوجــوه"

   وجـه الداللة:
م: "وصحته". واألصل أن اإلنسان سليم، وقد مل يقل صلى اهللا عليه وسل

    اكتفى باألصول: الدين واخللق.
إن تصرفات ويل األمر يف جعل األمور املباحة واجباً إمنا جتب الطاعة  – ٥

إذا تعينت فيه املصلحة أو غلبت للقاعدة الفقهية "تصرف اإلمام على الرعية 
  )٢.(منوط باملصلحة"

وإلزام الناس  )٣.(إمنا الطاعة يف املعروف"ولقوله صلى اهللا عليه وسلم: "
وقد  –صاحل املرجوة بالكشف قبل الزواج فيه مفاسد عظيمة تزيد على امل

   )٤.(تقدم بياVا

                                                 
) بـاب مـا جـاء إذا جـاءكم مـن ترضـون دينـه فزوجـوه بـرقم ٣) كتـاب النكـاح (٨أخرجـه الرتمـذي () ١(

وإســـــناده صـــــحيح.  ١٩٦٧) بـــــاب األكفـــــاء بـــــرقم ٤٦لنكـــــاح () كتـــــاب ا١٠، وابـــــن ماجـــــه (١٠٨٤
   واالستدالل للشيخ عبد اهللا بن منيع.

/ ١، املنثــور للزركشــي ٧٠، قواعــد الفقــه للربكــيت ص ١٢١انظــر: األشــباه والنظــائر للســيوطي ص ) ١(
  .٣٢، حبوث فقهية لعبد الستار أبو غدة ص ٣٠٩

السـمع والطاعـة لإلمـام مـامل تكـن معصـية بـرقم ) باب ٤) كتاب األحكام (٧٣أخرجه البخاري ( )١(
   .١٨٤٠) باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية برقم ٨) كتاب اإلمارة (٣٤، ومسلم (٧١٤٥

  .٨٥٠، ٨٤٠، ٨٣٣املناقشات الفقهية ص  –انظر: الوراثة واهلندسة الوراثية  )١(



  

 

٦٢    ابالزواج أحكام وآد

    )١.(ما جاء يف احلديث القدسي: " أنا عند ظن عبدي يب" – ٦
   وجـه الداللة:

زوج، أن املتقدم للزواج ينبغي أن حيسن الظن باهللا ويتوكل على اهللا ويت
  )٢.(والكشف يعطي نتائج غري صحيحة أحياناً 

   الرتجيـح:
لويل املرأة أن يشرتط من املتقدم للخطبة إجراء الفحص إذا كانت هناك  -١

قرائن تدل على احتمال اإلصابة باملرض سواء للمخطوبة أو للذرية مستقبال، 
ملناعة السيما يف هذا الزمان الذي انتشرت فيه األمراض املختلفة مثل نقص ا

املكتسـب (اإليدز) والزهري والسيالن وغريها، فانتشار اإليدز بشكل خميف 
حسب اإلحصاءات غري املعلنة، وكما قرره أهل االختصاص، بني أوساط 

الشباب يف األزمنة املتأخرة، واألمانة امللقاة على عاتق ويل املرأة، جتعل القول 
مور املؤكدة إذا ظهرت باشرتاط الفحص إن أحب اخلاطب االقرتان من األ

القرائن اليت تدل على احتمال اإلصابة، واخلاطب باخليار إن شاء رضي 
بذلك وإال اختار غريها. وقد جاء يف فتاوى اللجنة الشرعية بوزارة األوقاف 

بالكويت: "يستحب، بل جيب يف بعض احلاالت إخبار الراغبني يف الزواج مبا 

                                                 
وحيــذركم اهللا نفســه { بــرقم  ) بــاب قــول اهللا تعــاىل }١٥) كتــاب التوحيــد (٧٧أخرجــه البخــاري () ١(

   .٢٦٧٥) باب احلث على ذكر اهللا تعاىل برقم ١) كتاب الذكر والدعاء (٤٩، ومسلم (٧٤٠٥
م واالســتدالل للشــيخ عبــد العزيــز  ١٩٩٦يوليــو  ١٢بتــاريخ  ٥٩٧انظــر: جريــدة املســلمون العــدد  )١(

   بن باز رمحه اهللا.



  

 

٦٣    ابالزواج أحكام وآد

التشويه باحلمل مؤكداً أو تكشف عنه الفحوصات، سواء كان حصول 
   )١.(حمتمًال؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم "الدين النصيحة" واهللا أعلم"

إذا انتشر مرض معني يف منطقة معينة، وكان املتزوجون من أهل املنطقة،  -٢
وهم معرضون غالباً النتقال األمراض الوراثية للذرية؛ فال بأس من طلب 

ى النطاق العام، ففي السعودية ينتشر الفحص قبل الزواج، وليس ذلك عل
  مرض (املنجلية) يف منطقة جازان فقط فيقتصر احلكم عليه.

تعميم اشرتاط الفحص الطيب على الكل وإجبار الناس عليه بال موجب  -٣
ال يظهر يل جوازه، وقد انتهت املناقشات الطبية الفقهية ملوضوع الفحص 

إلسالمية للعلوم الطبية بالكويت، واليت الطيب قبل الزواج اليت عقدNا املنظمة ا
ضمت خنبه من األطباء والفقهاء من بلدان عديدة جبملة توصيات، جاء 

   فيها:
تشجيع إجراء االختبار الوراثي قبل الزواج، وذلك من خالل نشر  – ٢"

    الوعي عن طريق وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية والندوات واملساجد.
صحية بزيادة أعداد وحدات الوراثة البشرية لتوفري تناشد السلطات ال – ٣

الطبيب املتخصص يف تقدمي اإلرشاد اجليين وتعميم نطاق اخلدمات الصحية 
املقدمة للحامل يف جمال الوراثة التشخيصية والعالجية Lدف حتسني الصحة 

                                                 
، ٧٢املناعة املكتسبة اإليدز لسعود الثبييت ص  ؛ نقص٣٠٧/  ٢انظر: جمموعة الفتاوى الشرعية  )١(

، اإليدز وباء العصر حملمد علي البـار وحممـد صـايف ٧٩وهكذا بدأ مرض اإليدز لفهمي مصطفى ص 
   ٣٠٥ص 



  

 

٦٤    ابالزواج أحكام وآد

   اإلجنابية.
   )١.("أي شخص إلجراء االختبار الوراثي ال جيوز إجبار – ٤

يشهد أن نتائج الفحص إذا خلصت لعدم صالحية الزواج للمتقدمني والواقع 
للفحص؛ فإن االNامات تنصب على املرأة املسكينة ويكون سببا لعزوف 

الشباب عنها، ورمبا عاشت حياNا بال زواج مما يزيد يف شيوع العنوسة 
وانتشار الفساد كما حصل يف بعض البلدان اليت ألزمت بالفحص. واهللا 

 اعلم.
 |حكم الفحص الطبي قبل الزواج والتحايل على ذلك

 ورد سؤال ملوقع اإلسالم سؤال وجواب حول هذا املوضوع .

يلزموننا يف بالدنا بأداء الفحوصات الطبية قبل الزواج ، وأنا وخطيبيت س : 
دائما نقوم بفحوص واحلمد هللا خبري ، وتكاليف التحاليل باهظة قليال ، فهل 

من سالمتنا من األمراض املعدية عدم القيام بفحوصات أخرى لنا بعد أن تثبتنا 
ونقتصر الطريق ، ونذهب إىل طبيب وميدنا بشهادة سالمة من األمراض من 

غري فحوص ، أو نقوم بالفحوص ونأخذ الشهادة اليت ليس هلا دور يف صحة 
العقد أو فساده لكن جيب أن يرفق ملف العقد عند التسجيل بالشهادة 

 الطبية؟

                                                 
    .٧٨انظر: الفحص قبل الزواج للبار ص ) ١(



  

 

٦٥    ابالزواج أحكام وآد

  احلمد هللاواب : اجل
جيوز الفحص الطيب قبل الزواج ، ويتأكد عند غلبة الظن بوجود أمراض  أوال :

وراثية يف العائلة ، وقد سئل الشيخ ابن جربين حفظه اهللا : ما حكم إجراء 
  الفحص للطيب للزوجني قبل الزواج ؟

فأجاب : "ال بأس بذلك إذا خيف من مرض داخلي ، مما يؤثر على الصحة ، 
نع من راحة الزوجني ، واستقرار احلياة والطمأنينة فيها ، فرمبا كان يف أحدمها ومي

مس أو صرع ، أو مرض مزمن ولو سهل ، كربو أو سكر أو بلهارسيا أو 
روماتيزم ، وهكذا مرض العقم ، وعدم اإلجناب ، لكن إذا كان ظاهر الزوجني 

هذه األمراض وحنوها  السالمة ، والبيئة واeتمع الذي مها به ال توجد فيه
فاألصل أن ال مرض وال خوف ، فال حاجة إىل فحص طيب لكل زوجني ، 

لكن إذا قامت قرائن ، وخيف من وجود مرض خفي ، وطلب أحد الزوجني 
 أو األولياء الكشف لزمه ذلك ، حىت ال حيصل بعد العقد خالف ونزاع " 

  ثانيا :
مراض من غري فحص ، إال ليس للطبيب أن يصدر شهادة تفيد اخللو من األ

إن كان هو الذي فحص املريض من قبل ، أو كان األمر يقتضي كشف العورة 
، وقد تأكدمتا من سالمتكما ، فال مانع من أخذ هذه الشهادة بال فحص ، 

  جتنبا لكشف العورة الذي ال يوجد ما يربره .
 من وكذلك إذا كان ما بقي من الفحوصات ليس له أمهية ، ويكلفكم الكثري

األموال من غري حاجة أو مصلحة ترتتب على ذلك ، فال حرج عليكم من 
  أخذكم الشهادة .



  

 

٦٦    ابالزواج أحكام وآد

والواجب على املسؤلني أن يرفقوا مبن حتت أيديهم ، فإن النيب صلى اهللا عليه 
ْق وسلم دعا ربه قائًال : (اللَُّهمَّ َمْن َوِيلَ ِمْن أَْمِر أُمَِّيت َشْيًئا َفَشقَّ َعَلْيِهْم َفاْشقُ 

  )١( .َعَلْيِه ، َوَمْن َوِيلَ ِمْن أَْمِر أُمَِّيت َشْيًئا فـََرَفَق Lِِْم َفاْرُفْق ِبِه)

فإن ألزموا الناس بتلك الفحوصات ، فليكن ذلك جماناً ، وليعدوا املستشفيات 
العامة لذلك ، مراعاة حلال الفقراء ، الذين ال جيدون ما يكفيهم من األموال ، 

باب ألخذ الرشوة من أجل استخراج تلك الشهادة ، من وحىت ال يفتحوا ال
  غري إجراء الفحوصات .

أما أنت أخي السائل فال حرج عليك إن شاء اهللا تعاىل فيما تنوي فعله ، 
والظامل هو من ألزمك مبا مل يلزمك اهللا به ، ومحَّلك من النفقات ما ال تطيق ، 

  )٢( .واهللا أعلم. غري داٍع إىل ذلكأو يشق عليك ، من 

@@@ 
  

  مختارات من قصیدة
  الصابوني الشاعر محمد ضیاء الدین

 
 
 
   

 واإلعـــفـــاف  الـــديـــن كـــمـــال وبــــــه وحــصـــانـــة ســــعــــادة الـــــــزواج إن
 ـافاألطـيـ حـلــوة  الليـالـي  تقـضـي نــفــســـيـــة وراحـــــــــة  الـــســـمـــو فــــيـــــه
 اإليـــــالف  لـحـكـمـة الـقـلــوب بــيــن ومــحـــبـــة مــــــــودة الــكــريـــم جـــعــــل
 األهـــــــــداف أنــــبـــــل تُــحـــقـــق وافــــــرٌفــــيــــه شــــــىء اآلداب  مـــــن ولـــــه

                                                 
  ) .١٨٢٨رواه مسلم () (١
  .اإلسالم سؤال وجواب) (٢



  

 

٦٧    ابالزواج أحكام وآد

 وتـجــافــي قـطـيـعــة حــيـــاة  ســتلـيــ كــريــمــة حـــيـــاة هــــــو الــــــزواج إن
 صـــــاف مـعـيــنٌ  بــــل ثـمـيــن كــنــز حليلـة  خيـر الديـن بـذات فاظفـر
 ُســــــالف رحــيـــق ُسـقــيــت  فـكـانـمــا وســـعـــادة  هـــنـــاءة الــنــفــوس  تــجـــد
 الـشـافــي الــــدواء ذاك  ـههــديـ  فـــي فاستمـسـكـوا مـحـمـودة  سـنــة  هـــي

 واإلرهـــــــاف  واإليـــنـــاس بـالـلــطــف وتـعـاشـروا ودهـــم  فـــي  ولتحسـنـوا
 بـــاإلتــــحــــاف  اهللا  حـــــبــــــاك مـوفـَّـقولـــــقـــــد فـأنــت بـهــا حـظـيـت فـــإذا
 األعــراف بـسـورة اكذ جـاءك قـد زوجـهـا  منـهـا جـعـل قـرأتـم  مـا  أو

 الصايف الظل  أنت  روضة هي لــنــســائــه أبـــرُّهــــم الـــرجــــال خـــيــــر
@@@ 

)١(   
لقـــد شــــرع اهللا عــــز وجــــل العالقــــات الزوجيــــة لتحقــــق النفــــع للــــزوجني؛           

eتمــــع برمتــــه، حيــــث تســــكن نفوســــهم، ويتفاعــــل الزوجــــان، فــــيعم اخلــــري علــــى ا
إذ يقـول: {َوِمـْن آيَاتِـِه َأْن َخلَـَق َلُكـم مِّـْن أَنُفِسـُكْم أَْزَواًجـا عز وجـل وصدق اهللا 

ِــــــــَك َآليَــــــــاٍت لَِّقــــــــْوٍم  ــــــــَنُكم مَّــــــــَودًَّة َوَرْمحَــــــــًة ِإنَّ ِيف َذل َهــــــــا َوَجَعــــــــَل بـَيـْ لَِّتْســــــــُكُنوا إِلَيـْ
تتعـرض لـبعض املنغصـات الـيت إال أن مسرية احليـاة الزوجيـة قـد  ،)٢(.يـَتَـَفكَُّروَن}

ــذا يقــع علــى الزوجــة مســئولية دعــم العالقــة،  قــد تعكــر صــفو العالقــة الزوجيــة؛ ل
ــب مــا يعــن هلمــا مــن متاعــب، وعلــى الزوجــة يقــع العــبء األكــرب يف  وحماولــة جتن
احلفاظ على حياNا الزوجية من االVيار، ورغم ما تعانيه املرأة العصـرية اليـوم مـن 

                                                 
  ).  ٢) سبل السعادة الزوجية (ص(١
 ).٢١) سورة الروم آية ((٢



  

 

٦٨    ابالزواج أحكام وآد

إVــا قــادرة علــى إدارة أمــور مملكتهــا الصــغرية بنجــاح وحكمــة، تعــدد مســؤولياNا ف
وعـــدم التســـرع يف إصـــدار حكمهـــا علـــى األمـــور، واملـــرأة الواعيـــة هـــي الـــيت تقـــول 
لزوجهــــا مــــا ينبغــــي أن يقــــال، وال تناقشــــه فيمــــا ال ينبغــــي عليهــــا اخلــــوض فيــــه؛ 
خصوصـــاً وأن كـــال الشـــريكني يـــتحمالن أعبـــاء جســـيمة يف جمـــال العمـــل واملنـــزل 

  واإلشراف على حتصيل األبناء.
  وعلى العبد أن يسلك الطريق لتحقيق السعادة الزوجية ،

 قال النيب صلى اهللا عليه وسلم :
"أربـــع مـــن الســـعادة : املـــرأة الصـــاحلة واملســـكن الواســـع واجلـــار الصـــاحل واملركـــب  

 اهلــينء . وأربــع مــن الشــقاء : اجلــار الســوء واملــرأة الســوء واملركــب الســوء واملســكن
  )١(الضيق".

  ورد سؤال ملوقع اإلسالم سؤال وجواب حول هذا احلديث .

 :السؤاليقول 
يف حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم أَْرَبٌع ِمَن السََّعاَدِة : اْلَمْرأَُة الصَّاحلَُِة ، 

 َواْلَمْسَكُن اْلَواِسُع ، َواْجلَاُر الصَّاِلُح ، َواْلَمرَْكُب اهلينء . السؤال : ما معىن
املركب اهلينء ؟ هل كان املقصود به يف ذلك الوقت اخليل أم اجلمل ؟ وما هو 

  املركوب السيئ ؟

                                                 
 ).٨٨٧)، وصحيح اجلامع برقم (٢٨٢السلسلة الصحيحة رقم ( )(١



  

 

٦٩    ابالزواج أحكام وآد

  احلمد هللا اجلواب :
) عن سعد ١٤٤٨) وأمحد يف مسنده (٤٠٣٢روى ابن حبان يف صحيحه (

بن أيب وقاص رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : ( أربع 
الصاحلة ، واملسكن الواسع ، واجلار الصاحل ، واملركب من السعادة : املرأة 

اهلينء ، وأربع من الشقاوة : اجلار السوء ، واملرأة السوء ، واملسكن الضيق ، 
  ) .٢٨٢واملركب السوء ) وصححه األلباين يف "الصحيحة" (

املقصود بالسعادة يف احلديث سعادة الدنيا ، من راحة األبدان وصالح احلال 
  د بالشقاوة فيه نكد الدنيا وتعبها وحصول التنغيص فيها .، واملقصو 

واملقصود باملركب اهلينء املركب السهل الذي تصل به إىل املكان الذي تريده 
بسهولة ويسر بال تعب وال مشقة ، وقد Nيأ لك أثناء ركوبك إياه وسفرك به 

يته وانقياده الوقت السانح لذكر اهللا ؛ ملا أنعم اهللا به عليك من سهولته وطواع
.    

خبالف املركب السوء الذي يتعبك ويرهقك ، وال تصل به إىل املكان الذي 
تريده إال باملشقة والتعب ، ورمبا تأخر بك عن ركب تريد اللحاق به ، وقد 

  أضجرك وشغلك ببطئه أو مجوحه ونفوره عن ذكر اهللا وتالوة القرآن .
سعادة وثالث من الشقاوة : ) ولفظه : ( ثالث من ال٢٦٨٤وقد رواه احلاكم (

فمن السعادة : املرأة تراها تعجبك ، وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك ، 
والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك ، والدار تكون واسعة كثرية املرافق ، 

ومن الشقاوة : املرأة تراها فتسوءك ، وحتمل لساVا عليك ، وإن غبت عنها مل 
، والدابة تكون َقطوفا فإن ضربتها أتعبتك ، وإن  تأمنها على نفسها ومالك



  

 

٧٠    ابالزواج أحكام وآد

  تركتها مل تلحقك بأصحابك ، والدار تكون ضيقة قليلة املرافق ) .
  ) .١٠٤٧وحسنه األلباين يف "الصحيحة" (

   ) :٣/٤٤٢قال املناوي رمحه اهللا يف " فيض القدير " (
لحقك " (والدابة تكون وطيئة) أي هنية سريعة املشي سهلة االنقياد (فت

بأصحابك) بال تعب وال مشقة يف اإلحثاث ... (والدابة تكون قطوفا) 
القطوف من الدواب البطيء (فإن ضربتها) لتسرع بك ( أتعبتك ، وإن تركتها 
) متشي بغري ضرب ( مل تلحقك بأصحابك) أي رفقتك بل تقطعك عنهم " 

  .انتهى 
  وقال أيضا :

غري اجلموح والنفور ، واخلشنة املشي  أي الدابة السريعة السري ""واملركب اهلينء
اليت خياف منها السقوط وانزعاج األعضاء وتشويش البدن " انتهى من " فيض 

  ) . ٣٩٩/ ٣القدير" ( 
  وقال الطحاوي رمحه اهللا :

" ( اْلَمرَْكِب اْهلَِينِء ) َيُكوَن ذلك ِبَرْفِع الشُّْغِل عن قـَْلِبِه َوَيُكوَن يف رُُكوبِِه على 
َوْجَهْنيِ : إمَّا ُمَتَشاِغالً ِبذِْكِر َربِِّه عز وجل ، َوِإمَّا غري َمْشُغوِل اْلَقْلِب ِمبَا َأَحِد 

  يـُْؤِذيِه من َمرَْكِبِه " .
  ) . ٢١٢/ ٧انتهى من " شرح مشكل االثار " ( 

فكان املقصود باملركب يف احلديث أوال كل ما يُركب من الدواب ، كاخليل 
ل ، ويدخل معهم أيضا السفن ، قال تعاىل : ( َواْخلَْيَل والبغال واحلمري واجلما

، وقال تعاىل :  ٨َواْلِبَغاَل َواحلَِْمَري لِتَـرَْكُبوَها َوزِيَنًة َوَخيُْلُق َما َال تـَْعَلُموَن ) النحل/ 



  

 

٧١    ابالزواج أحكام وآد

  . ٣٢( َوَسخََّر َلُكُم اْلُفْلَك لَِتْجرَِي ِيف اْلَبْحِر بَِأْمرِِه ) إبراهيم/ 
يشمل ذلك أيضا ، كما يشمل ما قام مقامه من السيارات  أما اليوم فهو

  وحنوها من املراكب احلديثة .
ولذلك ُيشرع عند ركوLا أن يقول اإلنسان ذكر ركوب الدابة ، وإذا كان اهللا 

تعاىل قد امنت على عباده باخليل والبغال واحلمري ، فمّنته Lذه املركبات احلديثة 
  أعظم وأوىل بالشكر .

 )١( .واهللا أعلم ل سواء .فحكم الك

  ويف سؤال آخر عن السعادة ، فكان اجلواب :
ـــــذي رواه أمحـــــد  ـــــت مـــــن ســـــعادة املســـــلم ، كمـــــا جـــــاء يف احلـــــديث ال ســـــعة البي

) َعـــْن نَـــاِفِع ْبـــِن َعْبـــِد اْحلَـــاِرِث رضـــي اهللا عنـــه قَـــاَل : قَـــاَل َرُســـوُل اللَّـــِه ١٥٤٠٩(
َسَعاَدِة اْلَمْرِء : اْجلَاُر الصَّـاِلُح ، َواْلَمرَْكـُب اْهلَـِينُء ، َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم : ( ِمْن 

 ).٣٠٢٩َواْلَمْســـــَكُن اْلَواِســـــُع ) وصـــــححه األلبـــــاين يف صـــــحيح اجلـــــامع بـــــرقم (
وروى احلاكم وأبو نعيم من حديث سعد بـن أيب وقـاص رضـي اهللا عنـه أن النـيب 

رأة الصـــاحلة ، واملســـكن صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال : ( أربـــع مـــن الســـعادة : املـــ
الواســع ، واجلــار الصــاحل ، واملركــب اهلــينء . وأربــع مــن الشــقاء : املــرأة الســوء ، 

  واجلار السوء ، واملركب السوء ، واملسكن الضيق ) 
   .)٨٨٧واحلديث صححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم (

                                                 
  . موقع اإلسالم سؤال وجواب) (١



  

 

٧٢    ابالزواج أحكام وآد

طلقـة ومقيـدة ، واملراد أن هذا من سعادة الدنيا ، ال سعادة الـدين ، والسـعادة م
  دنيا واآلخرة ، والسعادة املقيدةفالسعادة املطلقة هي السعادة يف الدارين ، ال

   .تكون حسب ما قيدت به
فمن رزق الصالح يف األشياء املـذكورة طـاب عيشـه ، وسـعد ببقائـه ، ألن هـذه 

   . األمور مما يريح األبدان والقلوب ، وجيعل احلياة مرحية أكثر
هنــا : التعــب ، كمــا يف قولــه تعــاىل : (فَــَال ُخيْرَِجنَُّكَمــا ِمــْن اْجلَنَّــِة  واملــراد بالشــقاوة

   . أي : فتتعب) ١(.فـََتْشَقى)
ومن ابتلي باملرأة السوء ، واملسكن السوء ، واملركب السوء تعب يف أكثـر أوقاتـه 

  .، فــــــإن ضــــــيق الــــــدار يضــــــيق الصــــــدر ، وجيلــــــب اهلــــــم ، ويشــــــغل البــــــال
) ٣٥٠٠ربــه الســعة يف املســكن ، ملــا روى الرتمــذي ( ويشــرع لإلنســان أن يســأل

ــَرَة رضــي اهللا عنــه َأنَّ َرُســوَل اللَّــِه صــلى اهللا عليــه وســلم دعــا يف ليلــة  َعــْن َأِيب ُهَريـْ
تَــــِين)  ــــا َرَزقـْ َــــارِْك ِيل ِفيَم ــــْع ِيل ِيف َدارِي ، َوب ــــِيب، َوَوسِّ ــــْر ِيل َذْن ــــمَّ اْغِف وقــــال : (اللَُّه

  ).١٢٦٥ح اجلامع (وحسنه األلباين يف صحي
  )٢( .واهللا أعلم . نسأل اهللا تعاىل أن يرزقنا السعادة يف الدارين

@@@ 
 

 

                                                 
  . )١١٧آية ( طه سورة) ١(

  . موقع اإلسالم سؤال وجواب) (٢



  

 

٧٣    ابالزواج أحكام وآد

ملــا فيــه مــن املصــاحل ،  ارع احلكــيم علــى الــزواج ورغــب فيــهلقــد حــث الشــ
  العظيمة للذكر واألنثى.

qßsÅ3R#) {: قــــــــــــــــــــــــال اهللا تعــــــــــــــــــــــــاىل r&ur 4ëyJ» tÉF{$# óO ä3Z ÏB tûüÅsÎ=» ¢Á9 $# ur ô Ï̀B ö/ ä. Ïä$t6Ïã 

öN à6Í¬!$tB Î) ur 4 bÎ) (#qçRqä3tÉ uä !# tç s) èù ãN ÎgÏY øóãÉ ª! $# Ï̀B ¾Ï&Î# ôÒsù 3 ª! $# ur ììÅôºur ÒOä Î= tæ ÇÌËÈ {).١(   

(bÎ÷ {: قــــال اهللا تعــــاىلو  ur ÷Läêøÿ Åz ûwr& (#q äÜ Å¡ ø) è? í Îû 4ë uK» tG uãø9$# (#q ßs Å3R$$ sù $ tB z>$sÛ 

Nä3 s9 z̀ ÏiB Ïä!$ |¡ ÏiY9$# 4Óo_ ÷WtB y]» n= èOur yì» t/âëur ( ÷bÎ*sù óO çF øÿ Åz ûwr& (#q ä9Ïâ ÷è s? ¸o yâ Ïnºuq sù ÷r r& $ tB 

ôM s3 n= tB öNä3 ãY»yJ ÷Ér& 4 y7 Ï9ºså #í oT÷ä r& ûwr& (#q ä9qãè s? ÇÌÈ { ).٢(   

عــن عائشــة رضــي اهللا  ،عــن أبيــه ،هشــام بــن عــروة: عــن ســبب نــزول اآليــة
ميسـكها عليـه ومل أن رجال كانت له يتيمـة فنكحهـا وكـان هلـا عـذق وكـان  ،عنها

وإن خفـــتم أن ال تقســـطوا يف اليتـــامى  :زلت فيـــهـفنـــ ،يكـــن هلـــا مـــن نفســـه شـــيء
  )٣.(كانت شريكته يف ذلك العذق ويف ماله   :أحسبه قال

النكاح يف الشرع هو عقد التزويج فعند إطـالق لفظـة  :املقدسي  قال ابن قدامة
صـلنا أنـه حقيقـة يف ينصرف إليه ما مل يصرفه عنـه دليـل وقـال القاضـي األشـبه بأ

العقــد والــوطء مجيعــا لقولنــا بتحــرمي موطــوءة األب تــزويج لدخولــه يف قولــه تعــاىل 

                                                 
  ) سورة النــور .  (١
  ) سورة النساء .(٢
طوا يف اليتـامى ، وانظـر صـحيح مسـلم  ) ،بـاب وإن خفـتم أن ال تقسـ٤٢٩٧) رواه البخاري برقم ((٣

  ) .  ٣٠١٨كتاب التفسري برقم (



  

 

٧٤    ابالزواج أحكام وآد

وقيــل بــل هــو حقيقــة يف الــوطء  ،وال تنكحــوا مــا نكــح آبــاؤكم مــن النســاء البقــرة
جماز يف العقد تقول العرب أنكحنا الفرى فسرتى أي اضـربنا فحـل محـر الـوحش 

ن مــــثال لألمــــر جيتمعــــون عليــــه مث يتفرقــــو  أمــــه فســــرتى مــــا يتولــــد منهمــــا يضــــرب
  ) ١.(عنه
رغب اإلسالم يف الزواج بصور متعددة: فتارة يذكر أنه من سنن األنبياء ف

واملرسلني وأVم القادة الذين جيب علينا االقتداء Lم. وأحيانا يتحدث عن كونه 
 آية من آيات اهللا وتارة بلفته النظر إىل أن اهللا سيجعل الزواج سبيال إىل

الغىن....اخل. فالزواج عبادة يستكمل اإلنسان Lا نصف دينه، ويلقى ربه على 
الشباب مبقاومة الشهوة  eأحسن حال من الطهر والنقاء.ولذلك أمر النيب

واتقاء خطرها بالزواج عند القدرة عليه باعتباره طريقا للعفة واحلفظ من الوقوع 
  يف احلرام.

  
@@@ 

  

                                                 
  ) .٧/٣) املغين ((١



  

 

٧٥    ابالزواج أحكام وآد

  البحث عن شریك الحیاة
 العروسني أن يبحثا عـن شـريك حلياNمـا، وهـو مـن األوىل واألفضـل أن على كال

يبحث الرجل عن زوج صاحل ويكون علـى خلـق وديـن البنتـه أو أختـه كمـا فعـل 
حـــني عـــرض ابنتـــه حفصـــة علـــى أيب بكـــر  tأمـــري املـــؤمنني عمـــر بـــن اخلطـــاب 

  وعثمان رضي اهللا عنهما، وهذا هو األصل . 
  )١( .مُّْشرٍِك َوَلْو أَْعَجَبُكْم) مِّن َخيـْرٌ  ِمنٌ مُّؤْ  قال تعاىل: (َوَلَعْبدٌ 

  )٢( .) لِلطَّيَِّباتِ  َوالطَّيُِّبونَ  لِلطَّيِِّبنيَ  وقوله تعاىل: (َوالطَّيَِّباتُ  

وبالنســبة إىل املـــرأة إذا جاءهــا رجـــل وكــان علـــى خلــق وديـــن أن توافــق عليـــه،    
بــل  eبــه رســول اهللا  وكــذلك علــى ويل أمرهــا أن يوافــق عليــه، وهــذا مــا أوصــى

  وحذر كل من ال يفعل ذلك بانتشار الفتنة والفساد يف األرض .
إذا أتـاكم مــن ترضـون خلقــه ودينـه فزوجــوه إن " :عــن ابـن عمــرو  ،ن أيب هريـرةفعـ

  )٣( ."ال تفعلوا تكن فتنة يف األرض و فساد عريض
  ما أمرمت به ويف رواية تفعلوه .  "إن ال تفعلواقوله: "

قـــال: "تـــنكح املـــرأة ألربـــع ملاهلـــا، وحلســـبها،  eأن النـــيب ،  tة وعـــن أيب هريـــر 
  )٤(. وجلماهلا، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك"

                                                 
  ).٢٢١سورة البقرة آية ( )(١
  ).٢٦سورة النور آية ( )(٢
   . )٢٧٠صحيح اجلامع حديث رقم () (٣
  ).٣٦٢٠) ، ومسلم يف كتاب الرضاع برقم (٥٠٩٠) رواه البخاري يف كتاب النكاح برقم (٤(



  

 

٧٦    ابالزواج أحكام وآد

أخـرب  eقال النووي رمحه اهللا: "الصحيح يف معىن هذا احلديث أن النـيب 
مبا يفعله الناس يف العادة، فإVم يقصدون هذه اخلصال األربـع، وآخرهـا عنـدهم 

   ، فاظفر أنت أيها املسرتشد بذات الدين. أ.هـ.ذات الدين

كلمـــة معناهـــا احلـــث والتحـــريض، وقيـــل: هـــي هنـــا   "تربـــت يـــداك"وقولـــه: 
دعاٌء عليه بالفقر، وقيل: بكثرة املال واللفظ مشرتك بينهمـا، قابـل لكـل منهمـا، 

وأكثـــر اهللا  واآلخـــر هنـــا أظهـــر. ومعنـــاه:اظفر بـــذات الـــدين ال تلتفـــت إال املـــال،
  هللا تعاىل أعلم.مالك،وا
سـنن  ففـيحيرِّض أمته على نكاح األبكار احلسـان وذوات الـدين  rوكان 
: "الـَِّيت قـال؟  خـري النسـاء أي اهللا رسـول يا قيل :قال rعن أىب هريرة  النسائي

        )١.(ُه"َتُسرُُّه ِإَذا َنظََر َوُتِطيُعُه ِإَذا أََمَر َوَال ُختَالُِفُه ِيف نـَْفِسَها َوَماِهلَا ِمبَا َيْكرَ 
 يف قـــال وعنهـــا الـــدنيا متـــاع أعظـــم علـــى وقـــع فقـــد Lـــذه فـــاز ومـــنقـــال املنـــاوي: 

 املـــــرأة مثـــــل:  الســـــالم عليـــــه داود قـــــال} للغيـــــب حافظـــــات قانتـــــات: {زيلـالتنـــــ
 Lـــا قـــرت رآهـــا كلمـــا بالـــذهب املخـــوص بالتـــاج املتـــوج كامللـــك لبعلهـــا الصـــاحلة
 حفظهـا ومـن الكبـري الشـيخ علـى لثقيـلا كاحلمـل لبعلهـا السوء املرأة ومثل عيناه
 لزوجتـه لـه يقـع مـا حكايـة مـن سـلم قلمـا الـزوج سر فإن سره تفشو ال أن لغيبته
   )٢( .اهـ.وخليلته قعيدته ألVا

                                                 
)، مشـكاة ١٨٣٨)، إرواء الغليل، السلسلة الصحيحة رقم (٣٢٩٨اجلامع حديث رقم () صحيح (١

  ) .٣٢٧٢املصابيح رقم (
 ).٣/٤٨٢(فيض القدير   )(٢



  

 

٧٧    ابالزواج أحكام وآد

َواًهـــــا َوأَنـْتَـــــُق أَْرَحاًمـــــاrوقـــــال َوأَْرَضـــــى  :"َعلَـــــْيُكْم بِاْألَْبَكـــــاِر فَـــــِإنـَُّهنَّ أَْعـــــَذُب أَفـْ
    )١(بِاْلَيِسِري"

ثيبــــــاً قــــــال لـــــه: "َأَال تـََزوَّْجتَـَهــــــا ِبْكــــــرًا ُتَالِعبُــــــَك َوُتَالِعبـَُهــــــا  rتــــــزوج جــــــابر وملـــــا 
  )٢(َوُتَضاِحُكَك َوُتَضاِحُكَها".

 وثـــواLن األبكـــار تـــزوج فضـــيلة وفيـــه -مـــن فوائـــد احلـــديث  -قـــال النـــووي: 
 ،العشــرة وحســن ومضــاحكتها هلــا ومالطفتــه امرأتــه الرجــل مالعبــة وفيــه ،أفضــل
 إىل وإرشــادهم أحــواهلم وتفقــد أمــورهم عــن أصــحابه والكبــري اإلمــام لســؤا وفيــه

  )٣( .فيها املصلحة وجه على وتنبيههم مصاحلهم
سـنن أىب داود عـن  ففـي ويرغـب فيـه، الولـود املـرأة حيث على نكـاح rوكان 

 :  معقل بن يسار
َذاَت َحَسـٍب َوَمْنِصـٍب  فـََقـاَل ِإينِّ َأَصـْبُت اْمـرَأَةً  r"َجاَء َرُجٌل ِإَىل َرُسوِل اللَِّه 

ــَة فَـ  ــاُه الثَّالَِث ــَة فـَنَـَهــاُه، ُمثَّ أََت ــاُه الثَّانَِي ــُد أََفأَتـََزوَُّجَهــا؟ فـَنَـَهــاُه، ُمثَّ أََت نَـَهــاُه،  ِإالَّ أَنـََّهــا َال تَِل
  )٤".(فـََقاَل: تـََزوَُّجوا اْلَوُلوَد اْلَوُدوَد فَِإينِّ ُمَكاثٌِر ِبُكمْ 

 املـرأة ألتـزوج إين: يقـول كـان أنـه عنـه اهللا رضـي اباخلطـ بـن عمـر عن رويو    
 يا ذلك على حيملك وما: له فقيل ،أشتهيها وما وأطؤها حاجة من فيها يل وما

                                                 
  ).٦٢٣)، السلسلة الصحيحة رقم (١٥٠٨) صحيح اجلامع حديث رقم ((١
 باب استحباب نكاح البكر .)، ٧١٥) صحيح مسلم رقم ((٢
 ).١٠/٥٢شرح النووي على مسلم ( )(٣
)، السلســــــلة الصـــــحيحة رقــــــم ٦/١٥٩)، إرواء الغليـــــل (٢٩٤٠) صـــــحيح اجلـــــامع حــــــديث رقـــــم ((٤
  ) .١/١٦)، آداب الزفاف (١٢)، مشكاة املصابيح رقم (٢٣٨٣(



  

 

٧٨    ابالزواج أحكام وآد

 عليــه اهللا صــلى النــيب بــه يكــاثر مــن مــين اهللا خيــرج أن حــيب: قــال املــؤمنني؟ أمــري
 أعـــذب فــإVن باألبكـــار علــيكم": يقـــول مسعتــه وإين ،القيامـــة يــوم النبيـــني وســلم
 يعـين "،القيامـة يـوم األمـم بكـم مكـاثر وإين أرحامـا وأنتـق أخالقـا وأحسن أفواها
 ترمــي ألVــا نــاتق الولــد الكثــرية للمــرأة ويقــال، للولــد أقبــل "أرحامــا أنتــق": بقولــه

 )١( .رميا باألوالد
  )٢.(": "َختَيـَُّروا لُِنطَِفُكْم َواْنِكُحوا اْألَْكَفاَء َوأَْنِكُحوا إِلَْيِهمْ  rوقال 

@@@ 
  

 اختيار الزوجة الصاحلة
  على املرء أن حيسن اختيار الزوجة الصاحلة املؤمنة لتكون مربية ألوالده .

قـــــال: "تــــنكح املـــــرأة ألربــــع : ملاهلـــــا،  e، أن النــــيب  tفعــــن أيب هريـــــرة 
  .)٣(وحلسبها، وجلماهلا، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك"

أخــرب مبــا  eيف معــىن هــذا احلــديث أن النــيب قــال النــووي رمحــه اهللا: "الصــحيح 
يفعلــه النــاس يف العــادة، فــإVم يقصــدون هــذه اخلصــال األربــع، وآخرهــا عنــدهم 

  )٤(.ذات الدين، فاظفر أنت أيها املسرتشد بذات الدين. أ.هـ

                                                 
 ).٩/٢٧٧) تفسري القرطيب ((١
)، صحيح سـنن ابـن ماجـة بـرقم ١٠٦٧)، السلسلة الصحيحة رقم (٢٩٢٨) صحيح اجلامع رقم ((٢
)١٦٠٢.(   

  ).٣٦٢٠)، ومسلم يف كتاب الرضاع برقم(٥٠٩٠رواه البخاري يف كتاب النكاح برقم( )٣(
  ).١٠/٢٩٣) شرح النووي (٤(



  

 

٧٩    ابالزواج أحكام وآد

ـــا  ـــت يـــداك" كلمـــة معناهـــا احلـــث والتحـــريض، وقيـــل: هـــي هن وقولـــه: "ترب
ال واللفظ مشرتك بينهمـا، قابـل لكـل منهمـا، دعاٌء عليه بالفقر، وقيل: بكثرة امل

واآلخـر هنــا أظهــر. ومعنــاه: اظفــر بــذات الــدين ال تلتفــت إىل املــال ، وأكثــر اهللا 
  مالك، واهللا تعاىل أعلم.

فمـــن حـــق الولـــد علـــى والـــده أن حيســـن اختيـــار أمـــه، فـــزواج األب الصـــاحل واألم 
  الصاحلة ال شك أن مثرة وذرية ذلك الزواج ستكون صاحلة. 

ولننظر يف ِقّصة ذلك الشاب السارق الذي ملا أرادوا قطع يده! نادى القاضي 
وقال: اقطعوا يّد أمي ألنين وأنا صغري سرقت بيضة فتهلل وجهها وضحكت 

  يل؟ 

  ويف سؤال ملوقع اإلسالم سؤال وجواب ماهي مواصفات الزوجة الصاحلة؟

  احلمد للَّهاجلواب : 

رة ، يُبتلى املرء فيها لتُنظَر أعمالُه فيجاَزى عليها ملا كانت الدنيا مرحلًة إىل اآلخ

يوم القيامة ، كان لزاما على املسلم العاقل أن يتحرَّى يف دنياه كلَّ ما يعينه 

على حتصيل السعادة يف أخراه ، وأهم معني وأوىل نصري هو الصاحب الصاحل 



  

 

٨٠    ابالزواج أحكام وآد

يق التقي كما ، والذي يبدأ باeتمع املسلم الذي يعيش فيه ، مث باختيار الصد

  )١(. أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم : (َال ُتَصاِحْب ِإالَّ ُمْؤِمًنا)

مث ينتهي باختيار الزوجة الصاحلة اليت يتوسم فيها أن تكون خري معني ورفيق 

  إىل السعادة األبدية يف اجلنة عند اهللا سبحانه وتعاىل .

  انب احلياة :وتـََوسُُّم صالِح الزوجة ال بد أن يتمثل يف مجيع جو 

فهي اليت يظن فيها أن حتفظ نفسها وعرضها يف حضوره ومغيبه ، ويف الصغري 

  والكبري .

يقول سبحانه وتعاىل: (فالصَّاِحلَاُت َقانَِتاٌت َحاِفظَاٌت لِّْلَغْيِب ِمبَا َحِفَظ 

  )٢(. الّلُه)

ان وهي اليت تتحلى باخللق احلسن ، واألدب الرفيع ، فال يُعرف منها بذاءة لس
وال خبث جنان وال سوء عشرة ، بل تتحلى بالطيب والنقاء والصفاء ، وتتزين 

حبسن اخلطاب ولطف املعاملة ، وأهم من ذلك كله أن تتقبل النصيحة 
                                                 

  ) وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع .٤٨٣٢رواه أبو داود () ١(
  ) .٣٤) سورة النساء آية (٢(



  

 

٨١    ابالزواج أحكام وآد

وتستمع إليها بقلبها وعقلها ، وال تكون من اللوايت اعتدن اجلدال واملراء 
  والكربياء .

قال : كان يقال : النساء ثالث : قال األصمعّي : أخربنا شيٌخ من بين العنرب 
فهيّنٌة ليّنٌة عفيفة مسلمة ، تعني أهَلها على العيش وال تعُني العيَش على أهِلها 

، وأخرى وعاٌء للولد ، وأخرى ُغٌل قٍمِ◌ٌل ، يضعه الّله يف عنق من يشاء ، 
  ويفّكه عمن يشاء .

صربت ، وقال بعضهم : خري النساء اليت إذا أُعطيت شكرت ، وإذا ُحرمت 
  تسرك إذا نظرت ، وتطيعك إذا أمرت . 

وهي اليت حتافظ على صلتها برLا ، وتسعى دوما يف رفع رصيدها من اإلميان 
والتقوى ، فال ترتك فرضا ، وحترص على شيء من النفل ، وتقدم رضى اهللا 

  سبحانه على كل ما سواه.
يِن َترَِبْت ويف ذلك يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم : (فَاْظَفْر ِبَذا ِت الدِّ

واملرأة الصاحلة هي اليت ترى فيها مربية صادقًة ألبنائك ، تعلمهم  )١(. َيَداَك)
اإلسالم واخللق والقرآن ، وتغرس فيهم حب اهللا وحب رسوله وحب اخلري 

للناس ، وال يكون مهُّها من دنياهم فقط أن يبلغوا مراتب اجلاه واملال 
  والديانة واخللق والعلم . والشهادات ، بل مراتب التقوى

وجبانب ذلك كله ، ينبغي أن خيتار املسلم الزوجة اليت تسُكُن نفسه برؤيتها ، 
  ويرضى قلبه حبضورها ، فتمألُ عليه منزله ودنياه سعة وفرحا وسرورا . 

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال : ( ِقيَل : يَا َرُسوَل اللَِّه ! َأيُّ النَِّساِء َخٌري ؟ 
                                                 

  ) . ١٤٦٦) ومسلم (٤٨٠٢رواه البخاري () ١(



  

 

٨٢    ابالزواج أحكام وآد

ل : الِيت َتُسرُُّه ِإَذا َنظََر ِإليَها ، َوُتِطيُعُه ِإَذا أََمر ، َوال ُختَالُِفُه ِيف نَفِسَها َوال ِيف قا
   )١(. َمالِِه ِمبَا َيكرَُه )

قيل لعائشة رضي اهللا عنها : أي النساء أفضل ؟ فقالت : اليت ال تعرف عيب 
من الزينة لبعلها ، واإلبقاء املقال ، وال Nتدي ملكر الرجال ، فارغة القلب إال 

  )٢(. يف الصيانة على أهلها
  اختيار الزوج الصالح
 صفات الزوج الصاحل نعلى املرأة كذلك أن حتسن اختيار الزوج الصاحل وم

املواظبة على الصلوات اخلمس يف املسجد من أكرب األدلة على اخلري وفيها 
روط الزوج الصاحل هي أن أكرب وأهم ش املرأةخيفى على رفعة للدرجات، وال 

الدين واألخالق واألمانة والقدرة على حتمل املسئولية والرغبة يف العمل وحسن 
  .التواصل والتعامل مع الناس

وقد وجه النيب صلى اهللا عليه وسلم األولياء فقال: ( إذا أتاكم من ترضون دينه 
يتأمل وخلقه فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد كبري)، وعندما 

اإلنسان احلديث يالحظ أن هناك رفعا من شأن األخالق، وذلك ألن 
األخالق داخله يف الدين ومع ذلك أعاد ذكر األخالق ألن املرأة ال تستفيد 

  .من رجل متدين ال أخالق له

                                                 
  )١٨٣٨اين يف "السلسلة الصحيحة" () وحسنه األلب٢/٢٥١رواه أمحد () ١(
  ).١/٣٧٥) وعيون األخبار البن قتيبة (١/٤١٠انظر "حماضرات األدباء" الراغب األصفهاين () ٢(



  

 

٨٣    ابالزواج أحكام وآد

وحنن ننصح أولياء البنات بالسؤال عن أخالق من يتقدم لبناNم والوقوف على 
ها والتأكد من مواظبتهم على الصالة، وحرصهم أحواله األسر اليت خرجوا من

  :على مصادقة األخيار وقد أحسن من قال
 .عن املرء ال تسل وسل عن قرينه *** فكل قرين باملقارن يقتدي

وهناك أشياء ثانوية كتعليم الرجل جيدا، وتعامله مع الناس الطيب، وإذا وجد 
  .الدين واألخالق سهلت بقية األشياء

  :كما قال الشاعر
 .وكل كسر فإن الدين جيربه *** وليس لكسر قناة الدين جربان

ال يوجد إنسان خايل من العيوب، وهذا أمر يشمل النساء  إنه قولال نو 
والرجال، وطوىب ملن انغمرت سيئاته يف حبور حسناته، وإذا بلغ املاء قلتني مل 

  .الحيمل اخلبث، وكفى باملرء إمثا أن تعد معايبه، وطلب الكمال من احمل
وهذه وصييت للجميع بتقوى اهللا مث بكثرة اللجوء إليه، وأرجو أن تواظبوا على 

  .ذكره وشكره وحسن عبادته
@@@ 

 
  

ــاتـَْيِن َعَلــى َأن {: قــال اهللا تعــاىل  َنَتــيَّ َه ــُد َأْن أُنِكَحــَك ِإْحــَدى ابـْ ــاَل ِإنِّــي ُأرِي َق
اِنَي ِحَجـــٍج فَـــِإْن أَْتَمْمـــَت َعْشـــًرا َفِمـــْن ِعنـــِدَك َوَمـــا ُأرِيـــُد َأْن َأُشـــقَّ تَـــْأُجَرِني َثَمـــ

  )١.( }َعَلْيَك َسَتِجُدِني ِإن َشاء اللَُّه ِمَن الصَّاِلِحينَ 

                                                 
 ) .٢٧) سورة القصص اآلية ((١



  

 

٨٤    ابالزواج أحكام وآد

أن  :أنـه مسـع عبـد اهللا بـن عمـر رضـي اهللا عنهمـا حيـدث  ،سامل بن عبد اهللاعن 
يس بــن حذافــة عمــر بــن الخطــاب حــين تأيمــت حفصــة بنــت عمــر مــن خنــ

 ،قـد شـهد بـدرا تـوفي بالمدينـة rوكـان مـن أصـحاب رسـول اهللا  ،السهمي
إن شئت  :فقلت ،فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة :قال عمر

قد  :فقال ،سأنظر في أمري فلبثت ليالي :قال ،أنكحتك حفصة بنت عمر
ــدا لــي أن ال أتــزوج يــومي هــذا ــا بكــر :قــال عمــر ،ب إن  :فقلــت ،فلقيــت أب

شــئت أنكحتــك حفصــة بنــت عمــر فصــمت أبــو بكــر فلــم يرجــع إلــي شــيئا 
 rفلبثت ليالي ثـم خطبهـا رسـول اهللا  ،فكنت عليه أوجد مني على عثمان

لعلــك وجــدت علــي حــين عرضــت  :فقــال ،فأنكحتهــا إيــاه فلقينــي أبــو بكــر
فإنـه لـم يمنعنـي أن أرجـع  :قال، نعم : قلت  ؟علي حفصة فلم أرجع إليك

قــد ذكرهــا فلــم   rإال أنــي قــد علمــت أن رســول اهللا إليــك فيمــا عرضــت 
  )١.(ولو تركها لقبلتها rأكن ألفشي سر رسول اهللا 

يا رسول اهللا انكح أختي  بنت أبي  :أVا قالت  سفيانوكذلك رملة بنت أيب 
نعـم لسـت لـك بمخليـة وأحـب  :فقلـت "،أو تحبـين ذلـك" :فقال، سفيان 

 "،إن ذلــك ال يحــل لـــي: " rفقــال النبــي   ،مــن شــاركني فــي خيــر أختـــي
ــنكح بنــت أبــي ســلمة :قلــت ــا نحــدث أنــك تريــد أن ت بنــت أم " :قــال ،فإن
لو أنها لم تكن ربيبتي فـي حجـري مـا حلـت " :فقال "،نعم" :قلت "،سلمة

لي إنها البنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سـلمة ثويبـة فـال تعرضـن علـي 

                                                 
 ) .٣٧٨٣) رواه البخاري برقم ((١



  

 

٨٥    ابالزواج أحكام وآد

ألبـي لهـب كـان أبـو لهـب  وثويبـة مـوالة: قال عـروة  "،بناتكن وال أخواتكن
 ،يبـةٍ حِ  فلما مات أبو لهـب أريـه بعـض أهلـه بشـرِّ  rأعتقها فأرضعت النبي 

أبـو لهــب لـم ألـق أنـي ســقيت فـي هـذه بعتــاقتي  :قـال ،مـاذا لقيــت :قـال لـه
  )١.("ثويبة

  ، أي بسوء حال . يبةٍ حِ  بشرِّ قوله : 

ا رسـول ي :قلت  :قال t عن علي ،عن أيب عبد الرمحن ،عن سعد بن عبيدة
نعم بنـت  :قلت "،وعندكم شيء" :فقال ،ق في قريش وتدعنااهللا مالك تنوَّ 

ــــة أخــــي مــــن : " rفقــــال رســــول اهللا   ،حمــــزة ــــي إنهــــا ابن إنهــــا ال تحــــل ل
  )٢.(" الرضاعة
  ، أي ختتار وتبالغ يف االختيار . قتنوَّ قوله : 

 @@@ 
  

 
منــة أن تعــرض نفســها علــى الرجــل الصــاحل وحتــرص علــى ذلــك ، جيــوز للمــرأة املؤ 

  ألن املؤمن يكرمها وال يظلمها . 
كانـت " : قـال ،عن أبيـه ،حدثنا هشام ،حدثنا بن فضيل ،حممد بن سالمفعن 

ــيب   ــت حكــيم مــن الالئــي وهــنب أنفســهن للن ــت عائشــة،  rخولــة بن أمــا  :فقال
                                                 

حيــرم مــن ) ، بــاب وأمهــاتكم الــاليت أرضــعنكم وحيــرم مــن الرضــاعة مــا ٤٨١٣) رواه البخــاري بــرقم ((١
 ) ، باب حترمي الربيبة وأخت املرأة . ١٤٤٩النسب ، ومسلم برقم (

 ) ، باب حترمي ابنة األخ من الرضاعة .    ١٤٤٦) رواه مسلم برقم ((٢



  

 

٨٦    ابالزواج أحكام وآد

رجـي مـن تشـاء مـنهن قلـت يـا تستحي املرأة أن Nب نفسها للرجل فلما نزلـت ت
   )١" .(رسول اهللا ما أرى ربك إال يسارع يف هواك

أي فيحــل لــه  ألحــد،قولــه بــاب هــل للمــرأة أن Nــب نفســها قــال ابــن حجــر : 
 ،ذكـر مهـردون جمـرد اهلبـة مـن  :إحـدامها :وهذا يتناول صـورتني ،نكاحها بذلك

إىل بطـــالن النكـــاح فالصـــورة األوىل ذهـــب اجلمهــور  ،العقـــد بلفـــظ اهلبــة :والثــاين
أن تـزوج  :وقال األوزاعي ،جيب مهر املثل :وأجازه احلنفية واألوزاعي ولكن قالوا

وحجـــة اجلمهـــور قولـــه تعـــاىل  ،بلفـــظ اهلبـــة وشـــرط أن ال مهـــر مل يصـــح النكـــاح
وأنـه يتـزوج بلفـظ   rوا ذلـك مـن خصائصـه دّ َعـخالصة لك مـن دون املـؤمنني فَـ 

وأجاب اeيزون عن ذلـك بـان املـراد أن  ، املاليف احلال وال يفال اهلبة بغري مهر 
الواهبــة ختــتص بــه ال مطلــق اهلبــة والصــورة الثانيــة ذهــب الشــافعية وطائفــة إىل أن 

بلفــظ النكــاح أو التــزويج ألVمــا الصــرحيان اللــذان ورد Lمــا  إالالنكــاح ال يصــح 
واحــتج الطحــاوي  ،وذهــب األكثــر إىل أنــه يصــح بالكنايــات ،القــرآن واحلــديث
    )٢.اهـ.(الطالق فإنه جيوز بصرائحه وبكناياته مع القصد  هلم بالقياس على

وقال عز  ،فسمى اهللا تبارك وتعاىل النكاح امسني النكاح والتزويج: قال الشافعي
Zo { : قــال اهللا تعــاىل:وجــل r&zê öD $# ur ºp oYÏB ÷sïB bÎ) ôM t7yd ur $ pk|¦øÿ tR ÄcÓÉ< ¨Z= Ï9 ÷bÎ) yä# uër& êÓÉ< ¨Z9 $# br& 

$ uh ys Å3Z tF ó¡ oÑ Zp |Á Ï9% s{ y7 ©9 Ï̀B Èbr ßä tûü ÏZ ÏB ÷sßJ ø9$# {).٣(   

                                                 
) ، ١٤٦٤)، باب هل للمرأة أن Nب نفسها ألحـد، ومسـلم بـرقم (٤٨٢٣) رواه البخاري برقم ( (١

  باب جواز هبتها نوبتها لضرNا .   
 ) .٩/١٦٤فتح الباري () (٢
  ) .٥٠) سورة األحزاب اآلية ((٣



  

 

٨٧    ابالزواج أحكام وآد

واهلبـــة واهللا تعـــاىل أعلـــم  ،دون املـــؤمنني rفأبــان جـــل ثنـــاؤه أن اهلبـــة لرســـول اهللا 
ويف هـذا  ،جنمع أن ينعقـد لـه عليهـا عقـدة النكـاح بـأن Nـب نفسـها لـه بـال مهـر

وال يقـع بكـالم غريمهـا  داللة على أن ال جيوز نكاح إال باسم النكـاح أو التـزويج
وإن كانت معه نية التزويج وأنه خمالف للطالق الذي يقع مبـا يشـبه الطـالق مـن 

    )١.اهـ.( الكالم مع نية
@@@ 

  المرأة التي أوصى النبي صلى اهللا عليه وسلم بنكاحها

من ف واحلرص عليها ،بنكاح ذات الدين ،  أوصى النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ؟ صفاNاوما هي ذات الدين 

تـُْنَكُح "وسلم يف نكاح ذات الدين فقال : أ. رغَّب النيب صلى اهللا عليه      
يِن َترَِبْت اْلَمْرأَُة َألْرَبٍع : ِلَماِهلَا ، َوحلََِسِبَها ، َوَمجَاِهلَا ، َوِلِديِنَها ، فَاْظَفْر ِبذَ  اِت الدِّ

  )٢( ."َيَداكَ 
  : -رمحه اهللا  –قال عبد العظيم آبادي 

عىن : أن الالئق بذي الدين واملروءة أن يكون الدين مطمَح نظره يف كل وامل
شيء ، ال سيما فيما تطول صحبته ، فأمره النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ي هو غاية البغية .بتحصيل صاحبة الدِّين الذ
يقال : ترب الرجل ، أي : افتقر ، كأنه قال : " تلصق بالرتاب  "تربت يداك"

، والتشمري يف طلب بل احلث على اجلد ‘ به ها هنا الدعاء  " ، وال يُراد
                                                 

 ).٥/٣٧) األم ((١
 ) . ١٤٦٦) ومسلم (  ٥٠٩٠رواه البخاري (  )(٢



  

 

٨٨    ابالزواج أحكام وآد

  )١( .املأمور به
ب. وأما صفات النساء ذوات الدِّين فقد أمكننا الوقوف على كثٍري من 

الصفات اليت يصدق على من اتصف Lا من النساء أن تكون من ذوات الدِّين 
  ، ومنها :

لصفات ، فمن كانت من . حسن االعتقاد ، وهذه الصفة على رأس قائمة ا١
أهل السنَّة واجلماعة فإVا تكون حققت أعلى وأغلى صفة يف ذوات الدين ، 
ومن كانت من أهل البدع والضالل فإVا ليست من ذوات الدِّين الاليت ُرغِّب 

املسلم بالتزوج منهنَّ ؛ ملا هلنَّ من أثٍر سيئ على الزوج أو على أوالده ، أو 
  على كليهما .

  لزوج ، وعدم خمالفته إذا أمر باحلق .. طاعة ا٢
ٌر ؟  َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة قَاَل : ِقيَل لَِرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأيُّ النَِّساِء َخيـْ

ا ِمبَا قَاَل : الَِّيت َتُسرُُّه ِإَذا َنظََر ، َوُتِطيُعُه ِإَذا أََمَر ، َوَال ُختَالُِفُه ِيف نـَْفِسَها َوَماهلَِ 
  )٢( َيْكَرُه .

فجمع النيب صلى اهللا عليه وسلم ثالث صفات عظيمة يف الزوجة الصاحلة 
ة ، وهي :   اخلريِّ

  أوهلا : إذا نظر إليها سرَّته بِدينها ، وبأخالقها ، ومبعاملتها ، ومبظهرها .
  وثانيها : إذا غاب عنها حفظته يف عرضها ، وحفظته يف ماله .

  ها أطاعته ، ما مل يأمرها مبعصية .وثالثها : إذا أمر 

                                                 
 ) . ٣١/  ٦عون املعبود " ( ) (١
 ) ، وصححه األلباين يف " صحيح النسائي " . ٣١٣١رواه النسائي ( ) (٢



  

 

٨٩    ابالزواج أحكام وآد

  . إعانة الزوج على إميانه ودينه ، تأمره بالطاعات ، ومتنعه من احملرَّمات .٣
َعْن ثـَْوبَاَن قَاَل : َلمَّا نـََزَل ِيف اْلِفضَِّة َوالذََّهِب َما نـََزَل قَاُلوا : َفَأيَّ اْلَماِل نـَتَِّخُذ ؟ 

ُكْم َذِلَك َفَأْوَضَع َعَلى بَِعريِِه َفَأْدَرَك النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه قَاَل ُعَمُر : َفأَنَا أَْعَلُم لَ 
َوَسلََّم َوأَنَا ِيف أَثَرِِه فـََقاَل : يَا َرُسوَل اللَِّه َأيَّ اْلَماِل نـَتَِّخُذ ؟ فـََقاَل : لَِيتَِّخْذ 

دَُكْم َعَلى أَْمِر ُمْؤِمَنًة تُِعُني َأحَ  َأَحدُُكْم قـَْلًبا َشاِكرًا ، َوِلَسانًا َذاِكرًا ، َوَزْوَجةً 
  )١( .اْآلِخَرةِ 

  : -رمحه اهللا  –قال املباركفوري 
( وزوجة مؤمنة تعينه على إميانه ) أي : على دينه ، بأن تذكره الصالة ، 

   )٢( .والصوم ، وغريمها من العبادات ، ومتنعه من الزنا ، وسائر احملرمات
ومن صفات الصاحلات : أن تكون مطيعة لرLا ،  . أن تكون امرأًة صاحلة ،٤

  حال غيبة الزوج .وقائمة حبق زوجها يف ماله ، ويف نفسها ، ولو يف 
  )٣( .الصَّاِحلَاُت : قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت لِْلَغْيِب ِمبَا َحِفَظ اللَُّه )قال تعاىل: (َ 

  : - رمحه اهللا  –قال الشيخ عبد الرمحن السعدي 
  َقانَِتاٌت ) أي : مطيعات هللا تعاىل . ( فَالصَّاِحلَاتُ 

( َحاِفظَاٌت لِْلَغْيِب ) أي : مطيعات ألزواجهن ، حىت يف الغيب حتفظ بعلها 
بنفسها ، وماله ، وذلك حبفظ اهللا هلن وتوفيقه هلن ، ال من أنفسهن ، فإن 

                                                 
)  ١٨٥٦َوتُِعينُـُه َعلَـى ِإميَانِـِه ) ، وابـن ماجـه ( ) وحسَّنه ، ويف آخـره : (  ٣٠٩٤رواه الرتمذي (  )(١
 ، وصححه األلباين يف " صحيح الرتمذي " . -واللفظ له  –
  ) . ٣٩٠/  ٨حتفة األحوذي (  )(٢
 ) .٣٤) سورة النساء آية ((٣



  

 

٩٠    ابالزواج أحكام وآد

ما أمهه من أمر دينه  النفس أمارة بالسوء ، ولكن من توكل على اهللا كفاه
  )١( .ودنياه

أَْرَبٌع "ُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : وَعْن َسْعِد ْبِن َأِىب َوقَّاٍص قَاَل : قَاَل َرُسو 
الصَّاِلُح ، َواْلَمرَْكُب  َكُن ألَواِسُع ، َواَجلَارُ ِمَن اَلسَعاَدِة : اْلَمْرأَُة الصَّاحلَُِة ، َواْلَمسْ 

يُق ، اُر السُّوُء ، واملرأة اَلسُّوُء ، َواْلَمْسَكُن اَلضاَهلَِينُء ، َوأَْرَبع ِمَن اَلًشَقاَوِة : َاجلَْ 
  )٢(".َواْلَمرَْكُب السُّوءُ 

  : -رمحه اهللا  –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
املرأة الصاحلة تكون يف صحبة زوجها الرجل الصاحل سنني كثرية ، وهي متاعه 

أة املؤمنة ، إن الدنيا متاع ، وخري متاعها املر "ل اهللا : الذي قال فيها رسو 
غبت عنها حفظتك يف  نظرت إليها أعجبتك ، وإن أمرNا أطاعتك ، وإن

  . "نفسها ومالك
لساناً "ملهاجرون أي املال نتخذ فقال : وهي اليت أمر Lا النيب يف قوله ملا سأله ا

  )٣(".ة صاحلًة تعني أحدكم على إميانهذاكراً ، وقلباً شاكراً ، أو امرأ

ودة والرمحة ما امنتَّ اهللا تعاىل Lا يف كتابه ، فيكون أمل ويكون منها من امل
الفراق أشد عليها من املوت أحيانا وأشد من ذهاب املال وأشد من فراق 
األوطان ، خصوصا إن كان بأحدمها عالقة من صاحبه ، أو كان بينهما 

                                                 
 ) . ١٧٧تفسري السعدي " ( ص  )(١
السلســــلة الصــــحيحة "  ) ، وصــــححه األلبــــاين يف " ١٢٣٢رواه ابــــن حبــــان يف " صــــحيحه " (  )(٢
 ) . ١٩١٤) ، و" صحيح الرتغيب " (  ٢٨٢( 
 رواه الرتمذي ، من حديث سامل بن أيب اجلعد ، عن ثوبان . )(٣



  

 

٩١    ابالزواج أحكام وآد

  )١( أطفال يضيعون بالفراق ويفسد حاهلم .
  . حسن األدب ، والعلم .٥

َثَالثٌَة "اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم :   موَسى اَألْشعرِي قَاَل : قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّىَعْن أيب
َهلُْم َأْجرَاِن : َرُجٌل ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب آَمَن بَِنِبيِِّه َوآَمَن ِمبَُحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 

َحقَّ اللَِّه َوَحقَّ َمَوالِيِه ، َوَرُجٌل َكاَنْت ِعْنَدُه أََمٌة  َوَسلََّم ، َواْلَعْبُد اْلَمْمُلوُك ِإَذا أَدَّى
تَـَزوََّجَها فـََلُه َفَأدَّبـََها َفَأْحَسَن تَْأِديبَـَها َوَعلََّمَها َفَأْحَسَن تـَْعِليَمَها ُمثَّ أَْعتَـَقَها فَـ 

   )٢(."َأْجرَانِ 

  : -رمحه اهللا  –قال املباركفوري 
ها اخلصال احلميدة : مما يتعلق بأدب اخلدمة ؛ إذ ( فأدLَّا ) : أي : علَّم

   األدب هو : حسن األحوال من القيام والتعود ، وحسن األخالق .
( فأحسن أدLا ) ويف رواية الشيخني : " فأحسن تأديبها " و " إحسان 
 : " تأديبها " هو : االستعمال علمها الرفق واللطف ، وزاد يف رواية الشيخني

   )٣(".عليمهاوعلمها فأحسن ت
  . القيام بالطاعات ، والعفة عن احملرَّمات .٦

وهذا من معاين ( ذات الدِّين ) الواردة يف احلديث الصحيح الذي سقناه يف 
  أول اجلواب .

  : -رمحه اهللا  –قال اخلطيب الشربيين الشافعي 
                                                 

 ) . ٢٩٩/  ٣٥جمموع الفتاوى ( ) (١
 ) . ١٥٤) ومسلم (  ٩٧رواه البخاري ( ) (٢
 ) . ٢١٨/  ٤حتفة األحوذي " (  )(٣



  

 

٩٢    ابالزواج أحكام وآد

  )١(".حلات ، والعفَّة عن احملرماتواملراد بالدِّين : الطاعات ، واألعمال الصا
بل إن املرأة اليت جتمع بني طاعة رLا بفعل ما أمر به من الواجبات ، وترك ما 

Vى عنه من احملرمات ، وطاعة زوجها : بشرها النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   بكرامة عالية عند دخول اجلنة .

فـَْرَجَها ففي احلديث : ( ِإَذا َصلَّْت اْلَمْرأَُة َمخَْسَها َوَصاَمْت َشْهَرَها َوَحِفَظْت 
  )٢(".أَبـَْواِب اْجلَنَِّة ِشْئتِ  َوَأطَاَعْت َزْوَجَها ِقيَل َهلَا اْدُخِلي اْجلَنََّة ِمْن َأيِّ 

  العابدة ، والصائمة . 
رًا ِمْنُكنَّ ُمْسِلَماٍت  قال تعاىل : ( َعَسى َربُُّه ِإْن طَلََّقُكنَّ َأْن يـُْبِدَلُه أَْزَواًجا َخيـْ

  )٣(".اٍت ثـَيَِّباٍت َوأَْبَكاراً تَائَِباٍت َعاِبَداٍت َساِئحَ ُمْؤِمَناٍت َقانَِتاٍت 
  : - رمحه اهللا  –قال البغوي 

رًا ِمْنُكنَّ ُمْسِلَماٍت ) خاضعات هللا بالطاعة .   ( َأْن يـُْبِدَلُه أَْزَواًجا َخيـْ
  ( ُمْؤِمَناٍت ) مصدقات بتوحيد اهللا .

  مصليات .( َقانَِتاٍت ) طائعات ، وقيل : داعيات ، وقيل : 
وقيل : يسحن  ت ،( َساِئَحاٍت ) صائمات ، وقال زيد بن أسلم : مهاجرا

  )٤( .معه حيث ما ساح

                                                 
 ) . ١٢٧/  ٣مغين احملتاج " ( ) (١
) وغريه ، وحسنه األلباين لغريه يف صحيح الرتغيب ، وكذا األرناؤوط يف ختريج ١٦٦٤رواه أمحد ( )(٢

  املسند .
 ) .٥) سورة التحرمي آية ((٣
 ) . ١٦٨/  ٨تفسري البغوي " (  )(٤



  

 

٩٣    ابالزواج أحكام وآد

وLذا يعرف أن " الدِّين " كلمة جامعة ، تشمل أصنافاً من العبادات ، وأنواعاً 
من الطاعات ، ومشائل وأخالق ، وال بدَّ من التنبيه أن ما ذكرناه من تلك 

يس درجة واحدة عند النساء ، بل هو درجات كما هو األوصاف واألفعال ل
مشاهد ومعلوم . وكلما كانت أكثر حياء وعلماً وعبادة ، كانت أقرب 

  للمقصود من الظفر Lا للنكاح .
وبكل حال فإن ذات الدين هي اليت تصلح للرجل لتحفظ له دينه ، وتعينه 

، وتريب له أوالده  نهاعلى آخرته ، وتسره إذا نظر إليها ، وحتفظه إذا غاب ع
  )١(هذا جواب لسؤال. .خري تربية

  ويف سؤال آخر :

تقدمت خلطبة فتاة متدينة جدا وليست مجيلة ، وأرغب بزوجة أمجل ، فما 
   الصواب ؟.
 احلمد هللاجلواب : 

من املقاصد العظيمة اليت شرع الزواج ألجلها ، حتقيق العفة ، وإحصان النفس 
لتحقيق ذلك جاءت الشريعة باحلث على النظر ، وقصر الطرف عن احلرام ، و 

إىل املخطوبة قبل الزواج Lا ، ليكون أدعى لتحقيق املودة واأللفة واحملبة بينهما 
، فتنشأ أسرة سعيدة ، أساسها احملبة واملودة واالحرتام ، فال تطمع نفس أحد 

اليت الزوجني إىل غري ما أحل اهللا له ، وهلذا كان اجلمال واحدا من الصفات 
  يستحب احلرص عليها وااللتفات إليها .

                                                 
 ) اإلسالم سؤال وجواب .(١



  

 

٩٤    ابالزواج أحكام وآد

  ) :٢/٦٢١جاء يف "شرح منتهى اإلرادات" من كتب احلنابلة (

" ويسن أيضا َختَيـُُّر اجلميلة ، ألنه أسكن لنفسه ، وأغض لبصره ، وأكمل 
  ملودته ؛ ولذلك شرع النظر قبل النكاح .

اللَِّه ! َأيُّ النَِّساِء َخٌري ؟ ِقيَل : يَا َرُسوَل "أيب هريرة رضي اهللا عنه قال :  وعن
َوال ِيف قال : الِيت َتُسرُُّه ِإَذا َنظََر ِإليَها ، َوُتِطيُعُه ِإَذا أََمر ، َوال ُختَالُِفُه ِيف نَفِسَها 

  )١( .انتهى ".َمالِِه ِمبَا َيكرَهُ 

وقد استحب بعض أهل العلم إذا أراد الرجل خطبة الفتاة أن يبدأ بالسؤال عن 
أوال ، مث يسأل عن الدين ، وذلك ملا ُعِلَم من رغبة الناس باجلمال يف  مجاهلا

  املقام األول .

  ) :٢/٦٢١يقول اإلمام البهويت يف "شرح منتهى اإلرادات" (

" وال يسأل عن دينها حىت ُحيمد له مجاهلا ، قال أمحد : إذا خطب رجل امرأة 
محد تزوج ، وإن مل  سأل عن مجاهلا أوال ، فإن ُمحد سأل عن دينها ، فإن

حيمد يكون ردها ألجل الدين ، وال يسأل أوال عن الدين ، فإن ُمحد سأل عن 
  اجلمال ، فان مل حيمد ردَّها للجمال ال للدين " انتهى .

                                                 
  .)١٨٣٨وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة ( ،)٢/٢٥١رواه أمحد ( )(١



  

 

٩٥    ابالزواج أحكام وآد

ومها  - وإمنا املذموم أن يسعى املرء يف طلب اجلمال ، وينسى اخللق والدين 
ثر الناس ، جاء احلديث ، وملا كان هذا حال أك -أساس السعادة والصالح 

الشريف حيثهم على الظفر بذات الدين واخللق ، ليوقف اندفاع الناس إىل 
  املظهر ، وغفلتهم عن احلقيقة واملخرب .

  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال :

يِن َوِلِديِنَها ، فَاظَفر بِ  تُنَكُح املرأُة ألرَبٍع : ِلَماِهلَا ، َوحلََِسِبَها ، َوَمجَاِهلَا ،" َذاِت الدِّ
  )١(."َترَِبت َيَداكَ 

  ) :١٠/٥٢قال النووي يف "شرح مسلم" (

" الصحيح يف معىن هذا احلديث : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أخرب مبا 
يفعله الناس يف العادة ، فإVم يقصدون هذه اخلصال األربع ، وآخرها عندهم 

  أيها املسرتشد بذات الدين " انتهى .ذات الدين ، فاظفر أنت 

وليس القول باستحباب قصد اجلمال يف املخطوبة يعين اشرتاط اجلمال الفائق 
، فيضع الشاب يف خميلته صورة فتاة من أمجل نساء الدنيا ، ويقطع العمر حبثا 

عن تلك الصورة اليت يريد ، والغالب أنه ال جيدها ، وإن وجدها فقد تكون 
  واخللق .ضعيفة الدين 

                                                 
  ).٣٦٢٠)، ومسلم يف كتاب الرضاع برقم(٥٠٩٠رواه البخاري يف كتاب النكاح برقم() ١(



  

 

٩٦    ابالزواج أحكام وآد

بل املراد من اجلمال هو اجلمال الذي يعف املرء به نفسه عن احلرام ، ويقصر 
به نظره عن غريها من النساء ، ومقياسه خيتلف يف كل شخص حبسبه ، 

  والفصل فيه يرجع إىل رأي املتقدم للخطبة .

أن ال تقدم على خطبة فتاة ، إال إذا كنت  –أخي السائل  -فالنصيحة لك 
Vا على املستوى الذي يكفيك من اجلمال والقبول ، حىت ال تكون تعلم أ

املسالة جمرد محاس يف أول األمر ، مث تفرت نفسك ، أو تبدأ يف التطلع إىل وضع 
  جديد ، وهنا يبدأ مشوار عسري من املشكالت يف احلياة الزوجية .

  ومع كل ذلك ، فليكن مقياس الدين حاكما على كل ما سواه .

ة املتوازنة ، والتفكري املتزن ، تقوم احلياة الزوجية السعيدة ، إن شاء وLذه النظر 
  اهللا تعاىل .

  )١(. واهللا أعلم أسأل اهللا أن يوفقك ويكتب لك اخلري .

  :للشيخ عبدالكرمي اخلضري ، يقول السؤال  ويف سؤال آخر
أريد أن أتزوج وأشاروا إىل أخت حتفظ القرآن وهي من أسرة طيبة ومن نفس 

ييت ونشأيت ولست منجذباً إليها جسدياً ، هي جذابة لكن ليست يل. جنس
فهل دينها وأسرNا وعالقتها بالقرآن وملبسها املالئم يكفي ؟ ماذا أفعل؟ وما 

مدى أمهية اجلانب اجلسدي؟ إVا ليست سيئة لكن ليست إىل احلد الذي 

                                                 
  اإلسالم سؤال وجواب )١(



  

 

٩٧    ابالزواج أحكام وآد

  أريده.
 احلمد هللا اجلواب :

دين كما أوصى بذلك النيب صلى اهللا إذا أردت أن تتزوج فاحبث عن ذات ال
عليه وسلم بقوله : فاظفر بذات الدين تربت يداك . وال مانع من أن يبحث 

اإلنسان مع ذلك عن ما يساعده على غض البصر من مجاٍل وغريه ، وهو 
مطلب معترب ولذا أخرب عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله : تنكح املرأة 

فإذا خشيت أن تسيء إىل هذه املرأة بسبب عدم  ألربع وذكر منها اجلمال .
  . اجنذابك هلا فال تقدم على الزواج Lا . واهللا املوفق

  )١(.كتبه : الشيخ عبد الكرمي اخلضري

 وورد سؤال آخر نذكره للفائدة :
نا متزوج منذ عدة سنوات ، وقد كنت موفقاً يف السنتني األوليتني من زواجي أ

ك بدأت أجد يف نفسي شيئاً من الكره لزوجيت وأحب زوجيت ، ولكن بعد ذل
.. ليس يف دينها فهي ذات دين وخلق عظيم وهللا احلمد ولكن يف مجاهلا مل 

يكن بالقدر الذي يعفين ويغض بصري ، وأخاف من ظلمها ألن حاليت 
النفسية جتعلين مهموماً معها أحياناً وأعبس يف وجهها أحياناً بدون سبب ، 

تطيع الزواج بأخرى ألين غري قادر مالياً ، وفكرت بالزواج واملشكلة أنين ال أس
عن طريق القرض ولكن سأعيش فقرياً بسبب القرض ، وقد فكرت كثرياً يف 

                                                 
   اإلسالم سؤال وجواب .) ١(



  

 

٩٨    ابالزواج أحكام وآد

تسرحيها بإحسان واستبداهلا بغريها ولكن يل منها أطفال وهي حتبين جداً ، 
وقد أجهدين التفكري وأرقين يف منامي ألين ال أدري ماذا أفعل فما العمل 

   أثابكم اهللا ؟.
أخي الكرمي .. أشكر لك ثقتك واسأل اهللا تعاىل لنا ،  احلمد هللاجلواب : 

  -ولك التوفيق والسداد والرشاد .. أما عن استشارتك فتعليقي عليها ما يلي :

أوًال : املشكلة لديك ليست يف زواجك مرة أخرى .. أو طالقها ..!! املشكلة 
ت غري قادر على الزواج اآلخر .. فأمسك كما تذكر مشكلة مادية ..! ومادم

  عليك زوجتك حىت يرزقك اهللا .

ثانياً : عندما تستطيع ومتلك القدرة املالية .. فاحلمد هللا قد أبيح لك التعدد .. 
  وهو من وجهة نظري أيسر للمرأة من طالقها خاصة وأن لك منها أطفاًال .

ا وجدت فيها الكثري من ثالثاً : حاول أن تنظر للموضوع من زاوية أخرى فرمب
اإلجيابيات فاجلمال ليس كل شيء .. املعاشرة والتعامل .. وأمور كثرية تتغلب 
يف النهاية على الشكل .. ألنك مع الوقت تعتاد على الشكل ويبقى التعامل 

  هو املقياس ..؟!

رابعاً : هب أنك وجدت امرأة مجيلة جداً وتزوجتها .. مث بدأت تتعامل معك 
اٍل أو وقح .. أو أساءت إليك أو إىل أسرتك وبيتك ..!! ماذا بشكل متع

  تفعل ؟!



  

 

٩٩    ابالزواج أحكام وآد

خامساً : كن موضوعياً يف نظرتك .. وال حتمل نفسك ماال تطيق ..           
وانظر لألمر من خمتلف جوانبه ( .. فـََعَسى َأن َتْكَرُهواْ َشْيًئا َوَجيَْعَل الّلُه ِفيِه 

رًا َكِثريًا )    )١(.َخيـْ

فاظفر بذات الدين تربت يداك : "النيب صلوات اهللا وسالمه عليه  يةوتذكر وص
  )٢(.".. احلديث

   .اهـ.سدد على طريق اخلري واحلق خطاكوفقك اهللا ومحاك و 

    )٣(.أجاب عليه : أمحد املقبل
  إباحة النظر للرجل والمرأة بنیة الزواج

وهـو مـن ، ر رع احلكيم ملن يريد الزواج أن ينظـر كـال الطـرفني لآلخـاأباح الش
، وهـي  أن يـرى منهـا الوجـه والكفـني خلطبة امرأة الرجلفإذا تقدم احلق الشرعي، 

  . كذلك هلا احلق أن تنظر إىل من تقدم خلطبتها
  )٤( ).حسنهن أعجبك ولو أزواج من Lن تبدل أن والقال اهللا تعاىل: ( 

                                                 
  . )١٩( آيةسورة النساء  )١(
  ).٣٦٢٠( )، ومسلم يف كتاب الرضاع برقم٥٠٩٠( ) رواه البخاري يف كتاب النكاح برقم٢(
  اإلسالم سؤال وجواب) ٣(

  ) .٥٢ورة األحزاب اآلية () س(٤
 ميينــك ملكـت مـا إال حسـنهن أعجبـك ولـو أزواج مـن Lــن تبـدل أن وال بعـد مـن النسـاء لـك حيـل ال 

   . رقيبا شيء كل  على اهللا وكان
وجماهــــد  ، عبـــاس كـــابن - ذكــــر غـــري واحـــد مــــن العلمـــاء يف تفســــري هـــذه اآليـــة : "قـــال ابـــن كثـــري

ــ ، وابــن زيــد وقتــادة ، والضــحاك ، ، ــيب  -، وغــريهم  جريــر نواب ــت جمــازاة ألزواج الن أن هــذه اآليــة نزل



  

 

١٠٠    ابالزواج أحكام وآد

 ديريــ مــن إىل الرجــل ينظــر أن جــواز علــى دليــل اآليــة هــذه يف قــال القــرطيب:
   )١(.زواجها

: "أََنظَــْرَت r فقـال لــه رسـول اهللا ،امــرأة أن يتـزوجاملغــرية بـن شــعبة  وملـا أراد
َنُكَما". َها فَِإنَُّه َأْجَدُر َأْن يـُْؤَدَم بـَيـْ َها ؟ قـُْلُت : َال ، قَاَل ، َفاْنظُْر إِلَيـْ   )٢(إِلَيـْ

أََة فَــــِإِن قـــال: "ِإَذا َخطَـــَب َأَحــــدُُكُم اْلَمـــرْ  rأن رســــول اهللا  tوعـــن جـــابر 
ـــاَل: َفَخطَْبـــُت َجارِيَـــًة  اْســـَتطَاَع َأْن يـَْنظُـــَر ِإَىل َمـــا يَـــْدُعوُه ِإَىل ِنَكاِحَهـــا فـَْليَـْفَعـــْل، َق

َها َما َدَعاِين ِإَىل ِنَكاِحَها َوتـََزوُِّجَها فـَتَـَزوَّْجتـَُها"    )٣.(َفُكْنُت َأَختَبَّأُ َهلَا َحىتَّ رَأَْيُت ِمنـْ
فأتـاه رجـل فـأخربه  rالنـيب  عنـد كنـت" :قال t هريرةعن أيب  ،عن أيب حازم

ال  :قـال ؟"أنظـرت إليهـا: "rفقـال لـه رسـول اهللا  ، أنه تزوج امرأة مـن األنصـار
    )٤".(فاذهب فانظر إليها فإن يف أعني األنصار شيئاً " :قال، 

                                                                                                                       
يف اختيارهن اهللا ورسـوله والـدار اآلخـرة ، ملـا  صلى اهللا عليه وسلم ورضا عنهن ، على حسن صنيعهن

خريهن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ، كمـا تقـدم يف اآليـة . فلمـا اخـرتن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه 
يتزوج بغريهن ، أو يستبدل Lن أزواجا  أن [ اهللا ] قصره عليهن ، وحرم عليه أن وسلم ، كان جزاؤهن

غريهن ، ولو أعجبه حسنهن إال اإلماء والسراري فال حجر عليه فيهن . مث إنه تعاىل رفـع عنـه احلجـر 
يف ذلــك ونســخ حكــم هــذه اآليــة ، وأبــاح لــه التــزوج ، ولكــن مل يقــع منــه بعــد ذلــك تــزوج لتكــون املنــة 

  . اهـ "سول صلى اهللا عليه وسلم عليهنللر 
 ).١٤/١٩٣تفسري القرطيب ( )(١
)، صــحيح ســنن ابــن ماجــة ٩٦)، السلســلة الصــحيحة رقــم (٨٥٩) صــحيح اجلــامع حــديث رقــم ((٢

  ).٢١٢)، غاية املرام رقم (٣١٠٧)، مشكاة املصابيح رقم (١٥١١رقم (
  ).٣١٠٦)، مشكاة املصابيح(٩٩)، السلسلة الصحيحة رقم (١٨٣٢) صحيح أيب داود رقم ((٣
 ) ، باب ندب النظر إىل وجه املرأة وكفيها ملن يريد تزوجها .١٤٢٤) رواه مسلم برقم ((٤



  

 

١٠١    ابالزواج أحكام وآد

يـا  :فقالـت r جاءت امـرأة إىل رسـول اهللا :عن سهل بن سعد الساعدي قالو 
فصـــعد النظـــر    rفنظـــر إليهـــا رســـول اهللا  ،أهـــب لـــك نفســـي رســـول اهللا جئـــت

 رأسه فلما رأت املرأة أنه مل يقض فيهـا شـيئاً  r وبه مث طأطأ رسول اهللافيها وص
يا رسول اهللا إن مل يكن لك Lـا حاجـة  :فقال ،جلست فقام رجل من أصحابه

 :الفقـ ،ال واهللا يـا رسـول اهللا :فقـال ؟"فهـل عنـدك مـن شـيء" :فقال ،فزوجنيها
ال واهللا مــا : فقــال  ،فــذهب مث رجــع "،اذهــب إىل أهلــك فــانظر هــل جتــد شــيئا"

ــذهب مث ،  "انظــر ولــو خــامت مــن حديــد" : rوجــدت شــيئا فقــال رســول اهللا  ف
قــال  ،ال واهللا يــا رســول اهللا وال خــامت مــن حديــد ولكــن هــذا إزاري :رجــع فقــال

بـإزارك إن لبســته مـا تصـنع " :rفقــال رسـول اهللا  ،مالـه رداء فلهـا نصـفه :سـهل
واحلاصـل الرجـل  "،مل يكن عليها منه شيء وإن لبسته مل يكن عليك منه شـيء

ــأمر بــه فــدعى فلمــا جــاء rحــىت إذا طــال جملســه قــام فــرآه رســول اهللا   ،موليــا ف
 :فقـال ،معي سورة كذا وسـورة كـذا عـددها :قال ؟"ماذا معك من القرآن" :قال

اذهـب فقـد ملكتهـا مبـا معـك مـن ": قـال ،نعـم :قال ؟"تقرؤهن عن ظهر قلبك"
  )١".(القرآن

دلــــت األحاديــــث علــــى أنــــه ينــــدب تقــــدمي النظــــر إىل مــــن يريــــد قــــال الصــــنعاين: 
والنظـــر إىل الوجـــه والكفـــني ألنـــه يســـتدل  ،نكاحهـــا وهـــو قـــول مجـــاهري العلمـــاء

وقـــال ، بالوجـــه علـــى اجلمـــال أو ضـــده والكفـــني علـــى خصـــوبة البـــدن أو عـــدمها
واحلــديث ، وقــال داود ينظــر إىل مجيــع بــدVا ،ضــع اللحــماألوزاعــي ينظــر إىل موا

                                                 
) ، باب قول اهللا جل وعز وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة ٨٣٣) رواه البخاري برقم ((١

  ها ملن يريد تزوجها.) ، باب ندب النظر إىل وجه املرأة وكفي١٤٢٥النساء ، ومسلم برقم (



  

 

١٠٢    ابالزواج أحكام وآد

مطلق فينظر إىل ما حيصل له إليه ويدل علـى فهـم الصـحابة لـذلك مـا رواه عبـد 
الرزاق وسعيد بن منصور أن عمر كشف عن ساق أم كلثوم بنت علي ملا بعـث 

وال يشـرتط رضـا املـرأة بـذلك النظـر بـل لـه أن يفعـل ذلـك علـى  ،Lا إليه لينظرهـا
   )١.( .اهـ فلتها كما فعله جابرغ

@@@ 
  َخْیُر الصداق  َأْیَسُرُه 

أوجـــب اهللا ســـبحانه وتعـــاىل الصـــداق وهـــو املهـــر للمـــرأة وأمجـــع العلمـــاء علـــى 
   )٢.(ِحنَْلًة) َصُدَقاNِِنَّ  قال تعاىل : (َوآُتواْ النََّساءذلك. 

  .يهعل جممع وهو للمرأة الصداق وجوب على تدل اآلية هذهقال القرطيب: 
، )٣.( ُأُجـوَرُهنَّ بِـاْلَمْعُروِف) َوآتُـوُهنَّ  أَْهِلِهـنَّ  بِـِإْذنِ  وقـال تعـاىل: (فَـانِكُحوُهنَّ 
ُهنَّ  وقال تعاىل: (َفَما اْسَتْمتَـْعُتم َعلَـْيُكْم  ُجنَـاحَ  َوالَ  َفرِيَضـةً  ُأُجوَرُهنَّ  َفآتُوُهنَّ  ِبِه ِمنـْ

  )٤.()اْلَفرِيَضةِ  بـَْعدِ  ِمن ِبهِ  تـَرَاَضْيُتم ِفيَما
   )٥.( )ُأُجوَرُهنَّ  آتـَْيُتُموُهنَّ  ِإَذا تَنِكُحوُهنَّ  َأن َعَلْيُكمْ  ُجَناحَ  وقوله تعاىل: (َوَال 
 مـــن خامتـــا ولـــو ويصـــح ،فيـــه املغـــاالة وتكـــره واجـــب واملهـــروقـــال الشـــوكاين: 

 إذا نســائها مهـر فلهـا صــداقا هلـا يسـم ومل امــرأة تـزوج ومـن ،قــرآن أوتعلـيم حديـد

                                                 
 ).٤). سورة النساء آية (٣/١١٣سبل السالم ( )(١
 ).٥/٣٧) األم ((٢
 ) .٢٦) سورة النساء آية ((٣
 ) .٢٤) سورة النساء آية ((٤
 ) .١٠) سورة املمتحنة آية ((٥



  

 

١٠٣    ابالزواج أحكام وآد

 إحســــان وعليــــه ،الــــدخول قبــــل املهــــر مــــن يءشــــ تقــــدمي تحبيســــو  ،Lــــا دخــــل
   )١.(الطاعة وعليها ،العشرة
علـى مـا مـع أحـد الصـحابة  eقد زوج النـيب و ،  يسرالصداق ما قل و  وخري

  .الزوج من القرآن
  : قالت اهللا عنها رضيعن عائشة ف

ــا ،  قَالَــْت : أَتَــْدرِي َمــا الــنَّشُّ ؟ "َكــاَن َصــَداقُُه ِألَْزَواِجــِه ثِْنــَيتْ َعْشــَرَة أُوِقيَّــًة َوَنش=
قَــاَل : قـُْلــُت : َال ، قَالَــْت : ِنْصــُف أُوِقيَّــٍة فَِتْلــَك َمخْــُس ِمائَــِة ِدْرَهــٍم فـََهــَذا َصــَداُق 

   )٢.(ِألَْزَواِجِه" rَرُسوِل اللَِّه 
قـال لرجـل : "اْنظُـْر َولَـْو َخاَمتًـا   rالنيبوىف صحيح البخارى كما تقدم أن 

ٍد"، وفيه:" قَاَل َماَذا َمَعـَك ِمـَن اْلُقـْرآِن قَـاَل َمعِـي ُسـوَرُة َكـَذا َوُسـوَرُة َكـَذا ِمْن َحِدي
َدَها فـََقــاَل تـَْقــَرُؤُهنَّ َعــْن َظْهــِر قـَْلبِــَك قَــاَل نـََعــْم قَــاَل اْذَهــْب فـََقــْد َملَّْكُتَكَهــا ِمبـَـا  َعــدَّ

  )٣. (َمَعَك ِمَن اْلُقْرآِن" 
أَبُـو طَْلَحــَة أُمَّ ُســَلْيٍم فـََقالَــْت َواللَّـِه َمــا ِمثْـلُــَك يَــا أَبَــا وعـن أنــس قَــاَل: "َخطَــَب     

ــلُّ ِيل َأْن أَتـََزوََّجــَك فَــِإْن  َــا اْمــرَأٌَة ُمْســِلَمٌة َوَال حيَِ طَْلَحــَة يـُــَردُّ َوَلِكنَّــَك َرُجــٌل َكــاِفٌر َوأَن
ــَرُه َفَأْســَلَم َفَكــ اَن َذلِــَك َمْهَرَهــا قَــاَل ثَابِــٌت َفَمــا ُتْســِلْم فَــَذاَك َمْهــرِي َوَمــا َأْســأَُلَك َغيـْ

                                                 
 ).١/٢٦٤الدراري املضية ( )(١
امت حديد وغري ذلك مـن باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخ)، ١٤٢٦) أخرجه مسلم برقم ((٢

  قليل وكثري واستحباب كونه مخسمائة درهم ملن ال جيحف به.
  .)، باب القراءة عن ظهر قلب ٤٧٤٢) أخرجه البخاري رقم ((٣



  

 

١٠٤    ابالزواج أحكام وآد

ْســَالَم فَــَدَخَل Lَِــا فـََولَــَدْت  ْعــُت بِــاْمرَأٍَة قَــطُّ َكانَــْت َأْكــَرَم َمْهــرًا ِمــْن أُمِّ ُســَلْيٍم اْإلِ مسَِ
  .   "َلهُ 

  :فتضمنت هذه األحاديث وغريها 
  أن الصداق ال يتقدر أقله ، وأن خامت احلديد يصح تسميته مهراً .

  املهور مكروهة ، وأن أفضل النكاح أيسره مؤنة . يفأن املغاالة : نت وتضم
 وأن أقلــه يتقــدر ال الصــداق أن احلــديث هــذا فتضــمنقــال ابــن قــيم اجلوزيــة:     
، الزوجـــة Lـــا وحتـــل مهـــرا تســـميتها يصـــح والنعلـــني احلديـــد وخـــامت الســـويق قبضـــة

، وعســره بركتــه قلــة نمــ وإVــا،  النكــاح يف مكروهــة املهــر يف املغــاالة أن وتضــمن
 مهرهـــا مـــن بعضـــه أو للقـــرآن وحفظـــه الـــزوج بعلـــم رضـــيت إذا املـــرأة أن وتضـــمن

 إذا كمـا صـداقها هـو والعلـم بـالقرآن انتفاعهـا من هلا حيصل ما وكان ذلك جاز
 صـداقها هـو لرقبتهـا وملكهـا حبريتهـا انتفاعهـا وكـان صـداقها عتقهـا السـيد جعل
 نفسـها وبـذهلا طلحـة أيب بإسـالم انتفاعهـا مـن سـليم أم اختارتـه الـذي هـو وهـذا
 يف شـرع الصـداق فـإن الـزوج يبذلـه الـذي املال من إليها أحب وهذا أسلم إن له

 للقـرآن وقراءتـه الـزوج وإسـالم والدين بالعلم رضيت فإذا به تنتفع للمرأة حقا األصل
  )١(.مهر عن العقد خال فما  وأجلها وأنفعها املهور أفضل من هذا كان

ملغاالة يف مهور النسـاء لسـماحة مفـيت الـديار السـعودية الشـيخ حممـد بـن حكم ا
  هـ رمحه اهللا ١٣٨٩إبراهيم آل الشيخ املتوىف عام 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم مشكلة غالء املهور
  من حممد بن إبراهيم إىل من يراه من إخوانه املسلمني.

                                                 
  ).٥/١٦٠) زاد املعاد ((١



  

 

١٠٥    ابالزواج أحكام وآد

ء املهـــور يف الســـالم علـــيكم ورمحـــة اهللا وبركاتـــه: وبعـــد، فـــإن مشـــكلة غـــال
زماننــا هــذا مــن أكــرب املشــاكل الــيت جيــب االعتنــاء حبلهــا وذلــك ملــا ترتــب علــى 

  غالء املهور يف زماننا هذا من أضرار كثرية خنص منها بالذكر ما يأيت:
  قلة الزواج اليت تفضي إىل كثرة األيامى وانتشار الفساد. - ١
 اإلسراف والتبذير املنهي عنهما شرعاً. - ٢
امتناعـه مـن تزوجيهـا بـالكفء الصـاحل الـذي يظـن أنـه غش الـويل ملوليتـه ب - ٣

ال يـدفع لــه صــداقاً كثــرياً رجــاء أن يــأيت مـن هــو أكثــر صــداقاً ولــو كــان ال يرضــى 
ديناً وال خلقاً وال يرجى للمرأة اهلناء عنده وهذا مع كونه غشاً فيه العضل الذي 

ه خمالفــة يعتــرب مــن تكــرر منــه فاســقاً نــاقص الــدين ســاقط العدالــة حــىت يتــوب وفيــ
إذا جــاءكم مــن ترضــون دينــه وأمانتــه فزوجــوه إال تفعلــوا تكــن فتنــة يف «احلــديث 

ـــت عليـــه النصـــوص يف هـــذا » األرض وفســـاد كبـــري فلهـــذا وجـــب أن نبـــني مـــا دل
ــب عمــا  األمــر املهــم ومــا اشــرتطه العلمــاء جلــواز إكثــار املهــر بــدون كراهــة مث جني

 : الشرع وهو اآلية الكرمية يظنه البعض دليالً هلذا العمل املنايف ملقاصد
  ... }َوِإْن أََرْدُمتُ اْسِتْبَداَل َزْوٍج َمَكاَن َزْوٍج َوآتـَْيُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقْنطَارًا{

  @@@ 
  

  خطوات نحو زواج ناجح  
الزواج الناجح يسعى إليه كل أحد ، وتسعى إليه كل أم تريد سعادة ابنتها ، 

جًبا مهًما جتاه بناNن املقدمات على وكثري من األمهات ال يعرفن أن عليهن وا
هذا الواجب ال يتمثل يف توفري ما ينبغي من اجلهاز املتفق عليه مع  الزواج،

وأيًضا ال يقتصر على مصارحتها مبا جيب عليها اتباعه  الزوج وحنوه فحسب،



  

 

١٠٦    ابالزواج أحكام وآد

عليه، لكن هذا الواجب يتعدى ذلك إىل  ليلة الزفاف، وما جيب أن تكون
 .وعدم تعليمها للبنت وأشد خطرًا يف حال نسياVا،أمور أكثر أمهية، 

  فعلينا بسلك بعض األمور حنو الزواج الناجح . 
الزوج، وكيفية  وتلك األمور تتمثل يف توصية البنت حبسن التعامل مع

 جتنب املشكالت الزوجية، وواجبات الزوج على زوجته، وحقوق الزوجة على
 .زوجها، وحنو ذلك

إىل حياة  ة، وذلك ألن الفتاة سوف تنتقل من حياةهذه األمور أكثر أمهي
 .أخرى، ختتلف عنها اختالفًا بينًا

وعن خدمة رجل آخر وهو الزوج، وهو  لقد أصبحت زوجة مسؤولة عن بيت،
فرتة اخلطوبة، لكن  إىل حد كبري غريب عنها، وإن كانت قد تعرفت عليه يف

مل تتعامل معه  أVا الزالت هذا ال يعين أVا تعرفت عليه تعرفًا كامًال، مبعىن
تتعامل مع  تعامالً مباشرًا من موقع املسؤولية باعتبارها زوجة، وعلى األقل مل

األمور  طباعه وخصائصه تعامالً مباشرًا، إVا حتتاج ملن يشرح هلا الكثري من
 .حول الزواج واحلياة الزوجية

ع ابنتها فكانت األم جتلس م وقد كان العرب يعرفون ذلك قبل اإلسالم،
 .استيعابه توصيها قبل الزواج بطريقة معاملة الزوج، وكيفية

حيفظ كل  واعتىن اإلسالم مبوضوع الزواج أميا اعتناء ، وبني للزوجني كيف
 منهما لآلخر حقوقه، وكيف يتعامل معه تعامالً الئًقا، وهذا ما جيب أن تعلمه

 كون على بينة مناألم بصفة خاصة حىت تعظ ابنتها به، وتبينه هلا، حىت ت
 .أمرها

 وقد كانت املرأة تذهب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسأله: ما حق



  

 

١٠٧    ابالزواج أحكام وآد

الزوج على زوجته، وذلك من أجل أن تتزوج على بينة من أمرها، وتعرف 
 .البداية تكاليف الزواج منذ

 : مايلي ومما ينبغي لألم أن تُعلمه البنتها، وهي ُمْقِدَمة على الزواج
 :وج وتقديرهطاعة الز 

يف غري معصية اهللا   –الزواج أن طاعة الزوج  ينبغي أن تتعلم الفتاة املقبلة على
هينة لينة، ال جتادله يف كل كبرية  واجبة، وأن عليها أن تكون مع زوجها

الرئيس أو القائد يف احلياة  وصغرية، وال تعانده وال تعصي أمره، فإن الرجل هو
ال ُيطاع أمره يهتز   هذا األمر، والقائد الذيالزوجية، وقد اقتضت حكمة اهللا

والزوجة تعاند  ملكه وينهار، واحلياة الزوجية ال ميكن أن تسري بصورة طبيعية
 .زوجها يف كل كبرية وصغرية، وال تطيعه يف كل أمر

طاعة الزوج تسلطه على زوجته، أو تعّنته، وإمنا تعين تنظيم احلياة  وال تعين
ا طبيعًيا، حبيث يكون هناك ربان واحد للسفينة، حىت ال سريً  الزوجية، وسريها

Lا يف حبر احلياة املليء بالعواصف، ولقد دلت  Nددها األمواج، وتعصف
زوجها من أفضل القربات إىل اهللا  األحاديث الشريفة على أن طاعة املرأة

 .تعاىل، وأVا طريق إىل اجلنة
وسلم، وهو بني أصحابه  امرأة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه فقد جاءت

وافدة النساء إليك، وأعلم نفسي لك الفداء، أما  فقالت: بأيب أنت وأمي! إين
غرب مسعت مبخرجي هذا أو مل تسمع، إال  إنه ما من امرأة كائنة يف شرق وال

الرجال والنساء، فآمنا بك،  وهي على مثل رأيي، إن اهللا بعثك باحلق إىل
قواعد بيوتكم،  ر النساء حمصورات مقصورات،وبإهلك الذي أرسلك، وإنا معش

 ومقضى شهواتكم، وحامالت أوالدكم، وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا



  

 

١٠٨    ابالزواج أحكام وآد

باجلمعة واجلماعات، وعيادة املرضى، وشهود اجلنائز، واحلج بعد احلج، وأفضل 
اجلهاد يف سبيل اهللا، وإن الرجل منكم إذا خرج حاج=ا أو معتمرًا، أو  من ذلك
لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابكم، وربينا لكم أوالدكم، فما  حفظنامرابطًا، 

 !اهللا؟ نشارككم يف األجر يا رسول
هل " :فالتفت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أصحابه بوجهه كله، مث قال

  مسعتم مقالة امرأة قط أحسن من مسألتها يف أمر دينها من هذه".
املرأة Nتدي إىل مثل هذا، فالتفت  اهللا! ما ظننا أن فقالوا: يا رسول 

مث قال: "انصريف أيتها املرأة، وأْعلمي َمن  النيب صلى اهللا عليه وسلم إليها
لزوجها، وطلبها مرضاته، واتباعها  خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكنَّ 

 )١.( وتكرب استبشارًا موافقته، تعدل ذلك كله". فأدبرت املراة وهي Nلل
اهللا صلى اهللا عليه وسلم  إىل حرص النساء على عهد رسول ولتنظر الزوجة

                                                 
  رواز البزار . )(١

   : الشيخ األلباين رمحه اهللا ضّعف اإلسناد إىل أمساء بنت يزيد ؛ ألن فيه
  . ؤمـــــــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــــــاحلياألخطـــــــــــــــــــــــــل ابـــــــــــــــــــــــــن امل

  . قال الشيخ رمحه اهللا : فهو ِمن املستورِين
ـــف بـــن يورنـــداز فمـــا ذََكـــره  : أبـــو العبـــاس بـــن أيب الغنـــائم عقـــب احلـــديث قـــال : قـــال عبـــد اللطي

  ! " هذا حديث حسن اإلسناد 
  . األقرب ِحلَال " الساحلي " هذا . اهـ يـَُناِفيه استغراب ابن عساكر إياه ، وهو

 : لبـاين رمحـه اهللا روايـة البيهقـي يف ُشـعب اإلميـان ، وهـي ِمـن احلـاكم ، ويف إسـنادهااأل وفـات الشـيخ
  . األخطل ابن املؤمل هذا

 لــيس شــديد الضــعف ، ولــه َشــواِهد لِعمــوم معنــاه ، وهــو يـَْرَتِقــي Lــا ، وهــو ممــا ُيســتأنس واحلــديث
 عبدالرمحن السحيم .. به



  

 

١٠٩    ابالزواج أحكام وآد

فرحة املرأة بأن  على اخلري، وعلى منافسة الرجال يف السباق حنو اجلنة!! وإىل
 !!كبري طاعة الزوج، وحسن التبعل له، هلا ثواب عظيم وأجر

 وعنه صلى اهللا عليه وسلم قال: "إذا صلت املرأة مخسها، وصامت شهرها،
دخلت من أي أبواب اجلنة  –زوجها  –، وأطاعت بعلها وحصنت فرجها

   )١(شاءت".
 : حفظ أسرار الزوج - ٢

ابنتها املقدمة على الزواج  من األمور اليت جيب أن تنبه األم عليها
زوجها ألي  ضرورة حفظ أسرار زوجها وأسرار بيتها، وعدم إفشاء سر

 شخص، فضالً عن حفظ أسرار الفراش، فإن هذا ألزم وأوجب؛ ألن
الفراش يتضمن إفشاء السر باإلضافة إىل الفضيحة، وهو  إفشاء أسرار

 .إال بعض اجلاهلني أو الفاسقني أمر ال يقره عاقل، وال يفعله
رضوان اهللا عليهم،  ولقد حذر النيب صلى اهللا عليه وسلم الصحابة

 وحنن من بعدهم من خطورة إفشاء أسرار الفراش بالذات فقال: "لعل
فعل بأهله، ولعل امرأة خترب مبا فعلت مع زوجها". فأرم رجالً يقول ما ي

سكتوا)، فقامت امرأة فقالت: إي واهللا يا رسول اهللا، إVنَّ  القوم (يعين
قال: "فال تفعلوا، فإمنا ذلك مثل شيطان لقي  .لقلَن، وإVم ليفعلون

 )٢(.ينظرون" شيطانة يف طريق فغشيها والناس
السر، يسبب الكثري من  ان هذاكما إن إفشاء سر الزوج، أي=ا ك

                                                 
 صحيح الرتغيب . )(١
 ) .٢١٧٤( رواه أبو داود برقم )(٢



  

 

١١٠    ابالزواج أحكام وآد

 املشاكل، وقد يتسبب يف خراب البيوت، فيجب على املرأة حني تعلم
شيًئا من أمور الزوج ال يريد أن يعرفه أحد غريها أال خترب به أحًدا مهما 

منها، وكذا ال تفشي أي سر من أسرار بيتها ألحد مهما  يكن قريًبا
 .ن قد تورد املهالكفلتة لسا يكن، ولتتعلم ضبط اللسان؛ ألن

 : حسن تدبري املنزل -3
الزوجة تشمل حسن تدبري املنزل، والقيام بأعبائه  وال شك أن مهمة

أن تتعلم الفتاة قبل الزواج مهام  حق القيام، ورعاية األوالد، وينبغي
الالزمة  تدبري البيت، من إعداد للطعام، وحنو ذلك من األمور

 .بشؤونهوالضرورية، وخدمة الزوج والقيام 
كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه " :يقول أنس رضي اهللا عنه

خبدمة الزوج، ورعاية حق، وتربية  وسلم إذا زفُّوا امراًة إىل زوجها يأمورVا
 ."....أوالده

زوجته يف شؤون املنزل، إن مسحت  وهذا ال مينع من مساعدة الزوج
مهنة أهله، فإذا  يفبذلك ظروفه، وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 

حضرت الصالة خرج كأنه ال يعرفهم وال يعرفونه، وهو كناية عن 
 .إىل تلبية نداء احلق إسراعه
 : حفظ الزوج يف غيابه -4

حتفظ زوجها يف غيابه عن البيت، فتحفظ  فاملرأة الصاحلة هي من
وذلك بأن تلتزم  نفسها من أن يتعرض هلا أحد بكلمة، وال بنظرة،

مي الرفيع، وال ُتدخل البيت أحًدا ال يرضى الزوج األدب اإلسال
وال تذهب إىل مكان من غري إذنه، وحتفظ ماله من الضياع،  دخوله،



  

 

١١١    ابالزواج أحكام وآد

 .وال تسرف فيه
 :االمتناع عن فراش الزوج عدم -5

أنه إذا طلبها زوجها  وكذا ينبغي أن تتعلم الفتاة املقبلة على الزواج،
شرًعا، أو  عنه، إال لعذر مقبول للفراش ينبغي أن تليب طلبه، وال متتنع

ملرض وحنوه، أما يف األحوال العادية، فيجب أن تليب رغبته، وال متتنع 
فراشه، ولتعلم أن يف امتناعها عنه ذنًبا كبريًا، وإمثًا عظيًما. يقول  عن

اهللا عليه وسلم: "إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه، فلم  رسول اهللا صلى
 )١(لعنتها املالئكة حىت تصبح". تأته، فبات غضبان عليها
أنه قال: "إذا الرجل دعا زوجته حلاجته،  وعنه صلى اهللا عليه وسلم

 )٢(فلتأته، وإن كانت على التنور".
زوجها يف اجلماع، حىت  واألحاديث تدل على وجوب تلبية املرأة رغبة

مثًال،  وإن كانت منشغلة بأمور منزلية مهمة، مثل اخلبز على الفرن
 .لك، وعدم ترك الزوج أو جتاهل طلبهوحنو ذ

قال املناوي يف فيض القدير: إذا دعا الرجل زوجته حلاجته فلتمكنه من 
نفسها وجوبا فوراً حيث ال عذر، وإن كانت على التنور الذي خيبز فيه 

  لتعجيل قضاء ما عرض له فريتفع شغل باله ويتمحض تعلق قلبه.
ًئا يستثري شهوته، فرييد أن ميكن أن يرى شي ولتعلم الزوجة أن الرجل - ٣

الطريق الصحيح، كما  يطفأ هذه الشهوة بأن يأيت زوجته، وهذا هو

                                                 
  ) ٣٦١٤)، ومسلم برقم  ( ٣٢٣٧) صحيح البخارى برقم (١
 . ابن حبان واأللباينوصححه  الرتمذي والنسائيأخرجه   )(٢



  

 

١١٢    ابالزواج أحكام وآد

 وصفه احلبيب صلى اهللا عليه وسلم حني قال: "إن املرأة إذا أقبلت،
أقبلت يف صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته، فليأِت أهله، 

 )١(الذي معها". فإن معها مثل
حيرك شهوته  ، لكن قد تقع عيناه على ما ض البصرواملسلم مأمور بغ

 .شهوته من امرأة غري زوجته بدون قصد منه، فليأِت زوجته لتسكن
  

  ويف ختام هذه الوصايا :
  *((أوصت أمامة بنت احلارث ابنتها حني زفت إىل زوجها فقال: 

*أي بنية:إن الوصية لو كانت ترتك لفضل أدب أو لتقدم حسب ، لزويت 
  ألبعدته منك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة. ذلك عنك و 

*أي بنية:لو أن امرأة استغنت عن زوج لغىن أبويها وشدة حاجتهما إليها،  
  كنت أغىن الناس عن ذلك ولكن الرجال للنساء خلقن، وهلن خلقن الرجال. 
*أي بنية: إنك قد فارقت احلمى الذى منه خرجت، وخلفت العش الذى فيه 

عرفيه وقرين مل تألفيه، فأصبح مبلكه عليك مليكاً فكوىن له درجت إىل وكر مل ت
   - أمة يكن لك عبداً وشيكاً، واحفظى له خصاالً عشراً، تكن لك ذخراً:

فالصحبة بالقناعة، واملعاشرة حبسن السمع والطاعة، فإن  أما األوىل والثانية:
  القناعة راحة القلب، وىف حسن املعاشرة مرضاة للرب. 

فاملعاهدة لوضع عينيه، والتفقد ملوضع أنفه، فال تقع عيناه  الرابعة: وأما الثالثة
  منك على قبيح، واليشم منك إال طيب ريح. 

                                                 
 ) .١٤٠٣رواه مسلم برقم ( )(١



  

 

١١٣    ابالزواج أحكام وآد

فالتعاهد لوقت طعامه، والتفقد حني منامه، فإن  وأما اخلامسة والسادسة:
  حرارة اجلوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة . 

التعصني له أمراً فإنك إن أفشيت فال تفشني له سراً، و  وأما السابعة والثامنة:
سره مل تأمىن غدره،وإن عصيت أمره أوغرت صدره، واتقى مع ذلك كله الفرح 

إن كان ترحاً،واإلكتئاب إذا كان فرحاً، فإن األوىل من التقصري، والثانية من 
التكدير ، وأشد ما تكونني له موافقة أطول ما يكون له مرافقة، واعلمى يابنية 

ن على ذلك حىت تؤثرى،رضاه على رضاك ، وتقدمى هواه على أنك ال تقدري
   )١( .هواك فبماأحببت ، أو كرهت واهللا يضع لك اخلري ، وأستودعك اهللا))

  )٢(نصائح للمتزوجني حول استمرار احلياة الزوجية.
  ماذا يعىن احلب ىف احلياة الزوجية؟ 

  إنه احلب ،اإلخالص، الطاعة، العطاء، اإليثار.. 
يوية للمتزوجني للحفاظ على استمرار حياNم الزوجية وعدم نصائح دن

 :الوقوع ىف فخ االنفصال
 أوال: ال تقارن نفسك باآلخرين

ال تنظر اىل األزواج اآلخرين، وتعتقد ان لديهم ما ليس لديك هذا سوف 
جيعلك تشعر بإحساس سيئ جتاه عالقتك الزوجية. واعلم أن هؤالء الناس 

ل شىء مبا يف ذلك املشاكل، فأنت ال تعلم احلقيقة. الذين يبتسمون لديهم ك
وال تنظر إىل نساء غري زوجتك وتعتقد ان عالقتك مع إحداهن كانت ستكون 
أفضل، هم ايضا جمرد اشخاص لديهم مشاكل ال تعرفها حىت اآلن. حاول ان 

                                                 
 ) .٧٨-٧٤)  أحكام النساء (ص(١
 . من ملتقى أهل احلديث) (٢



  

 

١١٤    ابالزواج أحكام وآد

 .حتب الشخص الذى انت معه بالفعل واعمل على حل املشاكل اليت تعرفها
 !العادل ثانيا: الكفاح

كل عالقة سوف تصل اىل املشاكل ولكن الفرق بني واحدة واخرى هو طبيعة 
تعاملك معها و كيف ستقاتل حللها؟. هل تستخدم احملادثات الثقيلة للعمل 

على حل املشاكل أو تلقى باللوم واالستياء على شريك حياتك؟ القتال العادل 
ر إنتاجية ورمبا تستغرق وقتا يعين أن تلك احملادثات الصعبة ميكن أن تكون أكث

اقل. ولكن كيف ميكنك أن تفعل ذلك؟ هناك العديد من األفكار. أوال، قيد 
نفسك خبالف معني وحلظة معينة وال جتعله استفتاء على عالقتك بالكامل 
وتربط اخلالف بباقى القضايا األخرى اليت لديك. جتنب كلمات مثل دائما 

جلة املشكلة. واعلم أنه كلما كان من املمكن وأبدا مما جيعل من املستحيل معا
 . فصل كل نزاع، ميكن أن تكون احملادثة أكثر إنتاجية

 ثالثا: حاول إرضاء الطرف اآلخر
حماولة إرضاء الطرف اآلخر أمر جيد والعالقة الزوجية احلميمة جتعلنا أكثر 
 استعدادا للتعامل مع املشاكل وحلها. كن معطاء وحاول إنكار الذات وال

 .تكن أنانيا
 رابعا: ال تتوقف أبدا عن املزاح

ال تنظر للعالقة الزوجية على اVا امر ثابت وجامد ولكنها امر جيب دائما 
العمل عليه. ليس فقط من حيث حماولتك أن تكون شريكا أفضل ولكن 

حاول دائما ان متزح مع شريكتك وتغازهلا كما كنت تفعل قبل الزواج. حاول 
 . هادائما ان تستميل

 خامسا: العثور على من يرشدك



  

 

١١٥    ابالزواج أحكام وآد

اجلميع يعرف قيمة وجود من يقوم بتوجيهك يف جمال األعمال التجارية ولكن 
ماذا عن الرومانسية ؟ من اجليد وجود من هم اكرب واكثر خربة منك للتحدث 
معهم عن املشاكل اليت واجهتك والىت ميكن ان تكون قد مرت Lم من قبل.  

الىت تعيش فيها هى نفس الىت عاشوها . وهذا  كما انك ستجد ان الظروف
أمر مريح ألنه يتيح لك معرفة أن معظم الناس ليسوا أكثر سعادة منك. وهو 

  .ما سيدفعك للكفاح من أجل استمرار حياتك الزوجية
  

@@@  
  

  التفقھ في أمور الزواج 
لكل مـن يريـد الـزواج وأن يقـدم علـى حيـاة جديـدة البـد لـه أن يـتعلم أحكـام    
  )١.({َفاْسأَُلواْ أَْهَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم الَ تـَْعَلُموَن}لزواج سواء كان للرجل أو املرأة ا

   )٢( "طلب العلم فریضة على كل مسلم".:  rوقال النيب 
هو طلب علم احلالل حيث كان أكل احلالل فريضة، وقيل هو علم البيع : قيل

يف شــيء مــن ذلــك جيــب عليــه  والطــالق، إذا أراد الــدخول ،والنكــاح، والشــراء 
   )١.( ...طلب علمه

                                                 
 ) .٤٣) سورة النحل آية ((١
حلسني بن علي، وعن ابن عباس، وعن ابن عمر،  وعن ابن ) هذا احلديث ثبت عن أنس، وعن ا١(

  )  .٣٩١٣مسعود ، وعن علي ، وعن أيب سعيد. صحيح اجلامع حديث رقم (



  

 

١١٦    ابالزواج أحكام وآد

  : قـَْوله ( طََلُب اْلِعْلم َفرِيَضٌة )
َهِقيُّ ِيف اْلَمْدَخل أَرَاَد َواللَُّه تـََعاَىل أَْعَلم اْلِعْلم الَِّذي َال َيَسع اْلَباِلغ  : قَاَل اْلبَـيـْ

َفرِيَضة َعَلى ُكّل ُمْسِلم َحىتَّ يـَُقوم ِبِه  اْلَعاِقل َجْهله َأْو ِعْلم َما َيْطرَأُ َلُه َأْو أَرَاَد أَنَّهُ 
َمْن ِفيِه ِكَفايَة َوقَاَل ُسِئَل اِْبن اْلُمَباَرك َعْن تـَْفِسري َهَذا احلَِْديث فـََقاَل لَْيَس ُهَو 
َا ُهَو َأْن يـََقع الرَُّجل ِيف َشْيٍء ِمْن أُُمور ِدينه فـََيْسَأل َعْنُه َحىتَّ   الَِّذي َيظُنُّوَن ِإمنَّ

يـَْعَلمُه َوقَاَل اْلبَـْيَضاِوّي اْلُمرَاد ِمْن اْلِعْلم َما َال َمْنُدوَحة لِْلَعْبِد ِمْنُه َكَمْعرَِفِة الصَّاِنع 
َواْلِعْلم ِبَوْحَدانِيِِّتِه َونـُبـُوَّة َرُسوله َصلَّى اللَّه َعَلْيِه َوَسلََّم وََكْيِفيَّة الصََّالة فَِإنَّ تـََعلُّمه 

  )٢( . قَاَل الثـَّْورِيُّ ُهَو الَِّذي َال يـُْعَذر اْلَعْبد ِيف اجلَْْهل ِبهِ فـَْرض َعْني وَ 
  

@@@ 
 

 
مل أزل حريصا  أن أسأل عمر عن :قالرضي اهللا عنهما، عن بن عباس 

ـــيب  إن تتوبـــا إىل اهللا فقـــد {اللتـــني قـــال اهللا تعـــاىل  eاملـــرأتني مـــن أزواج الن
حــــىت حــــج عمــــر وحججــــت معــــه فلمــــا كنــــا بــــبعض  ،}صــــغت قلوبكمــــا

ــربز مث أتــاين فســكبت علــى  الطريــق عــدل عمــر وعــدلت معــه بــاإلداوة فت
اللتان  eيا أمري املؤمنني من املرأتان من أزواج النيب  :فقلت ،يديه فتوضأ

                                                                                                                       
 ) .١/٢٠شرح سنن ابن ماجة ( )(١
  ) .١/٢٠٨) حاشية السندي على ابن ماجة ((٢



  

 

١١٧    ابالزواج أحكام وآد

قـــال ، قـــال اهللا عـــز وجـــل هلمـــا إن تتوبـــا إىل اهللا فقـــد صـــغت قلوبكمـــا 
ال الزهـري كـره واهللا مـا سـأله عنـه ومل ق ،عجبا لك يا بن عباس وا :عمر

كنــا   :مث أخــذ يســوق احلــديث قــال ،هــي حفصــة وعائشــة :قــال ،يكتمــه
معشـر قــريش قومـا نغلــب النسـاء فلمــا قـدمنا املدينــة وجـدنا قومــا تغلــبهم 

زيل يف بـىن أميـة ـنساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم قال وكـان منـ
يت فإذا هي تراجعين فأنكرت أن بن زيد بالعوايل فتغضبت يوما على امرأ

لرياجعنـه  eفقالت ما تنكر أن أراجعـك فـواهللا إن أزواج النـيب   ،تراجعين
 ،وNجـــــره إحـــــداهن اليـــــوم إىل الليـــــل فانطلقـــــت فـــــدخلت علـــــى حفصـــــة

أNجـره إحـداكن  :فقلـت ،نعـم :فقالـت،  eأتراجعني رسول اهللا  :فقلت
ل ذلـــك مـــنكن قـــد خـــاب مـــن فعـــ :قلـــت، نعـــم  :اليـــوم إىل الليـــل قالـــت

فإذا هـي  eوخسر أفتأمن إحداكن أن يغضب اهللا عليها لغضب رسوله 
وال تسأليه شيئا وسليين ما بدا لك  eقد هلكت ال تراجعي رسول اهللا  

منـك  eوال يغرنك أن كانت جارتك هي أوسـم وأحـب إىل رسـول اهللا  
زول إىل ـوكـان يل جــار مـن األنصـار فكنـا نتنـاوب النــ :قـال، يريـد عائشـة
زل يومــا وأنــزل يومــا فيــأتيين خبــرب الــوحي وغــريه وآتيــه ـفينــ  eرســول اهللا  

زل صـاحيب مث ـمبثل ذلـك وكنـا نتحـدث أن غسـان تنعـل اخليـل لتغزونـا فنـ
حــدث أمــر : فقــال  ،أتــاين عشــاء فضــرب بــأيب مث نــاداين فخرجــت إليــه

ال بل أعظم من ذلـك وأطـول  :قال ؟ماذا أجاءت غسان :قلت ،عظيم



  

 

١١٨    ابالزواج أحكام وآد

قـــد خابـــت حفصـــة وخســـرت قـــد كنـــت  :فقلـــت ،نســـاءه  eطلـــق النـــيب 
أظـــن هـــذا كائنـــا حـــىت إذا صـــليت الصـــبح شـــددت علـــى ثيـــايب مث نزلـــت 

 :فقالـت eفدخلت على حفصة وهى تبكي فقلت أطلقكـن رسـول اهللا 
فأتيــــت غالمــــا لــــه أســــود ، ال أدرى هــــا هــــو ذا معتــــزل يف هــــذه املشــــربة 

ذكرتك له فصـمت قد : فقال  ،فقلت استأذن لعمر فدخل مث خرج إىل
فانطلقت حىت انتهيت إىل املنرب فجلست فإذا عنده رهط جلوس يبكى 
 :بعضــــهم فجلســــت قلـــــيال مث غلبــــىن مــــا أجـــــد مث أتيــــت الغــــالم فقلـــــت

قــــد ذكرتــــك لــــه فصــــمت : فقــــال  ،اســــتأذن لعمــــر فــــدخل مث خــــرج إىل
ادخـل فقــد أذن لـك فــدخلت : فوليـت مــدبرا فـإذا الغــالم يـدعوين فقــال 

فإذا هـو متكـي علـى رمـل حصـري قـد أثـر يف  eاهللا  فسلمت على رسول
 :فرفـــع رأســـه إىل وقــــال ؟أطلقــــت يـــا رســـول اهللا نســــاءك :فقلـــت ،جنبـــه

اهللا أكــرب لــو رأيتنــا يــا رســول اهللا وكنــا معشــر قــريش قومــا  :فقلــت "،ال"
نغلـــب النســـاء فلمـــا قـــدمنا املدينـــة وجـــدنا قومـــا تغلـــبهم نســـاؤهم فطفـــق 

بت على امرأيت يوما فـإذا هـي تـراجعين نساؤنا يتعلمن من نسائهم فتغض
ـــأنكرت أن تـــراجعين  ـــت، ف مـــا تنكـــر أن أراجعـــك فـــواهللا إن أزواج  :فقال

قـد خـاب مـن  :فقلـت ،لرياجعنه وNجره إحداهن اليوم إىل الليل eالنيب 
فعـل ذلـك مــنهن وخسـر أفتــأمن إحـداهن أن يغضــب اهللا عليهـا لغضــب 

يا رسول اهللا  :فقلت ،eفإذا هي قد هلكت فتبسم رسول اهللا  eرسوله 



  

 

١١٩    ابالزواج أحكام وآد

قد دخلـت علـى حفصـة فقلـت ال يغرنـك أن كانـت جارتـك هـي أوسـم 
أسـتأنس يــا  :فقلـت ،منـك فتبســم أخـرى eمنـك وأحـب إىل رسـول اهللا 

فجلست فرفعت رأسي يف البيـت فـواهللا مـا رأيـت  "نعم" :رسول اهللا قال
 أن ادع اهللا يـــا رســـول اهللا :فقلـــت ،ثالثـــة ةٍ فيـــه شـــيئا يـــرد البصـــر إال أهبـــ

 ،يوســـع علـــى أمتـــك فقـــد وســـع علـــى فـــارس والـــروم وهـــم ال يعبـــدون اهللا
أيف شـــك أنـــت يـــا بـــن اخلطـــاب أولئـــك قـــوم " :فاســـتوى جالســـا مث قـــال

اسـتغفر يل يـا رسـول اهللا  :فقلـت "،عجلت هلـم طيبـاNم يف احليـاة الـدنيا
وكــان أقســم أن ال يــدخل علــيهن شــهرا مــن شــدة موجدتــه علــيهن حــىت 

فلما مضت تسـع وعشـرون ليلـة دخـل علـى عائشـة ، لعاتبه اهللا عز وج
يـا رسـول اهللا إنـك كنـت قـد أقسـمت أن ال  :فقالت له عائشة ،فبدأ Lا

 ،تــدخل علينــا شــهرا وإمنــا أصــبحت مــن تســع وعشــرين ليلــة أعــدها عــدا
 ،فكـان ذلـك الشـهر تسـعا وعشـرين ليلـة "الشهر تسـع وعشـرون" :فقال

لتخري فبدأ يب أول امـرأة مـن نسـائه مث أنزل اهللا تعاىل آية ا :قالت عائشة
  )١.( فاخرتته مث خري نساءه كلهن فقلن مثل ما قالت عائشة

قـــال ابـــن حجـــر رمحـــه اهللا تعـــاىل : ويف هـــذا احلـــديث االعتمـــاد          
أن الطالـــب ال  :علـــى خـــرب الواحـــد ، والعمـــل مبراســـيل الصـــحابة ، وفيـــه

                                                 
) ، ١٤٧٩برقم () ، باب موعظة الرجل ابنته حلال زوجها ، ومسلم ٤٨٩٥)  رواه البخاري برقم ((١

 باب يف اإلبالء واعتزال النساء وختيريهن وقوله تعاىل وإن تظاهرا عليه .



  

 

١٢٠    ابالزواج أحكام وآد

علـــم وغـــريه مـــع يغفـــل عـــن النظـــر يف أمـــر معاشـــه ليســـتعني علـــى طلـــب ال
أخذه احلزم يف السـؤال عمـا يفوتـه يـوم غيبتـه ملـا علـم مـن حـال عمـر أنـه  
كان يتعاىن التجارة إذ ذاك كما سيأيت يف البيوع ، وفيه أن شرط التـواتر 

اإلشاعة اليت ال يدري مـن بـدأ أن يكون مستند نقلته األمر احملسوس ال 
   )١(اهـ .Lا.

@@@ 
  )٢(ھمسة في أذن العروس

 مـن اخلـوف شـعار الثيـاب حتـت العـرض عنـد تلـبس -عند اخلطبـة  – العروس
 ال ألVا مستعار ختمري عن تغنيها اخلجل ومحرة،  االنكسار حلة الثياب وفوق،  الرد

يقصـد عنـد العـرض  – العواقـب يعـرف ال مـن يسـكن فكيـف تقـدم مـاذا على تدري
   )٣( . -يوم القيامة 

ضـــاً، وإذا الـتزمــــت بـهــــا مــــع أداء مـــا إن واجــــباتك أيتــــها العـــروس كثــــريٌة أي
اهللا عليـك مـن أداء الصـلوات وسـائر الفـرائض، فـإن لـك عنـد اهللا األجـر  أوجـب

                                                 
  ) .١/١٨٦) فتح الباري ((١
ِمثْـُل  اْلَعُروُس َوْصٌف َيْسَتِوي ِفيِه الذََّكُر َواْألُنـْثَـى َمـا َداَمـا ِيف إْعرَاِسـِهَما َوَمجْـُع الرَُّجـِل ُعـُرٌس ِبَضـمَّتَـْنيِ ) (٢

ـْيِء أَْيًضـا َلزَِمـُه َويـَُقـاُل اْلَعـُروُس ِمـْن َهـَذْيِن َوأَْعـَرَس بِامْ َرُسوٍل َورُ  َرأَتِـِه ُسٍل َوَمجُْع اْلَمْرأَِة َعـرَاِئُس َوَعـِرَس بِالشَّ
فـََقـاُلوا ُهـَو َخطَـأٌ  بِاْألَِلِف َدَخَل Lَِـا َوأَْعـَرَس َعِمـَل ُعْرًسـا َوأَمَّـا َعـرََّس بِاْمَرأَتِـِه بِالتَّْثِقيـِل َعلَـى َمْعـَىن الـدُُّخولِ 

ــاُلوا َعــرَّ  ــُل َقــاَل أَبُــو َزْيــٍد َوَق ــًة ُمثَّ يـَْرحتَِ ـَـا يـَُقــاُل َعــرََّس إَذا نـَــَزَل اْلُمَســاِفُر لَِيْســَرتِيَح نـَْزَل ــزِِل َوِإمنَّ َس اْلَقــْوُم ِيف اْلَمْن
رَاُس ُدُخــوُل الرَُّجــِل بِاْمَرأَتِــِه. املصــباح املنــري يف تـَْعرِيًســا إَذا نـََزلُــوا َأيَّ َوقْــٍت َكــاَن ِمــْن لَْيــٍل أَْو نـََهــاٍر فَــاْإلِعْ 

  ).٦/٩٥غريب الشرح الكبري ، مادة عرس (
  ).٣/٧٣٦بدائع الفوائد ( )(٣



  

 

١٢١    ابالزواج أحكام وآد

ما تتمناه املرأة املسلمة حسن اخلامتـة ودخـول اجلنـة، وحسـبها  العظيم؛ ألن غاية
 :وسلم قول رسول صلى اهللا عليه

فـَْرَجَهــا َوَأطَاَعــْت  ْهَرَها َوَحِفظَــتْ َذا َصــلَّْت اْلَمــْرأَُة َمخَْســَها َوَصــاَمْت َشــ"إ
  )١( .»أَبـَْواِب اْجلَنَِّة ِشْئت َزْوَجَها ِقيَل َهلَا اْدُخِلي اْجلَنََّة ِمْن َأيِّ 

جتــــاه  -َمتـََّعـــِك اهللا بطاعتـــه  -واجباتـــك أيتهـــا العــــروس  وإن مـــن أهـــم
  :زوجك

هـــما باالستـــقامة علــى شـــرع اهللا، والتحلــي حبســن اخلـــلق، ف التحـــلي ·•
  .وأغاله، فهنيئاً ملن وفقها اهللا لذلك أعـظـم ما تتصف Lما املرأة

  املناصحة واحلض على الطاعة 
وهى من أعظم األمور أختاه الىت أمهس ىف أذنك بأمهيتها وهى حض زوجك 

على الطاعة،فقد تعتقد بعض النساء أن واجب النصيحة على الزوج فقط 
  مون على النساء)!! وتتحجج باآلية الكرمية: (الرجال قوا

نعم أختاه إن على زوجك القوامة ىف كل أمر، لكن هذا ال مينع أن عليك دوراً 
عظيما جتاه زوجك ىف إعانته على دينه والقيام بطاعة اهللا ألنه كما قال رسول 

اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) : (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) فأنت 
لة عنه وعن تقدمه ىف الطاعة ولتتذكرى قوله حبيبِة راعية ىف بيت زوجك مسئو 

تعاىل : (ملن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر)فلتحرصى أخيه أن تكوىن وزوجك 
من املتقدمني فتحضينه على اخلري وتذكرينه إن وجدتى من الفتور وذلك ليس 
بالزجر واإلNام الذى ينفره وحيول بينه وبني قبول النصيحة أونصيحتك لكن 

                                                 
  رواه أمحد وابن حبان والطرباين. )(١



  

 

١٢٢    ابالزواج أحكام وآد

لطيبة والتحبب ىف اجلنة وتشويقه لرضا اهللا عزوجل ممايلجأه إىل مساع بالتذكرة ا
نصيحتك والعمل Lا بال كرب أو رد للحق ومما يؤكد مسئولية كل منكما جتاه 
اآلخر (صلى اهللا عليه وسلم) : ((رحم اهللا امرءاً قام من الليل فصلى فأيقظ 

قامت من الليل فصلت امراته فإن أبت نضح ىف وجهها املاء، ورحم اهللا امرأة 
   )١( .فأيقظت زوجها فإن أىب نضحت ىف وجهه املاء))

  اهلدوء 
*ويتأتى ذلك حبسن اخللق ، والتكلم برفق ولني، ولتذكر قول اهللا عزوجل: 

  (واغضض من صوتك إن أنكر األصوات لصوت احلمري)سورة لقمان. 
 ولتخفضى صوتك أختاه عند التحدث مع زوجك حىت وإن كان بك الضيف
والضجر، ألن رفع الصوت خيالف اآلداب الىت أمر اهللا Lا، وألن علو صوتك 

عليه من األمور الىت تدخل الشيطان بينكما، وتزيد من العداوة والشحناء 
 اهـ.بينكما، فاحرصى على اهلدوء والسكينة لتسعدى وتكون له خري زوجة.

)٢(  
@@@ 

  دبلة الخطوبة !
بــالد اإلســالم مــا يلبســه  يفانتشــرت  الــيتاألمــور  املؤســف حقــا أن مــن ومــن

،  ىر انصــال هــي عــادة عــادةال ذهاخلاطــب أو الــزوج وُيســمى بـــ (دبلــة اخلطوبــة) وهــ
أي الــزوج يضــع خــامت الــزواج علــى رأس إLــام العــروس اليســرى  أيكــان العــروس 

                                                 
 ) رواه أبو داود وهذا لفظه ، وهو يف صحيح الرتغيب .(١
 كيف تسعدين زوجك لـ أم عبيدة شريين الشامى.) (٢
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، مث علـى رأس السـبابة ويقـول: باسـم االبـن ، مث علـى األبالزوجة ويقول باسم 
اإلصـــبع البنصـــر  يف: باســـم الـــروح القـــدس، مث يســـتقر بـــه رأس الوســـطى ويقـــول

وينتقــل مــن اليــد اليمــىن وقــت اخلطبــة إىل اليــد اليســرى بعــد الــزواج (ليكــون قريبــا 
، فكيـــف مبســـلم غيـــور علـــى دينـــه أن يقلـــدهم يف هـــذا وهـــو مـــن مـــن القلـــب!!!)

  .األمور املخالفة للشرع احلنيف 
ـــ مـــن  يذهب، وقـــد صـــح النهـــوعـــادة مـــا يكـــون هـــذا اخلـــامت أو الدبلـــة مـــن ال

 عـن التخـتم بالـذهب للرجـال، فـروى مسـلم يف صـحيحه عـن عبـد اهللا rالنيب
:" رََأى َخاَمتًا ِمـْن َذَهـٍب ِيف يَـِد rاهللا عنهما قال أن رسول اهللا  رضيبن عباس 

ُلَهــا ِيف يَـــِدِه، َرُجــٍل فـَنَـَزَعــُه َفطََرَحــُه َوقَـــاَل: يـَْعِمــُد َأَحــدُُكْم ِإَىل َمجْــَرٍة ِمـــْن نَــاٍر فـََيْجعَ 
ُخـْذ َخاِمتَـَك انـَْتِفـْع بِـِه، قَـاَل: َال َواللَّـِه  rَفِقيَل لِلرَُّجِل بـَْعَد َمـا َذَهـَب َرُسـوُل اللَّـِه 

  )١.("rَال آُخُذُه أََبًدا َوَقْد طََرَحُه َرُسوُل اللَِّه 
 أو اخلطوبــة بعــد الدبلــة اســتعمال حكــم مـاوسـئل الشــيخ ابــن عثيمــني رمحــه اهللا: 

  واملرأة؟ للرجل القران دعق
 الـــزوج فيـــأيت اإلســـالمية البلـــدان بعـــض يف اآلن توجـــد العـــادة هـــذهفأجـــاب: 

 خــــامت يف الزوجــــة واســــم الزوجــــة، خــــامت يف الــــزوج اســــم يكتــــب خبــــامتني والزوجــــة
 Lــا يقــرتن أنــه: أوالً  :الشــرعية احملــاذير مــن مجلــة علــى حيتــوي العمــل فهــذا الــزوج،
 مـــن هـــذا أن العلـــم أهـــل ذكـــر وقـــد بينهمـــا أليفالتـــ أســـباب مـــن هـــذا أن عقيـــدة
  .التولة من أيضاً  هذا إن مث واقعاً، وال شرعاً  يثبت مل سبب إثبات ألنه الشرك؛

                                                 
  ) أخرجه مسلم (١



  

 

١٢٤    ابالزواج أحكام وآد

 إىل يــأتون فــإVم النصــارى مــن العمــل هــذا أصــل أن األلبــاين الشــيخ ذكــر: ثانيــاً 
 االبـن باسـم األب باسـم: "ويقـول الزوجـة أو الـزوج يـد علـى يـده ويضـع كبريهم

 املخصــــص األصــــبع يف الدبلــــة ويضــــع يــــديهما علــــى بيــــده ميــــر مث" الــــروح ســــمبا
 خلـت وإن حـىت حمـرم وهـو بالنصارى التشبه وهو عظيم حمذور إذاً  ففيها لذلك،

  .الباب هذا من فتحرم أوًال، ذكرناه الذي االعتقاد من
 رأى وقــد الرجــال، علــى حمــرم والــذهب الــذهب، مــن تكــون مــا غالبــاً  أنــه: ثالثــاً 
 يعمـــد: "وقـــال وطرحـــه يـــده مـــن زعهـفنـــ ذهـــب مـــن خـــامت عليـــه رجـــالً  r النـــيب

 خـذ: "لـه قيـل r النـيب انصـرف فلمـا" يده يف فيضعها نار من مجرة إىل أحدكم
 احلـديث ويف ،r النـيب طرحـه وقـد بـداً أ أخـذه ال واهللا: فقـال" بـه وانتفع خامتك
  " .ذكورها على وحرم أميت إلناث واحلرير الذهب أحل: "املشهور
 اشـتملت حيـث يفعلهـا مـن علـى واإلنكـار حماربتهـا ينبغـي حمرمـة العادة فهذه
 الـــذين الرجـــال أولئـــك علـــى اإلنكـــار جيـــب كمـــا العظيمـــة، احملرمـــات هـــذه علـــى

 وأقــبح املــائعني، بعــض مــن هــذا يقــع كمــا ذهــب مــن سالســل أو خــوامت يلبســون
  .آذاVم يف الذهب من خروصاً  يلبسون الذين أولئك من
حة الشيخ عبد العزيز بن باز :ما حكم لبس ما يسمى بالدبلة ، وسئل مسا   

يف اليد اليمىن للخاطب واليسرى للمتزوج، علماً أن هذه الدبلة من غري 
  الذهب؟



  

 

١٢٥    ابالزواج أحكام وآد

فأجاب : ال نعلم هلذا العمل أصالً يف الشرع ، واألوىل ترك ذلك سواء كانت 
على الرجل ، الدبلة من فضة أو غريها ، لكن إذا كانت من الذهب فهي حرام 

    )١( .Vى الرجال عن التختم بالذهب eألن الرسول 
@@@ 

  في العرس ن الغناء والموسیقىع نھيال
ومــن النــاس مــن يشــرتي هلــو احلــديث ليضــل عــن ســبيل  (قــال اهللا تعــاىل: 

  )٢(.)اهللا بغري علم ويتخذها هزواً أولئك هلم عذاب مهني 
مكـــاًء وتصـــدية فـــذوقوا ومـــا كـــان صـــالNم عنـــد البيـــت إال (وقـــال تعـــاىل: 

   )٣(.)العذاب مبا كنتم تكفرون
ـــ ره ابـــن عبـــاس بأنـــه الغنـــاء وكـــذلك ابـــن مســـعود حيـــث قـــال: (هلـــو احلـــديث) فسَّ

  . والذي ال إله إال هو هلو الغناء.واملكاء والتصدية: هو التصفيق والصفري
: "Vيـــت عـــن صـــوتني أمحقـــني فـــاجرين: صـــوت عنـــد rوقـــال رســـول اهللا 
   رواه الرتمذي وإسناده حسن . .صيبة"نعمة وصوت عند م

أنـــه قـــال: "الغنـــاء ينبـــت النفـــاق يف القلـــب كمـــا  tوصـــح عـــن ابـــن مســـعود 
  ينبت الربيع البقل".

                                                 
  ) لسماحة الشيخ ابن باز .٢٠٩، ٢/٢٠٨) الفتاوى ـ كتاب الدعوة ( (١
  ).٦سورة لقمان اآلية ( )١(

 ).٣٥األنفال آية ( ) سورة(٣



  

 

١٢٦    ابالزواج أحكام وآد

  ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير: "rوقال رسول اهللا          
  .)١("والخمر والمعازف

  .والطرباسم آلالت اللهو المعازف  هو الفرج والزنا به. الِحرَ 

إن اهللا تعــالى حــرم علــى أمتــي الخمــر والميســر : "rوقــال رســول اهللا        
  .)٢(والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام"

  هو الطبل الصغري وهو آلة من آالت الطرب. الكوبة:
إذا فعلـــت أمتـــي خمـــس عشـــرة خصـــلة حـــل بهـــا : "rوقـــال رســـول 

  .)٣(إذا اتخذت القينات والمعازف"فذكر منها: "البالء" 
  . )٤(.الجرس مزمار الشيطان": "rوقال رسول اهللا 

إذا عــرض   rوقــال أبــو ســعيد اخلــدري: بينمــا كنــا نســري مــع رســول اهللا 
خذوا الشيطان أو أمسكوا الشـيطان، ألن : "rشاعر نشيد فقال رسول اهللا 

   )٥(.يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعرًا"
معلــــم أوالده: لــــيكن أول مــــا يعتقــــدون مــــن العزيــــز إىل  وكتــــب عمــــر بــــن عبــــد

أدبك بغـض املالهـي الـيت بـدؤها الشـيطان وعاقبتهـا سـخط الـرمحن فقـد بلغـين 

                                                 
  ) رواه البخاري معلقاً بصيغة اجلزم .١(
  ).١٧٤٨) و(١٧٤٧) رواه أمحد يف مسنده، وأبو داود عن عبداهللا بن عمر،صحيح اجلامع برقم (٢(
  ).٦٠٨، ضعيف اجلامع برقم (tرواه الرتمذي عن علي  )٣(
  ) رواه مسلم .١(
  مسلم .اه و ر ) ٥(



  

 

١٢٧    ابالزواج أحكام وآد

عــن الثقــات مــن أهــل العلــم أن صــوت املعــازف واســتماع األغــاين واللهــج Lــا 
  ينبت النفاق يف القلب كما ينبت العشب على املاء.

ـــــى مســـــاع األ غـــــاين ُرَدت شـــــهادته وقـــــال اإلمـــــام الشـــــافعي: "مـــــن داوم عل
  وبطلت عدالته ومن مجع الناس على مغنية فهو ديوث".

مســاع الغنــاء إلعــالن النكــاح إذا مل يكــن فيــه حمرمــاً ومل يصــاحبه  يفوال حــرج 
الضـرب بالـدف  يفالطبل والزمر والكمان وغري هذا من آالت اللهو ، وال حرج 

"، : "ِإنَّ َفْصـَل َمـا بـَـْنيَ اْحلَـَالِل َواْحلَـ rلقولـه  رَاِم الصَّـْوُت يـَْعـِين الضَّـْرَب بِالــدُّفِّ
إعالن النكـاح وبيـان حلـه وانـه غـري سـفاح ،  يف"الدف" ليكون سبباً  rفأباح

 هــيعنهــا ، بــل  فمنهــيأمــا الطبــل والكمــان والعــود وغــري هــذا مــن آالت اللهــو 
 اللَّـهِ  َسـِبيلِ  َعـن ِضـلَّ اْحلَـِديِث لِيُ  َهلْـوَ  َيْشَرتِي َمن النَّاسِ  حرام لقوله تعاىل : (َوِمنَ 

   )١(. مُِّهٌني) َهلُْم َعَذابٌ  أُولَِئكَ  ُهُزًوا َويـَتَِّخَذَها ِعْلمٍ  ِبَغْريِ 
: هـو الغنـاء، وذكـر بعـض أهـل العلـم أن الغنـاء بآلـة tقال عبد بن مسـعود 

  حمرم إمجاعاً.
وعليـــه فالواجـــب احلـــذر مـــن أن يبـــدأ العروســـان حياNمـــا الزوجيـــة مبعصـــية اهللا 

والقاعـات ،  النـواديبعـض  يفىل ، كما يفعل البعض بإقامة "حفـل الزفـاف" تعا
"الكوشـــة" للنـــاس ، وعـــرض الرجـــل زوجتـــه علـــى اجلميـــع  يفوجلـــوس العروســـان 

أمجــــل صــــورها ، وإحضــــار بعــــض "الفنــــانني"  يفيتأملوVــــا ومفاتنهــــا وقــــد بــــدت 
فـاف ، وتقليـد الز  يفإماتة وحماولة طمس السنة النبويـة  هيإلحياء احلفل ، وإمنا 

حفــالت زفــافهم ، ومــن هــم علــى شــاكلتهم  يفغريــب إلخــوان القــردة واخلنــازير 
فالواجـب البعـد عـن  ،علـم هـذا مـن علمـه وجهلـه مـن جهلـه ممن يدعى اإلسـالم

                                                 
  ) .٦) سورة لقمان آية ((١



  

 

١٢٨    ابالزواج أحكام وآد

هـــذا ملـــا فيـــه مـــن اخـــتالط الرجـــال والنســـاء ، وإرتـــداء النســـاء كـــل مـــا يكشـــف 
لتصـــوير ، وقـــد صـــحت للرجـــال مـــع النســـاء  ، وا اجلمـــاعيمفـــاتنهن ، والـــرقص 

األحاديث الكثرية أن "َأَشدُّ النَّاِس َعَذابًا يـَْوَم اْلِقَياَمـِة الـَِّذيَن ُيَضـاُهوَن ِخبَْلـِق اللَّـِه" 
  إىل غري ذلك مما يعرفه الناس .

@@@ 
  حكم الزغرطة

َبٍة : "نـََهْيُت َعْن َصْوتـَْنيِ َأْمحََقْنيِ َفاِجَرْيِن َصْوٍت ِعْنَد ُمِصـي rقال رسول اهللا
  )١(َمخِْش ُوُجوٍه َوَشقِّ ُجُيوٍب َوَرنَِّة َشْيطَاٍن".

بيـت مـن بيـوت اهللا  يفالزغاريد يوم الفرح وليبدأ حياته الزوجية فعليه بتجنب 
ــيبتعــاىل وعلــى ســنة  إحيــاء الســنن ال إماتتهــا ، ونشــر  يف، ولــيكن ســبباً  rالن

  اخلري ال الفجور والعرى .
مــــــا حكـــــم الزغرطــــــة  بــــــد اهللا الفـــــوزان:وســـــئل الشـــــيخ صــــــاحل بـــــن فــــــوزان بـــــن ع

  "التلوولش"، وهو صوت تطلقه املرأة عند الفرح؟ 
فأجــاب: ال جيـــوز للمــرأة رفـــع صــوNا حبضـــرة الرجــال ؛ ألن يف صـــوNا فتنـــة ؛ ال 
بالزغرطة ، وال غريها ، مث إن الزغرطـة ليسـت معروفـة عنـد كثـري مـن املسـلمني ال 

ا تــدل عليــه لســيئة الــيت ينبغــي تركهــا ، وملــقــدمياً وال حــديثاً ؛ فهــي مــن العــادات ا
  )٢(. أيضاً من قلة احلياء

@@@ 
  

                                                 
 سورة آل عمران. )(١
 ) .٣/١٥٥املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان (  )(٢



  

 

١٢٩    ابالزواج أحكام وآد

  حكم رقص النساء في العرس فیما بینھن
  وسئل الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان :

  ما حكم رقص النساء فيما بينهن يف العرس وغريه أفتونا أثابكم اهللا ؟
ج وضــرLن بالــدف مــع شــيء مــن فأجــاب : ال بــأس بــرقص النســاء مبناســبة الــزوا 

الغنـــاء النزيـــه ؛ ألن هـــذا مـــن إعـــالن الـــزواج املـــأمور بـــه شـــرعاً ، لكـــن بشـــرط أن 
يكــــون ذلــــك يف حمــــيط النســــاء فقــــط ، وبصــــوت ال يرتفــــع ويتجــــاوز مكــــاVن ، 
وبشرط التسرت الكامل ؛ حبيث ال يبـدو شـيء مـن عـورة املـرأة يف حالـة الـرقص ؛  

ة املســلمة وإمنــا يبــدو منهــا مــا جــرت عــادة املــرأكســيقاVا وذراعيهــا وعضــديها ، 
  )١(بكشفه يف حضرة النساء .

@@@ 
   )٢(التحذیر من أخذ الصور في األعراس

أيهـــا النـــاس اتقـــوا اهللا تعـــاىل واشـــكروا نعمـــة اهللا علـــيكم Lـــذا الـــدين الـــذي 
ليتمم به مكارم األخالق  rأكمله لكم وأمت عليكم به النعمة وبعث به حممداً 

الدين دين عبادة ودين أخالق ومعاملـة أال وإن مـن أفضـل األخـالق  فكان هذا
 rاليت بعث اهللا Lـا نبيـه خلـق احليـاء فـإن احليـاء مـن اإلميـان واحليـاء خلـق النـيب 

  فكان حيياً سخياً كرمي اخللق.
إن احليـــاء مـــن اهللا واحليـــاء مـــن النـــاس مـــن صـــميم ديـــنكم فاســـتحيوا أيهـــا 

ــــون مــــن النــــاس ال تضــــيعوا ديــــنكم أيهــــا املؤمنــــون مــــن اهللا واســــتحيوا أي هــــا املؤمن
  املؤمنون بالتهور والتدهور واالحنطاط.

                                                 
 ) .١٧٢، ٣/١٧١املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان ( )(١
  .٥٧٥ – ٥٧٣الشيخ حممد الصاحل العثيمني من خطب ) ٢(



  

 

١٣٠    ابالزواج أحكام وآد

لقد مسعنا أيها الناس أنـه حصـل زواج دخـل فيـه مـع النسـاء بعـض شـباب 
دخلــــوا ألخــــذ صــــور للحفــــل وأن هــــؤالء املصــــورين كــــانوا بــــني النســــاء يلتقطــــون 

ور ويف هــذه الســرعة صــورهن فيــا ســبحان اهللا كيــف بلــغ بنــا احلــد إىل هــذا التــده
اخلاطفة تصوروا عظم الفتنة يف جتول هؤالء الشباب وأخذهم صـور النسـاء وهـم 
يف غمرة الفرح بالعرس حتت سيطرة نشـوة النكـاح ويف ظـل التـربج والتطيـب مـاذا 
حيصل للجميع من الفتنة إVا لفتنة كبرية وحمنة عظيمـة. أمـا يسـتحيي هـؤالء مـن 

ما الذي سوغ هلـم ومـا الـذي أبـاح هلـم أن يتجولـوا بـني  اهللا أوًال ومن الناس ثانياً 
النساء ألخذ صورهن هل يرضـى أحـد مـن النـاس أن تؤخـذ صـورة ابنتـه أو أختـه 
أو زوجته لتكون بني هؤالء يعرضوVا مىت شاءوا علـى مـن يريـدون أو يسـتمتعون 
بـالنظر إليهـا مـىت يشـاءون هـل يرضـى أحـد أن تكـون نسـاؤه حمـالً للسـخرية عنـد 

  ض صورNا إن كانت قبيحة أو حمالً للفتنة عند عرضها إن كانت مجيلة.عر 
عباد اهللا ما بالنا ننحدر إىل اهلاوية يف تقاليد الكفار وأشباه الكفار الذين 
ال دين هلم وال أخالق كيف ندع تقاليـدنا املبنيـة علـى التسـرت واحليـاء بـوحي مـن 

وغرينـــــا تلقاهـــــا مـــــن اليهـــــود  شــــريعة اهللا ورســـــوله إىل تقاليـــــد جلبناهـــــا مـــــن غرينـــــا
والنصارى املستعمرين ألراضيهم مدة طويلة من الزمن كيف نرضى وقد سلم اهللا 
بالدنــا مــن اســتعمار األوطــان أن نستســلم الســتعمار األفكــار والعقــول واألديــان  
كيــف نرضــى وقــد مـــن اهللا علينــا بالتقــدم Lــذا الـــدين أن نرجــع إىل الــوراء بتـــربج 

ال الكـافرين كيـف يليـق بنـا وقـد أعطانـا اهللا شـهامة الرجولـة اجلاهلية األوىل وأعم
  ووالية العقل أن ننتكس فننقاد لسيطرة النساء والسفهاء. 

أيهـــا النـــاس إنكـــم إن ســـرمت وراء هـــذه التيـــارات بـــدون نظـــر وال رؤيـــة وال 
تفكري يف العواقب فسوف تندمون وستكون العاقبـة وخيمـة وسـيحل بـالبالد مـن 



  

 

١٣١    ابالزواج أحكام وآد

ـــْنُكْم {لصـــاحل والفاســـد العقوبـــة مـــا يعـــم ا ـــًة ال ُتِصـــيَنبَّ الَّـــِذيَن ظََلُمـــوا ِم َن َواتـَُّقـــوا ِفتـْ
  )١(..}َخاصًَّة َواْعَلُموا َأنَّ اَهللا َشِديُد اْلِعَقابِ 

أيهــا النــاس احــذروا هــذه التقاليــد املنحرفــة وهــذه التيــارات اجلارفــة الضــالة 
هـدها وإال فهـي كشــرارة وقابلوهـا بقـوة اإلميـان وســيطرة العقـل لتنـدحر وتقــرب يف م

النــار يف املــواد املشــتعلة إن لقيــت مــنكم قبــوالً هلــا واجتاهــاً إليهــا فــأنتم وهللا احلمــد 
يف بــالد حمافظــة علــى دينهــا وعلــى أخالقهــا وعلــى تقاليــدها الطيبــة فاحــذروا أن 
ختــرق ســياجكم تلــك العــادات الــيت جــاء Lــا مــن زيــن لــه ســوء عملــه فــرآه حســناً 

  عليه وزرها ووزر من عمل Lا إىل يوم القيامة. ومن سن سنة سيئة ف
إن أخذ صورة للزوج وزوجته عند أول لقاء ال يزيد الزوجني إمياناً بـاهللا وال 
مـــودة يف القلـــب وال صـــحة يف اجلســـم وإذا فـــرض أن املســـألة مـــن بـــاب التقاليـــد 

عـن احملضة أفليس من األجدر بنا أن نعتز بتقاليـدنا وحنمـي كياننـا ونربـأ بأنفسـنا 
أن نكــون تبعــاً لغرينــا هــذا فضــالً عــن كــون هــذه التقاليــد هــدماً لألخــالق ونقصــاً 
يف اإلميـــان. إن أخـــذ الصـــور مـــع كونـــه ســـبباً للفتنـــة وتـــداول صـــور النســـاء فهـــو  

حــــذر مــــن  rكــــذلك عرضــــة للعنــــة اهللا ســــبحانه والتعــــذيب بالنــــار ألن النــــيب 
  )٢(.رون"أشد الناس عذاباً يوم القيامة املصو « rالتصوير فقال 

وقـال "كـل مصــور يف النـار جيعـل لــه بكـل صـورة صــورها نفـس يعـذب Lــا 
 )٣(»يف جنهم

                                                 
 ) .٣/١٥٥املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان (  )(١
 رواه البخاري ومسلم. )٢
  .٢٥سورة األنفال آية  )٣(



  

 

١٣٢    ابالزواج أحكام وآد

  )١( . املصورين rولعن رسول اهللا 
فليحــــذر املصــــور أن يكــــون  rوهــــذه األحاديــــث ثابتــــة عــــن رســــول اهللا  

داخًال فيها فإنه معرض نفسه لـذلك والصـورة الفوتوغرافيـة وإن كـان مـن العلمـاء 
دع ما يريبك « rمنهم من رأى إVا داخلة يف الوعيد وقد قال  من أباحها فإن
  )٢(»إىل ما ال يريبك

مــن وقــع يف الشــبهات وقــع يف احلــرام كــالراعي يرعــى حــول احلمــى «وقــال 
  )٣(.»يوشك أن يقع فيه

ــت الصــورة الفوتوغرافيــة مباحــة فإVــا ال حتــل إال إذا مل يكــن  وحــىت إذا كان
يَـا أَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمنُــوا ال { مــن الشــيطان الــرجيم وأعــوذ بـاهللا )٤(فيهـا حمــذور شــرعي

ـــْيطَاِن فَِإنـَّــُه يَـــْأُمُر بِاْلَفْحَشـــاِء  ـــْيطَاِن َوَمـــْن يـَتَّبِـــْع ُخطُـــَواِت الشَّ تـَتَِّبُعـــوا ُخطُـــَواِت الشَّ
ــُه َمــا زََكــا ِمــْنُكْم ِمــْن َأَحــٍد  ــْيُكْم َوَرْمحَُت ــْوال َفْضــُل اِهللا َعَل َــًدا َوَلِكــنَّ اَهللا َواْلُمْنَكــِر َوَل أَب

يٌع َعِليمٌ    )٥(.}يـُزَكِّي َمْن َيَشاُء َواهللاُ مسَِ

                                                 
 رواه البخاري. )(١
  ) رواه النسائي والرتمذي وقال حديث حسن صحيح.٢(

 رواه البخاري ومسلم. )(٣
ققون من أهل العلم حترمي التصوير مطلقاً لعموم األدلة الصحيحة الواردة ) والصحيح الذي عليه احمل٤(

يف هذا املعىن انظر شرح صحيح مسلم للنووي، وانظر إعالن النكري على املفتونني بالتصوير 
  للشيخ محود بن عبداهللا التوجيري، وكذلك صدر فتوى بعموم التحرمي للهيئة الدائمة لإلفتاء.

 .٢١ سورة النور آية )(٥



  

 

١٣٣    ابالزواج أحكام وآد

ليلة احلِنة: ومن األمور املبتدعة عند الكثري ما يسمى بـ"ليلة احلنة" وفيهـا ويف 
مـــا فيهـــا مـــن املخالفـــات الشـــرعية كـــاالطالع علـــى عـــورة الفتـــاة، وكشـــفها أمـــام 

  ...ص والغناء وحنو هذا األجنبيات، بدعوى Nيئتها للزوج، والرق
@@@ 

  
  ال یجوز زف العریس مع العروسة

  : وسئل عبداهللا بن عبد الرمحن اجلربين
  هل جيوز زف العريس بني النساء يف األفراح؟ 

فأجاب : ال جيوز هذا الفعل فإنه دليل نزع احليـاء وتقليـد ألهـل اخلنـا والشـر بـل 
ــــربز أمــــام النــــاس ــــف تــــزف أمــــام  األمــــر واضــــح فــــإن العــــروس تســــتحي أن ت فكي

  )١( األشهاد .
@@@ 

  
  الدعاء للعروسین 

ـــيبأمـــا الـــدعاء للعروســـني فقـــد صـــح عـــن  ـــيبمـــن حـــديث أىب هريـــرة أن  rالن  الن
r  َـــَزوََّج قَـــاَل بَـــاَرَك اللَّـــُه لَـــَك َوبَـــاَرَك َعَلْيـــَك َوَمجَـــَع  :" َكـــاَن ِإَذا َرفَّـــأ ْنَســـاَن ِإَذا تـَ اْإلِ

ْريِ " َنُكَما ِيف اخلَْ   )٢(.بـَيـْ

                                                 
 ) .٤٦فتاوى املرأة ص(  )(١
 أخرجه الرتمذى وأبو داود . )(٢



  

 

١٣٤    ابالزواج أحكام وآد

فَـأَتـَْتِين أُمِّـي فَــَأْدَخَلْتِين  rقالــت: "تـَـَزوََّجِين النَّـِيبُّ  ااهللا عنهـ رضـيوعـن عائشـة 
اَر فَـــِإَذا ِنْســـَوٌة ِمـــَن اْألَْنَصـــاِر ِيف اْلبَـْيـــِت فـَُقْلـــَن َعَلـــى اْخلَـــْريِ َواْلبَـرََكـــِة َوَعَلـــى َخـــْريِ  الـــدَّ

  )١(..طَائٍِر"
وى عبــداهللا بــن حممــد بــن عقيــل عــن قــول "بالرفــاء والبنــني"، فقـد ر  rوVـى 

نَـا فـَُقْلنَـا بِالرِّفَـاِء َواْلَبنِـَني فـََقـاَل َمـْه َال  قال: " تـََزوََّج َعِقيُل ْبُن َأِيب طَاِلٍب َفَخـرََج َعَليـْ
قَــْد نـََهانَــا َعــْن َذلِــَك َوقَــاَل ُقولُــوا بَــاَرَك اللَّــُه َهلَــا ِفيــَك  rتـَُقولُــوا َذلِــَك فَــِإنَّ النَّــِيبَّ 

  )٢(َرَك َلَك ِفيَها".َوبَا
معـــاً  ليبـــدأوبعــد العقـــد والـــدعاء للعروســني ينصـــرف العروســـان إىل بيــت الزوجيـــة 

  أوىل أيام وليإىل حياNما الزوجية .
@@@ 

  
علـــى املـــرأة أن تتقـــي اهللا يف كـــل األمـــور وخصوصـــاً عنـــد الـــزواج ويف ليلـــة        

هللا تعـــاىل بلـــبس املالبـــس الـــيت تكشـــف عـــن عورNـــا كمـــا العـــرس، أن ال تعصـــي ا
ــــب  ــــام مــــن قبــــل النســــاء إال مــــن رحــــم اهللا تعــــاىل، وأن تتجن يُفعــــل يف هــــذه األي
االخـــــتالط بالرجـــــال األجانـــــب، وأن ال تضـــــع العطـــــر والطيـــــب ليشـــــمه الرجـــــال 
  األجانب منها وتأمث بذلك، وال تبذر باألموال على أمور تافهة وليس هلا فائدة.

حتــت الثيــاب  سالعــروس تلــبس عنــد العــر قــال ابــن قــيم اجلوزيــة رمحــه اهللا:        
شعار اخلوف مـن الـرد، وفـوق الثيـاب حلـة االنكسـار، ومحـرة اخلجـل تغنيهـا عـن 

                                                 
 أخرجه البخاري ومسلم. )(١
  ).٣٥)، آداب الزفاف رقم (١٥٤٦) صحيح ابن ماجة رقم (٢(
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، فكيـف يسـكن مـن ال يعـرف  ، ألVـا ال تـدري علـى مـاذا تقـدم حتمري مسـتعار
  )١(العواقب.

  

 
 الدبلة للعروسني . - ١

الدبلة هي من األمور احملدثة ، وهي من بدع النصارى فال جيـوز لنـا تقليـد 
  النصارى أو غريهم من املشركني .

التولة ،  وقد تكلم الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا على الدبلة يف معرض كالم عن
" شيء يعلقونه على الزوج، يزعمون أنه حيبب الزوجة إىل زوجها التولة"فقال :

  أته، وهذا شرك، ألنه ليس بسبب شرعي وال قدري للمحب.والزوج إىل امر 
ومثل ذلك الدبلة، والدبلة: خامت يشرتى عند الزواج يوضع يف يد الزوج، 
وإذا ألقاه الزوج، قالت املرأة: إنه ال حيبها، فهم يعتقدون فيه النفع والضرر، 

ة، والعكس ويقولون: إنه ما دام يف يد الزوج، فإنه يعين أن العالقة بينهما ثابت
بالعكس، فإذا وجدت هذه النية، فإنه من الشرك األصغر، وإن مل توجد هذه 

  وهي بعيدة أال تصحبها ـ، ففيه تشبه بالنصارى، فإVا مأخوذة منهم. -النية 
وإن كانت من الذهب، فهي بالنسبة للرجل فيها حمذور ثالث، وهو لبس 

حترمي النوع إن كانت  ك، أو مضاهاة النصارى، أور الذهب، فهي إما من الش
  للرجال، فإن خلت من ذلك، فهي جائزة ألVا خامت من اخلوامت.

                                                 
  ) بدائع الفوائد .(١



  

 

١٣٦    ابالزواج أحكام وآد

  "، هل هي شرك أصغر أو أكرب؟شركوقوله: "
نقول: حبسب ما يريد اإلنسان منها إن اختذها معتقدًا أن املسبب 
للمحبة هو اهللا،فهي شرك أصغر، وإن اعتقد أVا تفعل بنفسها،فهي شرك 

  )١( اهـ.أكرب.
 كوافري .ال - ٢

ــيت ال ختلــو مــن حمرمــات مثــل الــنمص وهــو  وكــذلك الكــوافري مــن األمــور ال
إزالــــة الشــــعر وخصوصــــاً شــــعر احلــــاجبني ، وكــــذلك التشــــبه بالفــــاجرات ، 

  وتبذير األموال وما شابه ذلك من األمور املنهي عنها .
ما حكم ذهاب املرأة " العـروس " إىل  وسئل مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز :

  الق وذلك لتسريح شعرها ؟احل
ـــب  ـــذهب إىل احلـــالق وال غـــريه مـــن الرجـــال األجان فأجـــاب : لـــيس للمـــرأة أن ت

الرجـال غـري احملـارم  إتيـانلتسريح شعرها ، بل ذلك مـن شـأن النسـاء ، وال جيـوز 
هلذا الغرض ، ملا فيه من الفتنة واالطالع على بعض العـورة ، وألن ذلـك وسـيلة 

  ) ٢ا .. واهللا ويل التوفيق . (إىل أمور ال حتمد عقباه
  فستان الفرح . - ٣

فســتان العــرس يف زماننــا هــذا يكــون فيــه مــن الزخرفــة واجلمــال مــا يعــرض 
  الرجل للفتنة ، وكذلك فيه تبذير لألموال .

                                                 
  ) .١/٧٨)  القول املفيد شرح كتاب التوحيد (١(
  باز . ) لسماحة الشيخ ابن٢٢٤، ٢/٢٢٣) الفتاوى كتاب الدعوة ( ٢(



  

 

١٣٧    ابالزواج أحكام وآد

 وال جيوز فيه كذلك التشبه بلباس الكافرات والفاجرات  .

 تلبيس الشبكة . - ٤

حيـــث يـــدخل هـــو علـــى  يقـــوم الـــزوج بتلبـــيس زوجتـــه الشـــبكة أمـــام النـــاس
النســـاء ليقـــوم بلتبـــيس زوجتـــه الشـــبكة ، بـــل ويقـــوم الـــبعض بتقبيـــل زوجتـــه 
أمـــام النســـاء ، بـــل رمبـــا أمـــام الرجـــال!!! وهـــذا كلـــه غـــري جـــائز وفيـــه مـــن 

  املخالفات الشرعية اليت ينبغي للمسلم أن يتجنبها وال يقع فيها . 
 حفلة الزواج واالختالط . - ٥

لزمان فيها من احملرمـات مـا اهللا Lـا علـيم ، غالب حفالت الزواج يف هذا ا
املوســيقية  تمــن اخــتالط النســاء بالرجــال ، وكــذلك يقومــون جبلــب ألــآل

احملرمة وتبذير األموال ، وكذلك تقوم بعـض النسـاء مبـا يسـمى بالزغرطـة ، 
  فهذا كله حرام .

  وسئل الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان:
  "، وهو صوت تطلقه املرأة عند الفرح؟ ما حكم الزغرطة "التلوولش

فأجــاب : ال جيــوز للمــرأة رفــع صــوNا حبضــرة الرجــال ؛ ألن يف صــوNا فتنــة ؛ ال 
بالزغرطة ، وال غريها ، مث إن الزغرطـة ليسـت معروفـة عنـد كثـري مـن املسـلمني ال 
قــدمياً وال حــديثاً ؛ فهــي مــن العــادات الســيئة الــيت ينبغــي تركهــا ، وملــا تــدل عليــه 

  )١يضاً من قلة احلياء . (أ

                                                 
  ) .٣/١٥٥) املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان ( ١(



  

 

١٣٨    ابالزواج أحكام وآد

 لومــن خمالفــات حفــالت الــزواج رقــص النســاء رمبــا يكــون ذلــك مبــرأى مــن الرجــا
  ورمبا يرفعن أصواNن بالغناء على مسمع الرجال . 
  وسئل الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان :

 ما حكم رقص النساء فيما بينهن يف العرس وغريه أفتونا أثـابكم اهللا ؟فأجـاب :
زيه ـال بأس برقص النساء مبناسبة الزواج وضرLن بالـدف مـع شـيء مـن الغنـاء النـ

؛ ألن هذا من إعـالن الـزواج املـأمور بـه شـرعاً ، لكـن بشـرط أن يكـون ذلـك يف 
حمــــيط النســــاء فقــــط ، وبصــــوت ال يرتفــــع ويتجــــاوز مكــــاVن ، وبشــــرط التســــرت 

رقص ؛ كســــيقاVا الكامــــل ؛ حبيــــث ال يبــــدو شــــيء مــــن عــــورة املــــرأة يف حالــــة الــــ
أة املســلمة بكشــفه يف وذراعيهــا وعضــديها ، وإمنــا يبــدو منهــا مــا جــرت عــادة املــر 

  )١(.حضرة النساء
 التصوير . - ٦

التصوير من األمور اليت حرمها الشارع احلكيم فال جيـوز ألحـد أن يعصـي 
  اهللا تعاىل يف أول يوم ينعم اهللا عليه بالزوجة الصاحلة .

أحيـوا عذابا يوم القيامة املصورون يقال هلم: : "أشد الناس rقال النيب 
 )٢(ما خلقتم".

قــال: "الــذين يصــنعون  rوعــن ابــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا أن رســول اهللا 
  )٣(هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال هلم: أحيوا ما خلقتم".

                                                 
  ) .١٧٢، ١٧١/ ٣) املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان ( ٢(
 ).٢١٠٩)،ومسلم يف كتاب اللباس(٥٩٥٠) رواه البخاري يف كتاب اللباس برقم (١(
 ).٢٠١٨يف اللباس برقم()، ورواه مسلم ٥٩٥١و٩٥٠) رواه البخاري يف اللباس برقم (٢(



  

 

١٣٩    ابالزواج أحكام وآد

يقـــول: "كـــل  rوقـــال ابـــن عبـــاس رضـــي اهللا عنهمـــا: مسعـــت رســـول اهللا 
  )١(بكل صورٍة صورها نفسا فتعذبه يف جهنم".مصور يف النار جيعل له 

: "يقول اهللا عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب خيلق خلقـاً كخلقـي rوقال 
  )٢(فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعرية أو ليخلقوا ذرة".

احلســـن قـــال: جـــاء رجـــل إىل  ابـــن عبـــاس رضـــي اهللا  أيبوعـــن ســـعيد بـــن 
. فقـال لـه: ادن مـين فـدنا هـذه الصـور فـافتين فيهـا أصـورعنهما فقال: إين رجـل 

مث قــال: ادن مــين فــدنا حــىت وضــع يــده علــى رأســه وقــال: أنبئــك مبــا مسعــت عــن 
يقـول: "كـل مصـور يف النـار جيعـل لـه بكـل  r، مسعت رسول اهللا rرسول هللا 

صورٍة نفسـا فيعذبـه يف جهـنم" قـال ابـن عبـاس: فـإن كانـت ال بـد فـاعال فاصـنع 
  )٣( الشجر وما ال نفس له.

ة للبخـــاري قـــال: كنـــت عنـــد ابـــن عبـــاس إذ جـــاءه رجـــل فقـــال: يـــا ابـــن ويف روايـــ
عباس إين رجل إمنا معيشيت من صنعة يدي وإين اصنع هذه التصاوير فقـال ابـن 

مسعتـــه يقـــول: "مـــن صـــور  rعبـــاس: ال أحـــدثك إال مـــا مسعـــت مـــن رســـول اهللا 
الرجـل بـداً" فربـا أصورة فـإن اهللا معذبـه حـىت يـنفخ فيهـا الـروح ولـيس بنـافخ فيهـا 

إال أن تصنع فعليك Lذا الشجر كل شيء  أبيتربوًة شديدة فقال: وحيك! إن 
  )٤(ليس فيه روح".

                                                 
 ).٢١١٠)، ورواه مسلم يف اللباس برقم (٢٢٢٥) رواه البخاري يف كتاب البيوع برقم (٣(
  ).٢١١١)، ورواه مسلم يف كتاب اللباس برقم (٥٩٥٣) رواه البخاري يف كتاب اللباس برقم (٤(
  ).٢١١٠نة برقم   ()، ومسلم يف كتاب اللباس والزي٢٢٢٥) رواه البخاري يف كتاب البيوع برقم (١(
 ) سبق خترجيه يف الرواية السابقة.٢(



  

 

١٤٠    ابالزواج أحكام وآد

يقـول: "إن اشـد النـاس عـذابا  rاهللا  لقـال: مسعـت رسـو  tوعن ابن مسـعود 
  )١(يوم القيامة املصورون".

@@@ 
 

   قبل الزواجو بعد العقد العالقات العاطفیة
ن مـا بعـد العقـد ، وقبـل الـدخول تكـون فرصـة من املعلوم أن الفرتة اليت تكو 

لتفـــاهم الـــزوج مـــع زوجتـــه، ومعرفـــة أحـــدمها اآلخـــر ، وتتولـــد بينهمـــا عالقـــة 
  عاطفية وتكرب شيئا فشيئاً. 

ولكـن يراعـوا جانــب املفسـدة ، وتــوخي احلـذر مـن الوقــوع يف احملـذور ، مثــل 
  أن خيتلي Lا مما يؤدي ذلك إىل مجاعها قبل إعالن الدخول .   

   :رمحه اهللا  سئل فضيلة الشيخ حممد صاحل العثيمني
ما رأي الدين يف العالقـات قبـل الـزواج ؟ فأجـاب: قـول السـائلة قبـل الـزواج 

خول وبعــد العقـد فــال حـرج ألVـا بالعقــد تكـون زوجتــه وإن  إن أرادت قبـل الـدُّ
ه مل حتصل مراسيم الدخول وأما إن كان قبل العقد أثناء اخلطبة أو قبل ذلك فإن

حمــرم وال جيــوز فــال جيــوز إلنســان أن يســتمتع مــع امــرأة أجنبيــة منــه ال بكــالم وال 
:" ال يخلــون نظــر وال خبلــوة فقــد ثبــت عــن النــيب عليــه الصــالة والســالم أنــه قــال

ــــامرأة إال مــــع ذي محــــرم وال تســــافر امــــرأة إال مــــع ذي محــــرم ".  رجــــل ب
فيه وإن كان قبل العقد واحلاصل أنه إذا كان هذا االجتماع بعد العقد فال حرج 

                                                 
  ).٢١٠٩)، ومسلم يف كتاب اللباس والزينة برقم (٥٩٥٠) رواه البخاري يف كتاب اللباس برقم (٣(



  

 

١٤١    ابالزواج أحكام وآد

ولو بعد اخلطبة والقبول فإنه ال جيوز وهو حـرام عليـه ألVـا أجنبيـة وحـىت يعقـد ، 
  )١عليها.(

  
@@@ 

  
   )٢(لیلة الزفاف من آداب

ليلة الزفاف هـي مـن أمجـل األيـام يف حيـاة الرجـل واملـرأة ، وهنـاك آداب هلـذه 
  على الزوجني جيب مراعاNا .    ةالليل

 ،أمجــل صــورة ليلــة زفافــه مــن حســن املنظــر واهليئــة يفيكــون ن أوج علــى الــز      
لـــــق اللحيـــــة وال حيوالنظافـــــة اجلســـــدية، كحلـــــق العانـــــة ونتـــــف اإلبـــــط،  ،وامللـــــبس
 rخشـــــية التشـــــبه بأهـــــل الكفـــــر وقـــــد:"َلَعَن َرُســـــوُل اللَّـــــِه  مـــــن ذلـــــك وليحـــــذر

، فــال يبــدأ حياتــه )٣(ِت ِمــَن النَِّســاِء" اْلُمَتَشــبِِّهَني ِمــَن الرَِّجــاِل بِالنَِّســاِء َواْلُمَتَشــبـَِّها
  . ة باللعن وهو الطرد من رمحة اهللا تعاىل والعياذ باهللايالزوج

وامللــــبس  ،أLـــى صـــورها مـــن حســـن الزينـــة يففتكـــون  )الزوجـــة(أمـــا العـــروس 
والظاهريـــة ، ولـــتكن علـــى حـــذر مـــن أمـــور عـــدة   ،والباطنيـــة ،والنظافـــة اجلســـدية

  واجب ، املناكري ، لباس الشهرة .منها :  الكوافري ، نتف احل

                                                 
  ) .١٠) املسلمون (١(
ِمْثُل : ِكَتاٍب َوُهَو إْهـَداُؤَها إلَْيـِه َزفَّْت النَِّساُء اْلَعُروَس إَىل َزْوِجَها َزف=ا ِمْن بَاِب قـََتَل َواِالْسُم الزِّفَاُف  )٢(

َها بِاْألَِلِف ُلَغٌة َوَزفَّ الرَُّجُل يَِزفُّ ِمْن بَاِب َضَرَب َأْسرََع َواِالْسُم الزَِّفيُف .   َوأََزفـَّتـْ
  ).٥٨٨٥) رواه البخاري يف كتاب اللباس برقم (٣(



  

 

١٤٢    ابالزواج أحكام وآد

  حكم الذهاب إىل الكوافري سئل الشيخ صاحل الفوزان :
ما حكم جتعيد الشعر " والتجعيد : هو جعل الشعر جمعداً مدرجاً ، بدل 

سائح ، إما جتعيده فرتة بسيطة، وهناك البعض من النساء تذهب إىل 
  ملدة ستة أشهر " ؟! الكوافريات وجتعلها تضع عليه مواد حىت يصبح جمعداً 

فأجاب : يبـاح للمـرأة جتعيـد شـعرها علـى وجـه لـيس فيـه تشـبه بالكـافرات ، وال 
تظهــره للرجــال غــري احملــارم ، وتتــوىل هــي جتعيــده ، أو تتــواله امــرأة مــن نســائها ، 
سواء كان جتعيداً لفرتة يسرية أو طويلة ، وسواء كان بوضع مادة مباحة عليه أو 

إىل الكوافريات لفعل ذلك ؛ ألن يف خروجها من منزهلـا  بغري ذلك ، وال تذهب
تعريضاً للفتنة والوقوع يف احملذور ؛ وألن القائمـات علـى هـذه احملـالت إمـا نسـاء 

   )١(غري ملتزمات أو رجال حيرم عليها أن تظهر شعرها هلم.
  نتف الحواجب:

 ،)٣(ُمْســـــتَـْوِمشَاتِ ،َوالْ )٢(: "َلَعـــــَن اللَّـــــُه اْلَواِمشَـــــاتِ rورد النهـــــى عـــــن هـــــذا بقولـــــه
  .")٦(،اْلُمَغيـِّرَاِت َخْلَق اللَِّه تـََعاَىل )٥(، َواْلُمتَـَفلَِّجاِت لِْلُحْسنِ )٤(َواْلُمتَـَنمَِّصاتِ 

وهو تدميم األظفار باأللوان، وهـو أيضـاً مـن بـاب التشـبه بالكـافرين،   المناكير:
األظفـار ، األصابع و  أصلكما انه مينع من صحة الوضوء لعدم وصول املاء إىل 

                                                 
  .) ١٨٨، ١٨٧/ ٣) املنتقى من فتاوى الشيخ صاحل بن فوزان ( ١(
  ) وهى اليت تشم الناس ، ومنها ما ظهر أخرياً وانتشر وهو "التاتو" .٢(
  ) اليت تضع الوشم الطالبة له .٣(
  ) وهو اليت تطلب النمص ، وهو إزالة شعر احلاجبني .٤(
  ) اليت تفلج أو تفرج بني ثنايا أسناVا طلباً للحسن .٥(
  ) رواه البخاري ومسلم .٦(



  

 

١٤٣    ابالزواج أحكام وآد

فلـــن تســـتطيع املـــرأة بـــه أن تصـــلى خلـــف زوجهـــا عنـــد دخـــول بيـــت الزوجيـــة، أو 
  تصلى قبل هذا املغرب مثالً أو العشاء، أو صالة الفجر ، فلتكن على حذر .

 النـيبوهـو أيضـاً مـن بـاب التشـبه بالكـافرين ، وقـد ورد عـن  إطالة األظفـار :
 أي - ِمـــَن اْلِفطْــَرِة اْخلِتَـــاُن َواِالْســـِتْحَدادُ : "اْلِفطْـــَرُة َمخْــٌس َأْو َمخْـــٌس  rاملعصــوم 

ْبِط َوتـَْقِليُم اْألَْظَفاِر َوَقصُّ الشَّاِرِب". - حلق شعر العانة   )١(َونـَْتُف اْإلِ
لبــاس شــهرة وال يكــون مشــاLاً للبــاس أهــل  )املــرأة(وال يكــون لبــاس العــروس  

قاً ال يشـف، وأن الكفر، بل جيب أن يكون ساتراً لكل اجلسد، وان يكون صفي
ال يصـــف شـــيئاً مـــن مفاتنهـــا، وال مطيبـــاً، وال يكـــون لبـــاس زينـــة، أو شـــهرة، وال 

  .يشبه لباس أهل الكفر أو لباس الرجال .
  

@@@  
  اب الدخول على الزوجة ليلة الدخلةآد

يستحب للزوج مالطفة زوجته عند الدخول Lا وأن يقدم هلا شيئاً ما ولو  
  كان شراباً.

  ید على رأس الزوجة والدعاء لھا وضع الأوًال : 
 -على الزوج عند دخوله على زوجتـه يف ليلـة الدخلـة أن يأخـذ بناصـيتها 

بســم اهللا اللهــم إين أســألك مــن خريهــا وخــري مــا «ويقــول:  -أي مقدمــة رأســها 
  ».جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه

                                                 
 ) أخرجه البخاري ومسلم .(١



  

 

١٤٤    ابالزواج أحكام وآد

َذا تـَــَزوََّج َأَحــدُُكُم اْمــرَأًَة َأِو : "إِ قــال rفعــن عبــداهللا بــن عمــرو قــال عــن النــيب 
َر َما َجبَـْلتَـَها( َرَها َوَخيـْ َوأَُعـوُذ  ،) َعَلْيهِ ١اْشتَـَرى َخاِدًما فـَْليَـُقِل اللَُّهمَّ ِإينِّ َأْسأَُلَك َخيـْ

 سـنامه بـذروة فليأخـذ بعـريا اشرتى وإذا، ِبَك ِمْن َشرَِّها َوِمْن َشرِّ َما َجبَـْلتَـَها َعَلْيهِ 
   )٢(."ذلك مثل وليقل
وبعد أن أمت العروس الدعاء إذا به يلتفت جتاه عروسه فيطبع على جبهتها       

قبلــة حانيــة رقيقــة وقــد وضــع يديــه علــى كتفيهــا أو رقبتهــا، كتوطئــة وNيئــة نفســية 
  للعروس .

وهنا ننبـه إىل كيفيـة  ،مث يرتك العروس عروسه لتدخل حجرNا لتلتقط أنفاسها
حياتــه الزوجيــة ، وبيــان أمهيــة هــذه الليلــة عنــد   ليــايلألوىل مــن بــدء الرجــل الليلــة ا

  كل فتاة ختطو خطوNا األوىل مع شريك العمر .
  ويستحب أن يصليا ركعتني معاً. الصالةثانياً: 

ويبدأ العروسان ليلة زفافهما بدخول البيت بالرجل اليمىن وإلقاء السالم ، مث 
  النعمة. على هذه هللا تعاىل شكراً  بالصالة ركعتني

ـــا مملـــوك، فـــدعوت نفـــراً مـــن  عـــن أىب ســـعيد مـــوىل أىب أســـيد قـــال: "تزوجـــت وأن
فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة، قـال: وأقيمـت الصـالة،  r النيبأصحاب 

قــال: فــذهب أبــو ذر ليتقــدم، فقــالوا: إليــك! قــال: أوَكــذلك؟ قــالوا: نعــم، قــال: 
دخــل عليــك أهلــك فصــل فقــالوا: إذا  وعلمــوينفتقــدمت Lــم وأنــا عبــد مملــوك، 

                                                 
  ) خلقتها وطبعتها عليه١(
)، ٣٤١)، صحيح اجلامع رقم (١٨٢٥)، صحيح ابن ماجة رقم (١٨٩٢) صحيح أيب داود رقم (٢(

  ). ٢٠٨)، الكلم الطيب رقم (٢٤٤٦مشكاة املصابيح رقم (



  

 

١٤٥    ابالزواج أحكام وآد

ركعتني ، مث سـل اهللا مـن خـري مـا دخـل عليـك ، وتعـوذ بـه مـن شـره ، مث شـأنك 
   )١(وشأنك أهلك".

  ع أهله ا جم عندما يقول الرجل ثالثاً: 
فــــض غشــــاء  يفوعلـــى الــــزوج أن يكثــــر مـــن املداعبــــة واملالعبــــة قبـــل أن يبــــدأ 

  .البكارة، ويكون أمره باللني حىت تلني زوجه معه
  أن يقول حني يأيت أهله:وينبغي 
  ». بسم اهللا اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا«

قـال: "لَـْو َأنَّ َأَحـدَُكْم ِإَذا  r النـيبعن ابن عباس يبلغ بـه  البخاريروى 
َنا الشَّْيطَاَن َوَجنِِّب الشَّْيطَاَن َما َرزَ  تَـَنا فـَُقِضَي أََتى أَْهَلُه قَاَل بِاْسِم اللَِّه اللَُّهمَّ َجنِّبـْ قـْ

نَـُهَما َوَلٌد ملَْ  َيُضرُُّه "   )٢(.بـَيـْ
: قيـــل املـــراد بأنـــه ال يضـــره أنـــه ال يصـــرعه شـــيطان، وقيـــل: ال  القاضـــيقـــال 

يطعن فيه الشيطان عند والدته خبالف غـريه، قـال: ومل حيملـه أحـد علـى العمـوم 
  .يشرح النوو  القاضي.مجيع الضرر والوسوسة واإلغواء ، هذا كالم  يف

ومن السنة أن يتوضأ الرجل بني اجلماعني، والغسل أفضل كما جيوز هلمـا أن 
  يغتسال معاً.

 أتــى إذا" :وســلم عليــه اهللا صــلى اهللا رســول قــال :قــال اخلــدري ســعيد أيب عــنف
   )٣(."فليتوضأ يعود أن أراد مث أهله أحدكم

                                                 
 ).٥٢٣خمتصر اإلرواء برقم ( )(١
 أخرجه البخاري ومسلم. )(٢
 ).٣٠٨رواه مسلم برقم ( )(٣



  

 

١٤٦    ابالزواج أحكام وآد

  يعاود أن أراد مث وقال وضوءا بينهما حديثه يف بكر أبو زاد
  ".للعود أنشط فإنه":  يهقوالبي مكواحلا  انحب عند ابن ويف رواية

@@@ 
  ؟ من الجنابة كیفیة االغتسال

  يبدأ املغتسل أوالً بغسل الكفني ثالث مرات . -
فقـد ورد النهـى عـن مـس  - غسـل الفـرج مـن اإلمـام واخللـف ـ باليـد اليسـرى -

  الذكر باليمني ـ جيداً .
علـى الوضـوء مـن نواقضـه ، الوضوء كوضـوء الصـالة ، مـع مالحظـة احملافظـة  -

  وعدم مس الفرج بأى من اليدين .
ختليل شـعر الـرأس باألصـابع ثـالث مـرات ، وهـو أن يبلـل الرجـل يديـه باملـاء  -

  أن ميرر أصابعه خالل شعره . أي مث خيلل شعره بأصابعه ،
  صب ثالث حفنات ملء الكفني ماء على الرأس، حىت تبتل فروة الرأس جيداً.

ـــب األميـــ - ن مـــن اجلســـم ، يبـــدأ بالشـــق األعلـــى مث األســـفل ، مـــع غســـل اجلان
  مالحظة عدم مس الفرج كما تقدم للحفاظ على الوضوء .

  غسل اجلانب األيسر من اجلسم ، بدأ بالشق األعلى مث األسفل . -
  غمر اجلسم باملاء جيداً . -
مـــع مالحظـــة االعتنـــاء بغســـل اإلبـــط والســـرة وخلـــف الركبـــة ، بعـــدها خيـــرج  -

  ه دون احلاجة إىل الوضوء مرة أخرى .املغتسل إىل صالت
ـــَدأُ  rروى مســـلم يف صـــحيحه يف كيفيـــة اغتســـاله  :"ِإَذا اْغَتَســـَل ِمـــَن اْجلََنابَـــِة يـَْب

فـَيَـْغِسُل َيَدْيِه ُمثَّ يـُْفرُِغ بَِيِميِنِه َعَلى ِمشَالِِه فـَيَـْغِسُل فـَْرَجـُه ُمثَّ يـَتَـَوضَّـأُ ُوُضـوَءُه لِلصَّـَالِة 



  

 

١٤٧    ابالزواج أحكام وآد

رَأَ ُمثَّ يَْأُخـــُذ ا ـــِد اْســـَتبـْ ـــْعِر َحـــىتَّ ِإَذا رََأى َأْن َق ـــْدِخُل َأَصـــاِبَعُه ِيف ُأُصـــوِل الشَّ ـــاَء فـَُي ْلَم
  َحَفَن َعَلى رَْأِسِه َثَالَث َحَفَناٍت ُمثَّ أَفَاَض َعَلى َسائِِر َجَسِدِه ُمثَّ َغَسَل رِْجَلْيِه "

ن أم سـلمة الغسل مـن اجلنابـة ، وروى مسـلم عـ يفوال فرق بني الرجل واملرأة 
قالــــت : "ِإينِّ اْمــــرَأٌَة َأُشــــدُّ َضــــْفَر رَْأِســــي َفأَنـُْقُضــــُه لُِغْســــِل اْجلََنابَــــِة ؟ ويف روايــــة :" 
َا َيْكِفيِك َأْن َحتِْثَي َعلَـى رَْأِسـِك ثَـَالَث َحثـَيَـاٍت ،  لِْلَحْيَضِة َواْجلََنابَِة " قَاَل : َال ِإمنَّ

   )١(.ْطُهرِيَن"ُمثَّ تُِفيِضَني َعَلْيِك اْلَماَء فـَتَ 
وجـــوب نقضـــها  يفأمـــا اغتســـال املـــرأة مـــن احلـــيض فقـــد اختلـــف أهـــل العلـــم 

لشــعر  رأســها ، والصــحيح أVــا ال تــنقض شــعر رأســها حلــديث مســلم الســابق ، 
  " . …وىف رواية له : "أفأنقضه للحيض واجلنابة

س: هـــل هنـــاك فـــرق بـــني غســـل الرجـــل واملـــرأة مـــن اجلنابـــة ؟ وهـــل تـــنقض املـــرأة 
ها أو يكفيهــا أن حتثـو عليــه ثــالث حثيـات مــن املــاء للحـديث ؟ ومــا الفــرق شـعر 

  بني غسل اجلنابة واحليض ؟ 
جـــ: ال فــرق بــني غســل املــرأة والرجــل مــن اجلنابــة ، وال يــنقض كــل منهمــا شــعره 
للغسل ، بل يكفي أن حيثي على رأسه ثالث حثيات من املاء ، مث يفـيض املـاء 

ــت للنــيب علــى ســائر جســده ، حلــديث أم ســل :  rمة  رضــي اهللا عنهــا أVــا قال
(( إين امـرأة أشــد ظفــر رأسـي أفأنقضــه للجنابــة، قـال ال ، إمنــا يكفيــك أن حتثــي 

   )٢( على رأسك ثالث حثيات ، مث تفيضي عليه املاء فتطهري)).

                                                 
 ).٢٥٩\١أخرجه مسلم ( )(١

 رواه مسلم. )(٢



  

 

١٤٨    ابالزواج أحكام وآد

فــإن كــان علــى رأس الرجــل أو املــرأة مــن الســدر أو اخلضــاب أو حنومهــا ممــا مينــع 
ة وجــب إزالتــه، وإن كــان خفيفــًاَ◌ ال مينــع وصــوله إليهــا مل وصــول املــاء إىل البشــر 

  جتب إزالته .
أما اغتسال املرأة من احليض فقد اختلف يف وجوب نقضـها شـعرها للغسـل منـه 
، والصحيح أنه ال جيب عليها نقضه لذلك، ملـا ورد يف بعـض روايـات أم سـلمة 

أنقضـه للحـيض : ((إين امـرأة أشـد ظفـر رأسـي أفrعند مسـلم أVـا قالـت للنـيب 
واجلنابـــة قـــال: إمنـــا يكفيـــك أن حتثـــي علـــى رأســـك ثـــالث حثيـــات ثـــن تفيضـــي 
عليك املاء فتطهري )). فهذه الرواية نص يف عدم وجـوب نقـض الشـعر للغسـل 
مـــن احلـــيض ، ومـــن اجلنابـــة . لكـــن األفضـــل أن تـــنقض شـــعرها يف الغســـل مـــن 

  اللجنة الدائمة)).((احليض احتياطاً وخروجاً من اخلالف ومجعاً بني األدلة .
  يف غسل اجلنابة البد أن يدخل املاء إىل مجيع الشعر دون أن تنقضه .

أصـابت إحـدانا جنابـة أخـذت بيـديها  إذاقالـت :  رضي اهللا عنهـاعن عائشة ف
ثالثــا فــوق رأســها ثــم بيــدها علــى شــقها األيمــن وبيــدها األخــرى علــى شــقها  

  )١.( األيسر
 :فقــال  ،عــن غســل احملــيض eلت النــيب  ســأ )٢(أن أمســاء أيضــاً،عــن عائشــة و 
ثــم تصــب علــى  ،تأخــذ إحــداكن ماءهــا وســدرتها فتطهــر فتحســن الطهــور"

 ،ثم تصب عليها الماء ،رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها
   " ،ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها

                                                 
 ) ، باب من بدأ بشق رأسه األمين يف الغسل .    ٢٧٣رواه البخاري برقم () (١
 ) بنت َشَكْل رضي اهللا عنها .(٢



  

 

١٤٩    ابالزواج أحكام وآد

   ،وكيف تطهر Lا :فقالت أمساء
   "،سبحان اهللا تطهرين بها" :فقال
 ،وسـألته عـن غسـل اجلنابـة ،كأVـا ختفـي ذلـك تتبعـني أثـر الـدم: عائشـة  فقالت
تأخــذ مــاء فتطهــر فتحســن الطهــور أو تبلــغ الطهــور ثــم تصــب علــى " :فقــال

   "،رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء
نعم النساء نساء األنصار مل يكن مينعهن احليـاء أن يـتفقهن يف : فقالت عائشة 

  )١.( ينالد
  وال یجب على المرأة في غسل الجنابة نفض شعرھا .

يــا رســول اهللا إين امـرأة أشــد ضــفر  :قلـت  :قالــترضـي اهللا عنهــا عـن أم ســلمة ف
ال إنمــا يكفيــك أن تحثــي علــى رأســك ": قــال  ،رأســي فأنقضــه لغســل اجلنابــة

  )٢.(" ثالث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين
أفتاين جبري بن نفري عن الغسل من اجلنابة أن ثوبان  :قال ،عن شريح بن عبيدو 

أمــا الرجــل فلينشــر رأســه " :فقــال  ،عــن ذلــك eحــدثهم أVــم اســتفتوا النــيب  
ـــال عليهـــا أن ال تنقضـــه   ـــغ أصـــول الشـــعر وأمـــا المـــرأة ف فليغســـله حتـــى يبل

  )٣.( "لتغرف على رأسها ثالث غرفات بكفيها
  : رمحه اهللا سئل الشيخ حممد صاحل العثيمني
                                                 

) ، بــاب اســتحباب اســتعمال املغتســلة مــن احلــيض فرصــة مــن مســك يف ٣٣٢) رواه مســلم بــرقم ((١
  موضع الدم .

 ملغتسلة .    ) ، باب حكم ضفائر ا٣٣٠) رواه مسلم برقم ((٢
  ) ، باب يف املرأة هل تنقض شعرها مث الغسل .٢٥٥) رواه أبو داود برقم ((٣



  

 

١٥٠    ابالزواج أحكام وآد

عــن املــرأة إذا كانــت عليهــا جنابــة واغتســلت ، هــل تغســل شــعرها حــىت يــدخل 
  املاء إىل البشرة؟ 

الغسل من اجلنابة أو غريها مـن موجبـات الغسـل فيـه إيصـال املـاء إىل فأجاب : 
َوِإن  { منبت الشعر ،وسـواء كـان ذلـك مـن الرجـال أو مـن النسـاء، لقولـه تعـاىل:

  )١(.}ُكنُتْم ُجنًُبا فَاطَّهَُّرواْ 
وال جيوز هلا أن تغسل ظاهر الشـعر فقـط ، بـل البـد أن يصـل املـاء إىل أصـول   

الشــعر إىل جمــدالً الــرأس ، ولكــن إذا كــان جمــدالً فإنــه ال جيــب عليهــا نقضــه بــل 
جيب عليها أن يصل املاء إىل كل الشعرات بأن تضع اجلديلـة حتـت مصـب املـاء 

  ) ٢(مث تعصره حىت يدخل املاء إىل مجيع الشعر . 
  

@@@ 
  

  ثمانیة أشیاء تقوى على الجماع وتعین علیھ 
بعــض األمــور الــيت تقــوي علــى اجلمــاع وتعــني رمحــه اهللا ذكــر ابــن قــيم اجلوزيــة  

  : عليه ، فقال 
: صــحة البــدن، وفــراغ القلــب مــن اهلمــوم، وجــالء الــنفس، وكثــرة الفــرح، يوهــ

يوانــــات وهــــى وحســــن الغــــذاء، واخــــتالف واأللــــوان، وكثــــرة املــــال، ومشــــاهدة احل
  متارس العملية اجلنسية .

                                                 
  ) .٦) املائدة آية ( (١
 ) .٤/٢٢٦) جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمني (  (٢



  

 

١٥١    ابالزواج أحكام وآد

وأنفع اجلماع ما حصل بعد اهلضم وعند اعتـدال البـدن ويف حـره وبـرده ويبوسـته 
ورطوبتــه وخالئــه وامتالئــه وضــرره عنــد امــتالء البــدن أســهل وأقــل مــن ضــرره عنــد 
خلــوه وكــذلك ضــرره عنــد كثــرة الرطوبــة وأقــل منــه عنــد اليبوســة وعنــد حرارتــه اقــل 

ته وإمنا ينبغي أن جيامع إذا اشتدت الشـهوة وحصـل االنتشـار التـام منه عند برود
لـــــيس عـــــن تكلـــــف وال فكـــــر يف صـــــورة وال نظـــــر متتـــــابع، وال ينبغـــــي أن  الـــــذي

يستدعى الشهوة ويتكلفها وحيمـل نفسـه عليهـا وليبـادر إليـه إذا هاجـت بـه كثـرة 
  .املىن واشتد شبقه

وبني جمامعها وامتالء قلبهـا مـن ويف مجاع البكر من اخلاصية وكمال التعلق بينها 
ــيب ــب ، وقــد قــال الن  r حمبتــه وعــدم تقســيم هواهــا بينــه وبــني غــريه مــا لــيس للثي

جلابر : "هال تزوجت بكرا" ، وقد جعل اهللا سبحانه من كمال نساء أهل اجلنـة 
مل يطمـثهن أحـد قبـل مـن جعلـن لـه مـن أهـل اجلنـة وقالـت  إVـممن احلور العـني 

أيت لو مـررت بشـجرة قـد ارتـع فيهـا وشـجرة مل يرتـع فيهـا : "أر  eعائشة للنيب 
ــيت مل يرتــع فيهــا تريــد أنــه مل يأخــذ بكــرا  ــت ترتــع بعــريك قــال يف ال ففــي أيهمــا كن
غريهــا" ، ومجــاع املــرأة احملبوبــة يف الــنفس يقــل أضــعافه للبــدن مــع كثــرة اســتفراغه 

، ومجـــاع للمـــين ، ومجـــاع البغيضـــة حيـــل البـــدن ويـــوهن القـــوى مـــع قلـــة اســـتفراغه 
 وأحسـناحلائض حرام طبعا وشرعا فإنه مضر جدا ، واألطباء قاطبة حتـذر منـه، 

أشــكال اجلمــاع أن يعلــو الرجــل املــرأة مستفرشــا هلــا وبعــد املالعبــة والقبلــة، وLــذا 
وهــذا مــن متــام قواميــة الرجــل علــى  ،مسيــت املــرأة فراشــا كمــا قــال "الولــد للفــراش"

وكمـا قيــل إذا رمتهــا كانــت  ،مــون علــى النســاء"املـرأة كمــا قــال تعــاىل "الرجـال قوا
فراشــا يقلـــين وعنـــد فراغـــي خــادم يتملـــق وقـــد قـــال اهللا تعــاىل : "هـــن لبـــاس لكـــم 



  

 

١٥٢    ابالزواج أحكام وآد

وانــتم لبــاس هلــن" ، وأكمــل اللبــاس وأســبغه علــى هــذه احلــال فــان فــراش الرجــل 
وكـذلك حلـاف املـرأة لبـاس هلـا فهـذا الشـكل الفاضـل مـأخوذ مـن هـذه  ،لباس لـه

ن موقـع اســتعارة اللبــاس مـن كــل مــن الـزوجني لآلخــر ، وفيــه وجــه اآليـة وبــه حيســ
آخــر وهــو أVــا تنعطــف عليــه أحيانــا فتكــون عليــه كاللبــاس قــال الشــاعر إذا مــا 
الضــجيع ثــىن عطفــه تثنــت ، فكانــت عليــه لباســا ، وأردأ أشــكاله أن تعلــوه املــرأة 

لرجــل وجيامعهــا علــى ظهــره وهــو خــالف الشــكل الطبيعــي الــذي طبــع اهللا عليــه ا
واملرأة بل نـوع الـذكر واألنثـى وفيـه مـن املفاسـد أن املـين يتعسـر خروجـه كلـه فرمبـا 
بقـــى يف العضـــو منـــه بقيـــة فيـــتعفن ويفســـد فيضـــر ، وأيضـــا فرمبـــا ســـال إىل الـــذكر 
رطوبــــات مــــن الفــــرج، وأيضــــا فــــان الــــرحم ال يــــتمكن مــــن اشــــتمال علــــى املــــاء 

  )١( اهـ..واجتماعه فيه وانضمامه عليه لتخليق الولد
) وبعـــد أن ذكـــر منـــافع اجلمـــاع مث ٢/٧٢جـــاء يف كتـــاب تـــذكرة أويل األلبـــاب (و 

قـــال: [وممـــا] يضـــعف الشـــهوة: اجلـــوع والنـــوم علـــى اجلانـــب األميـــن عنـــد الرجـــال 
والنســاء، واشــتغال الفكــر واهلــم وأكــل الكزبــرة الرطبــة والقــرع والرجلــة والســذاب، 

ابساً ال سيما احلامض . مث سئل واستعمال الورد مطلقاً وكل بارد رطباً كان أو ي
عن العانة باملوسى فقال : اإلكثار مـن حلـق املوسـى فإنـه كالضـرع إن حلبتـه در 
، وإن تركته فر ، وكذا وقوعه مع مستلذ شىت ، ولكن يكون مضعفاً مبا يستفرغ  

 كما تكون القوة يف عكس ذلك.اهـ.   

@@@ 
  

                                                 
 ).١٩٧ـ١/١٩٤الطب النبوي ()  (١



  

 

١٥٣    ابالزواج أحكام وآد

  )١( .الوليمة صبيحة العرس
عــام بعــد البنــاء بالزوجــة ، وهــذا خــالف مــا هــو منتشــر الوليمــة هــي : صــنع الط

  اآلن وهو صنع الطعام للناس قبل الدخول بالزوجة .
ــبعض اليــوم  الوليمــة بعــد الــدخول وهــذه هــي الســنة أن تكــون ، ال كمــا يفعلــه ال

بزينب ،  بينإذ  rقال : "أومل رسول اهللا  rعن أنس يوملون قبل الدخول، ف
، مث خرج إىل أمهات املؤمنني فلسم عليهن ، ودعـا  فأشبع املسلمني خبزاً وحلماً 

  هلن ، وسلم عليهن ودعون له ، فكان يفعل ذلك صبيحة بنائه".
فـــــدعوت رجـــــاالً علـــــى  فأرســـــلينبـــــامرأة  rرســـــول اهللا  بـــــينقـــــال: " tوعنـــــه 
  )١(.الطعام"

                                                 
  .اهللا تعاىل ، بتصرفهذا املبحث مستفاد من "آداب الزفاف" للعالمة األلباين رمحه  )١(

  إجابة الدعوة لوليمة العرس فيما يظهر ، أما بقية الدعوات فاإلجابة هلا مستحبة .
فحكم الدعوة للختان وسائر الدعوات غري الوليمة أVا مستحبة ملا فيها من   :يف املغين ابن قدامة قال

افعي وأيب مالك والش إطعام الطعام،واإلجابة إليها مستحبة غري واجبة، وهذا قول
 .انتهى .وأصحابه حنيفة

  .واهللا أعلم
  وملعرفة أنواع األطعمة اليت تصنع حسب املناسبات :

  القري : طعام الضيف .
  التحفة : طعام الزائر .

  املأدبة : طعام الدعوة . 
  والوليمة : طعام العرس . 

  والعقيقة : طعام املولود يف يوم سابعه .
  والغديرة : طعام اخلتان .

  ة : طعام القادم من سفره .النقيع
  والوكرية : طعام الفراغ من البناء .



  

 

١٥٤    ابالزواج أحكام وآد

  :وهو ، وننبه على أمر مهم 
ــرتك الصــلوات يف املســجد إطالقــاً يف أول زواجــه، ويف   ال حيــل للرجــل أن ي

  كل وقت ميكنه ذلك.
  الغسل للجنابة بعد الجماع

  : رضي اهللا عنهما عن ابن عمر ، صحيحه  يفروى اإلمام مسلم 
ـــٌب قَـــاَل نـََعـــْم  r"َأنَّ ُعَمـــَر اْســـتَـْفَىت النَّـــِيبَّ       ـــاُم َأَحـــُدنَا َوُهـــَو ُجُن فـََقـــاَل َهـــْل يـََن

  )٢(.َل ِإَذا َشاَء"لَِيتَـَوضَّْأ ُمثَّ لِيَـَنْم َحىتَّ يـَْغَتسِ 
  قال: ، وعن ابن عمر 

طَّــاِب لَِرُســوِل اللَّــِه  أَنَّــُه ُتِصــيُبُه َجَنابَــٌة ِمــَن اللَّْيــِل فـََقــاَل لَــُه r"ذََكــَر ُعَمــُر بْــُن اخلَْ
  )٣(.تـََوضَّْأ َواْغِسْل ذََكَرَك ُمثَّ َمنْ " rَرُسوُل اللَِّه 

ـــ  rر رســـول اهللا وعـــن عبـــداهللا بـــن أىب قـــيس قـــال: "ســـألت عائشـــة عـــن وت
فذكر احلديث ، قـُْلُت َكْيَف َكاَن َيْصَنُع ِيف اْجلََنابَِة َأَكاَن يـَْغَتِسـُل قـَْبـَل َأْن يـَنَـاَم أَْم 
َــا  َــا اْغَتَســَل فـَنَــاَم َوُرمبَّ يـَنَــاُم قـَْبــَل َأْن يـَْغَتِســَل ؟ قَالَــْت ُكــلُّ َذلِــَك قَــْد َكــاَن يـَْفَعــُل ُرمبَّ

  )٤(.حلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي َجَعَل ِيف اْألَْمِر َسَعًة"تـََوضَّأَ فـََناَم قـُْلُت ا

                                                                                                                       
 أخرجه البخاري ومسلم . ) (١
 أخرجه البخاري ومسلم . ) (٢
 أخرجه البخاري ومسلم . ) (٣
 أخرجه  مسلم . ) (٤



  

 

١٥٥    ابالزواج أحكام وآد

، فقد صح عن أم املؤمنني عائشة على الوضوء ستحب أن ينام الرجل واملرأةوامل 
ــت: "َكــاَن النَّــِيبُّ  رضــي ــٌب َغَســَل  rاهللا عنهــا أVــا قال ــاَم َوُهــَو ُجُن ِإَذا أَرَاَد َأْن يـََن

  )١(.فـَْرَجُه َوتـََوضَّأَ لِلصََّالِة"
ينـام  rاهللا عنها أVـا قالـت: "كـان رسـول اهللا  رضيأم املؤمنني عائشة  عنو  

  )٢( وهو جنب من غري أن ميس ماء (حىت يقوم بعد ذلك فيغتسل)".
  وعنها أيضاً أVا قالت : 

َتِســـُل يَِبيـــُت ُجنُبًـــا فـََيْأتِيـــِه بِـــَالٌل فـَيـُْؤِذنُـــُه بِالصَّـــَالِة فـَيَـُقـــوُم فـَيَـغْ  r"َكـــاَن النَّـــِيبُّ 
فَــأَْنظُُر ِإَىل َحتَــدُِّر اْلَمــاِء ِمــْن رَْأِســِه ُمثَّ َخيْــرُُج فَــَأْمسَُع َصــْوَتُه ِيف َصــَالِة اْلَفْجــِر ، قَــاَل 

ـرُُه َسـَواٌء" قلـت: وىف هـذا  ُمطَرٌِّف: فـَُقْلُت لَِعاِمٍر : َأِيف َرَمَضاَن؟ قَاَل: َرَمَضاُن َوَغيـْ
لرجل واملرأة سواء أصـبح الرجـل صـائماً احلديث بيان أن هذا احلكم جيرى على ا

  رمضان أو غريه . يفأو غري صائم  
ولكـن اإلغتسـال أفضـل: وللرجـل واملـرأة أن يغتسـال قبـل النـوم أفضـل حلـديث 

أنه قال: "قـُْلُت َكْيَف َكاَن َيْصَنُع ِيف اْجلََنابَـِة َأَكـاَن يـَْغَتِسـُل  tعبد اهللا بن قيس 
َـــا قـَْبـــَل َأْن يـَنَـــاَم أَْم يـَنَـــ اُم قـَْبـــَل َأْن يـَْغَتِســـَل ؟ قَالَـــْت ُكـــلُّ َذلِـــَك قَـــْد َكـــاَن يـَْفَعـــُل ُرمبَّ

َا تـََوضَّأَ فـََناَم قـُْلُت احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي َجَعَل ِيف اْألَْمِر َسَعًة ".   اْغَتَسَل فـََناَم َوُرمبَّ
َتِسـُل ِعْنـَد َهـِذِه :"طَاَف َذاَت يـَْوٍم َعَلى ِنَسـائِِه يـَغْ  r النيبوروى أبو داود أن 

ــَذا أَزَْكــى  ــاَل َه ــُه ُغْســًال َواِحــًدا َق ــُه يَــا َرُســوَل اللَّــِه َأَال َجتَْعُل ــُت َل ــاَل قـُْل ــِذِه َق ــَد َه َوِعْن
  )١(."َوَأْطَيُب َوَأْطَهُر 

                                                 
 أخرجه البخاري ومسلم . ) (١
 ).٣٩)، آداب الزفاف (٤٧١)،وصحيح ابن ماجة رقم (٢٢٣صحيح أيب داود رقم ( ) (٢



  

 

١٥٦    ابالزواج أحكام وآد

@@@ 
  باب الغسل

 
يفيــة الغســل مــن بعــد أن علمنــا كيفيــة غســل املــرأة مــن احلــيض علينــا أن نعلــم ك

  اجلنابة .
ــت عائشــة  ــه  rكــان رســول اهللا  ": رضــي اهللا عنهــاقال إذا اغتســل بــدأ بيمين

فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب المـاء علـى األذى الـذي بـه بيمينـه 
  :عائشـةقالـت  ،وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه

   ) ٢.(" حن جنبانمن إناء واحد ون rكنت أغتسل  أنا ورسول اهللا  
  وروایة البخاري :

ــت رضــي اهللا عنهــا ، عــن عــروة عــن عائشــة  كنــت  أغتســل  أنــا والنبــي  " :قال
r ٣.( "من إناء واحد من قدح يقال له الفرق(  
ــا والنبــي  " :عــن عائشــة قالــتو  ــا   rكنــت أغتســل أن ــاء واحــد كالن مــن  إن

رأســه إلــي  وكــان يخــرج، وكــان يــأمرني فــأتزر فيباشــرني وأنــا حــائض، جنــب 
  )١" .(وهو معتكف فأغسله وأنا حائض

                                                                                                                       
 ).٢٠٣صحيح أيب داود رقم ( ) (١
) ، بــاب ختليــل الشــعر حــىت إذا ظــن أنــه قــد أروى بشــرته أفــاض عليــه، ٢٦٩) رواه  البخــاري بــرقم ((٢

)، باب القدر املستحب من املاء يف غسل اجلنابة وغسل الرجل واملرأة يف إناء واحد ٣٢١مسلم برقم(
  يف حالة واحدة وغسل أحدمها بفضل اآلخر .

 ) ، باب غسل الرجل مع امرأته .      ٢٤٧واه البخاري برقم () ر (٣



  

 

١٥٧    ابالزواج أحكام وآد

وأمــــا تطهــــري الرجــــل واملــــرأة مــــن إنــــاء واحــــد فهــــو جــــائز بإمجــــاع قــــال النــــووي : 
وأمـا تطهـري املـرأة بفضـل الرجـل فجـائز  ،حاديث الـيت يف البـاباملسلمني هلذه األ

وأمــا تطهــري الرجــل بفضــلها فهــو جــائز عنــدنا وعنــد مالــك وأيب  ،أيضــا باإلمجــاع
وال   :قـــال بعـــض أصـــحابنا ،ة ومجـــاهري العلمـــاء ســـواء خلـــت بـــه أو مل ختـــلحنيفـــ

  )٢. اهـ.( كراهة يف ذلك لألحاديث الصحيحة الواردة به
@@@ 

 
 

 
  املرأة حتتلم يف املنام كالرجل وخيرج منها املين وترى املاء . 

جاءت أم سـليم إىل رسـول اهللا  :لمة قالت عن أم س ،زينب بنت أم سلمة فعن
r ،  إن اهللا ال يســتحيي مــن احلـق فهــل علـى املــرأة مــن  !يــا رسـول اهللا :فقالـت

  :  rقال النيب ، غسل إذا احتلمت  

                                                                                                                       
) ، بـاب القـدر ٣٢١) ، باب من مسى النفـاس حيضـاً ، ومسـلم بـرقم (٢٩٥) رواه البخاري برقم ((١

املستحب من املاء يف غسل اجلنابة وغسل الرجل واملرأة يف إناء واحد يف حالـة واحـدة وغسـل أحـدمها 
 بفضل اآلخر .

 ) .٤/٢ووي () شرح الن(٢



  

 

١٥٨    ابالزواج أحكام وآد

يــا رســول اهللا  :وقالــت، تعنــي وجههــا ، فغطــت أم ســلمة  "،إذا رأت المــاء"
  )١.( "هانعم تربت يمينك فبم يشبهها ولد" :قال ؟وتحتلم المرأة

وإذا احتلمت يف املنام وخرج منها املـين وجـب عليهـا الغسـل ، وحكمهـا كـذلك 
  نفس حكم الرجل .

والضابط يف ذلك هو وجود املاء وهو املين ، فإذا رأت املاء وجب عليها الغسل 
  ، وإذا مل توجد البلل فال شيء عليها .

ــت رضــي اهللا عنهــا عــن عائشــة ف رجــل يجــد عــن ال  rســئل رســول اهللا " :قال
نه قد احتلم وال أوعن الرجل يرى  "،يغتسل" :قال ؟البلل وال يذكر احتالما

هــل علــى المــرأة تــرى  :فقالــت أم ســليم "،ال غســل عليــه" :قــال ؟يــرى بلــال
   )٢.( "نعم إنما النساء شقائق الرجال" :قال ؟ذلك شيء

حكــم  احتلمــت  املــرأة إمنــا قيــده بــاملرأة مــع أن قولــه بــاب إذاقــال ابــن حجــر : 
إىل الـرد علـى مـن منـع منـه يف حـق  ولإلشـارةالرجل كذلك ملوافقة صـورة السـؤال 

                                                 
) ، بــــاب احليــــاء يف العلــــم وقــــال جماهــــد ال يــــتعلم العلــــم مســــتحي وال ١٣٠) رواه البخــــاري بــــرقم ((١

مستكرب وقالت عائشة نعم النساء نساء األنصار مل مينعهن احلياء أن يتفقهن يف الدين ، ومسلم برقم 
  ) ، باب وجوب الغسل على املرأة خبروج املين منها .٣١٣(

) ، باب يف الرجل جيـد البلـة ٢٣٦)، وأبو داود برقم (٢٦٢٣٨ام أمحد يف مسنده برقم () رواه اإلم(٢
)، بــــاب مــــا جــــاء فــــيمن يســــتيقظ فــــريى بلــــال وال يــــذكر احتالمــــا ١١٣يف منــــامهن، والرتمــــذي بــــرقم (

) ، باب يف املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل ، وصـححه األلبـاين يف صـحيح ٧٦٤،والدارمي برقم (
  ) .٣٣٣٣رقم (اجلامع ب



  

 

١٥٩    ابالزواج أحكام وآد

املـــرأة دون الرجـــل كمـــا حكـــاه بـــن املنـــذر وغـــريه عـــن إبـــراهيم النخعـــي واســـتبعد 
  )١.( النووي يف شرح أعطى صحته عنه لكن رواه بن أيب شيبة عنه بإسناد جيد

تلم املــرأة ؟ وإذا احتلمـــت :هــل حتــرمحــه اهللا ســئل الشــيخ حممــد صــاحل العثيمـــني 
  فماذا جيب عليها ؟ ومن احتلمت ومل تغتسل فماذا يلزمها؟ 

املــرأة قــد حتــتلم ؛ ألن النســاء شــقائق الرجــال ، فكمــا أن  :رحمــه اهللا فأجــاب 
  الرجال حيتلمون فالنساء كذلك .

وإذا احتلمت املرأة أو الرجل كذلك ومل جيد شيئاً بعد االستيقاظ ، أي ما وجـد 
اً مــن املــاء فإنــه لــيس عليهــا غســل ، وإن وجــدت املــاء فإنــه جيــب أن تغتســل أثــر 

ألن أم سليم قالت : يا رسول اهللا هل على املرأة من غسل إذا هـي احتلمـت ؟ 
  قال :"نعم إذا هي رأت املاء " . 

  فإذا رأت املاء وجب عليها الغسل .
شــيء ، وأمــا وأمــا مــن احتلمــت فيمــا مضــى فــإن كانــت مل تــر املــاء فلــيس عليهــا 

  ) ٢(إن كانت رأته فإVا تتحرى كم صالة تركتها وتصليها . 

+ @ +  
 
 

 

                                                 
  ) .١/٣٨٨) فتح الباري ((١
 ) .٤/٢٣٠) جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمني (  (٢



  

 

١٦٠    ابالزواج أحكام وآد

  على الرجل واملرأة الغسل إذا التقى اخلتانان سواء أنـزل الرجل أم مل ينـزل .
إذا جلــس بــين شــعبها األربــع ثــم " :قــال  rعــن النــيب ،  tأيب هريــرة  فعــن 

    )١.(" جب الغسلجهدها فقد و 
عــن أيب موســى قــال مث اختلــف يف ذلــك رهــط مــن املهــاجرين واألنصــار فقــال و 

األنصــاريون ال جيــب الغســل إال مــن الــدفق أو مــن املــاء وقــال املهــاجرون بــل إذا 
قــال أبـو موســى فأنـا أشـفيكم مــن ذلـك فقمــت  :خـالط فقـد وجــب الغسـل قـال

أو يـا أم املـؤمنني إين أريـد أن  فاستأذنت على عائشة فأذن يل فقلـت هلـا يـا أمـاه
أســـألك عـــن شـــيء وإين أســـتحييك فقالـــت ال تســـتحيي أن تســـألين عمـــا كنـــت 
سائال عنه أمك اليت ولدتك فإمنا أنا أمـك قلـت فمـا يوجـب الغسـل قالـت علـى 

إذا جلــس بــني شــعبها األربــع ومــس اخلتــان  rقــال رســول اهللا   ،اخلبــري ســقطت
  )٢.( اخلتان فقد وجب الغسل

  : قالت  ، rزوج النيب رضي اهللا عنها ، عائشة املؤمنني  أمعن و 
عـــن الرجـــل جيـــامع أهلـــه مث يكســـل هـــل عليهمـــا  rإن رجـــال ســـأل رســـول اهللا 

إنـي ألفعـل ذلـك أنـا وهـذه " : rفقـال رسـول اهللا   ،وعائشـة جالسـة ؟الغسل
  )٣.( "ثم نغتسل

  وسئل الشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن اجلربين :

                                                 
) ، باب نسخ املاء من ٣٤٨)، باب إذا التقى اخلتانان ، ومسلم برقم (٢٨٧) رواه البخاري برقم ((١

 املاء ووجوب الغسل بالتقاء اخلتانني .     
 اب نسخ املاء من املاء ووجوب الغسل بالتقاء اخلتانني .     ) ، ب٣٤٩) رواه مسلم برقم ((٢
 ) ، باب نسخ املاء من املاء ووجوب الغسل بالتقاء اخلتانني .     ٣٥٠) رواه مسلم برقم ((٣



  

 

١٦١    ابالزواج أحكام وآد

جنابــة يف حالــة اإليــالج عنــد اجلمــاع ، لكــن دون إنــزال  هــل علــى زوجــيت غســل
يف الــرحم ؟ وهــل عليهــا غســل جنابــة يف حالــة وضــعها لولــب داخــل الــرحم ، أم 

  تكتفي بغسل جسدها وأعضائها فقط ؟ 
" إذا جلس فأجاب : نعم يلزمها االغتسال مبجرد اإليالج ولو قليالً حلديث : 

" وحـديث : غسـل وإن لـم ينــزل "بين شعبها األربع ثم جهدها فقد وجب ال
  .إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " 

وكــذا عليهــا الغســـل لــو كـــان Lــا لولــب داخـــل الــرحم حلصـــول اإليــالج واإلنـــزال 
  )١غالباً وإمنا يكفي الوضوء إذا كان هناك جمرد ملس بدون إيالج .(

ع مــن نَــواة موضــع الـــَخْنتِ مــن الــذكر، وموضــع القطــ  :اخلتانــان قــال ابــن منظــور 
الـجارِيِة. قال أَبو منصور: هو موضع القطـع مـن الـذكر واألُنثـى؛ ومنـه الــحديث 
الـــمرويُّ: ِإذا اْلتَـَقـــى الـــِختاناِن فقــد وجــب الغســُل، ومهــا موضــع القطــع مــن ذكــر 

  )٢(الغالم وفرج الـجارية.
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جـــــب عليـــــه الغســـــل ومل جيـــــب وإذا أصـــــاب الرجـــــل امرأتـــــه دون اجلمـــــاع وأنـــــزل و 

  عليها .

                                                 
 ) .٢١) فتاوى املرأة ص( (١
  ) .١٣/١٣٨) لسان العرب ((٢



  

 

١٦٢    ابالزواج أحكام وآد

، زل  املــاء ـعــن إبــراهيم يف الرجــل جيــامع امرأتــه الفــرج فينــ، عــن الــزبري بــن عــدي 
    )١.(يغتسل هو وال تغتسل هي ولكن تغسل ما أصاب منها  :قال

عــن عطــاء فيمــا يصــيب املــرأة مــن مــاء زوجهــا تغســله وال تغســل  ،عــن األوزاعــيو 
     .دخل فلتغتسل إال أن يدخل املاء فرجها فإن 

عن الزبري بن عدي عن إبراهيم يف الرجل جيامع امراتـه دون فرجهـا قـال يغتسـل و 
    .زل ـوتغسل فرجها إال أن ين

عــن مكحــول يف الرجــل حيــتلم وامرأتــه إىل جنبــه فيصــيبها مــن مائــه أنــه لــيس و   
  .عليها غسل وتغسل حيث أصاLا إال أن يصيب فرجها فتغتسل 

فـــراس قـــال اشـــرتيت جاريـــة صـــغرية فكنـــت أصـــيب منهـــا أن عـــن زكريـــا عـــن و     
   . أخالطها فسألت الشعيب فقال أما أنت فاغتسل وأما هي فيكفيها الوضوء

عن هشام عن احلسن يف الرجل يصيب من املرأة فرجها قال إن هي أنزلت و     
زل توضأت وغسـلت  مـا أصـاب مـن جسـدها مـن مـاء ـفاغتسلت وإن هي مل تن

  )٢. ( الرجل
ـــس بـــني وســـ ئل الشـــيخ حممـــد صـــاحل العثيمـــني رمحـــه اهللا تعـــاىل : عـــن الرجـــل جيل

شــعبها األربــع وميــس اخلتــان اخلتــان مــن غــري جمــاوزة ، مث ينـــزل خــارج الفــرج فهــل 
  عليها غسل ؟

                                                 
  أته الفرج .        ) ، باب الرجل يصيب امر ٩٧١) رواه عبد الرزاق يف مصنفه برقم ((١
) ، يف الرجـــل جيـــامع امرأتـــه دون ٩٩٢-٩٨٨) هـــذه اآلثـــار رواهـــا ابـــن أيب شـــيبة يف مصـــنفه بـــرقم ((٢

 الفرج .        



  

 

١٦٣    ابالزواج أحكام وآد

فأجاب : الرجل عليه الغسل ، ألنه أنزل ، وأما املرأة فليس عليهـا غسـل ، ألنـه 
علـوم أن موضـع اخلتـان فـوق احلشـفة من شرط وجـوب الغسـل اإليـالج ، ومـن امل

مما يلي قصبة الذكر ، فإذا كـان كـذلك فـال ميـس موضـع ختـان املـرأة إال بعـد أن 
تلج احلشفة ، ولذلك اشرتاطنا يف وجوب الغسـل مـن اجلمـاع أن يغيـب احلشـفة 

" إذا التقـى ، وقد ورد يف بعض ألفاظ حديث عبد اهللا ابـن عمـرو بـن العـاص :
  )١.(شفة فقد وجب الغسل " الختانان وتوارت الح

@@@ 
 


 

حيصـــل بعـــض األحيـــان للمـــرأة عنـــدما جيامعهـــا زوجهـــا فتغتســـل وبعـــد االغتســـال 
  خيرج من فرجها من مين زوجها فما تفعل؟ 

ارج مـن فرجهـا الصحيح أنه ال شيء عليها ألVـا اغتسـلت مـن اجلمـاع واملـين اخلـ
  هو من مين زوجها وليس منها ن ويكون عليها الوضوء فقط .

 ؟عن الزهري يف املرأة والرجل خيرج منهما الشيء بعـدما يغتسـالن، عن األوزاعي
  )٢.( يغسالن فرجهما ويتوضآن: قال 

 :قـال ،عن جابر بن زيد يف املرأة خيرج منها الشيء من ماء الرجل بعد الغسلو  
   )١.( عليها الوضوء

                                                 
 ) .٤/٢٢٣) جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمني ((١
  اجلنب خيرج منه الشيء بعد الغسل . ) ، ١٤٨٥) رقم (١/١٢٩) مصنف ابن أيب شيبة ((٢



  

 

١٦٤    ابالزواج أحكام وآد

وقال اإلمام النووي : أما إذا ُجومعت فاغتسلت مث خرج منها مـين الرجـل فقـال 
  )٢األصحاب : ال غسل عليها وعليها الوضوء .(

ويرى ابن حزم أنه ال غسل وال وضـوء . فتعقبـه الشـيخ أمحـد شـاكر رمحـه اهللا يف 
حيصــل تعليقـه علــى احمللــى ، فقـال :" أمــا وجــوب الغسـل فــال دليــل عليـه ألنــه مل 

منهــا إنــزال ، وأمــا الوضــوء فالظــاهر وجوبــه ألن اخلــارج منهــا وإن كــان مــن مــين 
الرجــــــــل إال أنــــــــه ال خيلــــــــو مــــــــن اختالطــــــــه برطوبــــــــات خارجيــــــــة منهــــــــا ، وهــــــــذا 

  األحوط" .اهـ.
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خروج املذي من الفرج ينقض الوضوء وال يوجب الغسـل ، كمـا ثبـت ذلـك عـن 

  . rرسول اهللا 
ملكان   rوكنت أستحيي أن أسأل النيب  ،كنت رجال مذاء: قال ،  tعلي فعن 

  )٣.( "يغسل ذكره ويتوضأ" :فقال ،ابنته فأمرت املقداد بن األسود فسأله
واملذي ماء أبيض دقيق لزج خيرج مث شهوة ال بشـهوة وال قال النووي رمحه اهللا : 

ويكــون ذلــك للرجــل واملــرأة وهــو يف  ،روجــهدفــق وال يعقبــه فتــور ورمبــا ال حيــس خب

                                                                                                                       
  ) ، اجلنب خيرج منه الشيء بعد الغسل . ١٤٨٨) رقم (١/١٢٩) مصنف ابن أيب شيبة ((١
  ) .١/١٥١) اeموع ((٢
) ، باب ٣٠٣مسلم برقم () ، باب من استحيا فأمر غريه بالسؤال  ، و ١٣٢البخاري برقم ( ) رواه(٣

  املذي .



  

 

١٦٥    ابالزواج أحكام وآد

النساء أكثر منه يف الرجال واهللا أعلـم وأمـا قولـه  صـلى اهللا عليـه وسـلم  وانضـح 
وقد جـاء يف الروايـة  ،فرجك فمعناه اغسله فان النضح يكون غسال ويكون رشا

  )١.(األخرى يغسل ذكره فيتعني محل النضح عليه 
، والـــودي ، املـــين : قـــال  هللا عنهمـــا ،رضـــي ا عـــن ابـــن عبـــاس، عـــن جماهـــد و    

وأمــا املــذي والــودي ففيهمــا الوضــوء ويغســل ، فأمــا املــين ففيــه الغســل ، واملــذي 
         )٢.(ذكره 

وســئل مساحــة الشــيخ عبــد اهللا بــن محيــد : عــن امــرأة ينـــزل منهــا شــيء باســتمرار 
ل كـل يـوم بدون أي تأثري وأحياناً ألبسـط تـأثري ، فهـذا يقلقـين جـداً ألنـين أغتسـ

مــن أجــل أداء الصــالة ، واالغتســال يســبب يل بعــض املتاعــب ، وخاصــة وحنــن 
  اآلن نعيش أيام الشتاء ، أرشدوين جزاكم اهللا خرياً .

: ال .الما يلزمك تغتسـلني أبـداً مـا يف داعـي تغتسـلني ال يف الشـتاء وال  فأجاب
احــتالم أو  يف غــري الشــتاء ، إمنــا االغتســال الواجــب هــذا إذا كــان عــن مجــاع أو

نزل بشهوة كما لو احتلمت أن رجًال جيامعك ورأيت املـاء فـنعم تغتسـلني ، أمـا 
جمرد خروج ماء أصفر أو ما أشبه ذلك من الفرج فهذا ال يوجـب الغسـل ، فـإن 

قالت : يا رسول اهللا إن اهللا ال يستحىي من احلق فهل  rأم سليم سألت النيب 
فأخربهـا  " إذا هـي رأت المـاء "ال :على املرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قـ

بـــأن خـــرج منهـــا شـــيء  "منيهـــا"بأVـــا تغتســـل إذا احتلمـــت مـــىت رأت املـــاء يعـــين 
بالتلذذ يف النوم ، إما إذا مل حتتلم أو احتلمت ومل جتد ماء ، يعين ما خرج منها 

                                                 
 ) .٣/٢١٣) شرح النووي ((١
 الرجل جيامع امراته دون الفرج .        ) ، يف٩٨٤) مصنف ابن أيب شيبة برقم ((٢



  

 

١٦٦    ابالزواج أحكام وآد

بلــل بــل فخــذها أو ثوLــا أو فراشــها فإنــه ال شــيء عليهــا ، كــذلك مــا خيــرج مــن 
ي وحنوه فإنه ال يوجـب الغسـل ، إمنـا يوجـب الوضـوء فقـط وجيـب الرجل من مذ

عليه أن يغسل ما أصابه املذي من ثـوب وحنـوه ، أمـا الغسـل فـال جيـب عليـه أن 
يغتســل ، فكــذلك أنــت ال جيــب عليــك أن تغتســلي eــرد خــروج بلــل مــن الفــرج 
هــذا ال يوجــب الغســل إمنــا الـــذي يوجبــه مــا كــان عـــن شــهوة وخــرج ســواء كـــان 

   )١الزوج أو كان باحتالم واهللا أعلم .( جبماع

+ @ +  
  

  محبة الزوجة تعین على طاعة اهللا تعالى 
فأمــــا حمبــــة الزوجــــة ومــــا ملكــــت ميــــني الرجــــل فإVــــا معينــــة علــــى مــــا شــــرع اهللا 
سبحانه له من النكاح وملك اليمني من إعفاف الرجـل نفسـه وأهلـه فـال تطمـح 

وكلمــا كانــت  ،نفســها إىل غــريه نفســه إىل ســواها مــن احلــرام ويعفهــا فــال تطمــح
 قـال تعـاىل : (ُهـوَ  ،احملبـة بـني الـزوجني أمت وأقـوى كـان هـذا املقصـود أمت وأكمـل

َها َوَجَعلَ  َواِحَدةٍ  نـَّْفسٍ  َخَلَقُكم مِّن الذي َها) لَِيْسُكنَ  َزْوَجَها ِمنـْ   )٢( .إِلَيـْ
َهـا لَِّتْسُكُنوا ْزَواًجاأَنُفِسُكْم أَ  مِّنْ  َلُكم َخَلقَ  َأنْ  آيَاتِهِ  وقال : (َوِمنْ   َوَجَعـلَ  إِلَيـْ

َنُكم   )٣( .يـَتَـَفكَُّروَن) لَِّقْومٍ  َآليَاتٍ  َذِلكَ  يف َوَرْمحًَة ِإنَّ  مََّودَّةً  بـَيـْ

                                                 
  ) برنامج نور على الدرب باإلذاعة .  (١
 ).١٨٩سورة األعراف آية ( ) (٢
 ).٢١سورة الروم آية ( ) (٣



  

 

١٦٧    ابالزواج أحكام وآد

: "أنــــــه ســــــئل مــــــن أحــــــب النــــــاس إليــــــك فقــــــال : rوىف الصــــــحيح عنــــــه 
  )١(.عائشة"

  وقد علم الصحابة هذا األمر فكانوا يتحرون Lداياهم يوم عائشة.
  )٢هشام بن عروة عن أبيه كان الناس يتحرون Lداياهم يوم عائشة.( فعن

الصـديقة بنـت  حـدثتينوهلذا كان مسـروق رمحـه اهللا يقـول: إذا حـدث عنهـا: 
  املربأة من فوق سبع مسوات . rالصديق حبيبة رسول اهللا 

عِــَل قـُــرَُّة أنــه قــال: "ُحبِّــَب ِإَيلَّ ِمـَن الــدُّنـَْيا النَِّســاُء َوالطِّيــُب َوجُ  rوصـح عنــه 
   )٣(.َعْيِين ِيف الصََّالِة"

@@@ 
 

الــزوجني أساســها احلــب واملســؤولية  الــزواج عالقــة إنســانية رائعــة التكــوين بــني
بالوفـاء بـاحلقوق لكـل طـرف منهمـا،  والتفـاهم والتـوادد وأداء الواجبـات وااللتـزام

طبيعــي أن يكــون الزوجــان وال ولثمــرة تلــك العالقــة الكرميــة بينهمــا وهــي األوالد
ويبنيانــه باجلهــد  ســعيدين معــا، متعــاونني دائمــا، حيرصــان علــى بيــت الزوجيــة
وبذلك يكون  لبنائه والبذل والعطاء والتحلي بالصرب واألخالق واجلد واملسؤولية

                                                 
: لـو كنـت متخـذاً  e، بـاب قـول النـيب  e)  أخرجه البخاري يف كتـاب فضـائل أصـحاب النـيب  (١

  ).٢٣٨٤برقم (خليًال، وأخرجه مسلم يف كتاب فضائل الصحابة 
  ) أخرجه البخاري يف كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل عائشة . (٢
 ).٥٢٦١مشكاة املصابيح رقم ( ) (٣



  

 

١٦٨    ابالزواج أحكام وآد

فيــه، وملــاذا  ولكــن مــىت يكــره كــل مــن الــزوجني البيــت ومــا فيــه ومــن، جنــة هلمــا
  .فات؟!! هذا ما حناول معرفتهتتوتر العالقات وتنشز اخلال

َوَهلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َولِلرَِّجـاِل َعلَـْيِهنَّ َدَرَجـٌة َواللَّـُه [قال اهللا تعاىل: 
  ) ١. (]َعزِيٌز َحِكيمٌ 

، وقـد اجبات ، وينشـأ عـن ذلـك مـودة ورمحـةفاحلياة الزوجية هلا حقوق وعليها و 
املؤمنات الصاحلات املطيعات ألزواجهن احلافظـات لشـرفهن  أثىن اهللا تعاىل على

فَالصَّـاِحلَاُت َقانِتَـاٌت َحاِفظَـاٌت لِْلَغْيـِب ِمبَـا َحِفـَظ  [يف غياب الزوج فقال تعاىل: 
   ) ٢(.]اللَّهُ 

املرأة املسلمة الصاحلة هي اليت حتسـن معاشـرة زوجهـا وتطيعـه بعـد طاعـة رLـا ، و 
ــىن رســول اهللا  ــيت ينبغــي علــى علــى  eوقــد أث هــذه املــرأة وجعلهــا املــرأة املثاليــة ال
  الرجل أن يظفر Lا . 

 إذا تسـره الـيت" :قـال؟  خري النساء أي اهللا رسول يا قيل :قال r هريرة أيب عن
  )٣(".يكره مبا ماله يف وال نفسها يف ختالفه وال أمر إذا وتطيعه نظر

  

@@@ 
                                                 

  ) .٢٢٨) سورة البقرة اآلية ((١
  ) .٣٤) سورة النساء اآلية ((٢
)، والسلســلة الصــحيحة بــرقم ١٧٨٦رواه أمحــد والنســائي حســنه األلبــاين يف خمتصــر اإلرواء بــرقم () (٣
  ). ٣٢٧٢)، ومشكاة املصابيح برقم (٣٢٩٨)، وصحيح اجلامع برقم (١٨٣٨(



  

 

١٦٩    ابالزواج أحكام وآد

  
  حسن استقبال الزوج من أسباب كسب قلب الزوج

كذلك مـن أسـباب كسـب قلـب الـزوج واسـتمرار احلـب والـود بينهمـا هـو و 
أن حتســن الزوجــة اســتقبال زوجهــا حــني يعــود إليهــا، فــال تضــيق عليــه إذا وجدتــه 
ضــائقاً أو متعبــاً، بــل علــى العكــس Nــرع إليــه وتلــيب طلباتــه مهمــا كانــت دون أن 

كلهـا   ةابتسـامتسأله عـن سـبب ضـيقه أو تعبـه فـور عودتـه إىل بيتـه، بـل وتتلقـاه ب
  حنان ورقة، حبيث إذا رآها ينسى الضيق والتعب .

 إذا تسـره الـيت" :قـال؟  خري النساء أي اهللا رسول يا قيل :قال r هريرة أيب عن
  )١(".يكره مبا ماله يف وال نفسها يف ختالفه وال،  أمر إذا وتطيعه ، نظر

تاح قال الشيخ عبدامللك القاسم: حسن استقبال الزوج: وهو أول مف
لدخول قلب الزوج، فتحسن اختيار اللباس والكالم وتنثر يف مقدمه ورًدا وحًبا، 
هاهي تتناول ما أثقل يده من رزق اهللا وتعينه على خلع ثوبه وتبث له الشوق 
محًدا هللا على سالمته، وترحب بقدومه وطلعته وجتلسه حيث حيب مث هي 

  متسح عناء العمل وتعبه بكلمة حانية ونظرة بامسة.
: من أسباب حصول املودة واستقرارها إطالة التبسم وطالقة الوجه

التبسم وطالقة الوجه؛ ألVا دليل على الرضا واحملبة والسرور والفرح، وهذا 
ال تحقرن : «rاالبتسامة الصغرية توحي مبعان كثرية ولفتات متتالية، وقد قال 

                                                 
)، والسلســلة الصــحيحة بــرقم ١٧٨٦رواه أمحــد والنســائي حســنه األلبــاين يف خمتصــر اإلرواء بــرقم () (١
  ). ٣٢٧٢)، ومشكاة املصابيح برقم (٣٢٩٨)، وصحيح اجلامع برقم (١٨٣٨(



  

 

١٧٠    ابالزواج أحكام وآد

  )١. (»من المعروف شيًئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق
يف مكانه سارعت إليه باألخبار املفرحة  استقر المقام بالزوجإذا 

واألنباء السارة حتكي له ما جرى هلا وماذا حدث هلا ليكون قطعة منها يعلم ما 
جيري يف داره، وتؤانسه مبا تعلم أنه حيب من احلديث، وتشجعه إذا حتدث 

ا حيدث واحتساب األجر جراء م - عز وجل-وتثين على عمله مع تذكريه باهللا 
من منغصات ومكدرات، وهذا احلديث خال من الغيبة والنميمة والبهتان 

  والكذب، وفيه من ذكر اهللا والثناء عليه واحلمد له ما جيعله جملس ذكر.
ومجال املظهر ليتوافق مع مجال املخرب، من تمام االستقبال تمام الزينة 

قد جتملت له هاهي تستقبل الزوج يف أLى حلة وأمجل ثوب وأنصع قلب، ل
  )٢(ومن أحق بالتجمل منه؟.

ـــ "دخــول احلمــام" !! وعلــى املــرأة أن ال تســتقبل زوجهــا  بعــد عودتــه مــن عملــه ب
)٣(  

وذلــك حينمــا تســتقبل  الفــاحش،هــذا اخلطــأ  يففــان بعــض مــن النســاء يقعــن 
فتبــدأ أول مــا تبــدأ بــدخول  نفســها،الزوجــة زوجهــا بعــد عودتــه مــن عملــه بتــزيني 

اخل ، مما يؤدى إىل نفور الرجـل …جتها !!! ، مث االستحمام احلمام لقضاء حا
مكان غري متسع ، فيشم الرجل من املـرأة مـا يكـره  يف، خاصة إذا كانا يعيشان 

وإمنــا عليهــا "قضــاء حاجتهــا" والتــزين لزوجهــا قبــل موعــد عودتــه  ، فينفــر منهــا .
                                                 

  رواه مسلم .) (١
  لك القاسم .  ) وأصلحنا له زوجه عبد امل(٢
  ) من كتاب حتفة العروسني .  (٣



  

 

١٧١    ابالزواج أحكام وآد

ــــه أمجــــل مــــا ير  ــــت ، فــــريى منهــــا أول مــــا يــــرى عنــــد ولوجلــــه بيت يــــده مــــن إىل البي
  ..اهـزوجته

فيجــب علــى املــرأة أن حتســن اســتقبال زوجهــا حــني يعــود إليهــا فــال تضــيق 
إذا وجدتـــه ضـــائقاً أو متعبـــاً ، بـــل علـــى العكـــس Nـــرع إليـــه وتلـــيب طلباتـــه مهمـــا  

  كانت دون أن تسأله عن سبب ضيقه أو تعبه فور عودته إىل بيته .
  . ويروى حديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح

مـــا اســـتفاد املـــؤمن بعـــد " : eقـــال: قـــال رســـول اهللا  t أيب أمامـــةعـــن 
و إن نظر إليها  ،تقوى اهللا عز و جل خريا له من زوجة صاحلة إن أمرها أطاعته

    )١"(و إن غاب عنها نصحته يف نفسها و ماله ،و إن أقسم عليها أبرته ،سرته
وذلـك ألن  جعل التقـوى نصـفني نصـفاً تزوجـاً ونصـفاً غـريه قال الطييب:   

يف التــزويج التحصــني عــن الشــيطان وكســر التوقــان ودفــع غوائــل الشــهوة وغــض 
اعتـــه وإن نظـــر إليهـــا ســـرته وإن أقســـم طالبصـــر وحفـــظ الفـــرج وقولـــه (إن أمرهـــا أ

لصوVا من الزنـا ومقدماتـه بيـان   عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته يف نفسها)
أن يكـون الـزوج حاضـراً فافتقـاره لصالحها على سبيل التقسيم ألنه ال خيلو مـن 

                                                 
ــيس كمــا قــال فقــد (١ ) قــال املنــاوي: رواه البيهقــي عــن أيب أمامــة رمــز املصــنف (الســيوطي) حلســنه ول

ضعفه املنذري بعلّي بن يزيد وقال ابن حجر يف فتاويه: سنده ضعيف لكن له شاهد يدل على أن له 
بـــن عمـــار وفينـــه كـــالم وعثمـــان بـــن أيب عاتكـــة قـــال يف  أصـــًال. اهــــ . ووجـــه ضـــعفه أن فيـــه ابـــن هشـــام

وضـعفه األلبـاين يف  فـيض القـدير .  . الكاشف: ضعفه النسائي ووثق وعلي بن زيد ضعفه أمحد وغريه
  ).٤٩٩٩ضعيف اجلامع انظر حديث رقم (



  

 

١٧٢    ابالزواج أحكام وآد

إليها إما أن يكون يف اخلدمة مبهنة البيت واملداعبة واملباشرة فتكـون مطيعـة فيمـا 
    . أمرها وذات مجال ودالل فيداعبها وتنقاد إذا أراد مباشرNا 

أو غائباً فتحفظ ما ميلك الزوج من نفسـها بـأن ال ختونـه يف نفسـها ومالـه 
يبــة علــى هــذا ففــي احلضــور أوىل وهــذه مثــرة صــالحها وإن  وإذا كــان حاهلــا يف الغ

كانت ضعيفة الـدين قصـرت يف صـيانة نفسـها وفرجهـا وأزرت بزوجهـا وسـودت 
وجهــه بــني النــاس وشوشــت قلبــه ونغــص بــذلك عيشــه فــإن ســلك ســبيل احلميــة 
والغرية مل يزل يف بالء وحمنة أو سبيل التساهل كان متهاوناً يف دينه وعرضـه وإن 

  . (وماله) الفساد مجيلة كان البالء أشد ملشقة مفارقتها عليه  كانت مع
قال ابن حجر: هذا احلديث وحنوه من األحاديـث املرغبـة يف التـزوج وإن   

كــان يف كثــري منهــا ضــعف فمجموعهــا يــدل علــى أن ملــا حيصــل بــه املقصــود مــن 
   )١( اهـ.الرتغيب يف التزوج أصالً لكن يف حق من يتأتى منه النسل كما تقدم .

@@@ 
  الحب سر السعادة الزوجیة والطریق إلى قلب الرجل

  )٢( ففي احلب تكمن كل أسرار السعادة الزوجية.
احلب : أقوى سالح فعال متلكه املرأة .. وألذ شـراب تعشـقه القلـوب البشـرية ، 
فتظـل تشـرب منـه دون أن تفــرت ، ألن لـه سـكرة عجيبـة كلمــا شـرب منـه شــارب 

  قيه أكثر ..ذاب يف سكرته وخضع لسا

                                                 
  ) فيض القدير  .١(

  ) هذا املوضوع من كتاب كيف تؤثرين على زوجك لشيخة الدمهش.(٢



  

 

١٧٣    ابالزواج أحكام وآد

يقــول صــلى اهللا عليــه وســلم : "مــا رأيــت مــن ناقصــات عقــل وديــن أذهــب للــب 
  الرجل احلازم من إحداكن".

فتــأملي هــذا احلــديث فهــو بشــرى لــك ولكــل امــرأة تعــاين مــن زوجهــا ، فمهمــا   
كان زوجك شديداً صارماً حازماً فإنك قادرة بعـون اهللا وتوفيقـه علـى أن تسـليب 

وتكـــوين بصـــمة قويـــة يف حياتـــه مـــىت مـــا أســـقيته مـــن قلبـــك عقلـــه وتفكـــريه وقلبـــه 
  شراب احلب . 

نعــــم .. مــــن داخــــل قلبــــك اســــتخرجي مفتــــاح قلبــــه فســــعادة الرجــــل والــــيت هــــي 
سعادتك أيضاً ، كلمة السر فيها على شـفتيك ومفتاحهـا بيـديك ولـيس بيـده . 
احلــب يف قلبــك عطــر يف زجاجــة ومــىت مــا رفعــت الغطــاء وتركــت شــذى العطــر 

  يف حياتكما فستملكني كل مفاتيح قلبه . يفوح 
  أن حتبسي العطر يف زجاجة .... –مث إياك  –فإياك 

برقتك معه ، بعذوبة حـديثك ، ببشاشـتك ودوام ابتسـامتك ، حبركاتـك األنثويـة 
اجلذابــة الفاتنـــة ، حبنانـــك وعطفـــك ورفقـــك بـــه ، بإظهـــارك لكـــل مشـــاعر احلـــب 

  ومتلكني جمامع قلبه .  وبكل صراحة ستكونني بصمة قوية يف حياته
يقول الكاتب عبداهللا اجلعيـثن : " حنـان املـرأة وأنوثتهـا ورقتهـا هـي النبـع اجلميـل 

  الذي يذوب فيه رأس الرجل كما تذوب صخرة يف عمق املاء .. " .
نعـم باحلـب : ال بـاحلرب تسـتجيب القلـوب الرقيقـة وتنصـاع وتـذوب ولـو كانــت 

 أحبــــه .. وطباعــــه وأخالقــــه جتعلــــين جلمـــود صــــخر .... قــــد تقــــولني : لكـــين ال
  أكرهه وأعامله بكل سوء إنه "ما يستاهل" أن أعطيه شيئاً من حيب واهتمامي . 



  

 

١٧٤    ابالزواج أحكام وآد

إن املـرأة الـيت حتــب هـي الــيت تسـتطيع أن تعطـي ، أمــا أنـا فــال أسـتطيع ألن فاقــد 
الشيء ال يعطيه فأقول : ليس شرطاً أن جتدي يف زوجك ما حتبينه لكـي تعطيـه 

، فهــذه مقايضــة ســتؤدي حبياتــك إىل اخلســران والــدمار وستســري جرعــات احلــب 
  حياتك من سيء إىل أسوأ ولن تنقطع املشكالت منها أبداً . 

إنــك إن وجــدت مــا حتبــني يف زوجــك فلــن حتتــاجي إىل تغيــريه والتــأثري عليــه فهــو 
احلبيــب وأنــت احملبــة وال غبــار يلــوث حياتكمــا ... لكــن إن وجــدت يف زوجــك 

  فباحلب ستغرسني كل ما حتبني فيه وبكل قوة ستؤثرين عليه .  ماال حتبينه ،
وتأملي هذا السـر اجلميـل يف جنـاح هـذه التجربـة يف قصـة أختنـا هـذه .. فزوجهـا 
لــيس كمــا حتــب وتتمــىن ال دينــاً وال خلقــاً ، ومــع ذلــك قهــرت بكــل قــوة وعزميــة 

احلــب مشــاعر احلــزن وعــدم الرضــا الــيت وجــدNا يف قلبهــا وجعلــت مكاVــا ســحر 
ــؤاد زوجهــا وأصــبح طيعــاً هينــاً لينــاً عاشــقاً هلــا وســاعياً يف  ــذي ســحر ف األخــاذ ال
رضاها ما اسـتطاع ، قـد يكـون يف ذلـك شـيء مـن الصـعوبة وبالـذات يف البدايـة 
وعند فئة احلساسات بالذات ، ولكنها ضريبة النجاح وستصـبح فيمـا بعـد متعـة 

ت والصـعوبات يف البدايـة وليست صعوبة . فتحملي بعـض التنـازالت والتضـحيا
  .  -بإذن اهللا  –فقط مث ستحمدين العاقبة بعدها 

عــاملي زوجــك كأنــه أحــب حبيــب إىل قلبــك ، وســيكون يومــاً مــا أحــب حبيــب 
  إىل قلبك فعًال . 

_____  
  

  التجمل للزوج 



  

 

١٧٥    ابالزواج أحكام وآد

جتملي لزوجك بلبس أمجل الثياب وأكمل الزينة، وضـعي العطـور ورشـي البخـور 
لعطــور الــيت ال حيبهــا الــزوج ، مث اذهــيب إليــه لتفاحتيــه يف ، واحــذري بعــض أنــواع ا

موضــــوعك وأؤكــــد علــــى ضــــرورة أن ال تتحــــدثي إليــــه إال بعــــد Nيــــؤ وجتمــــل ألن 
تزينك له جيعله يشعر بأنك مقبلة عليه ألجل رضاه وإسعاده ال ألجل خماصمته 
 وحماكمتـــه، كمـــا أن تزينـــك لـــه يهيـــؤه نفســـياً لـــك ولكـــل مـــا تقـــولني، وفيـــه أيضـــاً 

  .rاستجابة ألمر اهللا تعاىل وأمر رسوله 

اذهــيب إليــه خبطــى هادئــة وأنــت تنظــرين إليــه نظــرة يستشــف منهــا احلــب والشــوق 
احلنان، وتبسمي يف وجهه مث إذا دنوت منه فضعي يدك يف يده وقويل لـه وأنـت 
متســـحني بيـــدك علـــى أجـــزاء مـــن جســـده: "واهللا ال أذوق غمضـــاً حـــىت ترضـــى" 

اللطيفة منك رغم أنه هو املخطـئ واملسـيء، وسـيحفظها  ستخجله هذه املعاملة
لـك يف قلبــه، وسـيفتح لــك مسعــه وبصـره وعقلــه وقلبــه يف تلـك الســاعة اجلميلــة ، 

  مث ناقشيه يف سبب اخلالف الذي حصل . 
قد تقولني بأن يف ذلك "مثالية"، أو ال ميكن المرأة جمروحة الكرامـة أن تتحلـى  

ل مشــاعر الغضــب الــيت يغلــي منهــا فؤادهــا ، بكــل هــذه األرحييــة وتــدوس علــى كــ
  وتقوم بكل بالدة لتبتسم وتتزين وتداعب وكأنه قدم هلا هدية . 

  أعود يا أخيت املسلمة ألذكرك بقوله تعاىل :
   )١(.﴾َوَما يـَُلقَّاَها ِإالَّ الَِّذيَن َصبَـُروا َوَما يـَُلقَّاَها ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيمٍ  ﴿ 

تجعلك تعـــاودين الكـــرة بكـــل ســـعادة وتســـنني موضـــوع لكـــن نتائجهـــا اهلائلـــة ســـ
الكرامة املزيف ، والذي مل حتصلي عليه حىت اآلن رغم كل براكني الغضب الـيت 

                                                 
  .)٣٥آلية (فصلت ا )١(



  

 

١٧٦    ابالزواج أحكام وآد

فجرNــا علــى مــدى ســنوات زواجــك ، وســتجدين زوجــاً كأنــه ويل محــيم ال حييــد 
  عن رهن إشارتك طرفة عني . 

_____  
  

  الصفات التي تتحلى بھا المرأة
نتقي أطايب الكالم وحلو احلديث لزوجها لتدخل السرور على الزوجة أن ت

  على قلبه وتتودد إليه.
 عليـه اهللا صـلى اهللا رسـول قـال :قـال عبـاس بـن اهللا عبـد عن جبري بن سعيد عن

 زوجهـا علـى العـؤود الولـود الـودود اجلنـة أهـل مـن بنسـائكم أخربكم أال":  وسلم
ــت أو آذت إذا الــيت  أذوق ال واهللا تقــول مث ازوجهــ بيــد تأخــذ حــىت جــاءت أوذي

  )١(".ترضى حىت غمضا
واملــرأة تأخــذ حياَءهــا وأدLــا وســلوكها مــن الكتــاب العزيــز والســنة املطهــرة ، ومــن 

  هذه األمور اليت تتحلى Lا املرأة املسلمة :

١-   
وكذلك احلياء مـن الصـفات الـيت علـى املـرأة املسـلمة أن تتحلـى Lـا حيـث  

  .  Leا ، وهي من صفاته  يتحلى eكان رسول اهللا 

                                                 
  ).٢٨٧) السلسلة الصحيحة رقم (١(



  

 

١٧٧    ابالزواج أحكام وآد

 :مسعــت أبــا ســعيد يقــول : أبــو عبــد اهللا امســه عبــد اهللا بــن أيب عتبــة قــال 
  )١( ."أشد حياء من العذراء في خدرها  eكان النبي  "

  واعلمي أن احلياء شعبة من شعب اإلميان . 
"اإليمان بضٌع وسـبعون أو قـال:  e، أن رسول اهللا  tعن أيب هريرة ف

بة، فأفضلها قول ال إله إال اهللا ، وأدناها إماطة األذى عـن بضٌع وستون شع
  .)٢(الطريق، والحياُء شعبة من اإليمان"

مـرَّ علـى رجـٍل مـن األنصـار  eعن ابن عمـر رضـي اهللا عنهمـا، أن رسـول اهللا و 
  )٣(."دعُه فإن احلياء من اإلميان" eوهو يعُظ أخاه يف احلياء، فقال رسول اهللا 

"احليـــاُء ال يـــأيت إال eقــال رســـول اهللا  قـــال:t وعــن عمـــران بـــن حصــني 
  )٤(.خبٍري"

   )٥(." الحياء خيٌر كله"ويف رواية ملسلم 

: فإن احلياء وقال عبدالملك القاسم: المرأة المسلمة حيية مع زوجها
ومن احلياء » ال يأتي إال بخير«عنه:  rصفة محيدة ومنقبة مجيلة، كما قال 

                                                 
)بــاب كثــرة حيائــه ٢٣٢٠)،بــاب احلياء،ومســلم يف كتــاب اإلميــان رقــم(٥٧٦٨) رواه البخــاري رقــم(٢(
e   

  ).٣٥)، ومسلم يف كتاب اإلميان برقم (٩) رواه البخاري يف كتاب اإلميان برقم (١(
  ).٣٦كتاب اإلميان برقم(  )،ومسلم يف٢٤) رواه البخاري يف كتاب اإلميان برقم (٢(
  ).٣٧)، ومسلم يف اإلميان برقم (٦١١٧) رواه البخاري يف كناب األدب برقم (٣(
  ) كتاب اإلميان.٣٧) صحيح مسلم (٤(



  

 

١٧٨    ابالزواج أحكام وآد

  )١( مور حديثًا وفعًال.ترك القبيح والبعد عن سفاسف األ
_____  

٢-   
tûï {قــــــــــال اهللا تعــــــــــاىل  Ï% ©!$# tbqà)ÏÿZãÉ í Îû Ïä !#§éú£9 $# Ïä !#§éúØ9 $#ur tûü ÏJÏà» x6 ø9 $#ur 

xáøã tóø9 $# tûü Ïù$yèø9 $#ur Ç` tã Ä¨$̈Y9$# 3 ª! $#ur è= ÏtäÜ öúüÏZÅ¡ósßJø9 $# ÇÊÌÍÈ { . )٢(  

م إســالماً أحاســنكم "خيــرك eقــال: قــال رســول اهللا tوعــن أيب هريــرة 
  .)٣(أخالقاً إذا فقهوا" 

أي فهمـوا عـن قـال املنـاوي:  "خريكم إسالماً أحاسنكم أخالقاً إذا فقهـوا" قوله:
ــه أوامــره ونواهيــه وســلكوا منــاهج الكتــاب والســنة ويف روايــة أليب يعلــى بســند  الّل

  فيض القدير . حسن كما قاله اهليثمي بدل فقهوا إذا سّددوا .
عـن أكثـر مـا يـدخل النـاس  eقـال: ُسـئل رسـول اهللا t   هريـرة عـن أيبو      

اجلنــة؟ قــال: "تقــوى اهللا وُحســن اخلُلــق" وُســئل عــن أكثــر مــا يــدخل النــاس النــار 
  )٤(.لفم والفرج"افقال: "

                                                 
  ) وأصلحنا له زوجه عبد امللك القاسم .  (١
  سورة آل عمران.) (٢

 صــــــــــــحيح ،وصــــــــــــححه األلـبــــــــــاينtرواه البخـــــــــــاري يف األدب املفرد،وأمحـــــــــــد عــــــــــــن أيب هريـــــــــــرة  )٢(
  ) .٢٣١٢اجلامع(

ــــرقم (٣( ــــن ٤٢٤٦)، وابــــن ماجــــه (٢٠٠٤)، والرتمــــذي (٢٨٩) أخرجــــه  البخــــاري يف ( األدب املفــــرد) ب ) واب
ـــــــــان ( )، ٢٣٦)، والبيهقـــــــــي يف الزهـــــــــد (٤/٣٢٤)، واحلـــــــــاكم (٤٤٢و ٣٩٢، ٢٩١/ ٢)، وأمحـــــــــد (٤٧٦حب



  

 

١٧٩    ابالزواج أحكام وآد

وأيب عبـــد الـــرمحن معـــاذ بـــن جبـــل ، وعـــن أيب ذر جنـــدب بـــن جنـــادة 
وأتبـع السـيئة  "اتـق اهللا حيثمـا كنـتقـال:  eرضي اهللا عنهمـا، عـن النـيب 

  .)١(الحسنة تمحها وخالق الناس بخلٍق حسن"
  التقوى : هي فعل األوامر واجتناب النواهي. "اتق اهللا حيثما كنت" 

" لــيس شــيء أثقــل فــي قــال:  e، أن رســول اهللا  tوعــن أيب الــدرداء 
  .)٢(الميزان من الُخلق الحسن"

زالً يوم ـمن "إن أقربكم منيقال:  e، أن رسول اهللا  tوعن أيب هريرة 
  .)٣(القيامة أحاسنكم أخالقاً في الدنيا"

"إن اهللا يحـــب معـــالي قـــال:  eوعـــن ســـهل بـــن ســـعد، أن رســـول اهللا 
   .)٤(األخالق ويكره سفاسفها"

السِّْفساُف الرَِّديء من كـل شـيٍء واَألمـُر احلِقـري وكـلُّ َعَمـل ُدوَن اِإلْحكـام 
  . َسْفساف وقد َسْفَسف َعَمله

                                                                                                                       
) ، ٨٠ - ١٣/٧٩الســـــنة( )، وشــــرح٤/٣٧٧)، والبغـــــوي يف معــــامل التنــــــزيل (١٠٥٠والقضــــاعي يف الشــــهاب(

  ).٢٦٤٢) ، وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب برقم (١٠واخلرائطي يف مكارم األخالق ص (
) واحلــــــاكم يف ٥/١٥٣،١٥٨،٢٢٨)، وأمحــــــد يف املســــــند(١٩٨٧) أخرجــــــه الرتمــــــذي يف الــــــرب والصــــــلة بــــــرقم (١(

  : حسٌن صحيح.  ) وقال: صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، وقال الرتمذي١/٥٤املستدرك (
)، وصــــــــــــــحيح ٢/٥٦٤)،وصــــــــــــــححه األلبــــــــــــــاين يف الصــــــــــــــحيحة(٢٧٠٨٥) رواه أمحــــــــــــــد بــــــــــــــرقم (٢(

  ).٢٦٤١الرتغيب(
  ).١٥٦٩) رواه ابن عساكر ، صحيح اجلامع (٣(
  ).١٨٥٨) صحيح اجلامع (٤(



  

 

١٨٠    ابالزواج أحكام وآد

ِإن اللَّــَه َرِضــَي لكــم َمكــارَِم اَألْخــالِق وكــره لكــم َسْفســاَفها؛ وفـــي حــديث آخــر 
ـــرَّديء ـــُر الـَحِقــــري وال كـــارِم  مـــن السفســـاف األَم

َ
كـــل شـــيء وهـــو ضـــّد املعـــايل وامل

  .لسان العرب  .وَأصله ما يطري من غبار الدَّقـيق ِإذا نُـِخـَل والرتاِب ِإذا أُثـري
" أنـا زعـيم بيـت يف  eل اهللا قـال: قـال رسـو  tوعن أيب أمامة البـاهلي 

ربٍض اجلنة ملن ترك املـراء وإن كـان حمقـاً وببيـت يف وسـط اجلنـة ملـن تـرك الكـذب 
  .)١(وإن كان مازحاً وببيت يف أعلى اجلنة ملن حُسن خلقه" 

  أدناها، وربض املدينة ما حوهلا. ربض الجنة: : الكفيل الضامن. الزعيم
  والعمل بقصد الباطل. اeادلة واملنازعة يف القول :المراء

يقــول: "إن  eســمعت رســول اهللا وعــن عائشــة رضــي اهللا عنهــا قالــت: 
  .)٢(المؤمن ليدرك بُحسن خلقة درجة الصائم القائم"

ويف روايــة احلــاكم: "إن املــؤمن ليــدرك ُحبســن اخللــق درجــات قــائم الليــل وصــائم 
  )٣(النهار"

ل: هـو بسـط الوجـه، وعن عبد اهللا بن املبارك أنه وصف ُحْسن اخلُُلق فقـا
  )١( األذى.وبذل املعروف، وَكّف 

                                                 
)، و حجــة ٢٧٣)، وصــححه األلبــاين يف السلســلة الصــحيحة بــرقم (٤٨٠٠) رواه أبــو داود بــرقم (١(

  ).٢٦٤٨)، وصحيح الرتغيب رقم (٨) ، واملناسك ص(٢٢ص (  rالنيب
) رواه أبو داود وابن حبان واحلاكم وقال: صحيح على شرط البخـاري  ومسـلم، وصـححه األلبـاين ٢(

  ).٢٦٤٣يف صحيح الرتغيب برقم (
  ).٢٦٤٣)، صحيح الرتغيب برقم (١٦١٦) صحيح اجلامع (٣(



  

 

١٨١    ابالزواج أحكام وآد

_____  
٣ -   

كـــذلك مـــن األمـــور الـــيت تكـــون مســـتحبة يف املـــرأة بـــل الواجبـــة عليهـــا هـــو 
  طيب الكالم وأن ال تتكلم بكالم يؤذي الغري أو جيرحهم . 

  )٢(}واخفض جناحك للمؤمنين {قال اهللا تعاىل 
قـال:"يف اجلنـة غرفـة يُـرى ظاهرهـا مـن  e،عن النيب tن عمرو وعن عبد اهللا ب

باطنهــا وباطنهــا مــن ظاهرهــا" فقــال أبــو مالــك األشــعري:ملن هــي يــا رســول اهللا 
  )٣(قال:"ملن أطاب الكالم وأطعم الطعام وبات قائماً والناس نيام"

"كــل ُســالمى مــن النــاس  eقــال: قــال رســول اهللا  tعــن أيب هريــرة و 
م تطلــع فيــه الشــمس تعــدل بــين اإلثنــين صــدقة وتعــين عليــه صــدقة كــل يــو 

ـــه عليهـــا متاعـــه صـــدقة قـــال:  ـــه فتحملـــه عليهـــا أو ترفـــع ل الرجـــل فـــي دابت
والكلمــة الطيبــة صــدقة وبكــل خطــوة تمشــيها إلــى الصــالة صــدقة وتمــيط 

  )٤(األذى عن الطريق صدقة"

                                                                                                                       
  ) تفسري القرطيب .٤(
  ).٨٨) سورة احلجر اآلية (١(
): رواه ٥/١٦) رواه الطرباين واحلاكم وقال: صحيح على شـرطهما، قـال اهليثمـي يف جممـع الزوائـد (٢(

ــــــــه ثقات،وصــــــــححه األلبــــــــاين يف صــــــــحيح  أمحــــــــد وفيــــــــه ابــــــــن ليهعــــــــة وحديثــــــــه حســــــــن وبقيــــــــة رجال
  ).٢٦٩٢الرتغيب(

ـــ٢٨٢٥) رواه البخـــاري بـــرقم (٣( ْد فـَْليَـْعَمـــْل بِـــاْلَمْعُروف، )، بـــاب َعَلـــى ُكـــلِّ ُمْســـِلٍم َصـــَدَقٌة َفَمـــْن ملَْ جيَِ
  )، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من املعروف.١٦٢١ومسلم برقم (



  

 

١٨٢    ابالزواج أحكام وآد

ــالمىقــال ابــن منظــور يف لســان العــرب:  ، الَقــَدمعظــاُم اَألصــابع فـــي الـــيد و : السُّ
  .ُسالَمى البعري عظام ِفْرِسِنهو 

السُّــالمى ِعظــاٌم ِصــغاٌر علـــى طــول اِإلصــبع َأو قريــب : قــال ابــن اَألعرابـــيو 
  . منها فـي كل يد ورجل أَربع ُسالَمياٍت َأو ثالث

السُّـالَمى مجـع ُسـالِمَيٍة وهـي األُْمنُلَـُة مـن اَألصـابع وقــيل واحـده : قال ابـن األَثــريو 
ـــجمع علـــى ُســالَمياٍت وهــي التـــي بـــني كــل َمْفِصَلـــْنيِ مــن َأصــابع  ومجعــه ســواء وت

  . اِإلنسان وقـيل السُّالَمى كل عظم مـجوف من ِصغار العظام

" مـا مـنكم مـن أحـٍد  e: قال رسـول اهللا  قال tوعن عدي بن حامت 
إال ســيكلمه ربّــه لــيس بينــه وبينــه ترجمــان فينظــر أيمــن فــال يــرى إال مــا قــدم 

قــدم وينظــر بــين يديــه فــال يــرى إال النــار تلقــاء  شــأم فــال يــرى إال مــاوينظــر أ
  )١(وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرٍة فمن لم يجد فبكلمٍة طيبة"

  بفتح التاء وضمها وهو املعرب عن لسان بلسان.  " ليس بينه وبينه ترجمان"

فيــه أن الكلمــة الطيبــة ســبب للنجــاة مــن النــار  " ولــو بكلمــة طيبــة"قولــه 
  هي الكلمة اليت فيها تطيب قلب إنسان إذا كانت مباحة أو طاعة.و 

  مالحظة : ولني الكالم خمتص كذلك مع النساء واحملارم من الرجال فقط .

                                                 
)، ٧٥١٢و ٧٤٤٣)، ويف كتــــاب التوحيــــد بــــرقم (٦٥٣٩) رواه البخــــاري يف كتــــاب الرقــــاق بــــرقم (١(

  ).٥٣٤٧و٢٣٤٦و ٢٣٤٥ومسلم يف كتاب الزكاة برقم (



  

 

١٨٣    ابالزواج أحكام وآد

_____  
٤-  

املرأة املسـلمة هـي الـيت تـتحفظ يف كالمهـا وال تـتكلم إال فيمـا يرضـي اهللا تعـاىل، 
لنجــــاة يــــوم القيامــــة بقلــــة الكــــالم والصــــمت عــــن الكــــالم احلــــرام، وعبــــادة رب وا

  العاملني.
  )١(".من صمت نجا: "eعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال: قال رسول اهللا ف
قلــت يــا رســول اهللا! مــا النجــاة؟ قــال: قــال:  tعــن عقبــة بــن عــامر و 

  )٢("."أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك
: "من يضمن يل ما بني حلييـه eقال: قال رسول اهللا  tبن سعد  وعن سهل

  )٣(وما بني رجليه أضمن له اجلنة".
قــال: يــا رســول اهللا أوصــين. قــال: "أعبــد اهللا كأنــك  tوعــن معــاذ أيضــا 

تــراه واعــدد نفســك يف املــوتى، وإن شــئت، أنبأتــك مبــا هــو أملــك بــك مــن هــذا  
  )٤( كله؟ قال: "هذا"، وأشار بيده إىل لسانه.

: "لـــيس شـــيء مـــن اجلســـد إال يشـــكو tقـــال: قـــال رســـول  tعـــن أيب بكـــر و 
  )١(دته".حذرب اللسان على 

                                                 
  ) .٦٣٦٧) ، صحيح اجلامع رقم (٢٧١٣) ، والدارمي برقم (٢٥٠٢) رواه الرتمذي برقم (٢(
  ).٨٩٠) ، والسلسلة الصحيحة برقم (١٣٩٢) أخرجه أمحد والرتمذي، صحيح اجلامع برقم (٣(
  ) ، باب حفظ اللسان .٦١٠٩) رواه البخاري برقم (١(
)، ٤١٥لرتغيب () رواه ابن أيب الدنيا بإسناد جيد كما قال املنذري، وصححه األلباين يف صحيح ا٢(

  ).١٤٧٣السلسلة الصحيحة (



  

 

١٨٤    ابالزواج أحكام وآد

بكــر الصــديق رضــي اهللا عنهمــا وهــو  أيبأن عمــر دخــل يومــاً علــى :وعــن أســلم
لـه أبـو بكـر: "إن هـذا أوردين  لسانه، فقال عمـر: مـه، غفـر اهللا لـك، فقـالجيبذ 

   )٢(بشر املوارد".
_____  

٥-  
كــذلك مــن الصــفات الــيت تتحلــى Lــا املــرأة املســلمة عــدم الكــالم فيمــا ال 

  يعنيها وعن قيل وقال .
 قســيّ قــال الربيــع: مسعــت الشــافعي يقــول: املــراء يف الــدين يُ اتركــي اجلــدل واملــراء، 

  )٣(القلب، ويورث الضغائن.
ــــدخول يف نقــــاش عقــــيم حــــول أمــــو  ر حمتملــــة ألن ذلــــك يضــــيَّق واتركــــي ال

ـــي بـــن احلســـني رضـــي اهللا عنهمـــاالصـــدر، ويكـــدِّر اخلـــاطر .ف قـــال: قـــال  عـــن عل
  )٤(: "من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه".eرسول اهللا 

: "إن مـن حسـن إسـالم املـرء eقال: قـال رسـول اهللا  tعن أيب هريرة و 
  )١(ترُكه ما ال يعنيه".

                                                                                                                       
وابــــــن الســـــين يف عمـــــل اليــــــوم والليلـــــة،وهو يف السلســـــلة الصــــــحيحة  ) رواه أبـــــو يعلـــــى يف مســـــنده،٣(

  ).٥٣٥برقم(
  ) صحيح الرتغيب.٤(
  ).١٠/٢٨) سري أعالم النبالء (١(
)،وصـــــــــحيح ابـــــــــن ٥٩١١)صـــــــــحيح اجلـــــــــامع(١١٨)رواه البيهقـــــــــي يف األربعـــــــــون الصـــــــــغرى رقـــــــــم(٢(

  )٢/٣٦٠(ماجة



  

 

١٨٥    ابالزواج أحكام وآد

: "إن اهللا يرضـــى لكـــم ثالثـــاً ويكـــره لكـــم eل اهللا قـــال: قـــال رســـو  tعـــن أيب هريـــرة و 
ثالثـــاً: فريضـــى لكـــم أن تعبـــدوه وال تشـــركوا بـــه شـــيئاً، وأن تعتصـــموا حببـــل اهللا مجيعـــاً وال 

  )٢(تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة املال".
 وعن املغرية بن شعبةt عن النـيب ،e يكم قـال: "إن اهللا تعـاىل حـرم علـ

عقــوق األمهــات ومنعــاً وهــات ووأد البنــات، وكــره لكــم قيــل وقــال وكثــرة الســؤال 
م: مـــــا يعـــــن يســـــار أيب احلكـــــم قـــــال: قلـــــت للقمـــــان احلكـــــو )٣(وإضـــــاعة املـــــال".

  )٤( حكمتك؟ قال: ال أسأل عما ُكفيت وال أتكّلف ما ال يعنيين.
_____  
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،  )والكـاظمني الغــيظ والعـافني عــن النـاس واهللا حيــب احملســنني{ : تعــاىل اهللا قـال
أولئـــك جـــزاؤهم مغفـــرة مـــن رLـــم وجنـــات جتـــري مـــن حتتهـــا األVـــار ( تعـــاىل : إىل قولـــه

  )٥(.)خالدين فيها ونعم أجر العاملني
قــال:  tج أبــو الشــيخ ابــن حبــان بإســناده عــن علــي بــن أيب طالــب رَّ َخــوَ 

  .)١(د ليدرك باحللم درجة الصائم والقائم": "إن العبrقال رسول اهللا 

                                                                                                                       
  ) .٥٩١١) صحيح اجلامع رقم (٣(
  ) .١٧١٥) رواه مسلم (٤(
  ).٢٤٠٨)، ويف كتاب االستقراض برقم (٥٩٧٥) أخرجه البخاري يف كتاب األدب برقم (٥(
  ).١٠٦) أخرجه أمحد يف الزهد برقم (٦(
  ).١٣٦-١٣٤) سورة آل عمران اآلية (١(



  

 

١٨٦    ابالزواج أحكام وآد

قـال: "إن اهللا رفيـق حيـب الرفـق  rوعن عائشة رضـي اهللا عنهـا، أن النـيب 
  .)٢(ويعطي على الرفق ما ال يُعطي على العنف وما ال يعطي على ما سواه"

  الشدة واملشقة .   :العنف
  تعاىل. الثناء اجلميل واألجر اجلزيل من اهللا سبحانه و  ق: يستح الرفيق

ورجالن يستبان  rكنت جالسا مع رسول اهللا قال سليمان بن صـرد: 
: "إنـــي rوأحـــدهما قـــد أحمـــر وجهـــه وانتفخـــت أوداُجـــُه فقـــال رســـول اهللا 

ألعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قـال: أعـوذ بـاهللا مـن الشـيطان 
مــن قــال: "تعــوذ بــاهللا  rالــرجيم ذهــب عنــه مــا يجــد" فقــالوا لــه: إن النبــي 

  .)٣(الشيطان الرجيم" فقال: وهل بي من جنون
ـــذهاب الغضـــب وNدئتـــه ألن  اً تكـــون ســـببإVـــا مـــن فوائـــد هـــذه الكلمـــة  ل

اهللا سـبحانه وتعـاىل إنَّ الغضب من الشيطان فعندما تستعيذ باهللا من الشيطان فـ
م الغـيظ فيرتتـب عليـه أجـور عظيمـة جـداً فقـد ظـيعيذك منه ويؤدي بالتايل إىل ك

   كظم الغيظ األجر العظيم عند اهللا سبحانه وتعاىل يوم القيامة .  أن يفثبت 
_____  

 

                                                                                                                       
  ) رواه ابن حبان يف سننه .٢(
  ).٢٥٩٣() أخرجه مسلم برقم ٣(
  ).٢٦١٠)، ومسلم يف كتاب الرب والصلة برقم (٦١١٥) رواه البخاري يف كتاب األدب برقم (٤(



  

 

١٨٧    ابالزواج أحكام وآد

)١( 
ضاهي البيـت السـعيد مجـاال وراحـة . فأينمـا سـافرنا يليس يف العامل كله مكان   

  ، وأىن هللنا ، ال جند أفضل من البيت الذي ختيم عليه ظالل السعادة . 
الــذي ال ُيســمع  ،لــذي ال خصــام فيــه وال نــزاعوالبيــت الســعيد هــو ذلــك البيــت ا

فيه الكـالم الـالذع القاسـي ، وال النقـد املريـر . هـو البيـت الـذي يـأوي إليـه أفـراد 
  األسرة فيجدون فيه الراحة واهلدوء والطمأنينة . 

وتقع املسؤولية يف خلق السعادة البيئيـة علـى الوالـدين . ولكننـا أردنـا هـذا املقـال 
يع املــــرأة بــــذكائها وحكمتهــــا وحســــن معاملتهــــا أن تســــعد أن نبــــني كيــــف تســــتط

  زوجها و من مث تسعد بيتها 
.   تـــذكري أنـــك أنـــت مســـؤولة عـــن إســـعاد زوجـــك وأوالدك ، وتـــذكري أن ١  

صـلى -رضا زوجك عنك يدخلك اجلنـة . َعـْن أُمِّ َسـَلَمَة قَالَـْت قَـاَل َرُسـوُل اللَّـِه 
َا اْمرَأٍَة مَ «  -اهللا عليه وسلم َهـا رَاٍض َدَخلَـِت اْجلَنَّـَة أَميُّ  الرتمـذي»اَتْت َوَزْوُجَهـا َعنـْ

)٢(.  
ــي زوجــك مــا يفــوق طاقتــه . فــال حتشــري رغباتــك وال تكدســي ٢   ل .   ال حتمِّ

طلباتــك مــرة واحــدة ، حــىت ال يرهــق زوجــك فيهــرب منــك . وإذا أصــررت علــى 
آسف وال  مطالبك الكثرية ، فقد يرفضها مجيعا ويرفضك أنت رفضا تاما ، غري

نـــادم . وتـــذكري مـــا قالـــه عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز البنـــه : " إنـــين أخشـــى أن أمحـــل 
  الناس على احلق مجلًة ، فريفضونه  مجلًة " .

                                                 
  ).  ١٣) سبل السعادة الزوجية (ص(١

 )  قَاَل أَبُو ِعيَسى َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغرِيٌب وهو كما قال . ١١٩٤)  برقم (٢(



  

 

١٨٨    ابالزواج أحكام وآد

ـــيب  صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  قـــال : " إن اهللا   وعـــن علـــي رضـــي اهللا عنـــه عـــن الن
ِلَقـَة البْزعـة ( أي الظريفـة ) مـع زوجهـا ،احلصـان ( أي ا

َ
ملمتنعـة عـن حيب املـرأة امل

    )١. (غريه ) "  رواه الديلمي
.  ال تكلفيــه أن يتحلــى مــرة واحــدة بكــل الصــفات والفضــائل واملكــارم الــيت ٣ 

فيـــه . فمـــن النـــادر جـــدا أن جتتمـــع كـــل تلـــك الصـــفات يف   تشـــتهني أن جتتمـــع
  شخص واحد !

 . حـني يتــزوج رجـل امــرأة ، يتعلـق بصــورNا احللـوة كمــا رآهـا يف الواقــع ، ويــود٤ 
أن حيفـــظ هلـــا هـــذه الصـــورة ســـليمة صـــافية ســـاحرة طـــوال حياتـــه ، فـــال تشـــوهي 

  صورتك اليت يف ذهنه .
حافظي علـى مجالـك وأناقتـك ، ونضـرة صـحتك ، ورشـاقة حركاتـك ، وحـالوة  

حديثك ، وال تتحدثي بصوت أجش ، وال تـرددي ألفاظـا سـوقية هابطـة ، وإذا 
أمهلـــت شـــيئا منهـــا ، هبطـــت  ختليـــت عـــن هـــذه الســـمات النســـوية املطلوبـــة ، أو

ــــيت  ــــت عــــن الصــــورة النســــوية الرائعــــة ال صــــورتك يف نظــــر زوجــــك ، وابتعــــدت أن
  ينشدها كل رجل يف امرأته .

ــُز اْلَمــْرُء اْلَمــْرأَُة « قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : َأالَ ُأْخــِربَُك ِخبَــْريِ َمــا َيْكِن
َهــــا َســــرَّْتُه  ــــاحلَُِة ِإَذا َنظَــــَر إِلَيـْ ــــُه الصَّ َهــــا َحِفظَْت ــــُه َوِإَذا َغــــاَب َعنـْ  »َوِإَذا أََمَرَهــــا َأطَاَعْت

  .)٢أخرجه أبو داود (

                                                 
  ) وفيه ضعف١/٢/٢٤٩أخرجه الديلمى ( - ١
)، وضــــــعيف اجلــــــامع بــــــرقم ٣٦٣) ، وهــــــذا ضــــــعيف ، ضــــــعيف أيب داود بــــــرقم ( ١٦٦٦) بــــــرقم (٢(
)١٦٤٣.(  



  

 

١٨٩    ابالزواج أحكام وآد

.   حـــافظي علـــى تـــدينك . التزمـــي باحلجـــاب اإلســـالمي ، وال تتســـاهلي يف ٥ 
أن يــرى أحـــٌد شــيئا مـــن جســدك ولـــو للمحـــة عــابرة ، فـــإن زوجــك يغـــار عليـــك 

  وحيرص على أال يراك إال من حتل له رؤيتك . 
وج رجل بنتا أُعجب حبجاLا وتدينها ، حني ردت على صـاحبتها يف مناقشـة تز 

  مسموعة ، إذ قالت " قل لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا " . 
وقال هلا إنه سيظل دائما يتصورها Lذه الصورة الطاهرة السـامية : مؤمنـة بـاهللا ، 

ولعل زوجك يـرى راضية بقدره ، متمسكة باملبادئ السامية واألفكار الطاهرة . 
فيــك مثــل ذلــك ، فــال حتطمــي صــورتك يف قلبــه وعقلــه جتملــي لزوجــك قبــل أن 

ــأيت إىل البيــت يف املســاء ، فــرياك يف أحســن حــال البســي ثوبــا نظيفــا الئقــا ،  ،ي
واستعملي من العطور ما حيب ، ضعي على صدرك شيئا من احللي اليت أهداها 

كـــوين كمــا لــو كنــت يف زيـــارة إليــك ، فهــو حيــب أن يـــرى أثــر هــداياه عليــك ، و 
  .إحدى صديقاتك أو قريباتك 

ــــت عــــن زوجــــك ، فتظهــــر كــــل أعمــــال الطهــــي ٦  .   ال تنشــــغلي بأعمــــال البي
والتنظيـــف والرتتيـــب عنـــدما يـــأيت الـــزوج إىل بيتـــه متعبـــا مرهقـــا . فـــال يـــراك إال يف 

  املطبخ ، أو يف ثياب التنظيف والعمل !! قومي Lذه األعمال يف غيابه .

                                                                                                                       
"أربع من السعادة : املرأة الصاحلة واملسكن الواسع واجلار الصاحل واملركب اهلينء . ويغين عنه حديث: 

قم وأربع من الشقاء : اجلار السوء واملرأة السوء واملركب السوء واملسكن الضيق". السلسلة الصحيحة ر 
  ).٨٨٧)، وصحيح اجلامع برقم (٢٨٢(



  

 

١٩٠    ابالزواج أحكام وآد

رتيب بيتك على أحسن حال . غريي من ترتيب غرفـة اجللـوس مـن حـني    .٧  
آلخـــــر . ضـــــعي ملســـــاتك الفنيـــــة يف انتقـــــاء مواضـــــع اللوحـــــات أو قطـــــع التـــــزيني 

  وغريها .
.   ال تتحســــري علــــى العاطفــــة امللتهبــــة ، ومشــــاعر احلــــب الفياضــــة وأحــــالم ٨ 

زواج وتتحــول إىل اليقظـة الــيت كنــت تعيشــني فيهـا قبــل الــزواج ، فهــي Nـدأ بعــد الــ
  عاطفة هادئة متزنة 

ــت ٩   .   إذا كــان الرجــل هــو صــاحب الكلمــة األوىل يف العالقــة الزوجيــة ، فأن
املســـؤولة عـــن النجـــاح والتوافـــق واالنســـجام يف الـــزواج . ومهمـــا بلغـــِت مـــن علـــم 
وثقافة ، ومنصـب وسـلطان، ارضـخي لزوجـك واجلئـي إليـه ، وال تصـطدمي معـه 

ــأن تتبــاديل األفكــار مــع زوجــك تبــادال يف الــرأي . واهتمــي يف  مناقشــاتك معــه ب
  فعليا ، فتفاعل اآلراء املثمر خري من استقطاLا استقطابا مدمرا .

.  أشـــــعري زوجـــــك دائمـــــا مبشـــــاركتك لـــــه يف مشـــــاعره وأفراحـــــه ، ومهومـــــه ١٠ 
وأحاسيسه . أشعريه أنه حييا يف جنة هادئة وادعة ، حـىت يتفـرغ للعمـل واإلبـداع 

  مما جيعل حياته حافلة مثمرة . واإلنتاج
.  جـــــريب الكـــــالم احللـــــو املفيـــــد ، واالبتســـــامة املشـــــرقة املضـــــيئة، والفكاهـــــة ١١ 

املنعشة، والبشاشة املمتعة، وابتعدي عـن احلـزن والغـم، واهلـذر واللغـو ، والعبـوس 
  والتجهم، والكآبة واالكتئاب .

ساء ، وسـيزداد .  أظهري لزوجك مهارتك وبراعتك وتفوقك على سائر الن١٢ 
متســـك زوجـــك بـــك ، واعتـــزازه بصـــفاتك الشخصـــية ، حـــني تتقنـــني كـــل شـــيء 

  تعملينه .



  

 

١٩١    ابالزواج أحكام وآد

.  ال تضيعي وقتـك يف ثرثـرات هاتفيـة مـع صـاحباتك، أو يف قـراءة جمـالت ١٣ 
تافهـــة تتحـــدث عـــن أخبـــار املمثلـــني واملمـــثالت، واملغنـــني واملغنيـــات، ويف قـــراءة 

م . فمـا أكثـر تلـك اeـالت يف أيامنـا ، قصص احلب والعالقات الغرامية واألوها
ومــا أكثــر النســاء اللــوايت يقضــني معظــم أوقــاNن يف قــراءة تلــك اeــالت التافهــة 

  اهلابطة . 
اختــاري مــن اeــالت مــا يفيــد ذهنــك وعقلــك وقلبــك ، ومــا يزيــدك ثقافــة   ١٤

  وتعينك على حل مشاكل البيت واألوالد .
يــدك ويزيــدك ثقافــة وخــربة ، وال تضــيعي . اختــاري مــن بــرامج التلفــاز مــا يف ١٥

  وقتك يف املسلسالت اهلابطة واألفالم املائعة 
. شجعي زوجك علـى النشـاط الرياضـي والبـدين خـارج البيـت . امـش معـه  ١٦

إن أمكن واستمتعا باهلواء الطلق يف عطلة Vاية األسبوع وكلمـا سـنحت الفرصـة 
  لذلك 
ل األســــرة ومناقشــــة حلهــــا ، إذ ختــــريي األوقــــات املناســــبة لعــــرض مشــــاك   ١٧

يصعب حل املشاكل قبل خروج زوجك للعمل يف الصباح بسـبب قلـة الوقـت ، 
وال تناقشـــي أي مشـــكلة عنـــد عودتـــه مـــن عملـــه يف املســـاء مرهقـــا متعبـــا . ولعـــل 
املســـاء هـــو أفضـــل فـــرتة ملناقشـــة املشـــاكل وحماولـــة حلهـــا ، وال تناقشـــي مشـــاكل 

وا أVــم أعبــاء ثقيلــة عليــك وعلــى زوجــك ، األبنــاء يف حضــورهم ، حــىت ال يشــعر 
  وأVم سبب اخلالف بني الوالدين .



  

 

١٩٢    ابالزواج أحكام وآد

ال تســرعي بالشـــكوى إىل زوجـــك مبجـــرد دخولـــه البيـــت مـــن أمـــور تافهـــة  - ١٨
مثـــل صـــراخ األوالد. وال تطلـــيب مـــن زوجـــك أن يلعـــب دور الشـــرطي لـــألوالد ، 

  يقبض على املتهم وحياكمه أو يضر به .
ك أمـام أطفالـه ، وال تسـتعملي ألفاظـا غـري الئقـة ال تنتقدي سلوك زوجـ - ١٩

  …يرددها األبناء من بعدها مثل " جاء البعبع " أو " وصل اهلم " 
فـــبعض النســـاء ، إن تكاســـل ولـــدها يف املـــذاكرة قالـــت لـــه : لـــن تـــنجح أبـــدا يف 
حياتـــك فأنـــت كســـول فاشـــل مثـــل أبيـــك ، وإذا مـــرض زوجهـــا قللـــت مـــن أمهيـــة 

بقصـــة قاطعتـــه قائلـــة " لقـــد مسعتهـــا مـــن قبـــل .. "  مرضـــه ، وإن حـــدثها زوجهـــا
وغــري ذلــك مــن األمــور الــيت قــد تبــدو تافهــة ولكنهــا حتمــل يف طياNــا الكثــري مــن 

  اآلالم للزوج !!
.حذار حذار من اإلفراط يف الغرية و العتـاب، وجتنـيب التصـرفات الـيت تـؤجج ٢٠

  غرية زوجك ، وتبلبل أفكاره . 
البنته: يا بنية، إيّاِك والَغرية فإVّا مفتاُح الطالق، وإيّاِك وقال َعْبُد اللَّه بن جعفر 

ـــب، واعلمـــي أّن أْزيَـــَن الزِّينـــة  واملعاتبـــة فإVّـــا تـــورث الِبْغضـــة وعليـــِك بالزّينـــة والطِّي
   )١( .الُكحل، وأطيَب الطِّيب املاء

ـــاك أن تغـــاري مـــن حـــب زوجـــك ألمـــه وأبيـــه . فكيـــف نقبـــل مـــن زوجـــة ٢١ .إي
حياNا بالغرية من حب زوجها ألهله ، وهـو حـب فطـري أوجبـه مسلمة أن تبدأ 

اهللا علــى املســلمني ال ميــس  حــب زوجهــا هلــا مــن قريــب أو بعيــد ؟ وكيــف نقبــل 

                                                 
وصـايا لـألزواج  ١٩٦٤٣) رقـم الفتـوى ٥٨٦٢/ ص  ٣(ج  -فتـاوى الشـبكة اإلسـالمية معدلـة  - ١

  )١٤٧/ ص  ١(ج  -) والبيان والتبيني ٤١٥/ ص  ١وحماضرات األدباء (ج 



  

 

١٩٣    ابالزواج أحكام وآد

مــــن زوجــــة مســــلمة أن تــــوحي لزوجهــــا أن يبــــدأ حياتــــه معهــــا مبعصــــية اهللا تعــــاىل 
 ورسوله  صلى اهللا عليه وسلم  يف أهله ، يعق والديه ويقطع رمحه من أجل رضا

  زوجته ؟!
وهـــو مـــا أنبـــأ عنـــه الرســـول  صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  عـــن تغيـــري حـــال املســـلمني 
ـــُه  وأخالقهـــم يف املســـتقبل ، فـــأخرب بأنـــه يف ذلـــك الزمـــان: " َوَأطَـــاَع الرَُّجـــُل َزْوَجَت

   ).١.(َوَعقَّ أُمَُّه َوبـَرَّ َصِديَقُه َوَجَفا أَبَاُه "
صـدور أهلـك ضـد زوجـك .  . ال تنقلي مشـاكل بيتـك إىل أهلـك، فتـوغري٢٢

  بل حلي تلك املشاكل بالتعاون مع زوجك .
ــت أغــىن منــه أو أعلــى حســبا ونســبا أو أكثــر  ال تســتعل علــى زوجــك إذا مــا كن

ْن فَعـــثقافـــة وعلمـــا ، فـــال جيـــوز استصـــغار الـــزوج وانتقـــاص قـــدره والتعـــايل عليـــه . 
وَل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، قَاَل : َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َأنّ َرسُ 

  ) ٢.(الَ يـَْنظُُر اللَُّه ِإَىل اْمرَأٍَة الَ َتْشَكُر لَِزْوِجَها ، َوِهَي الَ َتْستَـْغِين َعْنُه " 
  .ال متتنعي على زوجك يف املعاشرة الزوجية .٢٤

ِه صـلى اهللا عليـه وسـلم قَـاَل َرُسـوُل اللَّـ :اهللا عنـه قَـالَ  رضيَعْن َأِىب ُهَريـَْرَة ف       
َهـــــا « َهـــــا ، َلَعَنتـْ َـــــْت ، فـََبـــــاَت َغْضـــــَباَن َعَليـْ ـــــُه ِإَىل ِفرَاِشـــــِه َفأَب ِإَذا َدَعـــــا الرَُّجـــــُل اْمرَأََت

  .)٣( متفق عليه »اْلَمالَِئَكُة َحىتَّ ُتْصِبَح 

                                                 
 ) وفيه ضعف.  ٢٣٧١) رواه الرتمذي برقم (١
)، وهو صحيح، صحيح ٢٧٧١)برقم (٣٠/ ص  ٣شكال(ج ) رواه احلاكم يف املستدرك للحاكم م٢

 ).٢٨٩)، والسلسلة الصحيحة برقم (١٩٤٤الرتغيب برقم (
  ) ٣٦١٤)، ومسلم برقم  ( ٣٢٣٧) صحيح البخارى برقم (٣



  

 

١٩٤    ابالزواج أحكام وآد

  وتذكري أن أول حقوق للزوج على زوجه طاعتها له . 
ــاَل أَ ف  ــِن َســْعٍد َق ــْيِس ْب ــُت َعــْن قـَ َــاٍن َهلـُـْم فـَُقْل ــرَأَيـْتـُُهْم َيْســُجُدوَن ِلَمْرزُب ــُت اْحلِــريََة فـَ تـَْي

َرُسوُل اللَِّه َأَحقُّ َأْن ُيْسَجَد َلُه قَاَل َفأَتـَْيُت النَِّىبَّ صـلى اهللا عليـه وسـلم فـَُقْلـُت ِإىنِّ 
يَا َرُسوَل اللَِّه َأَحـقُّ َأْن َنْسـُجَد  أَتـَْيُت احلِْريََة فـَرَأَيـْتـُُهْم َيْسُجُدوَن ِلَمْرزُبَاٍن َهلُْم َفأَْنتَ 

  ». أَرَأَْيَت َلْو َمَرْرَت ِبَقْربِى َأُكْنَت َتْسُجُد َلُه « َلَك. قَاَل 
ــُت َال. قَــاَل  ــُت آِمــرًا َأَحــًدا َأْن َيْســُجَد َألَحــٍد َألَمــْرُت « قَــاَل قـُْل َفــالَ تـَْفَعُلــوا لَــْو ُكْن

    )١(.»اِجِهنَّ ِلَما َجَعَل اللَُّه َهلُْم َعَلْيِهنَّ ِمَن احلَْقِّ النَِّساَء َأْن َيْسُجْدَن َألْزوَ 
  وال تصومي نفال إال بإذن زوجك .

َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َعْن َرُسـوِل اللَّـِه َصـلَّى اللَّـُه َعَلْيـِه َوَسـلََّم، قَـاَل:"ال حيَِـلُّ الْمـرَأٍَة َأْن ف 
نِــــِه، َوال تَــــْأَذُن لَِرُجــــٍل ِيف بـَْيِتَهــــا َوُهــــَو َكــــارٌِه، َوَمــــا َتُصــــوَم َوَزْوُجَهــــا َشــــاِهٌد، ِإال بِِإذْ 

  )٢" الطرباين ( َتَصدََّقْت ِممَّا َكَسَبْت، فـََلُه ِنْصُف َأْجِر َصَدقَِتَها
. ال تـــنِس فضـــل زوجـــك عليـــِك ، فقـــد جعـــل النـــيب  صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  ٢٥

  كفراً .  تناسي فضل الزوج سببا لدخول املرأة النار ، ومسَّاه
ــاَل َقــاَل النَّــِىبُّ صــلى اهللا عليــه وســلم   ــُر «فَعــِن اْبــِن َعبَّــاٍس َق ــِإَذا َأْكثـَ ــُت النَّــاَر َف أُرِي

َيْكُفـــْرَن اْلَعِشـــَري ، َوَيْكُفـــْرَن « ِقيـــَل أََيْكُفـــْرَن بِاللَّـــِه قَـــاَل ». أَْهِلَهـــا النَِّســـاُء َيْكُفـــْرنَ 

                                                 
،  ( صـــحيح ) دون مجلـــة القـــرب) صـــحيح، قـــال الشـــيخ األلبـــاين:  ٢١٤٢)  ســنن أيب داود بـــرقم ( ١(

  ).١٨٧٣صحيح أيب داود برقم (
  ملرزبان : الفارس الشجاع املقدم على القوم دون امللك وهو معربا
) حســن، وهــو مبعنــاه يف البخــاري  ٢٦٦) بــرقم (١١٧/ ص  ١٩(ج  -) املعجــم الكبــري للطــرباين ٢(

 ).٤٨٩٩برقم (



  

 

١٩٥    ابالزواج أحكام وآد

ْهَر ُمثَّ رََأْت ِمْنـَك َشـْيًئا قَالَـْت َمـا رَأَيْـُت اِإلْحَساَن ، َلْو َأْحَسْنَت ِإَىل ِإْحـ َداُهنَّ الـدَّ
رًا َقطُّ    )١(.»ِمْنَك َخيـْ

. حــافظي علــى أمــوال زوجــك ، وال تنفقــي شــيئا مــن مالــه إال بإذنــه ، وبعــد ٢٦
  أن تستوثق من رضاه . 

ْعــُت َرُســوَل اللَّــِه صــلى اهللاف ُخْطَبِتــِه  يف عليــه وســلم َعــْن َأِىب أَُماَمــَة اْلبَــاِهِلىِّ قَــاَل مسَِ
ِة اْلَوَداِع يـَُقوُل  الَ تـُْنِفـُق اْمـرَأٌَة َشـْيًئا ِمـْن بـَْيـِت َزْوِجَهـا ِإالَّ بِـِإْذِن َزْوِجَهـا « َعاَم َحجَّ

      )٢(.»َذاَك أَْفَضُل أَْمَوالَِنا « ِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّه َوالَ الطََّعاُم قَاَل ». 
ليه من مالـك ، وإن مل يكـن لـك مـال ، فاصـربي وإذا أعسر زوجك فتصدقي ع

  .على شظف العيش معه لعل اهللا تعاىل يفرج عليكما 
. إذا كنت من األمهات العامالت ، فال تتصـوري أن مـا حيتـاج إليـه زوجـك ٢٧

وأوالدك هو املال وحده ، فتغدق األم عليهم املال تعويضا عن تقصريها يف أداء 
ــنب األم مهامهــا اإلنســانية . وهيهــات هي هــات أن يتســاوى اللــنب الصــناعي مــع ل

الربــاين الطبيعــي . أو يتســاوى حنــان اخلادمــة مــع حنــان األم .. وطعــام اخلادمــة 
  الكافرة مع طعام الزوجة النظيفة ، وتربية املربية اجلاهلة مع تربية األم الواعية .

. ال تضـــجري مـــن عمـــل زوجـــك ، فـــإن أســـوأ مـــا تصـــنع بعـــض النســـاء هـــو ٢٨
لضــــجر مــــن عمــــل الــــزوج . واإلعــــالن يكــــون عــــادة يف  خلــــق النكــــد ، إعــــالن ا

                                                 
  ). ٢٩) رواه البخاري برقم ( ١(
يــــب بــــرقم )، وصــــحيح الرتغ١٧٨٩) حســــن، صــــحيح اجلــــامع بــــرقم ( ٦٧٢) رواه الرتمــــذي بــــرقم (٢(
)٩٤٣.(  



  

 

١٩٦    ابالزواج أحكام وآد

ـــــت أمهـــــا  والـــــدأب علـــــى الشـــــكوى ، واNـــــام الـــــزوج بإمهاهلـــــا .. واللجـــــوء إىل بي
  غضىب .

. تذكري أن الزوج الذي اعتاد أن يرى أمه هي أول مـن تسـتيقظ مـن نومهـا ٢٩
الصغار يف ، مث توقظ كل من يف البيت بعد ذلك ، وجتهز هلم الفطور ، وتعاون 

ارتداء مالبسـهم ، لـن يرضـى بـامرأة اعتـادت أن تنـام حـىت منتصـف الشـمس يف  
  كبد السماء . !!

. تــذكري أن البيــت اململــوء باحلــب والســالم ،  والتقــدير املتبــادل واالحــرتام، ٣٠
مـع طعـام مكـون مـن كســرة خبـز ومـاء ، خـري مــن بيـت ملـيء بالـذبائح واللحــوم 

  لنكد واخلصام !!وأشهى الطعام ، وهو مليء با
_____  

 :  صفات الزوج الصاحل
باملظهر  تم فيهاNى طاعة اهللا تعاىل استقامة جادة مستقيم علجيب أن تكون 

 . واملخرب
حلو  كعذب كالم كاخللق ، هني لني قريب سهل ، حديثسن وأن تتحلى حب

 يعرف السب وال الشتم وال االلفاظ النابية وال الوجه املكفهر ، ال
 .ببىن فيه حتأخذ بيدى و تعلمىن و تالعلم ،   طلبجمتهد ىف 
وعمله يوافق قوله ،  قدوة حسنة ، قوله يوافق عمله ،فيجب أن يكون الزوج  

 يضرب بأسهم كثرية ىف كل انواع العبادات وما وسعه ذلك
كيف يعامل زوجته وكيف يكسبها ويؤدى حقوقها كلها باقتدار ومودة  يعرف 

ه ويكون هلا الزوج واالخ واالب واالبن ، يقف استطاعت وحب يعاوVا قدر
مشاعرها ، ال حيملها ما ال تطيق ، ال ينهرها امام  جبوارها ىف الشدائد ويقدر



  

 

١٩٧    ابالزواج أحكام وآد

 . اطفاهلا وال ىف خلوNما
يعرف ملنهج تربية اوالده الطريق والتطبيق ، ويعلمىن كيف ارىب اوالدى  

 من وقته لذلك وال ينساهم ويعطيهم جزءا
حديثه وامنا الفاظ احلب  ر واملودة والرمحة ليس جافا ىف اسلوبه اورجل املشاع 

اليها من  واملودة تعرف طريق لسانه فدائما يسمع زوجته ما يسرها وحيببه
 الكالم الطيب اجلميل

 مواعيده يعرف قيمة الوقت وامهيته حيافظ على 
اهللا عليه  يهتم مبظهره ونظافته ورائحته الطيبة مقتدياىف ذلك برسول اهللا صلى 

 وسلم
وتربية األوالد  ال ينسى ان يشكر زوجته دائما على ما تقوم به من اخلدمة 

تكسل  واعمال البيت ( واااه من اعمال البيت )) فيعطيها نشاطا متجددا ال
 معه وال متل

 زوجته يصل رحم اهله وال سيما اهلها فيدخل السرور على 
 عل قادر على حل مشاكل بيتهعاقل حكيم هادىء متزن وال مندفع وال منف 

  )١(. بنفسه فان صعب عليه جلأ ألهل االصالح والصالح والتقوى
_____  

  
  )٢(الزوجة المصلحة

                                                 
  ) من مقال باالنرتنت .  (١
  ) وأصلحنا له زوجه عبد امللك القاسم .  (٢



  

 

١٩٨    ابالزواج أحكام وآد

 ، ترغب يف بذل اخلري،  جيب أن تكوين امرأة صاحلة يف نفسك ، وداعية لغريك
الدال على «يف قوله:  rوتسعى لنيل األجر العظيم الذي وعد به النيب 

فهي تبذل الوسع يف هداية زوجها وإعانته على اخلري، وترى » الخير كفاعله
رحم اهللا رجالً «نرباًسا للبيت املسلم:  rتلك الصورة اجلميلة اليت ذكرها النيب 

قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء 
ورحم اهللا امرأة قامت الليل فصلت، وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى 

  )١( .» حت في وجهه الماءنض
وهي تسعى لزيادة إميان زوجها وحثه على أعمال الدعوة وداللته على  

  احملاضرات والندوات، وحترص أشد احلرص على الصحبة الطيبة.
ذكر أحد الشباب الذين منَّ اهللا عليهم باهلداية قصة هدايته فقال: 

قوم من الليل وتصلي تزوجت امرأة عابدة وكنت مفرطًا يف أمر الصالة فكانت ت
وكنت أستيقظ فأمسع صالNا ودعاءها،  - عز وجل- جبوار السرير وتدعو اهللا 

فأثر يف نفسي ذلك الدعاء وطول الصالة، واليوم نقوم سويًا بسبب دعوNا 
وداللتها، لقد زادت حمبتها يف قليب وارتفع قدرها يف عيين، وبعض النساء يأتيها 

حتدث نفسها! اهللا لن يقبل ولن يستجيب  الشيطان بأعذار واهية، فرتاها
فلماذا أتعب نفسي؟ إنه خيتلف عن ذاك الرجل الذي مسع زوجته تصلي فرقَّ 
قلبه! والزوجة أعظم داعية لزوجها لتوفر االتصال اليومي وطول املدة مع حسن 

  العشرة وطيب احلديث، وساللة العرض وختري األوقات وحتني الفرص.

                                                 
)، املشــكاة بــرقم ١١٨١)، صــحيح ســنن أبــو داوود بــرقم (١٣٣٦) صــحيح ســنن ابــن ماجــة بــرقم ((١
  ) .  ٩٦٢) ، الروض النضري برقم (١٢٣٠(



  

 

١٩٩    ابالزواج أحكام وآد

  
_____  
   )١(احتواء الغضب
حـدثتين زميلـة يل فقالـت: كنـت : قالت صاحبة كتاب كيف تؤثرين على زوجـك

أنا وزوجي يف شجار دائم وال نكاد نرتاح من الشجار أسبوعاً واحـداً إال ونعـود 
إليه ، وكلما أعطاين كلمة أعطيته عشراً ، ومـا كنـت أقصـد إيـذاءه أو إغضـابه ، 

 ، ولكين وجدته ال يفهمين وال وإمنا أريد احلديث معه إفهامه فقد وتربئة ساحيت
ـــين  يصـــدقين فيمـــا أقـــول ، وإمنـــا يصـــب علـــيَّ ســـيالً مـــن الشـــتائم املقـــززة ممـــا جيعل
أغضب منه وأهجره أليام ورمبا ألسابيع ، مث ال أخـرج بنتيجـة ألنـه ال يعتـذر وال 

  يعرتف خبطأ ، وال حىت يتحسن سلوكه وتفكريه يف املستقبل . 
بإحدى صديقايت وكنت هـاجرة لزوجـي إثـر خـالف  ويف ليلة من الليايل اتصلت

بيننا، فاشتكيت هلـا لتسـليين فـإذا Lـا . تضـع اللـوم علـيَّ يف هـذه الطريقـة السـيئة 
ملواجهة اخلالف والـيت ال ُختلِّـف سـوى خالفـات دائمـة ، مث قالـت : قـومي اآلن 
 والبسي أمجل ثيابك وسرحي شعرك وضعي عطراً حيبه مث أقبلي عليه خبطـى فيهـا

دالل وهدوء وتغنج ، وابتسمي يف وجهه وانظري إليه وأنت تسريين إليـه ، حـىت 
إذا دنــــــوت منــــــه فضــــــعي يــــــدك يف يــــــده وقــــــويل (( واهللا ال أذوق غمضــــــاً حــــــىت 

  ترضى )) مث فاحتيه يف موضوعك بعد قليل من املداعبات . 
ــين ويفــتح علــى قلــيب وقلبــه مث نفــذت  قمــت صــليت العشــاء ودعــوت اهللا أن يعين

  ها بكل إتقان وبراعة . وصيت

                                                 
  ) هذا املوضوع من كتاب كيف تؤثرين على زوجك لشيخة الدمهش.(١



  

 

٢٠٠    ابالزواج أحكام وآد

  ماذا تتوقعون النتيجة ؟! 
واســتجاب يل  –لكنهــا مفاجــأة لذيــذة بــال شــك  –لقــد فــوجئ زوجــي وذهــل 

استجابة ما كنت أعهدها فيه من قبل ، فهو يف السابق كجلمود صخر ال يغـري 
رأيه شيء . بل إن أشد ما أثار عجيب هو تلك الدمعة احلانيـة الـيت حتـدرت منـه 

أقسـم بـاهللا  –ه بعْربة وأحتدث إليه ، ومـا أعقبهـا مـن أسـف . واعتـذر وأنا أشكو 
  ما اعتذر يل زوجي يف حيايت قط إال يف تلك اللحظة .  –العظيم 

ـــأن زوجـــي Lـــذه احلرقـــة والطيبـــة ، ولكـــين مـــا كنـــت  ـــايت أعلـــم ب ألول مـــرة يف حي
اً حىت يكون حـوارك ناجحـأعرف الطريق إىل قلبه حىت اهتديت إليه اآلن ...!! 

وحــــىت يكــــون حــــوارك ناجحــــاً مــــع زوجــــك يف تلــــك اللحظــــة ويف كــــل حلظــــات 
  حديثك أذكرك ببعض األمور : 

اختاري الوقت املناسب لفتح احلوار معه فال حتدثيـه وهـو قـادم للتـو مـن  .١
عمله ، وال إذا كان مريضاً ، وال إذا كان متـوتراً ومتضـايقاً مـن شـيء مـا 

م األبنــــاء ، وال أثنــــاء وقــــوع حــــىت ولــــو مل يكــــن منــــك ، وال حتدثيــــه أمــــا
خـــالف واشـــتعال نـــار الغضـــب ، وكـــل امـــرأة تعـــرف مـــىت يكـــون زوجهـــا 
هادئاً ، ولو تأخر فـتح املوضـوع ، املهـم : احلصـول علـى نتيجـة ، ولعـل 

 أفضل األوقات أوقات الليل املبكرة إذا كان مقبالً عليك . 
كثـر  تكلمي معه بصوت منخفض وهادئ ورقيق ونـاعم : وكلمـا رققتـه أ .٢

 كان لك أعظم أجراً عند اهللا وأكثر وقعاً على قلبه . 
ال تشـــريي أثنـــاء احلـــديث بيـــديك بانفعـــال: وكأنـــك يف حلبـــة مالكمـــة،  .٣

وإمنا أشغلي يديك بالقبض على يده واملسح علـى جسـده واملسـح علـى 



  

 

٢٠١    ابالزواج أحكام وآد

 اجلسد يهدئ نفسيته ويهيؤها لك . 
نــه قبــل أن تفتحــي حــديثك أكــدي لــه مســألة حرصــك علــى رضــاه : وأ .٤

ــف رأيــك عــن رأيــه فلــن يكــون يف األخــري إال مــا يرضــيه ولــو  مهمــا اختل
 على حساب نفسك . 

  –إن هــذه العبــارات تقطــع ظنونــه ووســاوس الشــيطان علــى قلبــه فــال يعتقــد 
بأنــــك تريــــدين فــــرض رأيــــك عليــــه ، أو  –كمــــا يعتقــــد الكثــــري مــــن الرجــــال 

  إلصاق املعائب والتهم به . 
ابيـات والصـفات احلسـنة يف شخصـيته : ابدأي حديثك معـه بـذكر اإلجي .٥

واشكريه وشـجعيه عليهـا، قبـل فـتح املوضـوع ، فهـي طريقـة رائعـة وجمربـة 
يف التــأثري عليــه مــثالً قــويل: أنــت طيــب القلــب ، وكــرمي اليــد ، ومل تقصــر 

 معنا يف شيء قط و...... و......
ادخلــــي يف موضــــوعك بتــــدرج : وال حتكمــــي عليــــه باخلطــــأ واالعتــــداء ،  .٦

اتركيه يفهمها هو بنفسه من خالل ضربك للمثل ، مـثالً تقـولني :  وإمنا
لو جاءك شخص وقـال لـك كـذا وكـذا .... وأنـت حتـب هـذا الشـخص 
ــف حتكــم  كثــرياً وفعلــت ذلــك بقصــد كــذا وكــذا مــا رأيــك يف تصــرفه وكي

 عليه ... وهكذا . 
حاوريــــه وال جتادليــــه : وكلمــــا قــــال أمـــــراً فقــــويل : نعــــم ، معــــك حـــــق ،   .٧

 –حــىت ولــو مل تكــوين ترينــه صــحيحاً  –حيح وفــوق رأســي كالمــك صــ
ولكن ما رأيك لو جنرب فكـرة أخـرى أو رأيـاً آخـر ، واحكـم أنـت عليـه 
فإن أعجبـك وإال فارفضـه... وصـدقيين مـن جتربـة أقـول لـك سـيعجبه ال 



  

 

٢٠٢    ابالزواج أحكام وآد

 حمالة . 
ال تــدخلي مـــع موضـــوعك موضـــوعات أخـــرى مدفونـــة : أو قدميـــة ســـبق  .٨

 وأن أشبعت بالطرح . 
 ذكريه بأخطائه السابقة : كلما فتحت معه موضوعاً . ال ت .٩
ال حتاويل تشبيهه يف أخطائه بأحد : كـأن تقـويل : أنـت مثـل أبيـك ،  .١٠

 أو أخيك . 
حــاويل أن تنظــري للموضــوع مــن وجهــة نظــره هــو : مــن وجهــة نظــرك  .١١

 أنت ، فلعله له وجهة نظر صحيحة وأنت ال تعلمني . 
 ولــــو مل تكــــوين حقــــاً حــــىت -اســــتمعي لــــه كلمــــا حتــــدث بإعجــــاب :  .١٢

ـــــو مل يعجبـــــك  –معجبـــــة  وال تقاطعيـــــه أبـــــداً أثنـــــاء احلـــــديث ، حـــــىت ول
حديثـــه . وإمنـــا اصـــربي حـــىت ينهـــي حديثـــه مث ابـــدأي مـــداخلتك ، إنـــك  

 كلما احرتمتيه أثناء احلديث بادلك احرتاماً مثله . 
ال تســخري منــه أثنــاء حديثــه : وال مــن آرائــه وال تعرييــه وال تســخري  .١٣

 ذلك حىت ولو كان مقتنعاً خبطأ أهله أو سوء تصرفهم . من أهله ك
اغلقـــي احلــــوار إذا رأيـــت أنــــه ســـيتطور إىل األســــوأ : وأجليـــه إىل وقــــت الحــــق . 

  احذري
  وأخرياً قبل أن أغلق ملف اخلالفات الزوجية أذكر بأمور : 

احذري اهلجر Lد اخلـالف ، فإنـه يبـين حـواجز رهيبـة يف نفـس الـزوجني  .١
رمبــا لــن تشــعري بأثرهــا إال مــع امتــداد الــزمن وتكــرر ، يصــعب هــدمها و 

 اهلجر . 



  

 

٢٠٣    ابالزواج أحكام وآد

اخلــالف إذا شــب بــني الــزوجني كــان شــرارة صــغرية : فــإذا جعلتِــه خيـــرج  .٢
خارج حدود املنـزل سيصبح حرائق ، فإياك أن تشتكي ألحد إال ألهـل 

 االختصاص فقط . 
امــا ال تــدعي اخلــالف يســتمر حــىت اليــوم التــايل : وتعــودا دائمــاً أن ال تن .٣

إال متصــافيني ، وقــد كــان هــذا Vــج عائشــة رضــي اهللا عنهــا مــع حبيبهــا 
ــت أهجــره ولكــن ال أهجــر  ــت تقــول : كن صــلى اهللا عليــه وســلم ، فكان

 إال إىل الليل . 
إيـــاك مث إيـــاك الـــذهاب إىل منــــزل أهلـــك : ألن يف ذلـــك تكبـــري لشـــرارة املوضـــوع 

  . وكسر لكرامة زوجك لن جتربيه ولو عدت إليه مرة أخرى
_____  

  
  المثالي  الزوج

  )١( .»ألهله خريكم خريكم«): وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول قال
ــت  إىل يســرب وكــان، اخللــق وحســن املعاشــرة حســن أزواجــه مــع r ســريته وكان
ــت إذا وكــان معهــا يلعــنب األنصــار بنــات عائشــة  تابعهــا فيــه حمــذور ال شــيئا هوي
 وشـــرب فمهـــا موضــع يف فمـــه عفوضــ أخـــذه اإلنــاء مـــن شــربت إذا وكانـــت عليــه
 موضع فمه فوضع أخذه - حلم عليه الذي العظم وهو - عرقا تعرقت إذا وكان
 حائضـا كانت ورمبا حجرها يف ورأسه القرآن ويقرأ حجرها يف يتكئ وكان فمها
 مــن وكــان صــائم وهــو يقبلهــا وكــان يباشــرها مث فتتــزر حــائض وهــي يأمرهــا وكــان
 يف يلعبون وهم احلبشة ويريها اللعب من كنهامي أنه أهله مع خلقه وحسن لطفه

                                                 
  ).١٨٤٥السلسلة الصحيحة برقم (، و  ) ٣٨٩٥( صحيح سنن الرتمذي برقم  )١(



  

 

٢٠٤    ابالزواج أحكام وآد

 مــرتني األقــدام علـى الســفر يف وســابقها تنظـر منكبيــه علــى متكئـة وهــي مسـجده
 فـأيتهن نسـائه بـني أقرع سفرا أراد إذا وكان، مرة زلـاملن من خروجهما يف وتدافعا
.  اجلمهــور ذهــب هــذا وإىل شــيئا للبــواقي يقــض ومل معــه Lــا خــرج ســهمها خــرج
 علـى دار العصـر صـلى إذا وكان باقيهن حضرة يف نسائه بعض إىل يده مد ورمبا
 النوبـة صاحبة بيت إىل انقلب الليل جاء فإذا أحواهلن واستقرأ منهن فدنا نسائه

 مكثـــه يف بعـــض علـــى بعضـــنا يفضـــل ال كـــان:  عائشـــة وقالـــت بالليـــل فخصـــها
 مـن امـرأة كل من فيدنو مجيعا علينا يطوف كان إال يوم وقل القسم يف عندهن
  زاد املعاد البن القيم. .عندها فيبيت نوبتها يف هو اليت يبلغ حىت مسيس غري
 مـا تعـرف وهـل النـاس؟ خيـار مـن ، وهـل أنـتrتأسـيت برسـول اهللا  أنت فهل

 حتل وهل مثالًيا؟ زوًجا بذلك فتكون ألدائها وتسعى حقوق من عليك لزوجتك
 كلمـــا أخـــرى مـــن بـــالزواج تفكـــر أم والســـنة للقـــرآن بـــالرجوع الزوجيـــة خالفاتـــك
  بزوجتك؟ ضقت

 ويغـار طيبـات، كلمـات سـمعهايو  يهينهـا، وال زوجتـه يكـرم الـذي املثـايل الزوجف
 ويـدعو خاطرهـا ويطيّـب عليهـا ويصـرب منهـا يصـدر مما كثري عن ويتغافل عليها،
 علــــى وال عليهــــا يبخــــل وال اســــتطاع، مــــا بيتهــــا يف ويعينهــــا ســــرها، ويكــــتم هلــــا،

 حقوقهــا مــن حًقــا يأخــذ وال وميازحهــا، ويســامرها ويتــزين، هلــا تنظــفوي أوالدهــا،
  .بإذVا إال

@@@ 
  
  

  الزوجة المثالیة



  

 

٢٠٥    ابالزواج أحكام وآد

 دينـــه زوجهـــا علـــى حتفـــظو  ،تعفـــه الـــيت العفيفـــة ،الدينـــة هـــي الزوجـــة الصـــاحلة
، Uحتسن اإلستماع إىل زوجهـا وتعينـه علـى طاعـة اهللا، و عليهما وتعينه ،ودنياه

الطـــــاهرة و  ،الراضــــية ،الزاهــــدة لســــاترة لعيـــــوب زوجهــــا،، االرقيقــــة الطيبــــة احلانيــــة
 )٢(أو األنانـة)١(املنانـةبليسـت ، و الرفيقـة ،احلليمـة الولـد ، الودودة ، وهيالعفيفة
رضة، وال اتماملالعنيدة، وال و  ،والعصبية ،واملتهتكة ،الكسولةو  ،اللعوبب وليست

  اهلا .هملة لنفسها ومجاملزينتها، وال  يف املفرطةتشدقة ، وال امل
@@@ 

  :)٣(وهناك أمور جيب أن تكون بني الزوجني لدوام العشرة بينهما نذكر بعضها
 الزوجین سر الدوام بین االحترام وھو

حاجـة نفســية  ه، وذلـك ألنــحبيـث حيــرتم أحـدمها اآلخــر تـوفر االحـرتام بينهمــا إذا
كــل إىل احلــب والطعــام والشــراب، فكــذلك   لإلنســان، فكمــا حيتــاج اإلنســان

 .حيتاج إىل احرتام ذاته وعدم إهانته وحتقريهمنهما 
عالقتـه مـع زوجتـه، وقـد يكـون قـد  اك مفاهيم موجودة لدى الـزوج أثـرت يفوهن

طريقة تربيته أومن قراءاته،  اقتبس هذه السلوكيات واملفاهيم اخلاطئة من بيئته أو
فات، باأللفاظ أو التصـر  فقد يولد الرجل يف بيئة معينة، فيشاهد والده يهني أمه

أحــدمها بــدأ ميــارس  وكــذلك احلــال بالنســبة للزوجــة فيتــأثران تربويــا، فــإذا تــزوج
تكـون  الدور نفسه الذي شاهده يف بيتـه مـن عـدم احـرتام الطـرف الثـاين، أو قـد

                                                 
  ) كثرية املن على زوجها مبا فعلت .(١
  ) كثرية األنني والشكوى .(٢
  ) هذا املوضوع أخذته من حبث يف االنرتنت بتصرف وال أعرف من كتبه جزاه اهللا عنا خري اجلزاء. (٣



  

 

٢٠٦    ابالزواج أحكام وآد

الزوجة حتب أن تفرض سيطرNا على زوجها من خالل عدم احرتامـه وإهانتـه أو 
همــا خاطئــا كحــديث متــدينا وقــد فهــم بعــض النصــوص الشــرعية ف قــد يكــون

((شـاوروهن وخـالفوهن))،  قـولأو أن يسـتدل ب خلقـت املـرأة مـن ضـلع أعـوج،
  .الرجل فهمها وتطبيقها وهذه كلها تدفع لعدم االحرتام إذا أساء

جتاه اآلخـر لكونـه ال حيرتمـه،  أحيانا قد يكون عدم االحرتام ردة فعل من طرف
احـرتام زوجهـا  بسـبب عـدموأنين أعرف قصة أخرى طلبت الزوجة فيها الطالق 

احملبــة  هلــا، فــاالحرتام إذن حاجــة أساســية لــدوام اســتمرار احليــاة الزوجيــة وزيــادة
  .فيها

  أم ال حيرتمه؟ كيف نعرف ما إذا كان أحد الزوجني حيرتم اآلخرو 
الــزوجني معرفــة مــدى  هنــاك عــدة عالمــات ظــاهرة يســتطيع مــن خالهلــا أحــد

  :احرتام الطرف اآلخر له منها
  : النظر واالستماعأوال
حديثــه إليــه، وأن حيســن االســتماع إليــه،  أن ينظــر أحــدمها إىل اآلخــر أثنــاء أي

  .فإذا حتقق ذلك حتقق االحرتام لذات اآلخر
   ثانيا: االستجابة للمشاعر

أحزانـه وأفراحـه، فـان هـذا مـن  ونعين Lا أن يشارك كل طرف اآلخر مشـاعره يف
الطـرف اآلخـر يسـتنتج  وحـده يف مشـاعره، فـانعالمات االحرتام، أمـا لـو تركـه ل

  .احرتامها من ذلك عدم اهتمام اآلخر به أو مبشاعره وعدم تقديرها أو



  

 

٢٠٧    ابالزواج أحكام وآد

إذا حتـدثوا  قاربـهأو أ دفاع أحد الزوجني عن اآلخر أمام أهلهأي   :ثالثا: الدفاع
بــاحرتام  عنــه بســوء أو منقصــة، فــان هــذا التصــرف الــدفاعي يعطــي لــه شــعورا

  .جية القائمة بينهماالعالقة الزو 
الوالـدين، فمـثال إذا  ونعين Lا تربية األبناء وتوجيههم حنـو احـرتام:  رابعا: الرتبية

التصــرف  دخــل االبــن، يقــول لــه والــده: هــل قبلــت رأس أمــك؟ فــان مثــل هــذا
  .يعطي لألم الشعور باالحرتام، وكذلك تفعل األم مع أبنائها جتاه والدهم

  خامسا: اللسان واليد
الطـرف اآلخـر وعـدم االسـتهزاء  عين بذلك أدب اللسـان واليـد يف التعامـل مـعون

شـــتمه، فـــان هـــذه  بشـــكله أو تصـــرفاته أو لباســـه، وعـــدم ضـــربه أو حتقـــريه أو
الكراهيـة  التصرفات تؤثر يف العالقة الزوجية سلبا وNدم بنيان األسرة، وتزيـد مـن

طلــب الطــالق للضــرر  بــني الــزوجني، ولــذلك أجــازت الشــريعة اإلســالمية للزوجــة
أهانـــها زوجهــا وتضــررت منــه فعــال أو قــوال، ولعــل مــن أغــرب القضــايا الــيت  إذا

زوجة طلبت الطالق من زوجها بسبب سكوته وعـدم حديثـه  اطلعت عليها أن
يضـر بنفسـيتها، وأنـه دليـل علـى عـدم  معهـا، وقـد أسسـت طلبهـا علـى أن هـذا

  .احرتامه هلا
  :حة التالية وقد مزجتها بابتسامتها ودموعهانصحت أم معاصرة ابنتها بالنصي

يا بنييت أنت مقبلـة علـى حيـاة جديـدة حيـاة ال مكـان فيهـا ألمـك وأبيـك ، أو  
يــك ألحــد مــن أخوتــك . فيهــا ستصــبحني صــاحبًة لزوجــك ال يريــد أن يشــاركه ف

كوين له زوجة وكـوين لـه أمـاً اجعليـه يشـعر   أحد حىت لو كان من حلمك ودمك،
حياتـــه وكـــل شـــيء يف دنيـــاه اذكـــري دائمـــاً أن الرجـــل _ أي  أنـــك كـــل شـــيء يف



  

 

٢٠٨    ابالزواج أحكام وآد

رجل _ طفل كبري أقل كلمة حلوة تسعده ال جتعليـه يشـعر أنـه بزواجـه منـك قـد 
حرمــك مــن أهلــك وأســرتك إن هــذا الشــعور نفســه قــد شــابه هــو فهــو أيضــاً قــد 
ترك بيت والديه وترك أسرته من أجلـك ولكـن الفـرق بينـه وبينـك هـو الفـرق بـني 

واملــرأة ، املـرأة حتــن دائمـاً إىل أســرNا وإىل بيتهـا الــذي ولـدت فيــه ونشــأت  الرجـل
وكربت وتعلمت ولكن ال بد هلا أن تعود نفسها على هذه احلياة اجلديدة ال بـد 
هلــا أن تكيــف حياNــا مــع الرجــل الــذي أصــبح هلــا زوجــاً وراعيــاً وأبــاً ألطفاهلــا .. 

  هذه دنياك اجلديدة . 
رك ومســتقبلك هــذه هــي الــيت شــاركتما أنــت وزوجــك يف يــا ابنــيت هــذا هــو حاضــ

ـــا  ـــب منـــك أبـــاك وأمـــك وأخوتـــك ألVـــم لـــن ينســـوك أبـــداً ي ـــين ال أطل صـــنعها إن
جــــك حبيبــــيت وكيــــف تنســــى األم فلــــذة كبــــدها ولكــــن أطلــــب منــــك أن حتــــيب زو 

  )   ١(وتعيشي له وتسعدي حياتك معه.
تكــون دائمــاً فالزوجــة الذكيــة هــي الــيت تعــرف كيــف تكســب قلــب زوجهــا ، وأن 

  )٢زوجة جديدة يف حياته . (
، والنظافـــة فالكلمـــة احللـــوة زينـــة، والبســـمة املشـــرقة مجـــال، والرائحـــة الطيبـــة Lجـــة

يف جنـات النعـيم  املستمرة طهارة وعبـادة فأنـت حوريـة يف الـدنيا وسـيدة القصـور
  .بإذن اهللا تعاىل

                                                 
 )  .١٢٤) كتاب أسعد امرأة يف العامل (ص(١
  ) .  ١٣) كتاب (سري وللنساء فقط) ألمحد القطان (ص(٢



  

 

٢٠٩    ابالزواج أحكام وآد

ه بعيــون ، وأن تتلقــاتقصــر طرفهــا علــى النظــر إىل زوجهــا وعلــى الزوجــة أن
أن  يعــرب عــن فرحــه بــذلك ويســر  ، وأمجــل ابتســامة ، فــال ميلــك إالســالم بــأحلى

، وال تستقبل املـرأة زوجهـا بعيـون شـيطانية ذات نظـرات حـادة ، فتعكـر عليـه Lا
  مزاجه ، وتكدر صفوه ، فال ميلك أن يعرب عن حزنه واستياءه عن ذلك .

@@@ 
  )١(عاشروهن بالمعروف

ا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال حيَِلُّ َلُكْم َأْن تَرِثُوا النَِّساَء َكْرًها ( يَ : تعاىل اهللا قال 
َوَال تـَْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهُبوا بِبَـْعِض َما َآتـَْيُتُموُهنَّ ِإالَّ َأْن يَْأِتَني ِبَفاِحَشٍة ُمبَـيـَِّنٍة 

َْعُروِف فَِإْن َكرِْهُتُموُهنَّ فَـَعَسى أَ 
رًا  َوَعاِشُروُهنَّ بِامل ْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوَجيَْعَل اهللاُ ِفيِه َخيـْ

  )٢(.َكِثريًا)
قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل : " ومجاع املعروف بني الزوجني كف املكروه 

وإعفاء صاحب احلق من املؤنة يف طلبه ال بإظهار الكراهية يف تأديته فأيهما 
  )٣( .مطل بتأخريه فمطل الغين ظلم " ا.ه

: " يعين جل ثناؤه بقوله ( َوَعاِشُروُهنَّ  -رمحه اهللا تعاىل  - وقال الطربي
ْعُروِف ) يعين مبا 

َ
ْعُروِف ) وخالقوا أيها الرجاُل نساءَكم وصاحبوهن (بِامل

َ
بِامل

أمرمت به من املصاحبة وذلك إمساكهن بأداء حقوقهن اليت فرض اهللا جل ثناؤه 
  )٤( .ا.هـهلن عليكم إليهن أو تسريح منكم هلن بإحسان " 

                                                 
  من مقال لنايف احلمد .   )٣(
  ) .١٩سورة النساء آية ( )٣(
  ٥/٨٩األم  ١/٢٠٤أحكام القرآن للشافعي  )٣(
   ٤/٣١٢تفسري الطربي  )٣(



  

 

٢١٠    ابالزواج أحكام وآد

: " وقال بعض أهل العلم التماثل  -رمحه اهللا تعاىل  –وقال ابن قدامة 
هاهنا يف تأدية كل واحد منهما ما عليه من احلق لصاحبه باملعروف وال ميطله 
به وال يظهر الكراهة بل ببشر وطالقة وال يتبعه أذى وال منة لقول اهللا تعاىل ( 

ْعُروِف ) وه
َ
ذا من املعروف ويستحب لكل واحد منهما حتسني َوَعاِشُروُهنَّ بِامل

اخللق مع صاحبه والرفق به واحتمال أذاه لقول اهللا تعاىل ( وبالوالدين إحسانا 
وبذي القرىب ) إىل قوله ( والصاحب باجلنب ) قيل : هو كل واحد من 

  )١( .الزوجني " ا.هـ
ْعُروِف : " وقوله تعاىل ( َوَعاِشرُ  -رمحه اهللا تعاىل-وقال ابن كثري 

َ
وُهنَّ بِامل

) أي طيبوا أقوالكم هلن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم حبسب قدرتكم كما حتب 
ذلك منها فافعل أنت Lا مثله كما قال تعاىل ( َوَهلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ 

ْعُروِف )
َ
  )٢( .بِامل

م خريكم ألهله وأنا خريكم خريك: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال
   )٣( ".ألهلي

 قال اإلمام املباركفوري رمحه اهللا يف حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي
: 

ِألَْزَواِجِه  : ، َوِقيلَ  لِِعَيالِِه َوَذِوي َرِمحِهِ  قـَْولُُه : (َخيـْرُُكْم َخيـْرُُكْم ِألَْهِلِه) َأيْ 
ا َخيـْرُُكْم ِألَْهِلي) َفأَنَا َخيـْرُُكْم ُحْسِن اْخلُُلِق (َوأَنَ   َوَذِلَك ِلَدَاللَِتِه َعَلى َوأََقارِِبهِ 

   .َعِظيمٍ  ُمْطَلًقا ، وََكاَن َأْحَسَن النَّاِس ِعْشَرًة َهلُْم وََكاَن َعَلى ُخُلقٍ 
                                                 

  ٧/٢٢٣املغين  )٣(
  ).٢٢٨البقرة آية ( ) سورة٣(
  ).١٨٤٥السلسلة الصحيحة برقم (و  ، ) ٣٨٩٥( صحيح سنن الرتمذي برقم  )٣(



  

 

٢١١    ابالزواج أحكام وآد

وكان من أخالقه صلى اهللا عليه وسلم أنه مجيل العشرة دائم البشر 
يداعب أهله ويتلطف Lم ويوسعهم نفقة ويضاحك نساءه حىت إنه كان 

ائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها يتودد إليها بذلك قالت : سابقين يسابق ع
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسبقته وذلك قبل أن أمحل اللحم مث سابقته 
بعد ما محلت اللحم فسبقين فقال : ( هذه بتلك ) وجيتمع نساؤه كل ليلة يف 

عهن العشاء يف بيت اليت يبيت عندها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيأكل م
بعض األحيان مث تنصرف كل واحدة إىل منزهلا وكان ينام مع املرأة من نسائه 
يف شعار واحد يضع عن كتفيه الرداء وينام باإلزار وكان إذا صلى العشاء 

يدخل منزله يسمر مع أهله قليال قبل أن ينام يؤانسهم بذلك صلى اهللا عليه 
  )٢( .ا.هـ )١( ُكْم ِيف َرُسوِل اِهللا أُْسَوٌة َحَسَنٌة)وسلم وقد قال تعاىل ( َلَقْد َكاَن لَ 

: " وإذا كانت املرأة مأمورة بطاعة  -رمحه اهللا تعاىل  –وقال الذهيب 
زوجها وبطلب رضاه فالزوج أيضا مأمور باإلحسان إليها واللطف Lا والصرب 
على ما يبدو منها من سوء خلق وغريه وإيصاهلا حقها من النفقة والكسوة 

ْعُروِف ) " ا.هـ
َ
  )٣( .والعشرة اجلميلة لقول اهللا تعاىل ( َوَعاِشُروُهنَّ بِامل

ثانيا : قال تعاىل ( َوِمْن َآيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنـُْفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا 
َنُكْم َمَودًَّة َوَرْمحًَة ِإنَّ ِيف َذِلَك َآلَيَاٍت لِ  َها َوَجَعَل بـَيـْ   )٤( .َقْوٍم يـَتَـَفكَُّروَن)إِلَيـْ

  
                                                 

   ).٢١سورة األحزاب آية ( )٣(
  ).١/١٥٠)، وانظر : زاد املعاد (١/٤٦٧تفسري ابن كثري ( )٣(
  ). ١/١٧٨الكبائر ( )٣(
  ) .٢١سورة الروم آية ( )٣(



  

 

٢١٢    ابالزواج أحكام وآد

قال ابن كثري رمحه اهللا تعاىل : " فال ألفة بني روحني أعظم مما بني  
  )١( .الزوجني " ا.هـ

َْعُروِف َولِلرَِّجاِل َعَلْيِهنَّ 
ثالثا : قال تعاىل (َوَهلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِامل

   )٢( .َدَرَجٌة َواهللاُ َعزِيٌز َحِكيٌم)
ابن عباس رضي اهللا عنهما " إين ألحب أن أتزين للمرأة كما أحب قال  

ْعُروِف ) وما 
َ
أن تزين يل ألن اهللا عز وجل يقول ( َوَهلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِامل

َجاِل َعَلْيِهنَّ أحب أن أستويف مجيع حق يل عليها ألن اهللا عز وجل يقول ( َولِلرِّ 
  )٣( .َدَرَجٌة )

: "أمر لألزواج بعشرة نسائهم باملعروف، ومن املعروف أن يوفيها قال اجلصاص
حقها من املهر والنفقة والقسم، وترك أذاها بالكالم الغليظ، واإلعراض عنها، 

وامليل إىل غريها، وترك العبوس والقطوب يف وجهها بغري ذنب، وما جرى جمرى 
  ان)". انتهى.ذلك، وهو نظري قوله تعاىل: (فإمساك مبعروف أو تسريح بإحس

والرجل مأجور بإتيانه أهله، ولو مل يكن له شهوة يف ذلك، قال ابن قدامة: 
سئل أمحد: يؤجر الرجل أن يأيت أهله وليس له شهوة؟ فقال: إي واهللا حيتسب 

  الولد، وإن مل يرد الولد، يقول: هذه امرأة شابة مل ال يؤجر؟! انتهى.
فإن املرأة يعجبها من زوجها ما  وعليه أن يتزين لزوجته مبا يناسب رجولته،

يعجبه منها. وقد فهم ذلك ابن عباس رضي اهللا عنهما من قوله تعاىل: (وهلن 
  مثل الذي عليهن باملعروف) فقال: (إين ألتزين المرأيت كما تتزين يل).

                                                 
  ) .٢/٢٧٥تفسري ابن كثري ( )٣(
  ) .٢٢٨سورة البقرة آية ( )٣(
  ) .٧/٢٩٥)، والبيهقي (٢/٤٥٣جرير ()، وابن ٤/١٩٦رواه ابن أيب شيبة ( )٣(



  

 

٢١٣    ابالزواج أحكام وآد

وقال القرطيب يف اآلية املذكورة: واملقصود أن يكون عند امرأته زينة تسرها 
  لرجال.وتعفها عن غريه من ا

ولنا يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسوة حسنة، فقد كان مجيل املعاشرة 
لنسائه، دائم الِبْشر معهن، يداعبهن ويالطفهن ويضاحكهن، حىت إنه كان 
يسابق عائشة يتودد إليها بذلك، وكان رمبا خرج من بيته إىل الصالة فيقبل 

ابر رضي اهللا عنه ـ كما إحداهن، وحث أصحابه على مالطفة النساء، فقال جل
  يف الصحيحني ـ : "هال بكراً تالعبها وتالعبك". 

وأخرج النسائي عن عائشة قالت: "كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  يدعوين فآكل معه وأنا عارك ـ أي حائض ـ 

وكان يأخذ الَعـْرق فُيقسم علّي فيه فأعرتق منه، مث أضعه، فيأخذه فيتعرق منه، 
حيث وضعت فمي من الَعـْرق، ويدعو بالشراب فيقسم علّي فيه ويضع فمه 

من قبل أن يشرب منه فآخذه، فأشرب منه، مث أضعه فيأخذه فيشرب منه، 
ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح" رواه النسائي وأصل احلديث يف 

  مسلم.
  والَعـْرق (بفتح العني وسكون الراء): العظم الذي أخذ عنه معظم اللحم.

أمحد والرتمذي والنسائي عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه  وأخرج
وسلم قال: "أكمل املؤمنني إمياناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم 

  خلقاً".
وعلى الزوج أن يعلم أن مالطفته لزوجته، ومداعبته هلا، ومؤانسته إياها، كل 

ذلك رمبا أدى إىل خسران  ذلك مما ميد احلياة الزوجية بالسعادة، وفقدان



  

 

٢١٤    ابالزواج أحكام وآد

  السعادة الزوجية واحلياة البيتية.
فإن كان الرجل مشغوالً بعمله، أو نوافل العبادات، أو بطلب العلم وحنوه من 
األمور احملمودة، فعليه أن يوازن بني احلقوق املتعددة، ومنها حق األهل، فكما 

فكذلك ال جيوز  ال جيوز للمرأة أن تشتغل بنوافل العبادات عن حقوق زوجها،
للزوج أن يفعل من ذلك ما يكون سبباً يف عجزه عن أداء حق زوجته. قال 

  )١( .تعاىل: (وهلن مثل الذي عليهن باملعروف)
وأخرج أبو داود وأمحد واللفظ له عن عائشة رضي اهللا عنها قالت: دخلت 

على خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة، وكانت عند عثمان بن مظعون، 
فرأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذاذة هيئتها، فقال يل : "يا  قالت:

عائشة ما أبذ هيئة خويلة" قالت، فقلت: يا رسول اهللا: امرأة هلا زوج يصوم 
النهار ويقوم الليل فهي كمن ال زوج هلا، فرتكت نفسها وأضاعتها" قالت: 

ءه فقال: "يا فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل عثمان بن مظعون فجا
عثمان أرغبة عن سنيت؟ فقال: ال واهللا يا رسول اهللا ولكن سنتك أطلب. قال: 

"فإين أنام وأصلي، وأصوم وأفطر، وأنكح النساء، فاتق اهللا يا عثمان، فإن 
ألهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقاً، وإن لنفسك عليك حقاً، فصم 

  وأفطر وصل ومن"
قوق، وال يغلب جانباً على آخر، وال يعيش يف فعلى الزوج أن يراعي تلك احل

  . أنانية يطلب حقوقه، وال يشعر بالطرف اآلخر
ومما جيدر التنبه له أن على الزوجة أن تتودد إىل زوجها، ويتأكد ذلك حني ترى 

                                                 
  ) .٢٢٨سورة البقرة آية ( )٣(



  

 

٢١٥    ابالزواج أحكام وآد

منه جفوة، وذلك لعظم حق الزوج عليها، بل إVا تستطيع Lذا التودد أن تؤثر 
سة العذبة واملداعبة اللطيفة، والتزين له بكل ما جيذبه عليه باحلديث املؤثر واملؤان

إليها، فذلك من أسباب األلفة واملودة، فقد تكون املرأة مشغولة بصحبتها 
وأوالدها، فتكون بذلة الثياب، أو كثرية الشكوى والتضجر، أو ضيقة الصدر، 
أو ال حتسن التودد إىل زوجها، فتصرف زوجها عنها من حيث ال تشعر، وقد 

حث الشارع املرأة على الزينة لزوجها ألمهية ذلك وأثره يف التحابب بني 
 الزوجني. واهللا أعلم.

@@@ 
  

 

ال بد أن تعلم أن الزوجة شقيقة الرجل ، هي نور املنزل ومجاله ، والقائمة عليه 

واملدبرة لشؤونه ، الزوجة صانعة األجيال ومربية األطفال وحاملة األوالد 

نة األبطال ، كم تعبت يف محلها ، وقاست اآلالم يف جسدها وتعرضت وحاض

للهالك يف وضعها ، مشقة يف إرضاعها ، سهر وتضحية براحتها ألوالدها ،  

كم تعبت أيها الزوج واسرتحت ، وسِهرْت ومنت ، محلت أوالدك ِخّفا 



  

 

٢١٦    ابالزواج أحكام وآد

ووضعتهم شهوة ، ومحلتهم كرها ووضعتهم كرها ، حتملْت ضجيج األطفال 

مَت ، اقرتبْت هي منهم وابتعدت ، هل فكرت يف حالك أيها الزوج لو وترب 

مِرَضْت زوجتك يف يوم من األيام وبقَيْت على سريرها األبيض يف املستشفى ال 

قدر اهللا وبقيَت أنت أسري املنزل مع أطفالك ، هل تستطيع الصرب على 

ضجيجهم ؟ هل تتحمل مشاجراNم ؟ ما هو حالك وإياهم مع الغداء 

والعشاء ؟ ما حالك معهم يف نظافة املنزل ومالبس األطفال ؟ بل نظافة 

أبداVم ؟ وإماطة األذى عن الُرَضع منهم ؟ كيف أنت يف الصباح الباكر وأنت 

جتهزهم بثياLم إىل مدارسهم ؟ أضنك حينئذ أنك غَري حمسود على ما أنت فيه 

  من العنت والشقاء .. 



  

 

٢١٧    ابالزواج أحكام وآد

ة جياشة ، وفؤاد حنون ، الزوجة هي املودة نعم.. الزوجة قلب رقيق ، وعاطف

والرمحة ، والسكن والنعمة واجلمال والبسمة ، ُتظلم األيام يف وجه الرجل 

فتشرق حياته على ابتسامة الزوجة ، وتعبس األحداث يف دنيا الزوج ، فيعزف 

أحلان الرضى على نغمات الزوجة ، وتقسوا الليايل الظلماء فتذوب قسوNا 

ان الزوجة ، نعم .. الزوجة بطبيعتها تأسرها الكلمة اجلميلة ، بزالل من حن

وNزها العبارة الرقيقة ، وتسحرها االبتسامة الصافية ، وتذيبها املشاعر الصادقة 

  ، وتسلب فؤادها املعاملة احلسنة املهذبة . 

أن كل زوجة على وجه هذه البسيطة حتب أن تسمع من زوجها كلمات املدح 

يصفها باحلسن واجلمال واملالحة والدالل ، إن كل زوجة يف هذه والثناء ، وأن 

الدنيا تتمىن أن يكون زوجها قويا يف شخصيته وتعامله ، سواء معها أو مع 



  

 

٢١٨    ابالزواج أحكام وآد

اآلخرين ، فهي تكره الزوج الضعيف ، املنخذل الشخصية ، املرتدد الغري حازم 

ن زوجها قوي وجازم ، فال تستشعر بكياVا األنثوي الرقيق الضعيف إال إذا كا

الكيان ، مستقّل التفكري ، رجال فّذا ، لكن تلك الشخصية القوية وتلك 

الرجولة الفذة ال تعين حبال من األحوال ، أن تكون أيها الزوج ظاملا مستبدا يف 

تعاملك مع زوجتك ديكتاتورا متسلطا يف عالقتك معها ، ال هّم لك إال 

 تعين تلك الشخصية القوية أن إصدار األوامر وإبداء النواهي ، نعم .. ال

  )١( تكون مع زوجتك عنيفا قاسيا بذيء اللسان سيء األخالق.

ــــرة أيب عــــن ،حــــازم أيب عــــن ــــه اهللا صــــلى اهللا رســــول قــــال :قــــال هري : وســــلم علي
 ،أعاله الضلع يف شيء أعوج وإن ضلع من خلقت املرأة فإن بالنساء استوصوا"
  )٢(".بالنساء فاستوصوا ،أعوج لز ]’ي مل تركته وإن ،كسرته تقيمه ذهبت إن

                                                 
  ) من مقالة لسلمان املالكي .٣(
  ).١٤٦٨)، ومسلم برقم (٣١٥٣) رواه البخاري برقم (١(



  

 

٢١٩    ابالزواج أحكام وآد

 أحــد "ضــلع، "إلــيهن باإلحســان بيــنكم فيمــا تواصــوا "بالنســاء استوصــواقولــه: "
 يف شــيء أعــوج، "اخللقــة أصــل مــن عوجــا خلقهــن يف أن واملعــىن الصــدر عظــام
 "تقيمـــه" ،وفكرهـــا خلقهـــا يف الشـــديد عوجهـــا املـــرأة وكـــذلك أي "أعـــاله الضـــلع
 يف التامـة االسـتقامة منهـا أردت إن املـرأة كـذلكو  أي "كسـرته، "مسـتقيما جتعله
   )١( .طالقها إىل األمر أدى اخللق

 وتــــألف النفــــوس الســــتماله املــــداراة إىل النــــدب احلــــديث ويفقــــال ابــــن حجــــر: 
 مـن وأن ،عـوجهن علـى والصـرب مـنهن العفـو بأخـذ النسـاء سياسة وفيه ،القلوب

 إليهــا يســكن امــرأة عــن نســانلإل غــىن ال أنــه مــع Lــن االنتفــاع فــإن تقــوميهن رام
  )٢(.عليها بالصرب إال يتم ال Lا االستمتاع قال فكأنه معاشه على Lا ويستعني

@@@ 
  )٣(كيف تكسبني قلب زوجك

 دائمآ قبل آذان الفجر بربع الساعة ال بعد أن يؤذن املؤذن وإعطيه أيقظيه
ا حسب الفصل قبل نزوله وخاصة ان كان سيصوم هذ مشروب دافئ او مثلج

 .اليوم
دائمآ معه صباحآ واعدى له احلمام والفطور وساعديه ىف  استيقظى -2

 .وايقظى اطفالك ملشاركته طعام الفطور ارتداءمالبسه خاصة اجلورب
 وحذريه من القيادة املسرعة وأكدى عليه ان يطمئنك ودعيه دائمآ بابتسامة

                                                 
  ) صحيح البخاري بتحقيق مصطفى ديب البغا .٢(
  ).٩/٢٥٣) فتح الباري (٣(
  ) من منتدى سيديت .٣(



  

 

٢٢٠    ابالزواج أحكام وآد

 . على وصوله مبكاملة
 . متعبة حته مجيلة حىت ولو كنىتدائمآ وابدآ اجعلى البيت نظيف ورائ -4

 والبسيهم دائمآ اغتسلى وتزيىن قبل حضوره وكذلك قومى بتنظيف اطفالك-5
 .مالبس نظيفة ىف استقباله

بإنك كم كيف كان يومه ؟ وختربيه   وانىت تسأليه ساعديه ىف خلع مالبسه -6
 .لهمشتاقة 

 . اعدى صنف حيبه على املائدة واجعليها مفاجأة من آن ألخر .7
نومه هو ومن وقت ألخر اسأليه ان كان حيتاج شيئآ  ال تنامى ابدآ قبل .8

 . بصورة ليس مبالغ فيها ولكن
 من دائمآ استقبلى أهله ومعارفه ىف حدود مايسمح الشرع وال تتربمى .9

 . زياراNم
ال تتحرجى من  إذا قام اى طفل من اهله باتالف او اللعب ىف اى شئ .10

 . اعى للنظر لزوجك ليقوم هو Lذة املهمةبادب وال د توجيهه
 بالسؤال عنه إذا الحظىت تقصريه ىف السؤال عن احد اقربائه بادرى انت .11

 . بالنيابة عنه
طرفهم قومى انت بالتصرف بادب  ال ختربيه باى تصرف غري الئق من .12

 . حتميله املسئولية بالطبعاال إذا جتاوزوا احلدود فيجب اخباره Lدوء ودون
معهم ىف اعمال  حاوىل ان تنخرطى ىف عائلته اعرضى املساعدة .13

 املنزلولكن دون اهدار لكرامتك ايضآ قدمى هلم اهلدايا من آن ألخر وال
 . تنتظرى رداهلدية فغالبآ لن يفعلوا



  

 

٢٢١    ابالزواج أحكام وآد

وبينهم وال تقومى مبخاصمة احد منهم او  ال تصعدى اخلالفات بينك .14
ميكنك زيارته ولكن  طأ ىف حقكعلى نفسك دخول منزله من اخ حترمى

 . تعاملى كضيفةوليس كصاحبه منزل
تستخدمى سالح البكاء واالVيار حىت حتثيه على االنتقام من اى  ال .15
بتصرف غري الئق معك فلن تنطلى عليه هذة احليلة دائمآ  عائلته قام احد من

 . تصرف ليس فيه من االسالم من شئ حىت وانلم يشعرك بذلك كما انه
 وبينه ابدآ اىل احلد الذى يقوم معه بالشكوى ال تصعدى اخلالفات بينك .16

 . منك ألى شخص
 دائمآ مستغرق ىف عمله وهو عامله لذا حاوىل اطالعه يوميآ على الرجل .17

شاركيه ا االخبار احمللية والعاملية وأيض ما يهمه من ماجيرى حوله اسردى عليه
 . Lا اليومنفسك  املعلومة الدينية الىت اثريت

اال اذا اردتى ان  ال تنهرى اطفالك امامه وال تشتكى من تصرفاNم .18
  . وحاوىل ان يكون ذلك ىف اضيق احلدود ينهرهم

شئ  ال تتحدثى عن مشاكلك اليومية معه فقط ان كنىت متضايقة من .19
 . بوحى له به الخيصه

تذار له بادرى باالع اذا قام اى شخص من طرفك بتصرف غري الئق .20
  دون اهدارلكرامتك او كرامة املخطئ

باى فعله ضايقك ال تعاتبيه ىف احلال انتظرى يوم او يومان  اذا قام .21 . 
على انه اخطأ ولكن ركزى على ان هذا التصرف  مثعاتبيه Lدوء وال تركزى

 . آملك



  

 

٢٢٢    ابالزواج أحكام وآد

هدية كل فرتة وارسلى له كروت على عنوانه من آن ألخر  احضرى له .22
 . ميآ على هاتفه النقالورسائل يو 

 . ال جتعلى يومآ ميضى دون اخباره انك حتبيه .23
 احرصى على ارتداء اخر صيحة من املوضة وما يراه خارج املنزل بعد .24

ارتدى املالبس املناسبة لذلك ال جتعليه يراك ابدآبرداء واحد  الظيهرة وىف املساء
 . خالل اليوم

 ذلك تسرحية شعرك وطريقة وضعكقومى بتغيري االثاث كل فرتة ك .25
 . للماكياج

املنزل  استأذنيه قبل فعل اى شئ ان كان خروج او تغيري شئ ىف .26
 . اومشرتوات او اتباع نظام غذائى

سعيدة مرت بكم وكيف كانت ذكرياتكم  من آن ألخر ذكريه بذكرى .27\
 . سويآ فىشهر العسل

  . ام اخلطوبةعليه خطاباته الىت كان يرسلها لك اي اقرأى .28
يكثرة طلباتك الىت ال تناسب دخله واذا اردتى حثه على  ال ترهقيه .29

فالنة زوجها يشرتى هلا كذا فقط ناقشيه Lدوء  حتسيناوضاعكم ال تقوىل له
 . على احتياجكم لتحسني دخله وركزى

 ، ال حتاوىل ابدآ اشعاره بانك كان من املمكن ان تتزوجى افضل منه .30
، بل ن كان ممكن ان تتزوجى افضل منه ويعلم مقدارك جيدآ وا الرجل زوجك

 . حتمدى اهللا انه قبل وتزوجك جيب ان
 معلوماتك العامة والدينية حاوىل جتديد نفسك وتطويرها دائمآ وحسىن .31



  

 

٢٢٣    ابالزواج أحكام وآد

 . دائمآ
ىف اوقات صفائكم جبانب االسم  اجعلى له امسآ للدلع تناديه به .32

 . اديةالذىتناديه به ىف االوقات الع
 . يأكل اذا تأخر عن ميعاد الغذاء اتصلى به ىف العمل وذكريه بان .33
 . باحلرية حثيه دائمآ على مقابله اصدقائه بصفة دورية فهذا سيشعره .34

 زيارته لعائلته جتنىب اختالق االعذار الواهية البقائة جبانبك وعدم .35
ان ذلك ليس من واصدقائه فصدقيىن هو يفهمك ولكن لن يشعرك بذلك كما 

 . املسلمة احلقة خلق
وانتقى له اكثر من  حضرى له دائمآ مالبسه الىت سريتديها صباحآ .36

 . جوربفانت ال تعلمى ايهم يرتاح ىف ارتدائه اكثر
 . ال توقظيه حبدة امهسى ىف اذنه Lدوء وابتسمى ىف وجهه .37

 راف فقطدائمآ كوىن مرحة معه وان كنت ثقيلة الظل جتنىب االستظ .38
 . عوضىذلك باالبتسام الدائم

 . لو مسحت واطلبيه بدالل ورقة اذا اردتى طلب شئ منه البد ان تسبقه .39
املتعارف عليها من طريقة  دائمآ مارسى معه كل انواع االتيكيت .40

 . مشىوجلوس وكالم اشعريه انك ملكة او امرية
 . اليومدائمآ اخربيه عن طرائف االطفال الىت حدثت خالل  .41

اال  ال تنامى جبانبه ابدآ وتعطيه ظهرك حىت ولو كنىت على خالف معه .42
 اذاكن االمر خطريآ

 ترتكى غرفتك وابدأى ال ترتكى املنزل ابدآ ىف حالة اخلالف وال .43



  

 

٢٢٤    ابالزواج أحكام وآد

 بالصلحانت حىت ولو مل تكوىن خمطئة فكلمة اسف ثقيلة جدآ على لسان
 . الرجال

 . بذلك ل ىف العامل واشعرى انت ايضآاشعريه دائمآ بانه افضل رج .44
 حديثك معه اذا Vرك امام الناس ال تردى اطالقآ وبعد ان ينتهى اكلمى .45

 . ٢١كالعادة بدون اى تغيري من ناحيتك عاتبيه الحقآ كما اوردنا ىف رقم 
 اذا انفعل عليك مبفردكم فابتسمى ىف وجهه وان ظل غاضبآ داعبيه .46

 . من ترك الغرفة وهو الزال يوجه لك الكالم واناستمر اصمىت وحاذرى
 . رتىب له مواعيده دائمآ وبرامج زياراته .47

استماعك الحداث يومه دون تربم ان صدر منه  كوىن صديقة له حبسن .48
 . مايضايقك ان تربمت لن حيكى لك ثانية ابدآ

توضح   اذا الحظىت ان تقصريه ىف حقك زاد عن حده ارسلى له رسالة .49
شتقت له وان مل يستجيب اخربيه ان حالتك النفسية ساءت لبعده كما

 . عنك
 حاوىل سنويآ ان جتعليه يذهب ىف اجازة مع عائلته او اصدقائه .50

 . لريحياعصابه وليتجدد احلب بينكما هذا جبانب اجازته السنويه معكم
 ال تشعرى اطفالك انكم مكرسون لراحته وال جتربيهم على اهلدوء .51
لعب ىف وجوده فقط افهميهم انه يتعب كثريآ ىف عمله وجيب ان نوفر وعدمال

اهلدوء ومن جانبك حاوىل اال تثرييهم ىف وجوده حىت ال يضايقه  له جومن
ابقى معهم ىف غرفتهم والعىب معهم وال حتدثوا ضوضاء  بكائهم وفىحال نومه

  . جبانبه



  

 

٢٢٥    ابالزواج أحكام وآد

ع زوجك اعطيه كما تقومني مبساعده طفلك على النوم افعلى متامآ م .52
 مشروبه املفضل قبل النوم دائمآكوب لنب دافئ او

حاملة فغالبآ لن يفعل فقط حاوىل  ال تتوقعى منه ان يعاملك برومانسية .53
 . انتتأقلمى على طباعه فمن الصعب تغيريها

حال  ال تتوقعى معاملة مماثلة ملعاملتك تلك وال تتوقفى عن ذلك ىف .54
أخذين االجر على ذلك كما انه مبرور الوقت مااذا مل يتحسن زوجك فست
 . فقط الصرب لالحسن سيتغري

وال تشعريه  ال تتكلمى وال تتناقشى ابدآ معه ىف موضوع تعدد الزوجات .55
 . انكتخافني من هذا ان كنت كذلك

 بانه حمور حياتك الوحيد وال تشعريه انك Nملني واخريآ ال تشعريه .56
 . اتقى اهللا ىف معاملته ومعاملتهم ذلك بالفعلاطفالك من اجله وال تفعلى 

  وفاجئيه ان كان مستغرقآ ىف شئ بقبلة ودعيه بقبلة واستقبليه بقبلة .57
دائمآ مع احلذر وال حتاوىل تقصى اخباره  ال ختنقيه بالغرية وثقى فيه .58.\

  و معارفهأصدقائه أ من
@@@ 

  كيف يكسب الزوج قلب زوجته
  عامله مع زوجته ستساعد كال الطرفني إن معرفة الرجل كيفية ت

وتعطيهما فهما أفضل للواجبات واحلقوق، وعلى الرجل يف ذلك أن يدرس  
  كيف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  يتعامل مع زوجاته وكيف كان يساعدهن يف اعمال املنزل 



  

 

٢٢٦    ابالزواج أحكام وآد

  ويتعاطف معهن وخيفف عنهن اآلالم ويشجعهن، فهذه املعرفة
  كسب قلب زوجته  ستساعده كثريا يف

  توجيهات تساعدك كثريا يف كسب قلب زوجتك...
  كل معاملة حسنة لزوجتك يف  لك أجر)  أي  عليك أن تعرف أنك مأجور (

  توفرها لزوجتك تعترب صدقة. وحىت ان اللقمة اليت 
  بداية العالقة الزوجية او اخلطوبة ما حتب اخرب زوجتك يف 

   خيطىء. ينسى او  ك كتابة فالكل قد وما تكره ومن املمكن أن تدون هلا ذل
  واذكرها  امتنع عن إهانة زوجتك امام الناس أو األقارب أو أهلك، 

  وتذكر انك ان زرعت حبا ستحصد حبا وان زرعت نكدا خبري امامهم، 
  او مها او سخرية فلن حتصل اال على ذلك.

  طعم فاجئها من حني آلخر وقد تكون املفاجأة هدية بسيطة او دعوة اىل م
   Nادوا حتابوا).. يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم ( او زيارة ألهلها وكما 

  أعمال البيت  من املستحسن أن متتدح أعمال زوجتك سواء يف 
   عمل آخر جيد. أو الطبخ أو أي 

  من املفروض  
  الكثري من االمور زوجته حرية االختيار يف  يعطي  على الرجل أن 

  يكون عنيدا متسلطا ذلك وان ال  مثل زيارة مكان وغري
  مفاهيم خاطئة مثل ان املرأة  ُيكوَن  وان ال  او منفردا بالرأي 

   شيء.. جيوز له عمل اي  عليها الطاعة العمياء فقط وهو 
  جيعلها وما حتب وما تكره وما  جيب عليك أن تعرف وتدرس طبائع زوجتك 



  

 

٢٢٧    ابالزواج أحكام وآد

   ناء عالقة طيبة معها*..ب يغيظها ألن ذلك سيساعدك كثريا يف  سعيدة وما 
  واستخدم  زوجتك دائما كلمات احملبة والود والنداء اجلميل،  أمسع 

  فهذه الكلمات بارك اهللا فيك،  شكرا،  يرضى عليك،  اهللا  عبارات لو مسحت، 
   واحلفاظ على احرتام الطرف اآلخر.. العزمية،  يف  هلا مفعول قوي 

  ) املنزليه وتربية األطفال وادرك الشئون ( فرق عن االعمال يف  ساعدها 
  األطفال وتقوم بأعمال املنزل، ميكن ان تريب  ان األم لوحدها ال 

  ويلجأ الكثري من االزواج اىل لوم الزوجة ان أخطأ الولد وكأVا  
   غري حمبذة. هذا خطأ كبري وانانية  املسؤولة عن االطفال فقط ،  هي 

  ذلك تصنع هلا جيب عليك ان حترتم أهل زوجتك ألنك ب
   معروفا او مجيال كبريا ستتذكره لك.
ألنك ستحصد ذلك  وتطوير الذات،  حث زوجتك على التعلم الدائم ، 

   الحقا.
  خصص برناجما ثابتا اسبوعيا او شهريا للجلوس مع زوجتك والتحدث

  الزيارات، والقيام بفعاليات مشرتكة مثل اجلوالت،  معها بافاق علميه 
 Nسوف  ا مثل املاء الراكد الذي فال تكون حيا  
   يتحرك. يصيبه الفساد بعد فرتة اذا مل  

  خططك آالمك ولتعلم جيدا مشاكلك ،  مهومك ،  شارك زوجتك يف 
  فرتتاح بعدها، ميكن ان تقول هلا ما يقلقك ،  انه 

   أفضل صديقة واقرب الناس لديك. فهي  
  مت الثقة فيصعب ان النه اذا انعد كن صادقا معها وال تكذب عليها ، 



  

 

٢٢٨    ابالزواج أحكام وآد

  اذا طلبت منك ماال او حاجيات للبيت فلتصارحها  فمثال  ترجع احيانا، 
   اول فرصة سأشرتيه لك). ان شاء اهللا يف  وقل هلا ( بوضعك املايل 

  او أختك او زوجة فالن او فالن جتنب ان تقارن زوجتك بأختها، 
   يتم مقارنته باآلخرين. حيب ان  النه ال أحد 

  قضاء وقت طويل خارج املنزل او مع األصدقاء على  يف  لغ ال تبا
   باب ظلم الزوجة وكم من زوج وجد  حساب زوجتك النك قد تقع يف 

  خيرج العمل النه قد ظلم زوجته قبل ان  يومه تعيسا او اموره صعبة يف 
  يطلب منها الغفران والسماح. من املنزل دون حق ولذلك عليه ان 

  يكون لعنة او سببا يف  شخص آخر وظلمها قد   انسان مثل اي فهي  
   هالك الرجل او شقائه طوال العمر. 

  ال تكشف اسرار زوجتك ألحد و ال تذكر اخطاءها او نقاط ضعفها
  امام احد فهذا ليس من شيم الزوج الكرمي الVا قد تفعل 

  يفعل وترد الصاع صاعني. مثل ما 
  املنزل.  رعا يف وازرع املرح ز  له قلب،  كن مرحا بشوشا، 

   ولتكن خفيف الظل والروح والدعابة املقبولة املبنية على الفهم والعقل واحملبة. 
  من افضل مصطلحات وموضوعات علم النفس ما تسمى حسب

  هو ان تضع نفسك مكان الشخص اآلخر وتشعر    )Empathy اعتقادي (
  مبشاعره وتقرر تصرفك حنوه حسب هذا التصور والتخيل ولذلك 

  عليك أيها الرجل ان تتخيل آالم احلمل وعمل املنزل وتربية 
  املنزل ساعات األطفال وساعات امللل واالنتظار واجللوس يف 



  

 

٢٢٩    ابالزواج أحكام وآد

  املنزل لتعمل مجيع  طويلة وال مانع ان جترب ولو ليوم ان جتلس يف 
  هذه االيام اصعب  هذه االعمال لتدرك جيدا ان تربية ولد واحد يف 

  ولتعرف جيدا كم املاضي  يف من تربية ستة اوالد 
   صعبة اعمال املنزل وادارته. هي 

  اياك اياك ايها الرجل ان تعاير زوجتك بانك تعمل او انك تصرف
  شيء تستطيع  عليها فهذا حق هلا قرره االسالم واياك ان تبخل عليها يف 

   قلبها احلنق والغضب حنوك. شراءه الن هذا سيولد يف 
  عمل مثل التكلم بصوت خافت على وجتك بأي غرية ز  ال حتاول اثارة 

   غريNا. يثري  التلفون او املزاح الزائد مع النساء امامها وغري ذلك مما 
  ولألسف أن الكثري  حل كل مشكلة  استخدم اسلوب املنطق واالقناع يف 

  يلجأ اىل اسلوب الصياح والصراخ او االستهزاء من الطرف اآلخر  من الرجال 
  الشخص املهزوم او ناقص احملبة الصادقة او الظامل لغريه وهذه اساليب 

  او قليل املعرفة واخلربة او قليل الثقافة...
  

  الغيرة عند النساء .

َرة • بفتح املعجمة وسكون التحتانية بعدها راء قال عياض  :الَغيـْ
هي مشتقة من تغري القلب وهيجان الغضب بسبب املشاركة  :وغريه

  .)١(.ما يكون ذلك بني الزوجنيوأشد  فيما به االختصاص

                                                 
  . فتح الباري) ٣(



  

 

٢٣٠    ابالزواج أحكام وآد

َها قَاَلتْ  َما ِغْرُت َعَلى   َما ِغْرُت َعَلى اْمرَأٍَة لِلنَِّيبِّ  : َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ
َوأََمَرُه اللَُّه  َأْمسَُعُه َيْذُكُرَها َخِدَجيَة َهَلَكْت قـَْبَل َأْن يـَتَـَزوََّجِين ِلَما ُكْنتُ 

َها َما بِ  يـَُبشَِّرَها َأنْ  بَـْيٍت ِمْن َقَصٍب َوِإْن َكاَن لََيْذَبُح الشَّاَة فـَيـُْهِدي ِيف َخالَئِِلَها ِمنـْ
 .َيَسُعُهنَّ 

َها ، - َما ِغْرُت َعَلى اْمرَأٍَة َما ِغْرُت َعَلى َخِدَجيَة  :قَاَلتْ  وَعْنها َرِضَي اللَُّه َعنـْ
َوتـََزوََّجِين بـَْعَدَها بَِثَالِث ِسِنَني َوأََمَرُه َربُُّه  ِإيَّاَها قَاَلتْ   ِمْن َكثْـَرِة ذِْكِر َرُسوِل اهللاِ 
 .َأْن يـَُبشَِّرَها بِبَـْيٍت ِيف اْجلَنَِّة ِمْن َقَصبٍ  - َعَلْيِه السََّالُم  -َعزَّ َوَجلَّ ، أَْو ِجْربِيُل 

َها قَاَلتْ  - ِيبِّ صلى اهللا َما ِغْرُت َعَلى َأَحٍد ِمْن ِنَساِء النَّ  :وَعْنها َرِضَي اللَُّه َعنـْ
عليه وسلم َما ِغْرُت َعَلى َخِدَجيَة َوَما رَأَيـْتـَُها َوَلِكْن َكاَن النَِّيبُّ صلى اهللا عليه 

َا َذَبَح الشَّاَة ُمثَّ يـَُقطُِّعَها أَْعَضاًء ُمثَّ  ُيْكِثُر ذِْكَرَها وسلم َعثـَُها ِيف َصَداِئِق يَـ  ، َوُرمبَّ بـْ
َا قـُْلُت َلهُ  َخِدَجيةَ  َكأَنَُّه ملَْ َيُكْن ِيف الدُّنـَْيا اْمرَأٌَة ِإالَّ َخِدَجيُة فـَيَـُقوُل ِإنـََّها َكاَنْت   فـَُرمبَّ

َها َوَلدٌ    وََكاَنْت ، وََكاَن ِيل ِمنـْ
َها قَاَلتِ  اْسَتْأَذَنْت َهالَُة بِْنُت ُخَوْيِلٍد ُأْخُت َخِدَجيَة َعَلى  :وَعْنها َرِضَي اللَُّه َعنـْ

   عليه وسلم صلى اهللا َرُسوِل اهللاِ 
َفاْرتَاَع ِلَذِلَك ، فـََقاَل : اللَُّهمَّ َهاَلَة قَاَلْت َفِغْرُت  فـََعَرَف اْسِتْئَذاَن َخِدَجيةَ  

ْهِر  فـَُقْلتُ  َما َتْذُكُر ِمْن َعُجوٍز ِمْن َعَجائِِز قـَُرْيٍش َمحْرَاِء الشِّْدقـَْنيِ َهَلَكْت ِيف الدَّ
رًا ِمنْـ   .َهاَقْد أَْبَدَلَك اللَُّه َخيـْ



  

 

٢٣١    ابالزواج أحكام وآد

َها قَاَلتْ  - َما ِغْرُت   َما ِغْرُت َعَلى َأَحٍد ِمْن ِنَساِء النَِّيبِّ  :وَعْنها َرِضَي اللَُّه َعنـْ
َا َذَبَح الشَّاَة ُمثَّ  ُيْكِثُر ذِْكَرَها  َعَلى َخِدَجيَة َوَما رَأَيـْتـَُها َوَلِكْن َكاَن النَِّيبُّ  ، َوُرمبَّ

َا قـُْلُت َلُه َكأَنَُّه َملْ َيُكْن ِيف يـَُقطُِّعَها أَْعَضاًء ُمثَّ يَـ  َعثـَُها ِيف َصَداِئِق َخِدَجيَة فـَُرمبَّ بـْ
َها َوَلدٌ   .الدُّنـَْيا اْمرَأٌَة ِإالَّ َخِدَجيُة فـَيَـُقوُل ِإنـََّها َكاَنْت وََكاَنْت ، وََكاَن ِيل ِمنـْ

 :"قال ابن حجر يف "فتح الباري

فضال  من فاضالت النساء وأVا غري مستنكر وقوعها ثبوت الغرية فيه •
لكن كانت   عمن دوVن. وأن عائشة كانت تغار من نساء النيب

تغار من خدجية أكثر وقد بينت سبب ذلك وأنه لكثرة ذكر 
إياها ووقع يف الرواية اليت تلي هذه بأبني من هذا حيث قال   النيب

 .إياها  فيها من كثرة ذكر رسول اهللا

كثرة الذكر تدل على و  بة غريها أكثر منهاحم ختيل أصل غرية املرأة منو  •
 .كثرة احملبة

 . مرادها بالذكر هلا مدحها والثناء عليها :وقال القرطيب •
o وقع عند النسائي من رواية النضر بن مشيل عن هشام  :قلت

من كثرة ذكره إياها وثنائه عليها فعطف الثناء على الذكر من 
على أعم  عطف اخلاص على العام وهو يقتضي محل احلديث

 .مما قاله القرطيب



  

 

٢٣٢    ابالزواج أحكام وآد

هلكت قبل أن يتزوجين ذكر يف احلديث الذي بعده قدر املدة وسيأيت  :قوله
لو كانت موجودة يف زماVا لكانت غريNا  البحث فيه وأشارت بذلك إىل أVا

  منها أشد

وهو أيضا من  وأمره اهللا أن يبشرها إخل سيأيت شرحه بعد هذا :قوله •
اختصاص خدجية Lذه البشرى مشعر مبزيد مجلة أسباب الغرية ألن 

فيها ووقع عند اإلمساعيلي من رواية الفضل بن موسى   حمبة من النيب
عن هشام بن عروة بلفظ ما حسدت امرأة قط ما حسدت خدجية 
 .حني بشرها النيب صلى اهللا عليه و سلم ببيت من قصب احلديث

قة وهي أيضا يف خالئلها باخلاء املعجمة مجع خليلة أي صدي :قوله •
أسباب الغرية ملا فيه من اإلشعار باستمرار حبه هلا حىت كان  من

 .يتعاهد صواحباNا

إVا كانت وكانت أي كانت فاضلة وكانت عاقلة وحنو ذلك وعند  قوله •
أمحد من حديث مسروق عن عائشة امنت يب إذ كفر يب الناس 

ورزقين اهللا وصدقتين إذ كذبين الناس وواستين مباهلا إذ حرمين الناس 
 . ولدها إذ حرمين أوالد النساء

وكان يل منها ولد وكان مجيع أوالد النيب صلى اهللا عليه و سلم  :قوله •
من خدجية إال إبراهيم فإنه كان من جاريته مارية واملتفق عليه من 

أوالده منها القاسم وبه كان يكىن مات صغريا قبل املبعث أو بعده 



  

 

٢٣٣    ابالزواج أحكام وآد

مث أم كلثوم مث فاطمة وقيل كانت أم كلثوم  وبناته األربع زينب مث رقية
أصغر من فاطمة وعبد اهللا ولد بعد املبعث فكان يقال له الطاهر 

والطيب ويقال مها اخوان له وماتت الذكور صغارا باتفاق ووقع عند 
مسلم من طريق حفص بن غياث هذه يف اخر احلديث قالت عائشة 

  .اإين رزقت حبه فاغضبته يوما فقلت خدجية فقال
o كان حبه صلى اهللا عليه و سلم هلا ملا تقدم ذكره  :قال القرطيب

  .من األسباب وهي كثرية كل منها كان سببا يف إجياد احملبة
o ا  به خدجية يف الدنيا  ومما كافأ النيبNأنه مل يتزوج يف حيا

غريها فروى مسلم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت 
عليه و سلم على خدجية حىت ماتت مل يتزوج النيب صلى اهللا 

 . وهذا مما ال اختالف فيه بني أهل العلم باألخبار

  دليل على عظم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها ألVا اغنته عن غريها وفيه

o  واختصت به بقدر ما اشرتك فيه غريها مرتني ألنه صلى اهللا
عليه و سلم عاش بعد ان تزوجها مثانية وثالثني عاما انفردت 

جية منها خبمسة وعشرين عاما وهي حنو الثلثني من خد
مع طول املدة فصان قلبها فيها من الغرية ومن نكد و  اeموع

 . الضرائر الذي رمبا حصل له هو منه ما يشوش عليه بذلك
o وهي فضيلة مل يشاركها فيها غريها . 



  

 

٢٣٤    ابالزواج أحكام وآد

o  ومما اختصت به سبقها نساء هذه األمة إىل اإلميان فسنت
بعدها فيكون هلا مثل أجرهن ملا ثبت أن ذلك لكل من امنت 

من سّن سنة حسنة وقد شاركها يف ذلك أبو بكر الصديق 
بالنسبة إىل الرجال وال يعرف قدر ما لكل منهما من الثواب 

  .بسبب ذلك اال اهللا عز و جل
o يف هذه األحاديث داللة حلسن العهد وحفظ : وقال النووي

وميتا واكرام معارف  الود ورعاية حرمة الصاحب واملعاشر حيا
 .ذلك الصاحب

الغرية مسامح للنساء ما  قال الطربي وغريه من العلماء :قال عياض •
يقع فيها وال عقوبة عليهن يف تلك احلالة ملا جبلن عليه منها وهلذا مل 

 . يزجر النيب صلى اهللا عليه و سلم عائشة عن ذلك
o  وتعقبه عياض بأن ذلك جرى من عائشة لصغر سنها وأول

 . يبتها فلعلها مل تكن بلغت حينئذشب
o وهو حمتمل مع ما فيه من نظر :قلت . 

ال تدل قصة عائشة هذه على أن الغريى التؤاخذ مبا  :قال القرطيب •
يصدر منها ألن الغرية هنا جزء سبب وذلك أن عائشة اجتمع فيها 

حينئذ الغرية وصغر السن واإلدالل قال فإحالة الصفح عنها على الغرية 
حتكم نعم احلامل هلا على ما قالت الغرية ألVا هي اليت نصت وحدها 

عليها بقوهلا فغرت وأما الصفح فيحتمل أن يكون ألجل الغرية وحدها 
  .وحيتمل أن يكون هلا ولغريها من الشباب واإلدالل



  

 

٢٣٥    ابالزواج أحكام وآد

دخل عليها   والشباب حمتاج إىل دليل فإنه، الغرية حمققة بتنصيصها   :قلت
  وهي

أول زمن البلوغ فمن أين له أن ذلك القول وقع يف أوائل  بنت تسع وذلك يف
دخوله عليها وهي بنت تسع وأما إدالل احملبة فليس موجبا للصفح عن حق 

الغرية فإمنا يقع الصفح Lا ألن من حيصل هلا الغرية ال تكون يف   الغري خبالف
 واهللا كمال عقلها فلهذا تصدر منها أمور التصدر منها يف حال عدم الغرية

  أعلم
  : املوقف الثاين

 
َها قَاَلتْ  - يـَْعَتِكُف ِيف اْلَعْشِر اَألَواِخِر   َكاَن النَِّيبُّ  :َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

ِمْن َرَمَضاَن َفُكْنُت َأْضِرُب َلُه ِخَباًء فـَُيَصلِّي الصُّْبَح ُمثَّ يَْدُخُلُه َفاْسَتْأَذَنْت َحْفَصُة 
َنُب ابـَْنُة َجْحٍش َعاِئَشَة َأْن تَ  ْضِرَب ِخَباًء َفأَِذَنْت َهلَا َفَضَرَبْت ِخَباًء فـََلمَّا رَأَْتُه َزيـْ

رََأى اَألْخِبَيَة فـََقاَل َما َهَذا َفُأْخِربَ فـََقاَل   َضَرَبْت ِخَباًء آَخَر فـََلمَّا َأْصَبَح النَِّيبُّ 
 ِِL فـَتَـَركَ  نَّ النَِّيبُّ صلى اهللا عليه وسلم آْلِربُّ تـَُرْوَن  

 .َذِلَك الشَّْهَر مثَّ اْعَتَكَف َعْشرًا ِمْن َشوَّالٍ  اِالْعِتَكافَ 
 

 : قال ابن حجر يف فتح الباري
أن يكون احلامل هلن على ذلك املباهاة  خشي  فرتك االعتكاف" وكأنه" قوله

حرًصا على القرب منه خاصة فيخرج االعتكاف  والتنافس الناشىء عن الغرية
  .عن موضوعه
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  فائدة*حديث اإلعتكاف*
 يدل على ان الغرية سبب يف منع اخلري

 اإلفك
 سبحان اهللا ماذا جاء بعد صرب أمنا عائشة رضي اهللا عنها
  ايات تتلى اىل يوم القيامة اليستطيع احد نكران برائتها

 رضي اهللا عنهم -سبحان اهللا ولننظر ادب أبو بكر الصديق وادب ام رومان 
- 

  العلم ان الذي وقع إلبنتهم ليس باهلني مع رسول اهللا مع
 اسأل اهللا ان يريزقنا األدب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 
 :املوقف الثالث

 
َكاَن النَِّيبُّ ِعْنَد بـَْعِض ِنَسائِِه َفَأْرَسَلْت : َعْن أََنٍس بن مالك رضي اهللا عنه قَالَ - 

الَِّيت النَِّيبُّ ِيف بـَْيِتَها َيَد  َفَضَرَبتِ  ِفيَها طََعامٌ ِإْحَدى أُمََّهاِت اْلُمْؤِمِنَني ِبَصْحَفٍة 
َجَعَل  النَِّيبُّ ِفَلَق الصَّْحَفِة ُمثَّ  َفَجَمعَ  َفانـَْفَلَقتْ  الصَّْحَفةُ  َفَسَقَطتِ  اْخلَاِدمِ 
َبَس اْخلَاِدَم ُمثَّ حَ  َويـَُقوُل َغاَرْت أُمُُّكمْ  ِفيَها الطََّعاَم الَِّذي َكاَن ِيف الصَّْحَفةِ  َجيَْمعُ 

َحىتَّ ُأِيتَ ِبَصْحَفٍة ِمْن ِعْنِد الَِّيت ُهَو ِيف بـَْيِتَها َفَدَفَع الصَّْحَفَة الصَِّحيَحَة ِإَىل الَِّيت 
 .ُكِسَرْت َصْحَفتـَُها َوأَْمَسَك اْلَمْكُسوَرَة ِيف بـَْيِت الَِّيت َكَسَرتْ 

 
  :قال ابن حجر يف فتح الباري
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َرة • ة وسكون التحتانية بعدها راء قال عياض بفتح املعجم :الَغيـْ
هي مشتقة من تغري القلب وهيجان الغضب بسبب املشاركة  :وغريه

 .وأشد ما يكون ذلك بني الزوجني فيما به االختصاص

لئال حيمل صنيعها على ما يذم بل   اعتذار منه غارت أمكم وقوله •
يث ال يقدر جيري على عادة الضرائر من الغرية فإVا مركبة يف النفس حب

 .على دفعها

ألVا يف تلك  إشارة إىل عدم مؤاخذة الغرياء مبا يصدر منها وقالوا فيه •
 .احلالة يكون عقلها حمجوبًا بشدة الغضب الذي أثارته الغرية

وإمنا وصفت املرسلة بأVا أم املؤمنني إيذانًا بسبب الغرية  :قال الطييب •
حيث أهدت إىل  اليت صدرت من عائشة وإشارة إىل غرية األخرى

 .بيت ضرNا

أن الغرياء ال " وقد أخرج أبو يعلى بسند ال بأس به عن عائشة مرفوعا •
 ."تبصر أسفل الوادي من أعاله

تسمية املرأتني املذكورتني وأن اليت كانت يف بيتها هي عائشة وأن اليت هي 
 أرسلت الطعام زينب بنت جحش وقيل غري ذلك

 :املو قف الرابع
بَِتْخِيِري أَْزَواِجِه َبَدأَ ِىب   َلمَّا أُِمَر َرُسوُل اللَّهِ  :ضي اهللا عنها قَاَلتْ عن َعاِئَشَة ر 

». ِإىنِّ َذاِكٌر َلِك أَْمرًا َفالَ َعَلْيِك َأْن الَ تـَْعَجِلى َحىتَّ َتْسَتْأِمرِى أَبـََوْيِك « فـََقاَل 
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ِإنَّ اللََّه َعزَّ « اِىن ِبِفرَاِقِه قَاَلْت ُمثَّ قَاَل قَاَلْت َقْد َعِلَم َأنَّ أَبـََوىَّ ملَْ َيُكونَا لَِيْأُمرَ 
يَا أَيـَُّها النَِّىبُّ ُقْل َألْزَواِجَك ِإْن ُكْنُنتَّ تُرِْدَن اْحلََياَة الدُّنـَْيا َوزِيَنتَـَها   َوَجلَّ قَالَ 

اَر  َوِإْن ُكْنُنتَّ   فـَتَـَعاَلْنيَ أَُمتـِّْعُكنَّ َوُأَسرِّْحُكنَّ َسرَاًحا مجَِيالً  تُرِْدَن اللََّه َوَرُسولَُه َوالدَّ
قَاَلْت فـَُقْلُت: ِىف َأىِّ  اآلِخَرَة فَِإنَّ اللََّه أََعدَّ لِْلُمْحِسَناِت ِمْنُكنَّ َأْجرًا َعِظيًما

اَر اآلِخَرَة. قَاَلْت ُمثَّ فـََعلَ  أَْزَواُج  َهَذا َأْسَتْأِمُر أَبـََوىَّ فَِإىنِّ أُرِيُد اللََّه َوَرُسولَُه َوالدَّ
 .ِمْثَل َما فـََعْلتُ   َرُسوِل اللَّهِ 

قالت عائشة رضي  :(خروج عن الشرط لذكر الشاهد) ويف زيادة عند مسلم
 .َوَأْسأَُلَك َأْن الَ ُختِْربَ اْمرَأًَة ِمْن ِنَساِئَك بِالَِّذى قـُْلتُ  : اهللا عنها

ُهنَّ ِإالَّ َأْخبَـ « قَاَل  َعْثِىن ُمَعنًِّتا َوالَ ُمتَـَعنًِّتا الَ َتْسأَُلِىن اْمرَأٌَة ِمنـْ ْرتـَُها ِإنَّ اللََّه ملَْ يـَبـْ
 .« َوَلِكْن بـََعَثِىن ُمَعلًِّما ُمَيسًِّرا

 
 :قال ابن حجر يف فتح الباري

ألزواجه وحلمه عنهن وصربه على ما    ويف احلديث مالطفة النيب •
 .مما يبعثه عليهن الغرية كان يصدر منهن من إدالل وغريه

الغرية حتمل املرأة الكاملة الرأي والعقل على ارتكاب ما ال يليق أن  •
ملا   أن ال خيرب أحدا من أزواجه بفعلها ولكنه  لسؤاهلا النيب حباهلا

علم أن احلامل هلا على ذلك ما طبع عليه النساء من الغرية وحمبة 
 .االستبداد دون ضرائرها مل يسعفها مبا طلبت من ذلك
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ُهنَّ ِإالَّ َأْخبَـْرتـَُها فلم يسعفها مبا طلبت الَ  ! سبحان اهللا  َتْسأَُلِىن اْمرَأٌَة ِمنـْ
 ...يتبع إن شاء اهللا

__________________ 
  
  

 :املوقف اخلامس
 

َها   :َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

َصِفيَُّة َفِحْزٌب ِفيِه َعاِئَشُة َوَحْفَصُة وَ  ُكنَّ ِحْزبـَْنيِ   َأنَّ ِنَساَء َرُسوِل اهللاِ  •
 ، َوَسْوَدُة َواْحلِْزُب اآلَخُر أُمُّ َسَلَمَة َوَسائُِر ِنَساِء َرُسوِل اهللاِ 

فَِإَذا َكاَنْت ِعْنَد  َعاِئَشةَ   َقْد َعِلُموا ُحبَّ َرُسوِل اهللاِ  وََكاَن اْلُمْسِلُمونَ  •
َرَها َحىتَّ ِإَذا َكاَن َأخَّ   َأَحِدِهْم َهِديٌَّة يُرِيُد َأْن يـُْهِديـََها ِإَىل َرُسوِل اهللاِ 

ِيف   ِيف بـَْيِت َعاِئَشَة بـََعَث َصاِحُب اْهلَِديَِّة ِإَىل َرُسوِل اهللاِ   َرُسوُل اهللاِ 
 بـَْيِت َعاِئَشَة،

ُيَكلُِّم النَّاَس   َفَكلََّم ِحْزُب أُمِّ َسَلَمَة فـَُقْلَن َهلَا: َكلِِّمي َرُسوَل اهللاِ  •
َهِديًَّة فـَْليـُْهِدِه إِلَْيِه َحْيُث    ْهِدَي ِإَىل َرُسوِل اهللاِ فـَيَـُقوُل: َمْن أَرَاَد َأْن يُـ 

َكاَن ِمْن بـُُيوِت ِنَسائِِه َفَكلََّمْتُه أُمُّ َسَلَمَة ِمبَا قـُْلَن فـََلْم يـَُقْل َهلَا َشْيًئا 
لََّمْتُه َفَسأَْلنَـَها فـََقاَلْت: َما قَاَل ِيل َشْيًئا فـَُقْلَن َهلَا: َفَكلِِّميِه قَاَلْت :َفكَ 

َها أَْيًضا فـََلْم يـَُقْل َهلَا َشْيًئا َفَسأَْلنَـَها فـََقاَلْت: َما قَاَل ِيل  ِحَني َداَر إِلَيـْ
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َها َفَكلََّمْتُه فـََقاَل َهلَا الَ : َشْيًئا فـَُقْلَن َهلَا َكلِِّميِه َحىتَّ يَُكلَِّمِك َفَداَر إِلَيـْ
 يَْأِتِين َوأَنَا ِيف ثـَْوِب اْمرَأٍَة ِإالَّ تـُْؤِذيِين ِيف َعاِئَشَة فَِإنَّ اْلَوْحَي ملَْ 

 قَاَلْت: فـََقاَلْت: أَتُوُب ِإَىل اِهللا ِمْن أََذاَك يَا َرُسوَل اهللاِ  َعاِئَشةَ 

َفَأْرَسْلَن ِإَىل َرُسوِل   ُمثَّ ِإنـَُّهنَّ َدَعْوَن فَاِطَمَة بِْنَت َرُسوِل اهللاِ  •
ْدَنَك اللََّه اْلَعْدَل ِيف بِْنِت َأِيب َبْكٍر َفَكلََّمْتُه تـَُقوُل: ِإنَّ ِنَساَءَك يـَْنشُ   اهللاِ 

بَِّني َما ُأِحبُّ قَاَلْت بـََلى (زاد مسلم قال: فأحيب  فـََقاَل: يَا بـُنَـيَُّة َأالَ حتُِ
 هذه) فـََرَجَعْت إِلَْيِهنَّ َفَأْخبَـَرتْـُهنَّ فـَُقْلَن اْرِجِعي إِلَْيِه َفأََبْت َأْن تـَْرِجعَ 

َنَب بِْنَت َجْحٍش َفأَتـَْتهُ َفَأْرَسلْ  • َفَأْغَلَظْت َوقَاَلْت: ِإنَّ ِنَساَءَك  َن َزيـْ
َحىتَّ  يـَْنُشْدَنَك اللََّه اْلَعْدَل ِيف بِْنِت اْبِن َأِيب ُقَحاَفَة فـََرفَـَعْت َصْوتـََها

َها تـََناَوَلْت َعاِئَشَة َوْهَي قَاِعَدةٌ  ظُُر ِإَىل لَيَـنْ   َحىتَّ ِإنَّ َرُسوَل اهللاِ  َفَسبَّتـْ
وأرقب طرفه   َعاِئَشَة َهْل َتَكلَُّم (يف رواية مسلم وأنا أرقب رسول اهللا

هل يأذن يل فيها قالت فلم تربح زينب حىت عرفت أن رسول اهللا صلى 
فـََتَكلََّمْت َعاِئَشُة تـَُردُّ َعَلى  اهللا عليه و سلم ال يكره أن أنتصر) قَالَ 

َها َنَب َحىتَّ َأْسَكَتتـْ ِإَىل َعاِئَشَة َوقَاَل ِإنـََّها بِْنُت   َلْت فـََنظََر النَِّيبُّ قَا َزيـْ
 .َأِيب َبْكرٍ 

 
 :قال ابن حجر يف فتح الباري
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لزينب. قال ابن التني: وال أدري من   قال الداودي وفيه عذر النيب •
 .أين أخذه

لطلب العدل مع علمها بأنه   كأنه أخذه من خماطبتها النيب :قلت •
بإطالق   غلبت عليها الغرية فلم يؤاخذها النيب لكن أعدل الناس

 .ذلك

أي يسألنك باهللا العدل واملراد به التسوية بينهن  :يناشدنك اهللا العدل •
 .يف كل شيء من احملبة وغريها

ال حرج على املرء يف إيثار بعض نسائه بالتحف وإمنا الالزم العدل يف  •
قرره ابن بطال عن  املبيت والنفقة وحنو ذلك من األمور الالزمة كذا

مل يفعل ذلك وإمنا فعله الذين   بأن النيب املهلب وتعقبه ابن املنري
ليس من   ألنه  وإمنا مل مينعهم النيب أهدوا له وهم باختيارهم يف ذلك

كمال األخالق أن يتعرض الرجل إىل الناس مبثل ذلك ملا فيه من 
أنه ملك وأيضا فالذي يهدى ألجل عائشة ك التعرض لطلب اهلدية

مع أن الذي يظهر  اهلدية بشرط والتمليك يتبع فيه حتجري املالك
وإمنا وقعت املنافسة لكون العطية تصل  كان يشركهن يف ذلك  أنه

 .إليهن من بيت عائشة

يسعه السكوت إذا  الرجل وأن تنافس الضرائر وتغايرهن على الرجل فيه •
 .تقاولن وال مييل مع بعض على بعض
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@@@  

  
 :الزوجات حكم تعدد •
قد أباح اهللا تعاىل للرجال تعدد الزوجات حيث قال اهللا تعاىل يف كتابه  •

العزيز : ( وإن خفتم أال تُقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من 
لكت النساء مثىن وثالث ورباع فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما م

  )١( .)أميانكم ذلك أدىن أال تعولوا
لتعدد ، فللرجل يف شريعة اإلسالم أن يتزوج فهذا نص يف إباحة ا •

واحدة أو اثنتني أو ثالثاً أو أربعاً ، وال جيوز له الزيادة على األربع ، 
  وLذا قال املفسرون والفقهاء ، وأمجع عليه املسلمون وال خالف فيه .

  ولُيعلم أن التعدد له شروط : •
  العدل - ١ •
، أفادت  ٣) النساء/ لقوله تعاىل : ( فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة •

هذه اآلية الكرمية أن العدل شرط إلباحة التعدد ، فإذا خاف الرجل 
من عدم العدل بني زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة ، كان حمظوراً 

 عليه الزواج بأكثر من واحدة .

وحنو ، واملبيت، والكسوة ، واملقصود بالعدل هنا التسوية بني زوجاته يف النفقة  
  ألمور املادية مما يكون يف مقدوره واستطاعته.ذلك من ا

                                                 
  . )٣ساء آية (سورة الن )٣(
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 :"رمحه اهللا تعاىل يف "فتح الباري ابن حجر قال •
عماد القسم الليل وأن النهار جيوز االجتماع فيه باجلميع لكن بشرط "

  )١(."أن ال تقع اeامعة إال مع اليت هو يف نوبتها
نه ال يستطيعها وأما العدل يف احملبة فغري مكلف Lا ، وال مطالب Lا أل •

 .)ولن تعدلوا بني النساء ولو حرصتم، وهذا هو معىن قوله تعاىل : ( 
  يعين يف احملبة القلبية . )٢(

  القدرة على اإلنفاق على الزوجات : - ٢ •
 وليستعفف الذين ال جيدون( والدليل على هذا الشرط قوله تعاىل : •

  )٣( .)نكاحاً حىت يغنيهم اهللا من فضله
 هذه اآلية الكرمية من يقدر على النكاح ولكنه ال جيده فقد أمر اهللا يف •

وتعذر عليه ، أن يستعفف ، ومن أسباب تعذر النكاح : أن ال جيد ما 
   )٤(ينكح به من مهر ، وال قدرة له على اإلنفاق على زوجته ".

وقد ذهب مجاعة من العلماء إىل أن التعدد أفضل من االقتصار على  •
 زوجة واحدة .

خ بن باز رمحه اهللا هل األصل يف الزواج التعدد أم الواحدة سئل الشيو   •
فأجاب : " األصل يف ذلك شرعية التعدد ملن استطاع ذلك ومل خيف 

                                                 
  فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر العسقالين رمحه اهللا . )٣(
  . )١٢٩سورة النساء آية ( )٣(
  . )٣٣سورة النور آية () ٣(
  ٢٨٦ص ٦املفصل يف أحكام املرأة ج )٣(



  

 

٢٤٤    ابالزواج أحكام وآد

اجلور ملا يف ذلك من املصاحل الكثرية يف عفة فرجه وعفة من يتزوجن 
واإلحسان إليهن ، وتكثري النسل الذي به تكثر األمة ، ويكثر من 

 يعبد اهللا وحده .
ويدل على ذلك قوله تعاىل : ( َوِإْن ِخْفُتْم َأال تـُْقِسطُوا ِيف اْلَيَتاَمى   •

َفاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمثْـَىن َوُثالَث َورُبَاَع فَِإْن ِخْفُتْم َأال 
 )١( .تـَْعِدُلوا فـََواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت أَْميَاُنُكْم َذِلَك أَْدَىن َأال تـَُعوُلوا )

وألنه صلى اهللا عليه وسلم تزوج أكثر من واحدة وقد قال اهللا سبحانه   •
  )٢( .)ُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ وتعاىل : ( َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف رَ 

وقال صلى اهللا عليه وسلم ملا قال بعض الصحابة : أما أنا فال آكل   •
آخر : أما أنا اللحم وقال آخر : أما أنا فأصلي وال أنام ، وقال 

فأصوم وال أفطر وقال آخر : أما أنا فال أتزوج النساء ، فلما بلغ ذلك 
النيب صلى اهللا عليه وسلم خطب الناس فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال : 

( أَنـُْتْم الَِّذيَن قـُْلُتْم َكَذا وََكَذا أََما َواللَِّه ِإينِّ َألْخَشاُكْم لِلَِّه َوأَتْـَقاُكْم َلُه 
ينِّ َأُصوُم َوأُْفِطُر َوُأَصلِّي َوأَْرُقُد َوأَتـََزوَُّج النَِّساَء َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَِّيت َلكِ 

 عليه وسلم يعم الواحدة فـََلْيَس ِمينِّ ) وهذا اللفظ العظيم منه صلى اهللا
 )٣( .والعدد"

                                                 
  . )٣سورة النساء آية () ٣(
  . )٢١آية ( األحزابسورة ) ٣(
  . ٣٨٦لماء البلد احلرام ص ، فتاوى ع ١٠١٥جملة البالغ العدد  )٣(



  

 

٢٤٥    ابالزواج أحكام وآد

قال اإلمام عماد الدين أيب الفداء امساعيل بن عمر بن كثري القرشي  •
  :هـ) يف البداية والنهاية ٧٧٤ الدمشقي (ت

ْعتُ  اْلُمِغريَُة ْبُن  يـَُقوُل: َكانَ  َماِلًكا َوقَاَل اْبُن َوْهٍب مسَِ
َصاِحُب اْلَمْرأَِة اْلَواِحَدِة حيَِيُض َمَعَها َوَميَْرُض َمَعَها، : يـَُقولُ  ُشْعَبةَ 

  .َوَصاِحُب اْلَمْرأَتـَْنيِ بـَْنيَ نَارَْيِن َتْشَتِعَالنِ 
يـَتَـَزوَُّج أَْربـََعًة َمًعا َويُطَلُِّقُهنَّ َمًعا، َوقَاَل َعْبُد اللَِّه ْبُن نَاِفٍع الصَّاِئُغ: وَكاَن  •

َأْحَصَن اْلُمِغريَُة َثَالَمثِاَئِة اْمرَأٍَة. َوقَاَل َغيـْرُُه: أَْلَف اْمرَأٍَة. َوِقيَل: ِماَئَة اْمرَأٍَة. 
  .اهـ .ْعَلمُ َوِقيَل: َمثَاِنَني اْمرَأًَة. فَاللَُّه أَ 

•   
 فتوى الشيخ بن باز يف حكم من أنكر جواز تعدد الزوجات •

•  
بعض النساء يفضلن العادات االجتماعية يف أوروبا أو يف الغرب 

عموماً، أو يف البالد غري اإلسالمية، ويقلن يف ذلك: إن تعدد الزوجة 
ممنوع، وهنا مثالً يف احلكم الشرعي يباح تعدد الزوجة، فما احلكم يف 

  صاق هذه التهمة يف اإلسالم؟إل
  :واجلواب

من كره تعدد الزوجات وزعم أن عدم التعدد هو أفضل هو كافر ومرتد 
عن اإلسالم، ألنه نعوذ باهللا منكر حلكم اهللا وكاره ملا شرع اهللا، واهللا 

يقول سبحانه: ذلك بأVم كرهوا ما أنزل اهللا فأحبط أعماهلم، من كره 
الذي يكره تعدد الزوجات ويرى أن الشريعة ما أنزل اهللا حبط عمله، ف



  

 

٢٤٦    ابالزواج أحكام وآد

قد ظلمت، أو أن حكم اهللا يف هذا ناقص أو مو طيب، أو أن ما 
يفعلونه يف بالد النصارى من الوحدة أن هذا أوىل وأفضل هذا كله ردة 

نعوذ باهللا، كالذي يقول أن فرض الصالة ما هو  على اإلسالم،
بدون صيام  مناسب، لو ترك الناس بدون صالة كان أحسن أو

أحسن، أو بدون زكاة يكون أحسن، من قال هذا فهو كافر، من قال 
أن عدم الصالة أوىل أو عدم الصيام أوىل أو عدم الزكاة أوىل، أو عدم 
احلج أوىل كان كافراً، وهكذا لو قال: ال بأس أن حيكم بغري الشريعة، 

ما  جيوز، ولو قال حكم الشريعة أفضل، لكن إذا قال إن احلكم بغري
أنزل اهللا جائز أو أنه حسن، كل هذا ردة عن اإلسالم نعوذ باهللا، 

فاحلاصل أن من كره ما أنزل اهللا وما شرعه اهللا فهو مرتد، وهكذا من 
أحب أو رضي مبا حرم اهللا وقال إنه طيب وأنه مناسب كالزنا والسرقة 

  .يكون كافراً أيضاً، نسأل اهللا العافية
•    
  : ؤال وجوابويف سؤال ملوقع اإلسالم س •
كانت عندي رغبة حقيقية يف اإلسالم . وقد زرت هذا املوقع س :   •

ألتعرف على كيفية الدخول يف هذا الدين . وبينا أنا أتصفح املوقع ، 
تعرفت على أمور كثرية متعلقة Lذا الدين مل أكن أعرفها من قبل . 
وهذه األمور شوشت علي ، ورمبا أوصلتين إىل مرحلة العدول عن 

خول يف اإلسالم . أنا آسف ألين أشعر بذلك ، لكنها احلقيقة . الد
وأحد األمور اليت أزعجتين هو تعدد الزوجات ، فأنا أريد أن أعرف أين 



  

 

٢٤٧    ابالزواج أحكام وآد

ورد ذلك يف القرآن ، أرجو أن تقدم يل إرشادات متكنين من العيش 
    وفق تلك الصورة دون أن أفقد صوايب .

 احلمد هللاجلواب : 
رسالة بدين اإلسالم الذي أخرب سبحانه بأنه ال يقبل فإن اهللا قد ختم ال •

دينًا غريه فقال : ( إن الدين عند اهللا اإلسالم ومن يبتغ غري اإلسالم 
  .٨٥ديناً فلن يٌبقل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين ) آل عمران/

وتراجعك عن دين اإلسالم يعترب خسارة لك وفقٌد للسعادة اليت كانت  •
  ت يف اإلسالم .تنتظرك لو أنك دخل

فعليك باملبادرة بالدخول يف اإلسالم ، وإياك والتأخري فقد يؤدي بك  •
  التأخري إىل ما ال ُحتمد عقباه ...

وأما ما ذكرت من أن السبب يف تراجعك عن اإلسالم هو تعدد  •
الزوجات ، فإليك أوًال حكم التعدد يف اإلسالم مث اِحلَكم والغايات 

  احملمودة من التعدد ...
  ًال : ُحكم التعدد يف اإلسالم :أو  •
  النص الشرعي يف إباحة التعدد : - •
قال اهللا تعاىل يف كتابه العزيز : ( وإن خفتم أال تُقسطوا يف اليتامى  •

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث ورباع فإن خفتم أال 
   )١( تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أميانكم ذلك أدىن أال تعولوا )

                                                 
  ).٣آية ( النساء سورة) ٣(



  

 

٢٤٨    ابالزواج أحكام وآد

يف إباحة التعدد فقد أفادت اآلية الكرمية إباحته ، فللرجل  فهذا نص •
يف شريعة اإلسالم أن يتزوج واحدة أو اثنتني أو ثالثًا أو أربعًا ، بأن 
يكون له يف وقت واحد هذا العدد من الزوجات ، وال جيوز له الزيادة 
على األربع ، وLذا قال املفسرون والفقهاء ، وأمجع عليه املسلمون وال 

  الف فيه .خ
  ولُيعلم بأن التعدد له شروط : •
  أوًال : العدل •
  )١( .)لقوله تعاىل : (فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة •
أفادت هذه اآلية الكرمية أن العدل شرط إلباحة التعدد ، فإذا خاف  •

الرجل من عدم العدل بني زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة ، كان 
ة . واملقصود بالعدل املطلوب من حمظورًا عليه الزواج بأكثر من واحد

الرجل إلباحة التعدد له ، هو التسوية بني زوجاته يف النفقة والكسوة 
  واملبيت وحنو ذلك من األمور املادية مما يكون يف مقدوره واستطاعته .

وأما العدل يف احملبة فغري مكلف Lا ، وال مطالب Lا ألنه ال يستطيعها  •
أن تعدلوا بني النساء  : ( ولن تستطيعوا، وهذا هو معىن قوله تعاىل 

   )٢( .)ولو حرصتم
  ثانياً : القدرة على اإلنفاق على الزوجات : •

                                                 
  ).٣آية ( النساء سورة) ٣(
  ).١٢٩آية ( النساء سورة) ٣(



  

 

٢٤٩    ابالزواج أحكام وآد

 والدليل على هذا الشرط قوله تعاىل : (وليستعفف الذين ال جيدون •
  )١( .)نكاحاً حىت يغنيهم اهللا من فضله

بأي  فقد أمر اهللا يف هذه اآلية الكرمية من يقدر على النكاح وال جيده •
وجه تعذر أن يستعفف ، ومن وجوه تعذر النكاح : من ال جيد ما 

   )٢(ينكح به من مهر ، وال قدرة له على اإلنفاق على زوجته ".
  ثانياً : احلكمة من إباحة التعدد : •
التعدد سبب لتكثري األمة ، ومعلوم أنه ال حتصل الكثرة إال بالزواج  - ١ •

دد الزوجات أكثر مما حيصل . وما حيصل من كثرة النسل من جراء تع
  بزوجة واحدة .

ومعلوم لدى العقالء أن زيادة عدد السكان سبب يف تقوية األمة ،  •
لو أحسن  –وزيادة األيدي العاملة فيها مما يسبب ارتفاع االقتصاد 
ودع عنك  –القادة تدبري أمور الدولة واالنتفاع من مواردها كما ينبغي 

البشرية خطر على موارد األرض وأVا أقاويل الذين يزعمون أن تكثري 
ال تكفيهم فإن اهللا احلكيم الذي شرع التعدد قد تكّفل برزق العباد 
وجعل يف األرض ما يغنيهم وزيادة وما حيصل من النقص فهو من ظلم 
اإلدارات واحلكومات واألفراد وسوء التدبري ، وانظر إىل الصني مثًال 

لسكان ، وتعترب من أقوى دول أكرب دولة يف العامل من حيث تعداد ا
العامل بل وُحيسب هلا ألف حساب ، كما أVا من الدول الصناعية 

                                                 
  ) .٣٣ور آية (الن سورة) ٣(
  ٢٨٦ص ٦املفصل يف أحكام املرأة ج )٣(



  

 

٢٥٠    ابالزواج أحكام وآد

الكربى . فمن ذا الذي يفكر بغزو الصني وجيرؤ على ذلك يا ترى ؟ 
  وملاذا ؟

تبني من خالل اإلحصائيات أن عدد النساء أكثر من الرجال ،  - ٢ •
ن من النساء من ستبقى فلو أن كل رجل تزوج امرأًة واحدة فهذا يعين أ

  بال زوج ، مما يعود بالضرر عليها وعلى اeتمع :
أما الضرر الذي سيلحقها فهو أVا لن جتد هلا زوجًا يقوم على  •

مصاحلها ، ويوفر هلا املسكن واملعاش ، وحيصنها من الشهوات احملرمة 
، وترزق منه بأوالد تقرُّ Lم عينها ، مما قد يؤدي Lا إىل االحنراف 

  والضياع إال من رحم ربك .
وأما الضرر العائد على اeتمع فمعلوم أن هذه املرأة اليت ستجلس بال  •

زوج ، قد تنحرف عن اجلادة وتسلك طرق الغواية والرذيلة ، فتقع يف 
مما يؤدي إىل انتشار  –نسأل اهللا السالمة  -مستنقع الزنا والدعارة 

وغريه من األمراض  الفاحشة فتظهر األمراض الفتاكة من اإليدز
املستعصية املعدية اليت ال يوجد هلا عالج ، وتتفكك األسر ، ويولد 

  أوالد جمهويل اهلوية ، ال يَعرفون من أبوهم ؟
فال جيدون يداً حانية تعطف عليهم ، وال عقالً سديداً ُحيسن تربيتهم ،  •

فإذا خرجوا إىل احلياة وعرفوا حقيقتهم وأVم أوالد زنا فينعكس ذلك 
على سلوكهم ، ويكونون عرضة لالحنراف والضياع ، بل وسينقمون 
على جمتمعاNم ، ومن يدري فرمبا يكونون معاول اهلدم لبالدهم ، 

  وقادة للعصابات املنحرفة ، كما هو احلال يف كثري من دول العامل .



  

 

٢٥١    ابالزواج أحكام وآد

الرجال عرضة للحوادث اليت قد تودي حبياNم ، ألVم يعملون يف  - ٣ •
وهم جنود املعارك ، فاحتمال الوفاة يف صفوفهم أكثر  املهن الشاقة ،

منه يف صفوف النساء ، وهذا من أسباب ارتفاع معدل العنوسة يف 
  صفوف النساء ، واحلل الوحيد للقضاء على هذه املشكلة هو التعدد .

من الرجال من يكون قوي الشهوة ، وال تكفيه امرأة واحدة ، ولو  - ٤ •
ال ُيسمح لك إال بامرأة واحدة لوقع يف املشقة  ُسدَّ الباب عليه وقيل له

  الشديدة ، ورمبا صرف شهوته بطريقة حمرمة .
أضف إىل ذلك أن املرأة حتيض كل شهر وإذا ولدت قعدت أربعني  •

يومًا يف دم النفاس فال يستطيع الرجل مجاع زوجته ، ألن اجلماع يف 
التعدد عند احليض أو النفاس حمرم ، وقد ثبت ضرره طبيًا . فأُبيح 

  القدرة على العدل .
التعدد ليس يف دين اإلسالم فقط بل كان معروفًا عند األمم  - ٥ •

السابقة ، وكان بعض األنبياء متزوجًا بأكثر من امرأة ، فهذا نيب اهللا 
سليمان كان له تسعون امرأة ، وقد أسلم يف عهد النيب صلى اهللا عليه 

ء ، وبعضهم خبمس وسلم رجال بعضهم كان متزوجًا بثمان نسا
  فأمرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم بإبقاء أربع نساء وطالق البقية .

" قد تكون الزوجة عقيمة أو ال تفي حباجة الزوج أو ال ميكن  - ٦ •
معاشرNا ملرضها ، والزوج يتطلع إىل الذرية وهو تطلع مشروع ، ويريد 

ل إال بالزواج ممارسة احلياة الزوجية اجلنسية وهو شيء مباح ، وال سبي



  

 

٢٥٢    ابالزواج أحكام وآد

بأخرى ، فمن العدل واإلنصاف واخلري للزوجة نفسها أن ترضى بالبقاء 
  زوجة ، وأن يسمح للرجل بالزواج بأخرى .

وقد تكون املرأة من أقارب الرجل وال معيل هلا ، وهي غري متزوجة  - ٧ •
، أو أرملة مات زوجها ، ويرى هذا الرجل أن من أحسن اإلحسان هلا 

ه زوجة مع زوجته األوىل ، فيجمع هلا بني اإلعفاف أن يضمها إىل بيت
واإلنفاق عليها ، وهذا خري هلا من تركها وحيدة ويكتفي باإلنفاق 

  عليها .
هناك مصاحل مشروعة تدعو إىل األخذ بالتعدد : كاحلاجة إىل  - ٨ •

توثيق روابط بني عائلتني ، أو توثيق الروابط بني رئيس وبعض أفراد 
أي  –يرى أن مما حيقق هذا الغرض هو املصاهرة رعيته أو مجاعته ، و 

  وإن ترتب عليه تعدد الزوجات . –الزواج 
  اعرتاض : •
قد يعرتض البعض ويقول : إن يف تعدد الزوجات وجود الضرائر يف  •

البيت الواحد ، وما ينشأ عن ذلك من منافسات وعداوات بني 
هذا  الضرائر تنعكس على من يف البيت من زوج وأوالد وغريهم ، و
  ضرر ، والضرر يزال ، وال سبيل إىل منعه إال مبنع تعدد الزوجات .

  دفع االعرتاض : •
واجلواب : أن النزاع يف العائلة قد يقع بوجود زوجة واحدة ، وقد ال  •

يقع مع وجود أكثر من زوجة واحدة كما هو املشاهد ، وحىت لو 
مع الزوجة سلمنا باحتمال النزاع واخلصام على حنو أكثر مما قد حيصل 



  

 

٢٥٣    ابالزواج أحكام وآد

الواحدة فهذا النزاع حىت لو اعتربناه ضررًا وشرًا إال أنه ضرر مغمور يف 
خري كثري وليس يف احلياة شر حمض وال خري حمض ، واملطلوب دائماً 
تغليب ما كثر خريه وترجيحه على ما كثر شره ، وهذا القانون هو 

  املأخوذ واملالحظ يف إباحة تعدد الزوجات .
حلق يف مسكن شرعي مستقل ، وال جيوز للزوج مث إن لكل زوجة ا •

  إجبار زوجاته على العيش يف بيت واحد مشرتك .
  اعرتاض آخر : •
إذا كنتم تبيحون التعدد للرجل ، فلماذا ال تبيحون التعدد للمرأة ،  •

  مبعىن أن املرأة هلا احلق يف أن تتزوج أكثر من رجل ؟
  اجلواب على هذا االعرتاض : •
تُعطى حق تعدد األزواج ، بل حيّط من قدرها  املرأة ال يفيدها أن •

وكرامتها ، وُيضيع عليها نسب ولدها ؛ ألVا مستودع تكوين النسل ، 
وتكوينه ال جيوز أن يكون من مياه عدد من الرجال وإال ضاع نسب 
الولد ، وضاعت مسؤولية تربيته ، وتفككت األسرة ، واحنلت روابط 

ئز يف اإلسالم ، كما أنه ليس يف األبوة مع األوالد ، وليس هذا جبا
  )٢).اهـ.(١( .ملرأة ، وال الولد وال اeتمع "مصلحة ا

•  

                                                 
  .٢٩٠ص  ٦املفصل يف أحكام املرأة ج) (١
  .  موقع اإلسالم سؤال ) (٢



  

 

٢٥٤    ابالزواج أحكام وآد

فوائد الزواج من أكثر  توصل باحثون ىف جامعة شفيلد الربيطانية اىل •
فإذا كان لدى الرجل أكثر من زوجة فهن  من امرأة يف نفس الوقت،

لفرتة أطول من يعتنني به وحىت الرجل الذي يقرتن بامرأة واحدة يعيش 
 .. العازب

وباالطالع على إحصاءات أعدNا منظمة الصحة العاملية حول البلدان 
اليت تسمح بتعدد الزوجات والنتائج االجيابية لذلك ومنها أن عمر 

 .%١٢الزوج الذي يقرتن بأخرى يزداد أكثر من غريه بنسبة 
رت يف وذكرت صحيفة (الدايلي مايل) الربيطانية أن الدراسة اليت نش

العدد االخري من جملة (نيو ساينتيست) أشارت إىل أن الرجل الذي 
يتزوج من أكثر من امرأة وتكون لديه عائلة كبرية حيظى برعاية أفضل 

.خالل مرحلة الكهولة ويعيش لفرتة أطول 
وقال االختصاصى ىف تطور علم النفس النس ووركمان من جامعة  •

كان لدى الرجل أكثر من زوجة باث سبا الربيطانية اجلمعة: انه إذا  
فقد يعتنني به ويعيش لفرتة أطول، مشرياً إىل فوائد الزواج ألنه يعرف 

أنه حىت الرجل الذي يقرتن بامرأة واحدة يعيش لفرتة أطول من 
 .العازب
نقول : العمر مقدر من اهللا تعاىل ، لكن التعدد من السعادة  ***

  )١( .، واهللا أعلم والراحة وزيادة السكينة واملودة والرمحة
  

                                                 
  .  من ملتقى أهل احلديث ) (١



  

 

٢٥٥    ابالزواج أحكام وآد

@@@ 
  

  المرأة مع أھل زوجھاعالقة 
اعلمي أخيت املسلمة حفظك اهللا Lذا الدين العظيم إذا إنَِّك خدمِت والدة 
زوجك أو والده وأطعتيهم باملعروف وفيما يرضي اهللا تعاىل فإنَّ ذلك يُعد من 

الدك ألو  اإلحسان لزوجك وسيأجرك اهللا تعاىل على ذلك مث ييسر اهللا زوجات
ووالد زوجك هو من حمارمك وجيوز لك خدمته خيدموك  ويراعوا شئونك، 

  واإلشراف عليه . 
أنا امرأة أقوم خبدمة والد زوجي وهو  سئل فضيلة الشيخ حممد صاحل العثيمني:

  رجل ليس له أحد غري زوجي فهل يل حق يف غسله واإلشراف عليه ؟
شكرين عليه ألنه من فأجاب: أما قيامك خبدمة والد زوجك فهذا أمر ت

اإلحسان إىل هذا الرجل الكبري ومن اإلحسان إىل زوجك أيضًا ولك أن 
يستطيع أن يغسل نفسه فذاك  عدا الفرجني أما الفرجان فإن كانتغسليه فيما 
حرج عليك أن تغسليه بشرط  ن تغسليه وإذا كان ال يستطيع فالوال جيوز لك أ

شري مس عورته كما جيب أن تغضي أن ترتدين قفازين على يديك حىت ال تبا
من الناس  البصر عن النظر إىل عورته ألنه ال جيوز لك أن تنظري إىل عورة أحد

  ) ١زوجك وكذا املثل( إال

                                                 
  ) .٢/٧٧٥) فتاوى الشيخ حممد صاحل العثيمني (  ١(



  

 

٢٥٦    ابالزواج أحكام وآد

وعليك أخيت املسلمة كذلك بإبعاد التليفزيون عن البيـت وأن جتنـيب أوالدك هـذا 
ا اهللا بــه الشــر الكبــري ، ألن غالــب مــا يبــث فيــه مــن الشــر والســموم والفســاد مــ

  عليم، فهو يريب الطفل على الفساد العقدي واخللقي .
  وأنت راعية يف بيت زوجك ومسؤولة عن رعيتك .

كلُّكــم «عــن ابــن عمــَر رضــي اهللا عنهمــا عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال: ف
 راٍع وكلُّكــم َمســؤوٌل عــن َرعيَّتــه، واألمــُري راٍع، والرجــُل راٍع علــى أهــِل بيتــِه، واملــرأةُ 

  )١(».راعيٌة على بيِت َزوِجها َوَوِلِدِه، فكلُّكم راٍع وكلكم مسؤوٌل عن رعيَّته
ورعاية املرأة تدبري أمر البيت واألوالد واخلدم والنصيحة للزوج قال ابن حجر: 

يف كل ذلك،ورعاية اخلادم حفظ ما حتت يده والقيام مبا جيب عليه من 
    )٢( خدمته.

@@@ 
  لسفر معھاحكم مصافحة أم الزوجة وا

 جيوز للزوج مصافحة أم زوجته وكذلك حيق له السـفر معهـا ألVـا مـن حمارمـه    
((وأمهــــــات ، فعنــــــدما ذكــــــر اهللا تعــــــاىل احملرمــــــات مــــــن النســــــاء ، قــــــال تعــــــاىل : 

      .نسائكم)
هــل جيــوز  وســئل الشــيخ صــاحل بــن فــوزان بــن عبــد اهللا الفــوزان :               

  ها ؟مصافحة أم الزوجة والسفر مع
                                                 

) ، ٤٦٨٠) ، بـــاب اْلَمـــْرأَُة رَاِعيَـــٌة ِيف بـَْيـــِت َزْوِجَهـــا ، ومســـلم بـــرقم (٥٠٧٩)  رواه البخـــاري بـــرقم (٢(
  باب فضيلة األمري العادل وعقوبة اجلائر واحلث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال املشقة عليهم .

 فتح الباري )(٢



  

 

٢٥٧    ابالزواج أحكام وآد

نعــم ؛ ال بــأس بــذلك ، ألVــا مــن حمارمــه ؛ ألن اهللا جــل وعــال فأجــاب:        
ــأس أن  حــرم أم الزوجــة علــى زوج ابنتهــا حترميــاً مؤبــداً ، فهــي مــن حمارمــك ؛ ال ب
تصافحها وأن تسافر Lا وتكون حمرمـاً Lـا ؛ إال إذا خشـيت مـن الفتنـة فإنـك ال 

د فتنـــة أو ثــوران شــهوة ؛ فـــال تصــافحها ، كمــا إذا خشــيت مـــن املصــافحة وجــو 
تصافحها ، أما مل يكن هناك حمذور ؛ فال بأس بذلك أن تصافحها وأن تسافر 
ـــــى  Lـــــا وتكـــــون حمرمـــــاً هلـــــا ؛ ألVـــــا أصـــــبحت مـــــن حمارمـــــك مبوجـــــب العقـــــد عل

   )١(.}َوأُمََّهاُت ِنَساِئُكْم  {:ابنتها،وقال تعاىل يف تعداد احملرمات من النساء
  )٢(نسائكم. أي: حرمت عليكم أمهات

هل جيوز لزوجيت أن تصافح ويف سؤال ملوقع االسالم سؤا لوجواب ورد فيه : 
 والدي ؟
نعم، جيوز ذلك ، ألن الرجل إذا عقد على امرأة َحُرَم  : احلمد هللا اإلجابة

  عليها أبوه ، وابنه من غريها ، وَحُرَم عليه أمها ، وابنتها من غريه . 
   . وهذا يسمى التحرمي باملصاهرة 

ودليل حترمي والد الزوج على زوجة ابنه قوله تعاىل يف ذكر احملّرمات من النساء : 
  )٣(.}{َوَحالِئُل أَبـَْناِئُكُم الَِّذيَن ِمْن َأْصالِبُكمْ 

  ي الزوجة حرام على والد زوجها . فحليلة االبن وه

                                                 
   ) .٤٠٢٦) صحيح اجلامع حديث رقم ((١
  )٢٢) النساء آية (١(
  )٢٣) سورة النساء آية (١(



  

 

٢٥٨    ابالزواج أحكام وآد

وا َما : {َوال تـَْنِكحُ الزوج على زوجة أبيه، قوله تعاىلوالدليل على حترمي ابن 
  )١.(}َنَكَح آبَاؤُُكْم ِمَن النَِّساِء ِإال َما َقْد َسَلفَ 

وأما الدليل على حترمي أم الزوجة على زوج ابنتها فقوله تعاىل يف ذكر احملرمات 
  )٢(.}من النساء : {َوأُمََّهاُت ِنَساِئُكمْ 

 وهؤالء الثالثة ( والد الزوج ، وابنه ، وأم الزوجة ) يثبت التحرمي يف حقهم
  ، وال يشرتط الدخول بالزوجة .  مبجرد العقد

أما بنت الزوجة فال حترم على زوج أمها، إال إذا دخل بأمها، لقول اهللا تعاىل : 
{َوَربَائُِبُكُم الالِيت ِيف ُحُجورُِكْم ِمْن ِنَساِئُكُم الالِيت َدَخْلُتْم Lِِنَّ فَِإْن ملَْ َتُكونُوا 

  )٣(.}َدَخْلُتْم Lِِنَّ َفال ُجَناحَ 
  .  والربيبة هي : بنت الزوجة

  ) ٥٢٤،  ٩/٥١٤انظر املغين (
يصافحها وخيلو Lا ويسافر واحلاصل أن والد الزوج من حمارم زوجة ابنه فله أن 

  واهللا تعاىل أعلم .Lا . 
  

@@@ 

                                                 
  )٢٢) النساء آية (١(
  )٢٣) سورة النساء آية (١(
  )٢٣) سورة النساء آية (١(



  

 

٢٥٩    ابالزواج أحكام وآد

  حكم مصافحة النساء واألقارب
لت: أVا قا -عنها رضي اهللا-روى البخاري يف صحيحه عن أم املؤمنني عائشة 

املؤمنــات  أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم كــان ميــتحن مــن هــاجر إليــه مــن
 -قولــه إىل-Lـذه اآليـة بقـول اهللا: "يـا أيهــا النـيب إذا جـاءك املؤمنـات يبايعنـك" 

"غفــور رحــيم". قــال عــروة: قالــت عائشــة: فمــن أقــرأ Lــذا الشــرط مــن املؤمنــات، 
  د بايعتك )). هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: (( ق قال

يـد امـرأة قـط يف املبايعـة، مـا يبـايعهن إال بقولـه:  كالمـاً، وال واهللا مـا مسـت يـده
هـل  وسـئل فضـيلة الشـيخ حممـد صـاحل العثيمـني: .(( (( قـد بايعتـك علـى ذلـك

  جيوز مصافحة النساء األقارب من وراء حائل ؟
عليـــه يف النســـاء األقـــارب إن كـــن حمـــارم لإلنســـان يعـــين مـــن احملرمـــات  فأجـــاب:

النكاح فإنه جيوز أن يصافحهن من وراء حائل ومباشرة ألن احملرم جيوز أن ينظر 
ـــيت هـــو حمـــرم هلـــا وجههـــا وكفيهـــا وقـــدميها ومـــا ذكـــره أهـــل العلـــم يف  مـــن املـــرأة ال
ذلك . وأمـا إذا كانـت القريبـة ليسـت حمرمـاً فإنـه ال جيـوز أن يصـافحها ال حبائـل 

ــت مــن عــادNم  أن يصــافحوهن فإنــه جيــب علــى املــرء أن وال بدونــه حــىت لــو كان
للشرع فإن املس أعظم من النظر وتتحرك الشـهوة  فةٌ ليبطل تلك العادة ألVا خما

بـاملس أعظـم مـن حتركهـا بـالنظر غالبـاً فـإذا كـان اإلنسـان ال ينظـر إىل كـف امـرأة 
  )١ليست من حمارمه فكيف يقبض على هذا الكف . (
@@@ 

  
                                                 

  ) .٢/٩٠١) فتاوى الشيخ حممد صاحل العثيمني ( ٢(



  

 

٢٦٠    ابالزواج أحكام وآد

  وجھا لغیر حاجة    المرأة في البیت وعدم خرمكث 
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4í n<rW{ $# ( z̀ ôJÏ%r& ur no4q n=¢Á9 $# öúüÏ?#uä ur no4q ü2̈ì9 $# z̀ ÷èÏÛr& ur ©! $# ÿ¼ ã& s!q ßôuëur 4 $ yJ̄RÎ) 

ßâÉ Ìç ãÉ ª! $# |= Ïd õã ãã Ï9 ãNà6Ztã }§ô_Íhç9 $# ü@ ÷dr& ÏM øèt7 ø9 $# ö/ ä.tç ÎdgsÜ ãÉ ur #Zéç Îg ôÜ s? ÇÌÌÈ 
{ ).١(    

 ،أي الــزمن بيــوتكن فــال ختــرجن لغــري حاجــة ، قــال ابــن كثــري:وقــرن يف بيــوتكنقولــه : 
 ال: " rكمـــا قـــال رســـول اهللا   ،ومـــن احلـــوائج الشـــرعية الصـــالة يف املســـجد بشـــرطه
    .)٢("متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا وليخرجن وهن تفالت

    )٣".(وبيوNن خري هلن" :وايةويف ر 
  قوله : تفالت : أي غري متطيبات .

وجيــــب عليــــك االهتمــــام مبظهــــرك ومالبســــك وهيئتــــك ، فاحرصــــي 
علــى النظافــة والطيــب ، وتكــون علــى وجهــك االبتســامة والبشاشــة داخــل 
بيتك مع زوجك وأوالدك، كما ال جيوز لك وضع الطيب خـارج البيـت ، 

                                                 
 ) .٣٣اآلية ( سورة األحزاب )(١
، بـــاب األمـــر خبـــروج النســـاء إىل املســـاجد  تفـــالت ، ومـــوارد ) ١٦٧٩) صـــحيح ابـــن خزميـــة بـــرقم ((٢

) ، بـــاب دخـــول النســـاء املســـجد وصـــالNن فيـــه ويف بيـــوNن ، وابـــن حبـــان بـــرقم ٣٢٦الظمـــآن بـــرقم (
) ، بــاب النهــي عــن منــع النســاء عــن املســاجد وكيــف خيــرجن إذا ١٢٧٩) ، والــدارمي بــرقم (١٢١١(

 خرجن ،        
 ) .٣/٤٨٣) تفسري ابن كثري ((٣



  

 

٢٦١    ابالزواج أحكام وآد

يـــت بـــالبخور والرائحـــة الطيبـــة ،.وعلـــى واحرصـــي كـــذلك علـــى تطييـــب الب
املرأة أن تتجنب يف بيتها ما Vى عنـه الشـارع احلكـيم ومـن ذلـك الصـلبان 

  والصور اليت تكون على الستائر والوسائد .
، فقــام النــيب  فعــن عائشــة رضــي اهللا عنهــا: أVــا اشــرتت منرقــة فيهــا تصــاوير

r ال: "مـــــا هـــــذه بالبـــــاب فلـــــم يـــــدخل، فقلـــــت أتـــــوب إىل اهللا ممـــــا آذيـــــت. قـــــ
  النمرقة؟" قالت: لتجلس عليها وتوسدها. 

قـال: "إن أصـحاب هــذه الصـور يعــذبون يـوم القيامــة، يقـال هلــم أحيـوا مــا 
  .)١(خلقتم، وإن املالئكة ال تدخل بيتاً فيه الصورة"

مـــن ســفر، وقـــد ســـرتت بقـــرام يل علـــى  rوعنهــا قــــالت: قـــدم رســـول اهللا 
هتكـه، وقـال: "أشـد النـاس عـذاباً  rاهللا  سهوة يل فيها متاثيل، فلمـا رآه رسـول

  .)٢(يوم القيامة الذين يضاهون خبلق اهللا" قالت فجعلناه وسادة أو وسادتني" 
الصَّــــفيق مــــن صــــوف ذي أْلــــوان واإلضــــافة فيــــه   :وقيــــل ،الِســــْرت الرقيــــق: الِقــــرام  

وقيــــل الِقــــرام الِســــرت الرقيــــق وراء الِســــْرت الغلــــيظ ولــــذلك ، كقولــــك ثَــــوُب قمــــيصٍ 
  )٣.( افأض

 rوعن عمران بن حطان، أن عائشة رضي اهللا عنها، حدثته: "أن النيب 
  . )١(مل يكن يرتك يف بيته شيئاً فيه تصاليب إال نقضه" 

                                                 
  ) .٢١٠٧)، ومسلم برقم (٥٩٥٧) رواه البخاري برقم (١(
  ) .٢١٠٧)، ومسلم برقم (٥٩٥٤) رواه البخاري برقم (٢(

 ) .٤/٤٩) النهاية يف غريب احلديث ((٣



  

 

٢٦٢    ابالزواج أحكام وآد

  : أي نبذه ونكثه وألقاه .نقضه 
يتبني لنا فيما سبق أن التصـاوير مـن ذوات األرواح أو الصـلبان إذا كانـت 

ـــــس أو الســـــتائر أو حنوهـــــا، ال  جيـــــوز لبســـــها أو تعليقهـــــا، فالواجـــــب علـــــى املالب
  طمسها ونقضها. 

@@@ 
  لبس المرأة للقصیر أمام أوالدھا ومحارمھا

  سئل فضيلة الشيخ حممد الصاحل ابن عثيمني عن هذا فأجاب : 

لبس املالبس الضيقة اليت تبني مفاتن املرأة ، وتربز ما فيه الفتنة : حمرم ؛ ألن 

نفان من أهل النار مل أرمها بعد ؛ رجال النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : " ص

ونساء   -يعين : ظلماً وعدواناً  -معهم سياط كأذناب البقر يضربون Lا الناس 

  كاسيات عاريات مائالت مميالت " . 

فقد ُفسِّر قوله " كاسيات عاريات " : بأVن يلبسن ألبسة قصرية ، ال تسرت ما 

ألبسة خفيفة ال متنع من رؤية ما جيب سرته من العورة ، وفسر : بأVن يلبسن 

                                                                                                                       
  ) .٥٩٥٢) رواه البخاري برقم (٤(



  

 

٢٦٣    ابالزواج أحكام وآد

وراءها من بشرة املرأة ، وفسرت : بأن يلبسن مالبس ضيقة ، فهي ساترة عن 

  الرؤية لكنها مبدية ملفاتن املرأة . 

وعلى هذا : فال جيوز للمرأة أن تلبس هذه املالبس الضيقة ، إال ملن جيوز هلا 

له وج وزوجته عورة ، لقو إبداء عورNا عنده ، وهو الزوج ؛ فإنه ليس بني الز 

ا ملكت أمياVم والذين هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو متعاىل {

  ،)١.(}فإVم غري ملومني

يعين من  - وقالت عائشة : كنُت أغتسل أنا والنيب صلى اهللا عليه وسلم  

  ِمن إناء واحد ، ختتلف أيدينا فيه .  -اجلنابة 

  ة بينهما . فاإلنسان بينه وبني زوجته ال عور 

  وأما بني املرأة واحملارم : فإنه جيب عليها أن تسرت عورNا . 

                                                 
  ) .٦-٥) سورة املؤمنون آية (١(



  

 

٢٦٤    ابالزواج أحكام وآد

والضيِّق ال جيوز ال عند احملارم ، وال عند النساء إذا كان ضيِّقاً شديداً يبنيِّ 

   )١.(مفاتن املرأة . أ.هـ

  . وقال الشيخ صاحل الفوزان حفظه اهللا :  ٢

أمام أوالدها وحمارمها ، وال تكشف  ال جيوز للمرأة أن تلبس القصري من الثياب

بس القصري عندهم إال ما جرت به العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة ، وإمنا تل

   )٢.(عند زوجها فقط . أ.هـ

) ، مجعها  ٤١٨،  ٤١٧/  ١: " فتاوى املرأة املسلمة " (  -هلما  -انظر 

  أشرف عبد املقصود . 

  . وقال الشيخ صاحل الفوزان أيضاً : ٢

                                                 
  .)  ٨٢٥/  ٢فتاوى الشيخ حممد الصاحل ابن عثيمني " (  )١(
  ) . ١٧٠/  ٣املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل الفوزان " (  )١(



  

 

٢٦٥    ابالزواج أحكام وآد

شك أن لبس املرأة للشيء الضيِّق الذي يبنيِّ مفاتن جسمها : ال جيوز ، إال ال 

عند زوجها فقط ، أما عند غري زوجها : فال جيوز ، حىت لو كان حبضرة النساء 

ا تكون قدوة سيئة لغريها ، إذا رأينها تلبس هذا : يقتدين Lا .  َّV( و) أل ،  

والساتر عن كل أحد ، إال عن وأيضاً : هي مأمورة بسرت عورNا بالضايف 

زوجها ، تسرت عورNا عن النساء كما تسرتها عن الرجال ، إال ما جرت العادة 

ة إىل كشفه . بكشفه عن النساء ، كالوجه واليدين والقدمني ، مما تدعو احلاج

  . )١.(أ.هـ 

وقال املرداوي رمحه اهللا : ( يباح للرجل نظر وجه ورقبة ورأس وساق من ذات 

   .  واهللا تعاىل أعلم.)٢.( )حمرم 

@@@ 
 لزوجھا المرأة رعایة
                                                 

  ) ١٧٧،  ١٧٦/  ٣املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل الفوزان " (  )١(
  ٧/ ص ٣شرح املنتهى ج )١(



  

 

٢٦٦    ابالزواج أحكام وآد

 وسـلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت قال هريرة أيب عن املسيب بن سعيد عن
 زوج علـى وأرعـاه طفـل علـى أحنـاه اإلبـل ركـنب نسـاء خـري قـريش نسـاء":  يقول
  )١(".قط بعريا عمران بنت مرمي تركب ومل هريرة أبو قال ،يده ذات يف

) أحنـاه( ذلـك وحنو الزوج معاشرة وحسن الدين إصالح هنا واملراداملناوي: قال 
 اســـتئناف وهـــذا والعطــف الشـــفقة مبعـــىن احلنــو مـــن نـــون بعــدها املهملـــة بســكون
 أكثــره أي) ولــد علــى( أحنــاه: فقــال خــريا كــوVن ســبب مــا: قــال عمــن جــواب
 مـــهويت) صـــغره( حـــال) يف( الولـــد علـــى التـــزوج عـــدم ذلـــك ومـــن وعطفـــا شـــفقة

 أو والشـــــخص واجلــــنس اللفـــــظ باعتبــــار الضـــــمري ذكــــر لكنـــــه أحنــــاهن والقيــــاس
 ويف أوجــه وهــو ولــدها علــى روايــة ويف وأرعــاه اآليت قولــه يف يقــال وكــذا اإلنســان
 علــى إمــا والصــغر بــاليتيم والتقييــد طفــل علــى أخــرى ويف يتــيم علــى ملســلم روايــة
 احلفــظ الرعايــة مــن) اهوأرعــ( قولــه وكــذا العمــوم أفــراد بعــض ذكــر مــن وإمــا بابــه

 لــه والصــيانة فيــه باألمانــة ملالــه وأصــون وأرفــق أحفــظ أي هلــا) زوج علــى( والرفــق
 كنايـــة وهـــو إليـــه املضـــاف مالــه يف أي) يـــده ذات يف( اإلنفـــاق يف التبـــذير وتــرك
 علــــى لفــــروجهن حفظــــا أشــــد هــــذا يعــــين بــــه االنتفــــاع ميلــــك الــــذي البضــــع عــــن

 وأن قـريش شـرف وبيـان األخـالق يف تـأثري له النسب أن إىل إمياء وفيه أزواجهن
 ســيما األشــراف نكــاح علــى وحــث مرغوبــة مطلوبــة األوالد علــى واحلنــو الشــفقة

  )٢( .اهـ.بالنسب الكفاءة اعتبار منه وأخذ القرشيات
@@@ 

                                                 
  ).٢٥٢٧)، ومسلم برقم (٣٢٥٢) رواه البخاري برقم (١(
  ).٣/٤٩٢) فيض القدير (٢(



  

 

٢٦٧    ابالزواج أحكام وآد

 
 اهللا صــلى اهللا رســول قــال :قــال عمــرو بــن اهللا عبــد عــن املســيب بــن ســعيد عــن
 )١(".عنه تستغين ال وهي لزوجها تشكر ال امرأة إىل اهللا ينظر ال": وسلم عليه
 عليـه اهللا صـلى اهللا رسـول قـال :قـال عبـاس بـن اهللا عبـد عن جبري بن سعيد عن

 زوجهـا علـى العـؤود الولـود الـودود اجلنـة أهـل مـن بنسـائكم أخربكم أال":  وسلم
ــت أو آذت إذا الــيت  أذوق ال واهللا تقــول مث زوجهــا بيــد تأخــذ حــىت جــاءت أوذي

  )٢(".ترضى حىت غمضا

  قال املناوي رمحه اهللا :

" ( الَودود ) : بفتح الواو ، أي املتحببة إىل زوجها ، ( اليت إذا ظُلمت ) 

بالبناء للمفعول ، يعين ظلمها زوجها بنحو تقصري يف إنفاق أو جور يف قسم 

  وحنو ذلك ، قالت مستعطفًة له :

بضتك ( ال أذوق ُغمضا ) بالضم أي : ) أي : ذايت يف قه يدي يف يدكهذ(

  ال أذوق نوما " انتهى.

                                                 
  ).١٩٤٤، صحيح الرتغيب حديث رقم ()٢٨٩) السلسلة الصحيحة رقم (١(
  ).٢٨٧) السلسلة الصحيحة رقم (٢(



  

 

٢٦٨    ابالزواج أحكام وآد

@@@ 
 

وأن یطرق الرجل أھلھ  النساء عثرات التماس عن النھي
 لیًال

 أهلــه الرجــل يطــرق أن وســلم عليــه اهللا صــلى اهللا رســول Vــى":  قــال جــابر عــن
  )١(".عثراNم يلتمس أو يتخوVم أن ليال

ــيبا مــع كنــا":  قــال ويف روايــة عنــه أيضــاً   فلمــا ســفر يف وســلم عليــه اهللا صــلى لن
 الشعثه متتشط حىت عشاء أي ليال ندخل حىت أمهلوا فقال لندخل ذهبنا رجعنا

 )٢(".املغيبة وتستحد
 وبـــذلك والضـــرب الـــدفع الطـــروق أصـــل اللغـــة أهـــل بعـــض قـــالقـــال ابـــن حجـــر: 

ـــت ـــا  ألنـــه طارقـــا بالليـــل اآليت ومســـي بأرجلهـــا تـــدقها املـــارة ألن الطريـــق مسي  جحيت

                                                 
، وبــــوب بــــاب كراهــــة الطــــروق وهــــو الــــدخول لــــيال ملــــن ورد مــــن ســــفر)، ٧١٥) رواه مســــلم بــــرقم (١(

  ال يطرق أهله ليال إذا أطال الغيبة خمافة أن خيوVم أو يلتمس عثراNم.البخاري باب 
  ).٧١٥لم برقم ()، ومس٤٧٩١) رواه البخاري برقم (٢(

قولـــه: كـــي متتشـــط الشـــعثة وتســـتحد املغيبـــة االســـتحداد اســـتعمال احلديـــدة يف شـــعر العانـــة وهـــو إزالتـــه 
باملوســى واملــراد هنــا إزالتــه كيــف كانــت واملغيبــة بضــم املــيم وكســر الغــني وإســكان اليــاء وهــي الــيت غــاب 

مال مكـــارم األخـــالق عنهـــا زوجهـــا وإن حضـــر زوجهـــا فهـــي مشـــهد بـــال هـــاء ويف هـــذا احلـــديث اســـتع
والشفقة على املسلمني واالحرتاز من تتبـع العـورات واجـتالب مـا يقتضـى دوام الصـحبة ولـيس يف هـذا 
احلديث معارضة لألحاديث الصحيحة يف النهى عن الطروق ليال ألن ذلك فـيمن جـاء بغتـة وأمـا هنـا 

ــئهم وعلــم النــاس وصــوهلم وأVــم ســيدخلون عشــاء فتســتعد  لــذلك املغيبــة والشــعثة فقــد تقــدم خــرب جمي
  ).١٠/٥٤. شرح النووي (وتصلح حاهلا وتتأهب للقاء زوجها واهللا أعلم



  

 

٢٦٩    ابالزواج أحكام وآد

 كــان فلمــا رأســه أطــرق ومنــه الســكون الطــروق أصــل وقيــل البــاب دق إىل غالبــا
  .طارقا فيه اآليت مسي فيه يسكن الليل
 الشـــارع ألن الـــزوجني بـــني خصوصـــا والتحـــاب التـــواد علـــى احلـــث احلـــديث ويف

 بســرته العــادة جــرت مــا علــى منهمــا كــل اطــالع مــع الــزوجني بــني ذلــك راعــي
 ومـع الغالـب يف شـيء اآلخـر عيـوب من عنه فيخي ال منهما واحد كل إن حىت
 ذلـك مراعـاة فيكـون عنـه نفسـه تنفـر مـا علـى يطلع لئال الطروق عن فنهى ذلك
 بـــه تتـــزين ممـــا وحنـــوه االســـتحداد أن منـــه ويؤخـــذ ،األوىل بطريـــق الـــزوجني غـــري يف

 التعـرض تـرك علـى التحـريض وفيـه ،اخللقـة تغيـري عـن النهـي يف داخـال لـيس املرأة
 )١( .باملسلم الظن سوء بيوج ملا

$$$$$  
  

 لمرأةل دماخال
إال إذا كانت ، ال جيب على الزوج أن يوفر خادمة لزوجته عند مجاهري الفقهاء 

أو كان هو ممن ال يليق ، أو دينا ، أو حسبا ، مجاال ، من ذوات األقدار 
بزوجاNم مباشرة اخلدمة ، ويشرتط لإلجياب حيث قيل به قدرته هو املادية 

 إجياد اخلادم. على

 وال مملــوك وال مــال مــن األرض يف لــه ومــا الــزبري تــزوجين":  قالــت أمســاء عــن
 النـــوى وأدق وأسوســـه مؤنتـــه وأكفيـــه فرســـه أعلـــف فكنـــت فرســـه غـــري شـــيء

                                                 
  ).٣٤١-٩/٣٤٠) فتح الباري (١(



  

 

٢٧٠    ابالزواج أحكام وآد

 أخبـــز أحســـن أكـــن ومل وأعجـــن غربـــه وأخـــرز املـــاء وأســـتقي وأعلفـــه لناضـــحه
 مـن النـوى أنقـل وكنت صدق نسوة وكن األنصار من يل جارات خيبز فكان
 ثلثــي رأســي علــى وســلم عليــه اهللا صــلى النــيب أقطعــه الــيت وهــي الــزبري أرض
 وســـلم عليــه اهللا صــلى النــيب فلقيــين رأســـي علــى والنــوى يومــا فجئــت فرســخ
 فاســتحييت خلفــه ليحملــين إخ إخ قــال مث فــدعاين أصــحابه مــن نفــر ومعــه
 فعـــرف النـــاس أغـــري مـــن وكـــان وغريتـــه الـــزبري وذكـــرت الرجـــال مـــع أســـري أىن

 رســول لقيــين فقلــت الــزبري إىل فجئــت فمضــى اســتحييت قــد أين اهللا رســول
 فأنــاخ أصــحابه مــن نفــر ومعــه النــوى رأســي وعلــى وســلم عليــه اهللا صــلى اهللا

 كـــان النـــوى حلملـــك واهللا فقـــال،  غريتـــك وعرفـــت فاســـتحييت معـــه ألركـــب
 فكفتـين خبادم ذلك بعد بكر أبو إيل أرسل حىت قالت معه ركوبك من أشد

  )١(".أعتقين فكأمنا الفرس سياسة

الواجب على الرجل أن ينفق على زوجته ويسكنها ويكسوها كما جيب عليه ف 
 أن يعدل بني زوجاته يف املبيت.

أما العدل بينهن يف غري املبيت من النفقة والكسوة والسكن فيما زاد على 
  الواجب فهذا حمل خالف بني العلماء على قولني األول:

                                                 
بــاب إرداف املــراة األجنبيــة )، ٢١٨٢)، بــاب الغــرية ، ومســلم بــرقم (٤٩٢٦) رواه البخــاري بــرقم (١(

  .إذا أعيت يف الطريق 



  

 

٢٧١    ابالزواج أحكام وآد

يف  الباجي طيت حقها أن متنع زوجها من الزيادة لضرNا، قالليس ملن أع
والضرب الثالث من اإليثار أن يعطي واحدة منهما من النفقة والكسوة  املنتقى:

ما جيب هلا مث يوثر إحدامها بأن يكسوها اخلز واحلرير واحللي، ففي العتبية من 
ليس ملن وفيت مالكأن ذلك له فهذا ضرب من اإليثار   عن ابن القاسم رواية

  حقها أن متنع الزيادة لضرNا وال جيرب عليه الزوج وإمناله فعله إذا شاء

وليس عليه التسوية بني نسائه يف النفقة والكسوة إذا قام   ابن قدامة:  وقال
يف الرجل له امرأتان: يفضل إحدمها   أمحد بالواجب لكل واحدة منهن، قال

إذا كانت األخرى يف كفاية على األخرى يف النفقة والشهوات والسكىن 
ويشرتي هلذه أرفع من ثوب وتكون تلك يف كفاية وهذا ألن التسوية يف هذا  
كله تشق فلو وجبت مل يستطع القيام Lا إال حبرج فسقط وجوLا كالتسوية يف 

  الوطء.

القول الثاين: يقول بوجوب التسوية والعدل بني الزوجتني أو الزوجات يف كل 
ابن تيمية. والدليل عليه قوله صلى اهللا عليه  يخ اإلسالمشيء، وهو اختيار ش

من كانت له امرأتان فمال إىل إحدمها دون األخرى جاء يوم القيامة  وسلم:
  )١(. األلباين و صححه أبو داود  وشقه مائل. رواه

@@@ 
  

                                                 
  .منتدى إسالم ويب ، مركز الفتوى ) ٢(



  

 

٢٧٢    ابالزواج أحكام وآد

  للمرأة الخادمما یعوض عن 
ذا قـال لـه ولفاطمـة رضـي اهللا عنهمـا: "إ e، أن رسول اهللا tعن علي 

أويتما إىل فراشكما أو إذا أخذمتا مضاجعكما فكربا ثالثاً وثالثني وسبحا ثالثـاً 
  .وثالثني وامحدا ثالثاً وثالثني" 

  ويف رواية " سبحا أربعاً وثالثني".
  ويف رواية "سبحا أربعاً وثالثني" ويف رواية "وكربا أربعاً وثالثني". 

ـــذ مسعتـــه مـــن رســـول اهللا  ـــي: فمـــا تركتـــه من ـــه: وال ليلـــة rقـــال عل ، قيـــل ل
  .)١(صفني، قال: وال ليلة صفني"

"أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها" :  ويف رواية
  احلديث. 

ـــة صـــفين" هـــي ليلـــة احلـــرب املعروفـــة بصـــفني وهـــي موضـــع بقـــرب  :" ليل
  الفرات كانت فيه حرب عظيمة بينه وبني أهل الشام. 

ال شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة قـدس قال ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا تعاىل: وقـ
اهللا روحه: بلغنا أنه من حافظ على هـذه الكلمـات مل يأخـذه إعيـاء فيمـا يعانيـه 

  من شغل وغريه.

@@@ 
                                                 

  ) ويف كتــــــاب فضـــــــائل الصــــــحابة بـــــــرقم٣١١٣) رواه البخــــــاري يف كتــــــاب فـــــــرض اخلمــــــس بـــــــرقم (١(
)، ٦٣١٨) ويف كتـــــاب الـــــدعوات بـــــرقم (٥٣٦٢) و (٥٣٦٠) ويف كتـــــاب النفقـــــات بـــــرقم (٣٧٠٥(

 ).٦٨٥٦و  ٦٨٥٣وأخرجه مسلم يف كتاب الذكر والدعاء برقم (



  

 

٢٧٣    ابالزواج أحكام وآد

  
  وكسوتھا المرأة نفقة بوجو

 خطـــب وســـلم عليـــه اهللا صـــلى اهللا رســـول إن:  قـــال اهللا عبـــد بـــن جـــابر عـــن
 واســتحللتم اهللا بأمانــة أخــذمتوهن فــإنكم النســاء يف اهللا اتقــوا" :فقــال النــاس

 تكرهــون أحــدا فرشــكم يــوطئن ال أن علــيهن لكــم وإن اهللا بكلمــة فــروجهن
 وكســـــوNن رزقهـــــن علـــــيكم وهلـــــن مـــــربح غـــــري ضـــــربا فاضـــــربوهن فعلـــــن فـــــإن

 )١(".باملعروف
 رجـل سـأله: وسـلم عليـه اهللا صلى النيب عن أبيه عن معاوية بن حكيم عنو 
 اكتســيت إذا وتكســوها طعمــت ذاإ تطعمهــا قــال زوجهــا علــى املــرأة حــق مــا
 )٢( .البيت يف إال Nجر وال تقبح وال الوجه تضرب وال
 رجل فجاء بصدقة أمر وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن":  هريرة أيب عن
 علـى أنفقـه قـال آخـر عنـدي قـال نفسـك على أنفقه قال دينار عندي فقال

 أنفقـه قـال رآخـ عنـدي قـال ولـدك علـى أنفقـه قال آخر عندي قال زوجتك
  )٣(". أبصر أنت قال آخر عندي قال خادمك على
 واألقــرب فــاألوىل األوىل قــدم أنــه علمــت الرتتيــب هــذا تأملــت إذا :اخلطــايب قــال

ـــأمره وهـــو ،فـــاألقرب  ضـــيعه فـــإذا كبعضـــه الولـــد ألن بولـــده مث بنفســـه يبـــدأ أن ي
                                                 

  . r)، باب حجة النيب ١٢١٨) رواه مسلم برقم (٢(
ــــــب رقــــــم (١٨٧٥يح أيب داود رقــــــم () صــــــح١( )، مشــــــكاة املصــــــابيح رقــــــم ١٩٢٩)، صــــــحيح الرتغي
  ).٢٠٣٣)، خمتصر اإلرواء رقم (٢٤٤)، غاية املرام رقم (٣٢٥٩(
  ).٨٩٥)، خمتصر اإلرواء رقم (١٤٨٣) صحيح أيب داود رقم (٢(



  

 

٢٧٤    ابالزواج أحكام وآد

 عــن اوأخرجهـ بالزوجـة ثلـث مث ،عليـه اإلنفــاق يف عنـه ينـوب مـن جيـد ومل ،هلـك
 مــن ميوVــا مــا هلــا وكــان بينهمــا فــرق عليهــا ينفــق مــا جيــد مل إذا ألنــه الولــد درجــة
 عـن عجـز إذا عليـه يباع ألنه اخلادم ذكر مث ،عليه نفقتها جتب حمرم ذي أو زوج
  )١( .اخلطايب كالم انتهى نفقته

@@@ 
  
 ذلك في الفضل

 ينفقــه نــاردي دينــار أفضــل":  قــال وســلم عليــه اهللا صــلى النــيب أن ثوبــان عــن
 ينفقـه ودينـار اهللا سـبيل يف دابتـه علـى الرجـل ينفقـه ودينـار عياله على الرجل
 )٢(".بالعيال بدأ قالبة أبو قال اهللا سبيل يف أصحابه على

 ســبيل يف أنفقـه:  دينــار قـال وسـلم عليــه اهللا صـلى النـيب عــن هريـرة أيب عـنو 
 يف ودينــــار رقــــابال يف ودينــــار أهلــــك علــــى ودينــــار املســــاكني يف ودينــــار اهللا

  )٣(".أهلك على أنفقته دينار دينارا أفضلها حيىي نسيه
 أعــــين واجلملــــة صــــفته اهللا ســــبيل يف وأنفقتــــه مبتــــدأ دينــــار قولــــه:  القاضــــي قــــال

 أو واجبـــة نفقــتهم كـــون مــن أعــم األهـــل علــى والنفقــة خربيـــة إخل أجــرا أعظمهــا
 الكفاية من أفضل العني فرض أن على به واستدل ثوابا الكل أكثر فهي مندوبة

                                                 
  ).٨/٢٩٥) عمدة القاري (٣(
واململـــوك وإمث مـــن ضـــيعهم أو حـــبس  بـــاب فضـــل النفقـــة علـــى العيـــال)، ٩٩٤) رواه مســـلم بـــرقم (١(

  .نفقتهم عنهم
بـــاب فضـــل النفقـــة علـــى العيـــال واململـــوك وإمث مـــن ضـــيعهم أو حـــبس )، ٩٩٥) رواه مســـلم بـــرقم (٢(

  .نفقتهم عنهم



  

 

٢٧٥    ابالزواج أحكام وآد

 وهـو اهللا سـبيل يف النفقـة مـن أفضـل عـني فـرض هـي الـيت األهل على النفقة ألن
  )١( .كفاية فرض هو الذي اجلراد

 اهللا صــلى اهللا رســول قــال :قــال أميــة بــن عمــرو عــن أبيــه عــن اهللا عبــد عــنو 
 )٢(".عليهم صدقة فهو أهلك إىل صنعت ما كل":  وسلم عليه

 وســـلم عليـــه اهللا صـــلى اهللا رســـول مســـع أنـــه كـــرب معـــدي بـــن املقـــدام عـــنو 
 لـك فهـو ولـدك أطعمـت ومـا ،صـدقة لـك فهو نفسك أطعمت ما":  يقول
 فهــو خادمــك أطعمــت ومــا ،صــدقة لــك فهــو زوجتــك أطعمــت ومــا ،صــدقة
 )٣(".صدقة لك

@@@ 
 زوجھا على المرأة نفقة في الفضل

 عليـه هللا صـلى اهللا رسـول خطبنـا قالـت بـن مسـعود اهللا عبـد امرأة زينب عن
 أهــل أكثــركن فــإن حلــيكن مــن ولــو تصــدقن النســاء معشــر يــا:  فقــال وســلم
ــت القيامــة يــوم جهــنم ــف رجــال اهللا عبــد وكــان قال ــت اليــد ذات خفي  لــه فقل
 علـــى النفقـــة الصـــدقة عـــين أجيـــزئ وســـلم عليـــه اهللا صـــلى اهللا رســـول يل ســـل

 دقـــ وســـلم عليـــه اهللا صـــلى اهللا رســـول وكـــان قالـــت حجـــري يف وأيتـــام زوجـــي
 إىل فانتهيـــت فانطلقـــت قالـــت أنـــت ســـليه بـــل ال فقـــال املهابـــة عليـــه ألقيـــت
 حــاجيت حاجتهــا زينــب هلــا يقــال األنصــار مــن امــرأة البــاب علــى وإذا البــاب

                                                 
  ).٣/٥٣٦) فيض القدير (٣(
  ).١٩٥٥)، صحيح الرتغيب رقم (٥٥٣٥) صحيح اجلامع رقم (٤(
  ).١٩٦٢رقم ( )، صحيح الرتغيب٤٥٤٦) صحيح اجلامع رقم (١(



  

 

٢٧٦    ابالزواج أحكام وآد

 أجتــزئ وســلم عليــه اهللا صــلى اهللا رســول لنــا ســل لــه فقلنــا بــالل علينــا فخــرج
ــت حجورنــا يف وأيتــام أزواجنــا علــى النفقــة الصــدقة مــن عنــا  عليــه لفــدخ قال
 اهللا عبــد امــرأة زينــب قــال الزيانــب أي قــال زينــب البــاب علــى لــه فقــال بــالل

ـــب  يف وأيتـــام أزواجهمـــا علـــى النفقـــة عـــن تســـأالنك األنصـــار مـــن امـــرأة وزين
 عليـــه اهللا صـــلى اهللا رســـول فقـــال الصـــدقة مـــن عنهمـــا ذلـــك جيـــزئ حجورمهـــا
 )١(".الصدقة وأجر القرابة أجر أجران هلما وسلم

@@@ 
 الذریة على نفقةال ثواب

 ما": وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال :قال كرب معدي بن املقدام عن
 ،صــدقة لــك فهــو زوجتــك أطعمــت ومــا ،صــدقة لــك فهــو نفســك أطعمــت

 لــــك فهــــو خادمــــك أطعمــــت ومــــا ،صــــدقة لــــك فهــــو ولــــدك أطعمــــت ومــــا
 )٢(".صدقة
: قـال وسـلم عليـه اهللا صـلى النـيب عـن مسـعود أيب عـن يزيـد بـن اهللا عبـد عـن
  )٣(".صدقة له كتبت حيتسبها وهو نفقة أهله على أنفق إذا املسلم إن

 إذا األحاديـث بـاقي يف املطلقـة والنفقـة بالصـدقة املـراد أن بيـان فيـهقال النـووي: 
 ولكـن ذاهـال أنفقهـا مـن فيـه يـدخل فـال تعـاىل اهللا وجـه Lا أراد ومعناه احتسبها

                                                 
بـــاب فضـــل )، ١٠٠٠)، بـــاب الزكـــاة علـــى األقـــارب، ومســـلم بـــرقم (١٣٩٣) رواه البخـــاري بـــرقم (١(

  .النفقة والصدقة على األقربني والزوج واألوالد والوالدين ولو كانوا مشركني
  ).٤٥٢)، السلسلة الصحيحة رقم (١٩٥٥)، صحيح الرتغيب رقم (٥٥٣٥) صحيح اجلامع رقم ٢(
  ).١٠٠٢لم رقم () صحيح مس٣(



  

 

٢٧٧    ابالزواج أحكام وآد

 علــى اإلنفــاق عليــه جيــب أنــه كريتــذ  أن االحتســاب يف وطريقــه احملتســب يــدخل
 أحــواهلم حســب علــى نفقتــه جتــب ممــن وغــريهم واململــوك أوالده وأطفــال الزوجــة

 علــيهم اإلنفــاق إىل منــدوب عليــه ينفــق ممــن غــريهم وأن فــيهم العلمــاء واخــتالف
  )١(.أعلم واهللا إليهم باإلحسان أمر وقد به أمر ما أداء بنية فينفق

@@@ 
  

 امرأتھ في إلى اللقمة رفع من ثواب
"إنــك عنــدما جــاء يعــوده:  tلســعد بــن أيب وقــاص  rوقــال رســول اهللا 

فــّي لـن تنفـق نفقــة تبتغـي بهــا وجـه اهللا إال أجــرت عليهـا حتــى مـا تجعــل فـي 
  )٢(.امرأتك"

  قوله: (تبتغي Lا وجه اهللا) أي: تقصد Lا وجه اهللا عز وجل.
ر النيـــة يف قـــال الشـــيخ ابـــن عثيمـــني رمحـــه اهللا تعـــاىل: وينبغـــي أن يستحضـــ

مجيــع العبــادات (وتكــون يف القلــب) فينــوي مــثالً الوضــوء وأنــه توضــأ هللا امتثــاال 
نيـة أنـه  -٣نية أن تكون هللا،  -٢نية العبادة،  -١ألمر اهللا فهذه ثالثة أشياء: 

فهـذا أكمـل شـيء يف النيـة، كـذلك يف الصـالة ويف كـل  ،قام Lا امتثاال ألمر اهللا
   )٣( .العبادات

                                                 
  ).١٠٠٢) صحيح مسلم رقم (١(
  ).١٦٢٨)، ومسلم يف كتاب الوصية برقم (٢٧٤٢) أخرجه البخاري يف كتاب الوصايا برقم (٢(
  ).١/١٠) شرح رياض الصاحلني (٣(



  

 

٢٧٨    ابالزواج أحكام وآد

 وســـــلم عليـــــه اهللا صـــــلى النــــيب إىل جـــــاءت أVـــــا بكــــر أيب بنـــــت أمســـــاء عــــنو 
 جنـاح علـي فهـل الـزبري علـي أدخـل مـا إال شـيء يل لـيس اهللا نيب يا:  قالت
 اهللا فيـوكي تـوكي وال اسـتطعت مـا ارضـخي" :قـال علي يدخل مما أرضخ أن

  )١(".عليك
 فيـوعي تـوعي وال أنفقـي": وسـلم عليـه اهللا صـلى النيب قال قالت أمساء عنو 
 )٢(".عليك اهللا فيحصي حتصي وال عليك اهللا

@@@ 
  

 زوجتھ الرجل مداراة
 )٣( 

أعــــط لتأخــــذ، هــــذا هــــو أحــــد قــــوانني احليــــاة، فــــإذا أعطيــــت لزوجتــــك الســــعادة 
حصـلت عليهـا، واعلـم أن املسـتفيد األول مــن سـعادة زوجتـك هـو أنـت، ألنــك 

ادك ورد اجلميـــل إليـــك، إذا جنحـــت يف إســـعادها فســـوف ال تـــدخر وســـعاً إلســـع
ــأىب أن يأخــذ وال يعطــي؛ ألVــا بطبيعتهــا حتــب العطــاء  فإحســاس املــرأة املرهــف ي

  والبذل والتضحية من أجل من حتب.
 

  * قم باستشارNا يف أمورك.

                                                 
  ) .١٠٦١) صحيح اجلامع رقم (١(
  ).٢٤٥١) صحيح البخاري برقم (٢(

  ).  ٨٩-٧/٨٨) شرح النووي ((٣



  

 

٢٧٩    ابالزواج أحكام وآد

  * استخدم معها األسلوب الرقيق.
  * تلطف يف األوامر وال تقرن أوامرك بالتعايل والتكرب.

  يلزمها من نفقة وما حتتاجه من أجهزة منزلية. *وفر هلا ما
  * مازحها والعبها وضاحكها يف بعض األوقات.

  * اجعل هلا جزءاً من وقتك، وال جتعل عملك يلهيك عن إيناسها.
  * أعلمها حببك هلا وغريتك عليها.

  * قدم هلا اهلدايا.
  * راع توترها صحياً ونفسياً واجتهد يف حل مشكالNا.

  فواNا وال تكثر عليها الطلبات.* جتاوز عن ه
 

ـــيت يســـعد Lـــا الرجـــل مـــع املـــرأة وتســـعد Lـــا املـــرأة مـــع الرجـــل  مـــن أهـــم األمـــور ال
النظافـة، وإن إمهـال هـذا اجلانـب يوجـب نفـور كـل مـن الطـرفني مـن اآلخـر، وقـد 
نشــــأت خالفــــات زوجيــــة ومشــــكالت أدت إىل الطــــالق بســــبب إمهــــال الرجــــل 

أو بدنـه أو إبطـه أو إصـراره علـى التـدخني، أو تركـه تنظيـف احلمـام  تنظيف فمـه
بعد قضاء حاجته، أو غري ذلك من األمـور الـيت تـدل علـى عـدم اكـرتاث الرجـل 

  بأمر النظافة.
 مــن خلقــت املــرأة إن": وســلم عليــه اهللا صــلى اهللا رســول قــال :قــال ذر أيبعــن 
 )١(".وبلغة أمدا فيها فإن تدعها وإن تكسرها تقومها ذهبت فإن ضلع

                                                 
  نه .) تقدم الكالم ع(١



  

 

٢٨٠    ابالزواج أحكام وآد

 وسـلم عليـه اهللا صـلى النيب على بكر أبو استأذن":  قال بشري بن النعمان عنو 
 مـن إليك أحب عليا أن علمت لقد واهللا تقول وهي عاليا عائشة صوت فسمع
 علـى صـوتك تـرفعني أراك فالنـة ابنة يا وقال ،ليلطمها بكر أبو إليها فأهوى أيب

 وخـرج وسـلم عليـه اهللا صلى اهللا رسول مسكهفأ وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 رأيــت كيــف عائشــة يــا وســلم عليــه اهللا صــلى اهللا رســول فقــال مغضــبا بكــر أبــو

 صـلى اهللا رسـول أصـطلح وقـد ذلـك بعد بكر أبو استأذن مث الرجل من أنقذتك
 احلـــرب يف أدخلتمـــاين كمـــا الســـلم يف أدخـــالين فقـــال وعائشـــة وســـلم عليـــه اهللا

 )١(".فعلنا قد وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال
@@@ 

  
  رمة امتناع الزوجة عن فراش زوجھا ح

  والحذر من عصیانھ ومخالفة أمره
ال جيوز للمرأة أن متتنع عن زوجها إذا دعاها إىل فراشه ليجامعها ألنَّه بامتناعها 

  عنه تـَُعرِّض نفسها للعنة املالئكة هلا والعياذ باهللا .
إذا دعــا الرجــل امرأتــه إلــى ":  rقــال رســول اهللا : قــال ،  tعــن أيب هريــرة ف

  )٢.(" فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها المالئكة حتى تصبح

                                                 
) قــال ابــن حجــر : أخرجــه أمحــد ، وأبــو داود ، والنســائي بســند صــحيح عــن النعمــان بــن بشــري . (١

  ).  ٧/٢٧الفتح (
ـــــرقم ((٢ ـــــرقم ٤٨٩٧) رواه البخـــــاري ب ـــــراش زوجهـــــا ، ومســـــلم ب ـــــت املـــــرأة مهـــــاجرة ف ) ، بـــــاب إذا بات
  ) ، باب حترمي امتناعها من فراش زوجها  .١٤٣٦(



  

 

٢٨١    ابالزواج أحكام وآد

"والـذي نفسـي بيـده، مـا ِمـْن رجـٍل : eويف رواية هلمـا: قـال رسـول اهللا 
يَــْدُعو امرأتَــُه إلــى فراِشــه، فتــأَبى عليــه إال كــاَن الــذي فــي الســماء ســاخطاً 

  ْرَضى عنها".عليها، حتى يَـ 
   "إذا باَتِت المرأُة هاجرًة ِفراَش زوجها لعنتها المالئكةٌ  رواية هلما: يفو 

  .)١(حتى تصبَح"
ــــووي:  ــــه قــــال الن ــــت املــــرأة هــــاجرة فــــراش زوجهــــا لعنتهــــا : «eقول إذا بات
  .» املالئكة حىت تصبح

ويف روايــة: (حـــىت ترجــع) هـــذا دليـــل علــى حتـــرمي امتناعهـــا مــن فراشـــه لغـــري 
، وليس احليض بعذر يف االمتناع ألن له حقاً يف االستمتاع Lا فوق عذر شرعي

اإلزار، ومعىن احلديث أن اللعنة تستمر عليهـا حـىت تـزول املعصـية بطلـوع الفجـر 
: (فبـــات غضـــبان eواالســـتغناء عنهـــا أو بتوبتهـــا، ورجوعهـــا إىل الفـــراش. قولـــه 

  ) ٢اهـ. (عليها) ويف بعض النسخ غضباناً.
لـو كنـت آمـرا " أنـه قـال : e، عن رسـول اهللا ن أيب أوىفاهللا ب عن عبدو 

أحــدا أن يســجد لغيــر اهللا ألمــرت المــرأة أن تســجد لزوجهــا و الــذي نفــس 

                                                 
)، بــــاب إذا باتــــِت املــــرأة مهــــاجَرًة ِفــــراَش زوجهــــا، ٥٠٧٣النكــــاح بــــرقم () رواه البخــــاري يف كتــــاب ١(

  )، باب حترمي امتناعها من فراش زوجها .١٤٣٦وصحيح مسلم يف كتاب النكاح برقم (
   ) شرح النووي .(٢



  

 

٢٨٢    ابالزواج أحكام وآد

محمد بيده ال تؤدي المرأة حـق ربهـا حتـى تـؤدي حـق زوجهـا كلـه حتـى لـو 
    )١( ."سألها نفسها و هي على قتب لم تمنعه

مــا رأيــك بــاملرأة الــيت ال تســمع   ن:وســئل الشــيخ صــاحل فــوزان بــن عبــد اهللا الفــوزا
كــالم زوجهــا ، وال تطيعــه، وختالفــه يف كثــري مــن األمــور ؛ كــأن ختــرج بــدون أمــره 

  وخترج أحياناً خلسة بدون علمه؟
فأجــاب: جيــب علــى املــرأة أن تطيــع زوجهــا بــاملعروف، وحيــرم عليهــا معصــية، 

  وال جيوز هلا اخلروج من بيته إال بإذنه . 
ا دعــا الرجــل امرأتــه إىل فراشــها، فأبــت أن جتــيء، فبــات :" إذ eقــال النــيب 

   )٢( غضبان عليها ؛ لعنتها املالئكة حىت تصبح ".
كنت آمراً أحـداً أن يسـجد ألحـد ؛ ألمـرت املـرأة أن تسـجد   لو:" eوقال 

         )٣( لزوجها من عظم حقه عليها ".
%ãA (وقال تعاىل  ỳ Ìhç9 $# öcq ãBº §q s% í n? tã Ïä !$ |¡ÏiY9$# $ yJÎ/ ü@ ûÒsù ª! $# óO ßg üÒ ÷èt/ 4í n? tã 

<Ù ÷èt/ !$ yJÎ/ur (#q à)xÿRr& ô` ÏB öNÎg Ï9º uq øB r& 4 àM» ysÎ=» ¢Á9 $$ sù ìM» tGÏZ»s% ×M» sà Ïÿ» ym É= øã tóù=Ïj9 

                                                 
   ) .٥٢٩٥) صحيح اجلامع حديث رقم (٣(
)، ١٤٣٦جها، ومسلم برقم ()، باب إذا باتت املرأة مهاجرة فراش زو ٤٨٦٧رواه البخاري برقم (  )٢(

  باب حترمي امتناعها من فراش زوجها .
)، ١٨٥٢)، باب ما جاء يف حق الزوج على املرأة، وابن ماجة بـرقم (١١٥٩) رواه الرتمذي برقم (٣(

)، بــاب النهــي أن يســجد ألحــد. وانظــر صــحيح ١٤٦٣بــاب حــق الــزوج علــى املــرأة، والــدارمي بــرقم (
  )  ٥٢٩٥( ) ورقم٥٢٩٤اجلامع حديث رقم (



  

 

٢٨٣    ابالزواج أحكام وآد

$ yJÎ/ xáÏÿym ª! $# 4 Ó ÉL» ©9 $#ur tbqèù$sÉrB  Æèdyóq à±èS  Æèdq Ýà Ïèsù £` èdrãç àf÷d $#ur í Îû 

ÆìÅ_$ üÒyJø9 $# £` èdq ç/ÎéôÑ $#ur (.)١(   
بني سبحانه أن الرجل له القوامة على املرأة ، وأنه إذا تنكرت لـه ؛ يتخـذ معهـا ف

؛ مما يدل علـى وجـوب طاعتـه بـاملعروف وحتـرمي خمالفتهـا واملناسباإلجراء الرادع 
  )٢(.له بغري حق

هل للمرأة أن متتنع عن زوجها بسبب عـدم وجـود املـاء لكـي تغتسـل بـه مسألة :
  هي وزوجها من اجلنابة ؟

واب علـى ذلـك: عليهـا أن تطيعـه وال متتنـع عنـه حـىت لـو فقـد املـاء وال يكـون اجل
إذا طهــرت احلــائض فلــم جتــد مــاء : قــالرمحــه اهللا عطــاء  لــديها لالغتســال ، فعــن

  ) ٣.(تتيمم ويأتيها زوجها 
قـــال شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة رمحـــه اهللا تعـــاىل : ولـــيس للمـــرأة أن متنـــع زوجهـــا 

قــدرت علــى االغتســال ، وإال تيممــت وصــلت ، إذا  اجلمــاع ، بــل جيامعهــا فــإن
طهــرت مــن احلــيض مل جيامعهــا إال بعــد االغتســال وإال تيممــت ووطئهــا زوجهــا 

  )٤ويتيمم الواطئ حيث يتيمم للصالة .(
@@@ 

  

  ال تصوم المرأة النافلة إال بإذن زوجھا      
                                                 

  . النساءسورة  )(١
  ) . ١٦٥، ٣/١٦٤) املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان ( ١(

 ) .٠١٠٣٣) رقم (١/٩٣) مصنف ابن أيب شيبة ((٣
  ) .٢١/٤٥٤) جمموع الفتاوى ((٤



  

 

٢٨٤    ابالزواج أحكام وآد

، لكـن املرأة يف الصـيام حكمهـا حكـم الرجـل بفرضـية الصـيام وأنـه واجـب عليهـا
  هناك بعض األمور ختتص Lا املرأة دون الرجل وسنبينها:

وال جيوز للمرأة أن ختـالف زوجهـا أو تعصـي أمـره، وال جيـوز هلـا أن تـدخل يف    
  بيته أحد إال بإذنه، بل ال جيوز هلا أن تصوم النافلة إالّ بإذن زوجها.

وم "ال يحــل المــرأٍة أن تصــقــال:  e، أن رســول اهللا tعــن أيب هريــرة ف
  .)١(وزوجها شاِهٌد إال بإذنِه، وال تأَذَن في بيِتِه إال بإذنه"

رمحه اهللا: عن رجل لـه زوجـة، تصـوم النهـار ابن تيمية سئل شيخ اإلسالم 
وتقـــوم الليـــل، وكلمـــا دعاهـــا الرجـــل إىل فراشـــه تـــأىب عليـــه، وتقـــدم صـــالة الليـــل 

  وصيام النهار على طاعة الزوج: فهل جيوز ذلك.
هلا ذلك باتفاق املسلمني؛ بل جيب عليهـا أن تطيعـه فأجاب: ال حيل 

إذا طلبهــا إىل الفــراش، وذلــك فــرض واجــب عليهــا. وأمــا قيــام الليــل وصــيام 
 eالنهار فتطوع: فكيف تقدم مؤمنة للنافلة على الفريضة! حـىت قـال النـيب 

قــال:  eيف احلــديث الــذي رواه البخــاري، ومســلم عــن أيب هريــرة، أن النــيب 
أة أن تصـــوم وزوجهـــا شـــاهد إال بإذنـــه، وال تـــأذن يف بيتـــه إال ال حيـــل للمـــر «

قــــد حـــرم علــــى املـــرأة أن تصــــوم تطوعـــاً إذا كــــان eفـــإذا كــــان النـــيب » بإذنـــه
زوجهــا شــاهداً إال بإذنــه، فتمنــع بالصــوم بعــض مــا جيــب لــه عليهــا: فكيــف 

إذا دعـا : «eيكون حاهلا إذ طلبهـا فامتنعـت! ويف الصـحيحني: عـن النـيب 
                                                 

) ، ١٢٢٦) ، بــاب صــوم املــرأة بــإذن زوجهــا تطوعــا ، ومســلم بــرقم (٤٨٩٦) رواه البخــاري بــرقم (١(
  أنفق العبد من مال مواله .    باب ما 



  

 

٢٨٥    ابالزواج أحكام وآد

ــت لعنتهــا املالئكــة حــىت تصــبحالرجــل املــر  إال  «ويف لفــظ: » أة إىل فراشــه فأب
 ( :وقــد قــال اهللا تعــاىل» كــان الــذي يف الســماء ســاخطاً عليهــا حــىت تصــبح

ãA% ỳ Ìhç9 $# öcq ãBº §q s% í n? tã Ïä !$ |¡ÏiY9$# $ yJÎ/ ü@ ûÒsù ª! $# óO ßg üÒ ÷èt/ 4í n? tã <Ù ÷èt/ !$ yJÎ/ur 

(#q à)xÿRr& ô` ÏB öNÎg Ï9º uq øB r& 4 àM» ysÎ=» ¢Á9 $$ sù ìM» tGÏZ»s% ×M» sà Ïÿ» ym É= øã tóù=Ïj9 $ yJÎ/ xáÏÿym 

ª! $# 4 Ó ÉL» ©9 $#ur tbqèù$sÉrB  Æèdyóq à±èS  Æèdq Ýà Ïèsù £` èdrãç àf÷d $#ur í Îû ÆìÅ_$ üÒyJø9 $# 

£` èdq ç/ÎéôÑ $#ur ( ÷bÎ*sù öNà6uZ÷èsÛr& üx sù (#q äóö7 s? £` Íköé n=tã ¸xã Î6 yô 3 ¨bÎ) ©! $# öc% x. $ wäÎ=tã 

#Zéç Î6 ü2 ÇÌÍÈ (.)أي مداومــــة » قانتــــة«فــــاملرأة الصــــاحلة هــــي الــــيت تكــــون  )١
علـــى طاعـــة زوجهـــا. فمـــىت امتنعـــت عـــن إجابتـــه إىل الفـــراش كانـــت عاصـــية 

  ناشزة، وكان ذلك يبيح له ضرLا كما قال تعاىل: 

) ãA% ỳ Ìhç9 $# öcq ãBº §q s% í n? tã Ïä !$ |¡ÏiY9$# $ yJÎ/ ü@ ûÒsù ª! $# óO ßg üÒ ÷èt/ 4í n? tã 

<Ù ÷èt/ !$ yJÎ/ur (#q à)xÿRr& ô` ÏB öNÎg Ï9º uq øB r& 4 àM» ysÎ=» ¢Á9 $$ sù ìM» tGÏZ»s% ×M» sà Ïÿ» ym É= øã tóù=Ïj9 

$ yJÎ/ xáÏÿym ª! $# 4 Ó ÉL» ©9 $#ur tbqèù$sÉrB  Æèdyóq à±èS  Æèdq Ýà Ïèsù £` èdrãç àf÷d $#ur í Îû 

ÆìÅ_$ üÒyJø9 $# £` èdq ç/ÎéôÑ $#ur ( ÷bÎ*sù öNà6uZ÷èsÛr& üx sù (#q äóö7 s? £` Íköé n=tã ¸xã Î6 yô 3 ¨bÎ) ©! $# 

öc% x. $ wäÎ=tã #Zéç Î6 ü2 ÇÌÍÈ (.)٢(  

                                                 
  ) سورة النساء .١(

 سورة النساء . )(٢



  

 

٢٨٦    ابالزواج أحكام وآد

ولــيس علــى املــرأة بعــد حــق اهللا ورســوله أوجــب مــن حــق الــزوج؛ حــىت 
لــو كنــت آمــراً ألحــد أن يســجد ألحــد ألمــرت املــرأة تســجد « eقــال النــيب 

وعنه صلى اهللا عليه وسـلم: إن النسـاء قلـن لـه: » لزوجها؛ لعظم حقه عليها
إن الرجـــال جياهـــدون، ويتصـــدقون، ويفعلـــون، وحنـــن ال نفعـــل ذلـــك. فقـــال: 

أي: أن املــرأة إذا أحســنت معاشــرة بعلهــا  » أحــدكن بعــد ذلـك حسـن فعــل«
كـــان ذلــــك موجبــــاً لرضــــاء اهللا وإكرامــــه هلــــا؛ مــــن غــــري أن تعمــــل مــــا خيــــتص 

  )١( اهـ.بالرجال. واهللا أعلم.
ــيب  املــرأة أن تصــوم نافلــة وزوجهــا شــاهد أي حاضــر إال أن يــأذن هلــا  Veــى الن
  بالصوم .

وال  ، م المـرأة وبعلهـا شـاهد إال بإذنـهال تصـو ":  rعن أيب هريرة عن النـيب  
أمـره فـإن مـن غيـر وما أنفقت من كسبه  ،تأذن في بيته وهو شاهد إال بإذنه

    )٢.( "نصف أجره له
  قوله : بعلها أي زوجها ، ويقال للزوج : بعل .

وأخرج الطرباين من حديث ابـن عبـاس مرفوعـا يف أثنـاء حـديث ومـن حـق الـزوج 
واحلــديث ، طوعــا إال بإذنــه فــإن فعلــت مل يقبــل منهــا علــى زوجتــه أن ال تصــوم ت

                                                 
  ) .٣٢/٢٧٣) جمموع الفتاوى (١(

) ، باب ١٢٢٦)، باب صوم املرأة بإذن زوجها تطوعا، ومسلم برقم(٤٨٩٦) رواه البخاري برقم ((٢
 ما أنفق العبد من مال مواله .    



  

 

٢٨٧    ابالزواج أحكام وآد

يــدل علــى حتــرمي صــوم التطــوع علــى املــرأة بــدون إذن زوجهــا احلاضــر وهــو قــول 
     )١.(اجلمهور  

هـــذا حممـــول علـــى صـــوم التطـــوع واملنـــدوب الـــذي لـــيس لـــه زمـــن  :قـــال النـــووي و 
سـتمتاع  معني وهذا النهى للتحرمي صرح بـه أصـحابنا وسـببه أن الـزوج لـه حـق اال

Lا يف كل األيام وحقه فيه واجب على الفور فال يفوته بتطوع وال بواجـب علـى 
فــان أراد االســتمتاع Lــا   إذنــهأن جيــوز هلــا الصــوم بغــري  فينبغــيفــان قيــل  الرتاخــي،

كان له ذلك ويفسد صومها فاجلواب أن صومها مينعه من االسـتمتاع يف العـادة 
  )٢.(باإلفساد ألنه يهاب انتهاك الصوم 

@@@ 
 

Ó (قــــــــــــــــــــــــــــال اهللا تعــــــــــــــــــــــــــــاىل:  ÉL» ©9 $#ur tbqèù$sÉrB  Æèdyóq à±èS  Æèdq Ýà Ïèsù 

£` èdrãç àf÷d $#ur í Îû ÆìÅ_$ üÒyJø9 $# £` èdq ç/ÎéôÑ $#ur ( ÷bÎ*sù öNà6uZ÷èsÛr& üx sù (#q äóö7 s? £` Íköé n=tã 

¸xã Î6 yô 3 ¨bÎ) ©! $# öc% x. $ wäÎ=tã #Zéç Î6 ü2 ÇÌÍÈ (.)٣(  

إذاً ثالثــة : فاحلــل األول: هــو الــوعظ، وتكــون املوعظــة بــاليت هــي فــاحللول 
  أحسن ، فإذا كانت املوعظة ال تنفع فعليك باحلل الثاين وهو اهلجر .

                                                 
  ) .٦/٣٦٧) نيل األوطار ((١
  ) .٧/١١٥) شرح مسلم ((٢
  . سورة النساء) (٣



  

 

٢٨٨    ابالزواج أحكام وآد

احلــل الثــاين : واهلجــر يف املضــجع ، فــإّن الــزوج إذا ســيطر علــى نفســه ومل 
ــب،  يأNِــا فقــد حطــم أقــوى األســلحة عنــد املــرأة، واهلجــر يكــون مــن بــاب التأدي

  وعالجاً من النشوز ، فإذا مل ينفع فعليك باحلل الذي بعده، وهو الضرب.
احلــل الثالــث : الضــرب،ويكون ضــرباً غــري مــربح ، وال يكــون تعــذيباً ، وال 
انتقامـاً ، وال تشــفياً ، وال يكـون فيــه  إهانــة وال حتقـري وال إذالل .فعلــى املــرأة أن 

ألVـــا معرضـــة لعقوبـــة اهللا تعـــاىل  تتقـــي اهللا تعـــاىل وتطيـــع زوجهـــا فيمـــا أحـــل اهللا،
  وسخطه والعياذ باهللا . 

امرأتـــه إىل الرجـــل : "إذا دعـــا r رســـول اهللاقـــال قـــال:  tفعـــن أيب هريـــرة       
  )١(.فراشه فلم تأتِه فبات غضبان عليها لعنتها املالئكة حىت تصبح"

ويف لفـــظ يف الصـــحيحني: "إذا باتـــت املــــرأة هـــاجرة فـــراش زوجهـــا لعنتهــــا 
  ة".املالئك

ويف لفظ قـال: "والـذي نفسـي بيـده مـا مـن رجـل يـدعو امرأتـه إىل فراشـها 
عنهــــــا  فتــــــأىب عليــــــه إال كــــــان الــــــذي يف الســــــماء ســــــاخطاً عليهــــــا حــــــىت يرضــــــى

  .)٢(زوجها"
بيتــه إال  :"ال حيل المـرأٍة أن تصـوم وزوجهـا شـاهد إال بإذنـه وال تـأذن يفrقال 

  .)١(بإذنه"
                                                 

)، بــــاب إذا قــــال أحــــدكم آمــــني واملالئكــــة يف الســــماء ٣٠٦٥) رواه البخــــاري يف كتــــاب النكــــاح (١(
)، بـاب حتـرمي ١٤٣٦فوافقت إحدامها األخرى غفر له ما تقدم من ذنبـه ، ومسـلم يف كتـاب النكـاح (

  امتناعها من فراش زوجها .  
  ).١٤٣٦)، ورواه مسلم يف كتاب النكاح برقم (٥١٩٣م () رواه البخاري يف كتاب النكاح برق٢(



  

 

٢٨٩    ابالزواج أحكام وآد

سـجد ألحـد ألمـرت املـرأة أن تسـجد : "لو كنت آمـراً أحـداً أن يrوقال 
  .)٢(لزوجها"

: فقـــال: "أنظـــري أيـــن rوقالـــت عمـــة ابـــن حمصـــن وذكـــرت زوجهـــا للنـــيب 
  .)٣(أنت منه، فإنه جنتك ونارك"

 امــرأة: "ال ينظـر اهللا إىل rاهللا بــن عمـرو قـال: قــال رسـول اهللا  وعـن عبـد
  .)٤(ال تشكر لزوجها وهي ال تستغين عنه"

بـن إبـراهيم آل الشـيخ :إذا نشـزت امـرأة علـى زوجهـا وسئل مساحة الشيخ حممد 
  وكثر الرتدد وبذلت العوض طالبة اخللع فمنع الزوج هل يسوغ للحاكم إجباره ؟

فأجــاب: ال خيلــو ســبب النشــوز عــن واحــد مــن اثنــني : بغــض املــرأة زوجهــا، أو 
 ادعاؤها التقصري منه عليها . فإن كان السبب البغض فيستحب للزوج طالقها.

 أن املــودة والرمحــة بينهمــا متعــذر حصــوهلا ، وعليهــا أن تبــذل لــه العــوض،حيــث 
ــذل اجلهــد يف نصــحها وتوبيخهــا وتبشــريها  فــإن طالقهــا وأحــدث نشــوزها بعــد ب

                                                                                                                       
  ).٥١٩٥) رواه البخاري يف كتاب النكاح برقم (٣(
ــ مــوارد) والبيهقــي يف ١٢٩١)، وابــن حبــان رقــم (١١٥٩أخرجــه الرتمــذي أبــواب الرضــاع بــرقم ( )٤( ـ

) ٩/٤( )، والبــزار كمــا يف "اeمــع"١٧٢ـــ٤/١٧١)، واحلــاكم يف املســتدرك (٧/٢٩١الســنن الكــربى (
  ) .٧/٥٤عن أيب هريرة، وقال احلاكم صحيح اإلسناد، إرواء الغليل (

  ).١١٤ـ١٣/١١٣)، والنسائي يف السنن الكربى (٤/٢٤١) أخرجه اإلمام أمحد يف املسند(١(
)، واحلــــاكم يف املســــتدرك ٦/٣٠٠أخرجـــه النســــائي يف الســــنن الكـــربى كمــــا يف حتفــــة األشـــراف ( )٢(
) رقم ٥/١٣٣)، والديلمي الفردوس (٧/٢٩٤ي يف السنن الكربى ()، والبيهق٤/١٧٤) و(٢/١٩٠(
)، وقـــال اهليثمـــي: رواه البـــزار بإســـنادين، ٤/٣٠٩)، والبـــزار والطـــرباين كمـــا يف جممـــع الزوائـــد (٧٧٢٣(

  والطرباين، وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح، واحلديث صححه احلاكم ووافقه الذهيب .



  

 

٢٩٠    ابالزواج أحكام وآد

وإنــذارها فقــد ذكــر بعــض األصــحاب مــن املقادســة أن للحــاكم فســخها منــه . 
وه مـا وجيـري حنـ االدعـاء،وإن كان سبب النشـوز ادعـاء التقصـري فيحقـق يف هـذا 
  :يقتضيه الوجه الشرعي حسبما نصت عليه اآلية الكرمية 
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  ) ٢(اهـ.

@@@ 
  

  ھازوج ھا وبینبینام ن إفشاء الّسرالمرأةع نھي
ما حيصل اآلن بني النساء يف هذا الزمان إال من رحم اهللا سـبحانه وتعـاىل 
مــن  الكــالم الكثــري بيــنهن وخصوصــاً مــا يكــون بــني املــرأة وبــني زوجهــا، حيــث 

الفعــل مــن يقمــن بإفشــاء الســر مــا بيــنهن وبــني أزواجهــن، وهــذا حمــرم بــل وهــذا 
: "إن rقال: قـال رسـول اهللا  tعن أيب سعيد الكبائر، وتكون آمثة بذلك . ف

زلة يــوم القيامــة، الرجــَل يُفضــي إىل امرأتِــِه أو تفضــي ـمــن شــر النــاِس عنــد اهللا منــ
  .)٣(إليه، مث ينُشُر أحُدمها ِسرَّ صاحبه"

                                                 
  . سورة النساء) (١
هـ ، فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم ١٦/١١/١٣٨٧يف ٤٢٦٤درة عن اإلفتاء ) صا١(

  ) .٢٨٣، ١٠/٢٨٢آل الشيخ (
  ).٢٨١٣) رواه مسلم يف كتاب صفات املنافقني برقم (٢(



  

 

٢٩١    ابالزواج أحكام وآد

ل يُفضــي ويف روايــة: "إن مــن أعظــِم األمانــة عنــد اهللا يــوَم القيامــة، الرجــ   
  .)١(إىل امرأته وتُفضي إليه، مث ينشر ِسرَّها"

قال النووي رمحـه اهللا: "يف هـذا احلـديث حتـرمي إفشـاء الرجـل مـا جيـري بينـه 
ذلـك، ومـا جيـري مـن املـرأة فيـه  وبني امرأته من أمور االستمتاع ووصـف تفاصـيلِ 

ال إليــه مــن قــول أو فعــل وحنــوه، فأمــا جمــرد ذكــر اجلمــاع فــإن مل تكــن فيــه فائــدة و 
من كان يؤمن باهللا واليوم : " rوقد قال  ، حاجة فمكروه، ألنه خالف املروءة

حاجـة أو ترتـب عليـه فائـدة بـأن  إليـهوإن كـان  "،اآلخر فليقل خريا أو ليصـمت
عنهــا أو تــدعى عليــه العجــز عــن اجلمــاع أو حنــو ذلــك فــال   إعراضــهينكــر عليــه 

 :أليب طلحــة rوقــال  "،وهــذه ألفعلــه أنــا ين"إ : rكمــا قــال   ،كراهــة يف ذكــره
   ) ٢( واهللا أعلم  أ.هـ. "،الكيس الكيس" :وقال جلابر "،أعرستم الليلة"

@@@ 
  

  إتیان الرجل أھلھ وھي حائض حرمة
ويسئلونك عـن احملـيض قـل هـو أذى فـاعتزلوا النسـاء يف  (قال اهللا تعاىل: 

اهللا إن احملــيض وال تقربــوهن حــىت يطهــرن فــإذا تطهــرن فــأتوهن مــن حيــث أمــركم 
  .)٣( )اهللا حيب التوابني وحيب املتطهرين

  .)  ١(: "ملعون من أتى حائضاً أو امرأة يف دبرها"rوقال رسول اهللا 
                                                 

  ).١٤٣٧) رواه مسلم يف كتاب النكاح برقم (٣(
  ) .١٠/٨) شرح النووي ((٢

  ) .٢٢٢) البقرة (٣(



  

 

٢٩٢    ابالزواج أحكام وآد

: "مــن أتــى حائضـــاً أو امــرأة يف دبرهــا أو كاهنــاً فقـــد  rوقــال رســول اهللا 
  .)٢(كفر مبا أنزل على حممد"

  إذا  تهامرأوعن مسروق بن األجدع قال: سألت عائشة: ما للرجل من 
  .)٣(كانت حائضاً؟ قالت: "كل شيء إال الفرج"

ويســــــتمتع مــــــن احلــــــائض مبــــــا دون الفــــــرج ومجلتــــــه أن ابــــــن قدامــــــة : قــــــال 
، االســتمتاع مــن احلــائض فيمــا فــوق الســرة ودون الركبــة جــائز بــالنص واإلمجــاع 

   )٤.اهـ.( والوطء يف الفرج حمرم Lما
حـــل مجـــاع احلـــائض يف  وقـــال النـــووي رمحـــه اهللا تعـــاىل: ولـــو اعتقـــد مســـلم

فرجهـــا صـــار كـــافراً مرتـــداً، وإن فعلـــه عامـــداً عاملـــاً بـــاحليض والتحـــرمي خمتـــاراً فقـــد 
  ارتكب معصية كبرية جيب عليه التوبة منها.

واعلـم أن حتـرمي الـوطء واملباشـرة علـى قـول مـن  حيرمهمـا  يكـون يف مـدة وقال : 
ملـــاء بشـــرطه هـــذا احلـــيض وبعـــد انقطاعـــه إىل أن تغتســـل أو تتـــيمم أن عـــدمت ا

  )٥.( مذهبنا ومذهب مالك وأمحد ومجاهري السلف
وسئل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعـاىل عـن املـرأة تطهـر مـن احلـيض ، ومل 

  جتد ماءاً تغتسل به هل لزوجها أن يطأها قبل غسلها من غري شرط؟
                                                                                                                       

  داود . ) رواه أمحد وأبو١(
  ) رواه أمحد والرتمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه .٢(
  ) رواه البخاري يف التاريخ٣(

 ) .٢٠٣/ ١) املغين ((٤
 ) .٣/٢٠٥) شرح النووي ((٥



  

 

٢٩٣    ابالزواج أحكام وآد

إذا   فأجــاب : أمــا املــرأة احلــائض إذا انقطــع دمهــا فــال دمهــا زوجهــا حــىت تغتســل
كانــت قـــادرة علـــى االغتســـال ، وإال تيممـــت كمــا هـــو مـــذهب مجهـــور العلمـــاء  

  )١كمالك وأمحد والشافعي .(
وقــال الشــوكاين رمحــه اهللا يف فــتح القــدير : وال خــالف بــني أهــل العلــم يف حتــرمي 

  )٢وطء احلائض، وهو معلوم من ضرورة الدين .(
ق رأيـت يف املنـام أبـول عن أيوب عـن أيب قالبـة أن رجـال قـال أليب بكـر الصـديو 

       )٣. ( دما قال أنت رجل تأيت امرأتك وهي حائض فاستغفر اهللا وال تعد
ئضـا حممد بن راشـد قـال مسعـت مكحـوال يسـأل عـن الرجـل يـأيت امرأتـه حا وعن

  )٤. (قال يستغفر اهللا ويتوب إليه
  

  حرمة إتیان الرجل زوجتھ إذا طھرت من الحیض حتى تغتسل
زوجتــه إذا طهــرت مــن احلــيض قبــل أن تغتســل، الــذي  هــل للــزوج أن يــأيت

  يظهر عدم اجلواز وهو الصحيح .  
ويسئلونك عـن احملـيض قـل هـو أذى فـاعتزلوا النسـاء يف  (قال اهللا تعاىل: 

احملــيض وال تقربــوهن حــىت يطهــرن فــإذا تطهــرن فــأتوهن مــن حيــث أمــركم اهللا إن 
  .)٥( )اهللا حيب التوابني وحيب املتطهرين

                                                 
  ) .٢١/٦٢٤) جمموع الفتاوى ((١
  ) .١/٢٢٦) فتح القدير ((٢
 ) ، باب إصابة احلائض  .١٢٧٠) مصنف عبد الرزاق برقم ((٣
  ) ، باب إصابة احلائض  .١٢٧١د الرزاق برقم () مصنف عب(٤
  ) .٢٢٢) البقرة (٥(



  

 

٢٩٤    ابالزواج أحكام وآد

د يف قوله وال تقربوهن حىت يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث قال عن جماهو 
هن من الـدم قبـل أن يغتسـلن ر للنساء طهران طهر قوله حىت يطهرن يقول إذا تط

وقوله إذا تطهرن أي إذا اغتسلن وال حتل لزوجها حىت تغتسل يقـول فـأتوهن مـن 
فلــيس   مــن حيــث أمــركم اهللا مــن حيــث خيــرج الــدم فــإن مل يأNــا مــن حيــث أمــر 

  )١.( التوابني  وال من املتطهرين
وقد اتفق العلماء على أن املرأة إذا انقطع حيضها ال حتل حـىت وقال ابن كثري : 

  ) ٢.( تغتسل باملاء أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه
عــن ابــن جــريج قــال ســأل إنســان عطــاء قــال احلــائض تــرى الطهــر وال تغتســل و 

       )٣.( تسلأحتل لزوجها قال ال حىت تغ
عن مالك عـن عبـد اهللا بـن أيب بكـر أن سـامل ابـن عبـد اهللا وسـليمان بـن يسـار و 

ســئال عــن احلــائض هــل يصــيبها زوجهــا إذا رأت   الطهــر قبــل  أن تغتســل فقــاال 
  )٤.( ال حىت تغتسل

@@@ 
  ما یباح للرجل من امرأتھ وھي حائض

  قول يف أن احلائض ال جيوز وطئها .تقدم ال       
َوَيْســــأَُلوَنَك َعــــِن اْلَمِحــــيِض قُــــْل ُهــــَو أًَذى فَــــاْعَتزُِلواْ النَِّســــاء ِيف اْلَمِحــــيِض َوالَ {اهللا  قــــال 

  ، } تـَْقَربُوُهنَّ َحىتََّ َيْطُهْرَن فَِإَذا َتَطهَّْرَن فَْأتُوُهنَّ ِمْن َحْيُث أََمرَُكُم الّلهُ 
                                                 

 )، باب الرجل يصيب امرأته وقد رأت الطهر ومل تغتسل       ١٢٧٢) مصنف عبد الرزاق برقم ((١
  ) .١/٢٦١) تفسري ابن كثري ((٢
  سل . ) ،  باب الرجل يصيب امرأته وقد رأت الطهر ومل تغت١٢٧٣)  مصنف عبد الرزاق برقم ((٣
  ) ،  باب الرجل يصيب امرأته وقد رأت الطهر ومل تغتسل .١٢٧٤) مصنف عبد الرزاق برقم ((٤



  

 

٢٩٥    ابالزواج أحكام وآد

  ولكن يباح منها كل شيء إال اجلماع .
ــــــيهم مل يؤاكلوهــــــا ومل أن اليهــــــو ،  tعــــــن أنــــــسف د كــــــانوا إذا حاضــــــت املــــــرأة ف

فــــأنزل اهللا تعــــاىل  eالنــــيب   eجيــــامعوهن يف البيــــوت فســــأل أصــــحاب النــــيب  
ويسـألونك عـن احملـيض قـل هــو أذى فـاعتزلوا النسـاء يف احملـيض فقـال رســول اهللا  

e  :"فبلــغ ذلــك اليهــود فقــالوا مــا يريــد هــذا  "اصــنعوا كــل شــيء إال النكــاح
يــدع مــن أمرنــا شــيئا إال خالفنــا فيــه فجــاء أســيد بــن حضــري وعبــاد بــن الرجــل أن 

بشـــر فقـــاال يـــا رســـول اهللا إن اليهـــود تقـــول كـــذا وكـــذا فـــال جنـــامعهن فتغـــري وجـــه 
حــىت ظننــا أن قــد وجــد عليهمــا فخرجــا فاســتقبلهما هديــة مــن   eرســول اهللا  

  )١" .(مافأرسل يف آثارمها فسقامها فعرفا أن مل جيد عليه eلنب إىل النيب  
كـــــان إذا أراد مـــــن  eأن النـــــيب  " eعـــــن بعـــــض أزواج النـــــيب  ،عـــــن عكرمـــــةو 

   )٢.( "احلائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا
مـن  إنـاء واحـد كالنـا جنـب   rكنت أغتسل أنا والنـيب  " :عن عائشة قالتو 

وكــان خيــرج رأســه إيل وهــو معتكــف ، وكــان يــأمرين فــأتزر فيباشــرين وأنــا حــائض، 
  )٣" .(حائضفأغسله وأنا 

+ @ +  
                                                 

) ، باب جواز غسل احلائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها واالتكاء ٣٠٢) رواه مسلم برقم ((١
  يف حجرها وقراءة القرآن فيه .

 ها ما دون اجلماع  . ) ، باب يف الرجل يصيب من٢٧٢) رواه أبو داود برقم ((٢
) ، بـــاب القـــدر ٣٢١) ، بـــاب مـــن مســـى النفـــاس حيضـــاً ، ومســـلم بـــرقم (٢٩٥) البخـــاري بـــرقم ((٣

املستحب من املاء يف غسل اجلنابة وغسل الرجل واملرأة يف إناء واحد يف حالـة واحـدة وغسـل أحـدمها 
  بفضل اآلخر . 



  

 

٢٩٦    ابالزواج أحكام وآد

  
  بعض الحقوق بین الزوجین

  * قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة:
   )١(».وليس على املرأة بعد حق اهللا ورسوله أوجب من حق الزوج«

  حقوق الزوج منھا:
يلزمهـــا طاعتـــه بـــاملعروف وهـــي طاعـــة حيتمهـــا كتـــاب اهللا وســـنة  - ١
طاعتـــه إذا  ملـــا يف ذلـــك مـــن املصـــلحة املشـــرتكة بينهمـــا، وال جيـــوز -r-رســـوله 

  أمرها مبعصية ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق.
يلزمهـــــا االعتنـــــاء ببيتهـــــا وأن حتفـــــظ لـــــه مالـــــه وتـــــوفر لـــــه راحتـــــه  - ٢
 وهدوءه.
ينبغــي هلــا أن تراعــي شــعوره فتبتعــد عمــا يؤذيــه مــن قــول أو فعــل  - ٣

 أو خلق سيء. 
ـــأذن  - ٤ ال جيـــوز هلـــا اخلـــروج مـــن املنــــزل إال بإذنـــه وال حيـــق هلـــا أن ت

 د يف دخول منـزله من غري إذنه ورضاه.ألح
@@@ 

  حقوق الزوجة منھا:
أن ينفق علي زوجته باملعروف وأن ال يقصـر عليهـا يف مأكـل أو على الزوج 

 مشرب أو كساء، وأن يرشدها إىل ما حتتاج إليه من معرفة دينية.
عقـد ومل يـِنب نفقـة لزوجتـه حـىت تنتقـل  الـذيقال بعض أهل العلم إنـه لـيس علـى 

:"   r، لقولـــه الراعــيبيــت أبيهــا إىل بيتــه ، إمنــا النفقـــة علــى أبيهــا وهــو مل يــزل مــن 
                                                 

  ).٣٢/٢٦٠) جمموع الفتاوى (٢(



  

 

٢٩٧    ابالزواج أحكام وآد

بيتهـا أبيهـا فهـو املسـئول  يف)، وهـى مل تـزل ١ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكـْم َمْسـُئوٌل َعـْن َرِعيَّتِـِه"(
كنــف أبيهــا فلــه   يفمل يــِنب Lــا بعــد ، كمــا أVــا مل تــزل  الــذيعــن نفقتهــا ال زوجهــا 

  ان قبل العقد .عليها ما ك
 وأن يغار عليها فال يعرضها للشبهة وال يسمح هلا بالتربج واالختالط.

وأن حيســن خلقــه معهــا فيكلمهــا برفــق ويتجــاوز عــن توافــه األمــور ويقــدم هلــا 
 النصح بلني تبدو فيه املودة والرمحة.

وأن يصرب على ما يكره منها من معاملة أو سوء خلق وحياول إصالحه وأن 
 ىل طالقها إال عند الضرورة القصوى.ال يلجأ إ

 ومـا القسـم يف بيـنهن عـدل فصـاعدا زوجتـان لـه كانـت ومنقال الشوكاين: 
 تصــاحل أو نوبتهــا Nــب أن وللمــرأة بيـنهن أقــرع ســافر وإذا إليــه احلاجــة تـدعوا
 جيـوز وال ثالثـا والثيـب سـبعا البكـر اجلديـدة عند ويقيم إسقاطها على الزوج
   )٢( .دبرها يف أةاملر  إتيان وال العزل

  ويف سؤال ورد ملوقع اإلسالم سؤال وجواب :
ـــــــــاب والســـــــــنة ؟ أو ـــــــــى زوجهـــــــــا وفقـــــــــا للكت  مـــــــــا هـــــــــي حقـــــــــوق الزوجـــــــــة عل

  مبــــــــــعىن آخــــــــــر، مــــــــــا هــــــــــي مســــــــــؤوليات

ــــــــــــــــالعكس ؟     .الــــــــــــــــزوج جتــــــــــــــــاه زوجتــــــــــــــــه وب

                                                 
  ) .١٤٥٩\٣) ومسلم (٤٣١\١) أخرجه البخاري (١(
  ).١/٢٦٤الدراري املضية ( )٢(



  

 

٢٩٨    ابالزواج أحكام وآد

أوجب اإلسالم على الزوج حقوقاً جتاه زوجته ، وكذا :  احلمد هللاجلواب : 

  واجبة ما هو مشرتك بني الزوجني . العكس ، ومن احلقوق ال

ما يتعلق حبقوق الزوجني بعضهما على بعض يف  -حبول اهللا  -وسنذكر 

  الكتاب والسنة مستأنسني بشرح وأقوال أهل العلم . 

  أوًال : حقوق الزوجة اخلاصة Lا : 

  للزوجة على زوجها حقوق مالية وهي : املهر ، والنفقة ، والسكىن . 

: كالعدل يف القسم بني الزوجات ، واملعاشرة باملعروف ، وحقوق غري مالية 

  وعدم اإلضرار بالزوجة . 

  . احلقوق املاليَّة : ١

املهر : هو املال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو  -أ 

النساء وآتوا لمرأة على الرجل ، قال تعاىل : {بالدخول Lا ، وهو حق واجب ل



  

 

٢٩٩    ابالزواج أحكام وآد

تشريع املهر إظهار خلطر هذا العقد ومكانته ، وإعزاز  } ، ويفصدقاNن حنلة

  للمرأة وإكراما هلا . 

واملهر ليس شرطا يف عقد الزواج وال ركنا عند مجهور الفقهاء ، وإمنا هو أثر من 

آثاره املرتتبة عليه ، فإذا مت العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق اجلمهور لقوله 

نساء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن تعاىل : { ال جناح عليكم إن طلقتم ال

فريضة } فإباحة الطالق قبل املسيس وقبل فرض صداق يدل على جواز عدم 

  تسمية املهر يف العقد . 

فإن مسِّي العقد : وجب على الزوج ، وإن مل يسمَّ : وجب عليه مهر " املِثل 

  .  -أي مثيالNا من النساء  - " 

م على وجوب نفقات الزوجات على النفقة : وقد أمجع علماء اإلسال -ب 

أزواجهن بشرط متكني املرأة نفسها لزوجها ، فإن امتنعت منه أو نشزت مل 

  تستحق النفقة . 



  

 

٣٠٠    ابالزواج أحكام وآد

واحلكمة يف وجوب النفقة هلا : أن املرأة حمبوسة على الزوج مبقتضى عقد الزواج 

ن ، ممنوعة من اخلروج من بيت الزوجية إال بإذن منه لالكتساب ، فكان عليه أ

  ينفق عليها ، وعليه كفايتها ، وكذا هي مقابل االستمتاع ومتكني نفسها له . 

واملقصود بالنفقة : توفري ما حتتاج إليه الزوجة من طعام ، ومسكن ، فتجب هلا 

ولود له رزقهن هذه األشياء وإن كانت غنية ، لقوله تعاىل : ( وعلى امل

نفق ذو سعة من سعته ومن ، وقال عز وجل : ( لي )١(. )وكسوNن باملعروف

     )٢(. )عليه رزقه فلينفق مما آتاه اهللا قدر

  ويف السنة : 

زوج أيب سفيان وقد اشتكت  - قال النيب صلى اهللا عليه وسلم هلند بنت عتبة 

  " خذي ما يكفيِك وولَدِك باملعروف " .  -عدم نفقته عليها 

                                                 
  ).٢٣٣آية ( البقرة سورة )٢(
  .)  ٧آية ( الطالق سورة) ٢(



  

 

٣٠١    ابالزواج أحكام وآد

على رسول اهللا عن عائشة قالت : دخلت هند بنت عتبة امرأة أيب سفيان 

صلى اهللا عليه وسلم فقالت : يا رسول اهللا إن أبا سفيان رجل شحيح ال 

يعطيين من النفقة ما يكفيين ويكفي بينَّ إال ما أخذت من ماله بغري علمه فهل 

علي يف ذلك من جناح ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : خذي من 

  )١(.."يكفي بنيكماله باملعروف ما يكفيك و 

وعن جابر : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف خطبة حجة الوداع : 

" فاتقوا اهللا يف النساء فإنكم أخذمتوهن بأمان اهللا واستحللتم فروجهن بكلمة 

اهللا ، ولكم عليهن أال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن ذلك 

    )٢(.عروف "عليكم رزقهن وكسوNن باملفاضربوهن ضربا غري مربح ، وهلن 

                                                 

  ) .  ١٧١٤) ومسلم (  ٥٠٤٩رواه البخاري (  )٢(

  .) ١٢١٨رواه مسلم برقم () ٢(



  

 

٣٠٢    ابالزواج أحكام وآد

ج. السكىن : وهو من حقوق الزوجة ، وهو أن يهىيء هلا زوُجها مسكناً على 

قدر سعته وقدرته ، قال اهللا تعاىل : ( أسكنوهنَّ من حيث سكنتم ِمن ُوجدكم 

  . ٦) الطالق/

  . احلقوق غري املاليَّة : ٢

لتسوية العدل بني الزوجات : من حق الزوجة على زوجها العدل با              أ.

بينها وبني غريها من زوجاته ، إن كان له زوجات ، يف املبيت والنفقة والكسوة 

 .  

حسن العشرة : وجيب على الزوج حتسني خلقه مع زوجته والرفق               ب.

Lا ، وتقدمي ما ميكن تقدميه إليها مما يؤلف قلبها ، لقوله تعاىل : ( وعاشروهن 

( وهلن مثل الذي عليهن باملعروف )  ، وقوله : ١٩باملعروف ) النساء/

  . ٢٢٨البقرة/



  

 

٣٠٣    ابالزواج أحكام وآد

ويف السنَّة : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ) .  ١٤٦٨) ومسلم (  ٣١٥٣: " استوصوا بالنساء " . رواه البخاري ( 

وهو القدوة  -وهذه مناذج من حسن عشرته صلى اهللا عليه وسلم مع نسائه 

  :  -وة واألس

. عن زينب بنت أيب سلمة حدثته أن أم سلمة قالت حضت وأنا مع النيب ١

صلى اهللا عليه وسلم يف اخلميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب 

حيضيت فلبستها ، فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أنفسِت ؟ قلت 

  : نعم ، فدعاين فأدخلين معه يف اخلميلة . 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ، وكنت قالت : وحدثتين 

أغتسل أنا والنيب صلى اهللا عليه وسلم من إناء واحد من اجلنابة . رواه البخاري 

  ) .  ٢٩٦) ومسلم (  ٣١٦( 



  

 

٣٠٤    ابالزواج أحكام وآد

. عن عروة بن الزبري قال : قالت عائشة : واهللا لقد رأيت رسول اهللا صلى ٢

 واحلبشة يلعبون حبراLم يف مسجد اهللا عليه وسلم يقوم على باب حجريت

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسرتين بردائه لكي أنظر إىل لعبهم مث يقوم من 

أجلي حىت أكون أنا اليت أنصرف ، فاقدروا قدر اجلارية احلديثة السن حريصة 

  ) .  ٨٩٢) ومسلم (  ٤٤٣على اللهو . رواه البخاري ( 

 عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  . عن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا٣

كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته حنو من ثالثني أو 

أربعني آية قام فقرأها وهو قائم مث يركع مث سجد يفعل يف الركعة الثانية مثل 

ذلك فإذا قضى صالته نظر فإن كنت يقظى حتدث معي وإن كنت نائمة 

  ) .  ١٠٦٨ري ( اضطجع . رواه البخا

ج. عدم اإلضرار بالزوجة : وهذا من أصول اإلسالم ، وإذا كان إيقاع الضرر 

  حمرما على األجانب فأن يكون حمرما إيقاعه على الزوجة أوىل وأحرى . 



  

 

٣٠٥    ابالزواج أحكام وآد

عن عبادة بن الصامت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى " أن ال ضرر 

ديث : صححه اإلمام أمحد ) . واحل ٢٣٤٠وال ضرار " رواه ابن ماجه ( 

  واحلاكم وابن الصالح وغريهم . 

  ) .  ٤٣٨/  ٢انظر : " خالصة البدر املنري " ( 

ومن األشياء اليت نبَّه عليها الشارع يف هذه املسألة : عدم جواز الضرب املربح 

 .  

عن جابر بن عبد اهللا قال : قال صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع : " 

 النساء فإنكم أخذمتوهن بأمان اهللا واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا فاتقوا اهللا يف

ولكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن 

  ضربا غري مربح وهلن عليكم رزقهن وكسوNن باملعروف " . 

  ) .  ١٢١٨رواه مسلم ( 



  

 

٣٠٦    ابالزواج أحكام وآد

  ثانياً : 

  حقوق الزوج على زوجته : 

جة من أعظم احلقوق ، بل إن حقه عليها أعظم من وحقوق الزوج على الزو 

حقها عليه لقول اهللا تعاىل : ( وهلن مثل الذي عليهن باملعروف وللرجال 

  . ٢٢٨عليهن درجة ) البقرة/

قال اجلصاص : أخرب اهللا تعاىل يف هذه اآلية أن لكل واحد من الزوجني على 

  يه . صاحبه حقا ، وأن الزوج خمتص حبق له عليها ليس هلا عل

وقال ابن العريب : هذا نص يف أنه مفضل عليها مقدم يف حقوق النكاح فوقها 

 .  

  ومن هذه احلقوق : 



  

 

٣٠٧    ابالزواج أحكام وآد

وجوب الطاعة : جعل اهللا الرجل قوَّاماً على املرأة باألمر والتوجيه والرعاية  -أ 

، كما يقوم الوالة على الرعية ، مبا خصه اهللا به الرجل من خصائص جسمية 

أوجب عليه من واجبات مالية ، قال تعاىل : ( الرجال قوامون وعقلية ، ومبا 

على النساء مبا فضل اهللا بعضهم على بعض ومبا أنفقوا من أمواهلم ) 

  .  ٣٤النساء/

  قال ابن كثري : 

وقال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس { الرجال قوامون على النساء } يعين 

 به من طاعته ، وطاعته أن تكون : أمراء عليهن ، أي : تطيعه فيما أمرها اهللا

  حمسنة ألهله حافظة ملاله . 

  ) .  ٤٩٢/  ١وكذا قال مقاتل والسدي والضحاك . " تفسري ابن كثري " ( 



  

 

٣٠٨    ابالزواج أحكام وآد

متكني الزوج من االستمتاع : ِمن حق الزوج على زوجته متكينه من  -ب 

االستمتاع ، فإذا تزوج امرأة وكانت أهال للجماع وجب تسليم نفسها إليه 

العقد إذا طلب ، وذلك أن يسلمها مهرها املعجل ومتهل مدة حسب العادة ب

إلصالح أمرها كاليومني والثالثة إذا طلبت ذلك ألنه من حاجتها ، وألن ذلك 

  يسري جرت العادة مبثله . 

وإذا امتنعت الزوجة من إجابة زوجها يف اجلماع وقعت يف احملذور وارتكبت  

عذر شرعي كاحليض وصوم الفرض واملرض وما كبرية ، إال أن تكون معذورة ب

  شابه ذلك . 

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " إذا 

دعا الرجل امرأته إىل فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها املالئكة حىت 

  ) .  ١٤٣٦) ومسلم (  ٣٠٦٥تصبح " رواه البخاري ( 



  

 

٣٠٩    ابالزواج أحكام وآد

يكره الزوج دخوله : ومن حق الزوج على زوجته أال  عدم اإلذن ملن -ج 

  تدخل بيته أحدا يكرهه . 

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : " ال حيل 

للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه ، وال تأذن يف بيته إال بإذنه ، ...." . 

  .  ) ١٠٢٦) ومسلم (  ٤٨٩٩رواه البخاري ( 

وعن سليمان بن عمرو بن األحوص حدثين أيب أنه شهد حجة الوداع مع 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحمد اهللا وأثىن عليه وذكر ووعظ مث قال : 

استوصوا بالنساء خريا فإVن عندكم عواٍن ليس متلكون منهن شيئا غري ذلك 

واضربوهن ضربا  إال أن يأتني بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن يف املضاجع

غري مربح فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال إن لكم من نسائكم حقا 

ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فال يوطئن فرشكم من 



  

 

٣١٠    ابالزواج أحكام وآد

تكرهون وال يأذن يف بيوتكم ملن تكرهون أال وحقهن عليكم أن حتسنوا إليهن 

  يف كسوNن وطعامهن . 

هذا حديث حسن صحيح ، وابن ماجه ( ) وقال :  ١١٦٣رواه الرتمذي ( 

١٨٥١  . (  

وعن جابر قال : قال صلى اهللا عليه وسلم : " فاتقوا اهللا يف النساء فإنكم 

أخذمتوهن بأمان اهللا واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا ولكم عليهن أن ال يوطئن 

فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غري مربح وهلن عليكم 

  ) .  ١٢١٨كسوNن باملعروف " . رواه مسلم ( رزقهن و 

عدم اخلروج من البيت إال بإذن الزوج : من حق الزوج على زوجته أال  -د 

  خترج من البيت إال بإذنه . 



  

 

٣١١    ابالزواج أحكام وآد

وقال الشافعية واحلنابلة : ليس هلا اخلروج لعيادة أبيها املريض إال بإذن الزوج ، 

، فال جيوز ترك الواجب مبا  وله منعها من ذلك .. ؛ ألن طاعة الزوج واجبة

  ليس بواجب . 

التأديب : للزوج تأديب زوجته عند عصياVا أمره باملعروف ال باملعصية ؛  -هـ 

  ألن اهللا تعاىل أمر بتأديب النساء باهلجر والضرب عند عدم طاعتهن . 

وقد ذكر احلنفية أربعة مواضع جيوز فيها للزوج تأديب زوجته بالضرب ، منها : 

اإلجابة إذا دعاها إىل الفراش وهي   زينة إذا أراد الزينة، ومنها : ترك ترك ال

  طاهرة ، ومنها : ترك الصالة ، ومنها : اخلروج من البيت بغري إذنه . 

  ومن األدلة على جواز التأديب : 

قوله تعاىل : ( والاليت ختافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن يف املضاجع 

  .  ٣٤واضربوهن ) النساء/



  

 

٣١٢    ابالزواج أحكام وآد

له تعاىل : ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس وقو 

  .  ٦واحلجارة ) التحرمي/

  قال ابن كثري : 

وقال قتادة : تأمرهم بطاعة اهللا ، وتنهاهم عن معصية اهللا ، وأن تقوم عليهم 

 بأمر اهللا ، وتأمرهم به ، وتساعدهم عليه ، فإذا رأيَت هللا معصية قذعتهم عنها

  ( كففتهم ) ، وزجرNم عنها . 

وهكذا قال الضحاك ومقاتل : حق املسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه 

  وعبيده ما فرض اهللا عليهم وما Vاهم اهللا عنه . 

  ) .  ٣٩٢/  ٤" تفسري ابن كثري " ( 

  خدمة الزوجة لزوجها : واألدلة يف ذلك كثرية ، وقد سبق بعضها .  -و

  ابن تيمية :  قال شيخ اإلسالم



  

 

٣١٣    ابالزواج أحكام وآد

وجتب خدمة زوجها باملعروف من مثلها ملثله ويتنوع ذلك بتنوع األحوال 

  فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة . 

  ) .  ٥٦١/  ٤" الفتاوى الكربى " ( 

تسليم املرأة نفسها : إذا استوىف عقد النكاح شروطه ووقع صحيحا فإنه  - ز 

ى املرأة تسليم نفسها إىل الزوج ومتكينه من االستمتاع Lا ؛ ألنه جيب عل

بالعقد يستحق الزوج تسليم العوض وهو االستمتاع Lا كما تستحق املرأة 

  العوض وهو املهر . 

معاشرة الزوجة لزوجها باملعروف : وذلك لقوله تعاىل ( وهلن مثل الذي  - ح

  .  ٢٢٨عليهن باملعروف ) البقرة/

  يب : قال القرط



  

 

٣١٤    ابالزواج أحكام وآد

أيضا أي : هلن من حسن الصحبة والعشرة  - أي : عن ابن عباس  - وعنه 

باملعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن 

  ألزواجهن . 

وقيل : إن هلن على أزواجهن ترك مضارNن كما كان ذلك عليهن ألزواجهن 

  قاله الطربي . 

  ا عليهن أن يتقني اهللا عز وجل فيكم . وقال ابن زيد : تتقون اهللا فيهن كم

واملعىن متقارب واآلية تعم مجيع ذلك من حقوق الزوجية . " تفسري القرطيب " 

   )١( ) . واهللا أعلم. ١٢٤،  ١٢٣/  ٣( 

  
@@@  
 

 
                                                 

  ) موقع اإلسالم سؤال وجواب حملمد صاحل املنجد .١(



  

 

٣١٥    ابالزواج أحكام وآد

 أن لبشــــر يصــــلح ال": وســــلم عليــــه اهللا صــــلى اهللا رســــول قــــال :قــــال أنــــس عــــن
 لزوجهــا تســجد أن املــرأة ألمـرت لبشــر يســجد أن لبشــر صـلح ولــو لبشــر يسـجد

 )١(".عليها حقه عظم من
@@@ 

 زوجھا على المرأة حق
هجر الزوج وعزلته لزوجتـه مـن أقسـى وأشـد الـبالءات الـيت متـر علـى الزوجـة 
ولذلك من شدNا، جعلها اهللا أحد أسباب تأديب املرأة الناشز اليت وردت 

  يف القرآن الكرمي . 
اهلجــر قــد يصــل بــاملرأة إىل حالــة نفســية مرتديــة تضــطرها  وبالــذات إذا طــال

 إىل العالج واملستشفيات .
واملـرأة كــالوردة إذا مل يســقها الرجــل حبــاً ودالالً وتشــجيعاً واهتمامــاً فإVــا ال 
حتيا، ولكن هـذه الزوجـة املفجوعـة يف حبيبهـا ورغـم حالتهـا النفسـية السـيئة 

ا فعملـت دون أن تــرى مقــابالً أحياهـا اإلميــان وحــب رضـا الــرمحن، وشــجعه
ودفعت السيئة بأحسن منها، وصـربت حـىت فـازت وظفـرت، وإال فمـن مـن 
تطيــق أن تصــرب علــى هجــر زوجهــا وأذيتــه وتقابــل ذلــك بــالتلطف والتحبــب 

 والتزين والتجمل ، وكأنه أحب حبيب إىل القلب !! . 
 إين اللهـم":  وسـلم عليـه اهللا صـلى اهللا رسـول قـال :قـال اخلزاعـي شـريح أيب عن

 ".املرأة وحق اليتيم حق الضعيفني حق أحرج

                                                 
)، صحيح اجلـامع رقـم ١٩٣٨يح الرتغيب حديث رقم ()، صح١٢٠٣) السلسلة الصحيحة رقم (٣(
  ).٣٢٥٥)، مشكاة املصابيح رقم (٩٤٢٥(



  

 

٣١٦    ابالزواج أحكام وآد

 أحــرج إين اللهــم": قــال وســلم عليــه اهللا صــلى النــيب عــن هريــرة أيب عــنويف روايــة 
 )١(".واملرأة اليتيم الضعيفني حق

 بـاهللا قلـت إليـه دفعـت فلمـا وسـلم عليه اهللا صلى النيب أتيت": قال معاوية عنو 
 ؟بـه تأمرنـا مبـا أمـرك وهـو :قـال ،نعـم :قـال ؟تقـول مبـا أرسلك أهو أرسلك الذي
ــأتوا لكــم حــرث هــو قــال ؟نســائنا يف تقــول فمــا :قــال ،نعــم :قــال  أىن حــرثكم ف

 وال ،تضـــــربوهن وال ،تلبســـــون ممـــــا واكســـــوهن ،تـــــأكلون ممـــــا وأطعمـــــوهن ،شـــــئتم
  )٢(".تقبحوهن

  حكم ضرب الزوجة
 هنى النبي صىل اهللا عليه وسلم عن جلد املرأة وإهانتها .

  ":باب ضرب النساء"ابن ماجة رمحه اهللا يف السنن :  روى

خطب النيب صلى اهللا عليه و سلم . مث ذكر  -عن عبد اهللا بن زمعة قال : 
النساء . فوعظهم فيهن . مث قال ( إالم جيلد أحدكم امرأته جلد األمة ؟ ولعله 

 .أن يضاجعها من آخر يومه
عليه و سلم خادما له وال  ما ضرب رسول اهللا صلى اهللا عن عائشة قالت :و 

  . امرأة وال ضرب بيده شيئا
َال "سلم قال النيب صلى اهللا عليه و  ل :وعن إياس بن عبد اهللا بن أيب ذئاب قا

فجاء عمر إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول  "،َتْضرِبُنَّ إماء اهللا

                                                 
  ).١٠١٥)، السلسلة الصحيحة رقم (٢٩٦٧) صحيح ابن ماجة رقم (١(
  ).١٨٧٧) صحيح أيب داود رقم (٢(



  

 

٣١٧    ابالزواج أحكام وآد

فطاف بآل حممد اهللا قد ذئر النساء على أزواجهن . فأمر بضرLن . فضربن . 
النيب صلى اهللا عليه و سلم طائف نساء كثري . فلما أصبح قال ( لقد طاف 
الليلة بآل حممد سبعون امرأة . كل امرأة تشتكي زوجها . فال جتدون أولئك 

 . خياركم
 

ما ضرب رسول اهللا " عن عائشة رضي اهللا عنها قالت : ويف رواية أيب داود
 .  "امرأة قطصلى اهللا عليه وسلم خادما وال 

 

وروى الرتمذي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم إن املرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرNا وإن تركتها امستعت Lا على 

 عوج
 

عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا  ام البخاري رمحه اهللا يف صحيحه :وروى اإلم
سلم يف أضحى أو فطر إىل املصلى لى اهللا عليه و : خرج رسول اهللا صعنه قال 

 "دقن فإين أريتكن أكثر أهل الناريا معشر النساء تص: "على النساء فقال فمر
. فقلن ومب يا رسول اهللا ؟ قال ( تكثرن اللعن وتكفرن العشري ما رأيت من 

ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل احلازم من إحداكن ) . قلن وما 
وعقلنا يا رسول اهللا ؟ قال ( أليس شهادة املرأة مثل نصف نقصان ديننا 

شهادة الرجل ) . قلن بلى قال ( فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت 
 . مل تصل ومل تصم ) . قلن بلى قال ( فذلك من نقصان دينها

 



  

 

٣١٨    ابالزواج أحكام وآد

وقال احلافظ ابن كثري رمحه اهللا يف البداية والنهاية :( وخرج الرشيد يوما من عند 
ة وهو يضحك فقيل له مم تضحك يا أمري املؤمنني ؟ فقال: دخلت اليوم زبيد

فأقلت عندها وبت، فما استيقظت إال على  -يعين زبيدة  - إىل هذه املرأة 
صوت ذهب يصب، قالوا: هذه ثلثمائة ألف دينار قدمت من مصر، فقالت 
زبيدة: هبها يل يا ابن عم، فقلت:هي لك، مث ما خرجت حىت عربدت علي 

 الت: أي خري رأيته منك ؟وق

  وورد سؤال ملوقع اإلسالم سؤال وجواب حول رجل ضرب امرأته .

  احلمد هللا اجلواب:

يف كثري من  –على حسب ما ورد يف السؤال  –قد وقع هذا الزوج  أوًال:
املخالفات ، ويستحق األمر أن نقف معها ، فلعلَّ اهللا أن يغريِّ حاله ، وحال 

  نها ، ومن هذه املخالفات الشرعية يف فعله :من هو مثله إىل أحسن م

  . خمالفة األمر يف املعاشرة باملعروف .١

وقد أمر اهللا تعاىل الزوج مبعاشرة زوجته باملعروف نّصًا ، فقال عز وجل : 
  . ١٩( َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف ) النساء/ من اآلية 

  . الوقوع يف إمث الظلم .٢



  

 

٣١٩    ابالزواج أحكام وآد

والسنَّة ، وضرب الرجل المرأته من غري مسوغ : ظلم والظلم حمّرم يف الكتاب 
  بنيِّ ، والظلم ظلمات على صاحبه يوم القيامة .

عن أيب ذر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما روى عن اهللا 
تبارك وتعاىل أنه قال : ( يَا ِعَباِدي ِإينِّ َحرَّْمُت الظُّْلَم َعَلى نـَْفِسي َوَجَعْلُتُه 

  َنُكْم ُحمَرًَّما َفَال َتظَاَلُموا ) .بـَيْـ 

  ) ٢٥٧٧رواه مسلم ( 

  : -رمحه اهللا  - قال ابن جرير الطربي 

والصواب من القول يف ذلك عندنا أنه غري جائز ألحٍد ضرب أحد من الناس 
ْؤِمَناتِ 

ُ
ْؤِمِنَني َوامل

ُ
ِبَغْريِ  ، وال أذاه ، إال باحلق ؛ لقول اهللا تعاىل ( َوالَِّذيَن يـُْؤُذوَن امل

، سواء كان  ٥٨َما اْكَتَسُبوا فـََقِد اْحَتَمُلوا بـُْهَتانًا َوِإْمثًا ُمِبيًنا ) األحزاب/ 
املضروب امرأة وضارLا زوجها ، أو كان مملوكا أو مملوكة وضاربه مواله ، أو  

  كان صغرياً وضاربه والده ، أو وصي والده وصَّاه عليه .

  ) . ٤١٨/  ١" Nذيب اآلثار " ( 

  . خمالفة األمر بعدم الضرب املربح .٣

عن جابر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يف حجة 
الوداع : ( اتـَُّقوا اللََّه يف النَِّساِء فَِإنَُّكْم َأَخْذُمتُوُهنَّ بَِأَماِن اللَِّه َواْسَتْحَلْلُتْم فـُُروَجُهنَّ 



  

 

٣٢٠    ابالزواج أحكام وآد

نَّ َأْن َال يُوِطْئَن فـُُرَشُكْم َأَحًدا َتْكَرُهونَُه فَِإْن فـََعْلَن ذلك ِبَكِلَمِة اللَِّه َوَلُكْم َعَلْيهِ 
  َفاْضرِبُوُهنَّ َضْربًا غري ُمبَـرٍِّح َوَهلُنَّ َعَلْيُكْم رِْزقـُُهنَّ وَِكْسَوتـُُهنَّ بِاْلَمْعُروِف ) .

  ) . ١٢١٨رواه مسلم ( 

  ) : ٢٤/  ١٠ويف " املوسوعة الفقهية " ( 

لّضرب غري مربّح ، وغري مدٍم ، وأن يتوّقى فيه الوجه واألماكن وجيب أن يكون ا
املخوفة ، ألّن املقصود منه الّتأديب ال اإلتالف ؛ خلرب : ( إّن لكم عليهّن أالّ 

  يوطئن فـُُرَشكم أحداً تكرهونه ، فإْن فعلَن فاضربوهّن ضرباً غري مربّح ) .

يث : ( ال جيلد أحٌد فوق ويشرتط احلنابلة أّال جياوز به عشرة أسواط ؛ حلد
  انتهى . عشرة أسواٍط إالّ يف حّد من حدود الّله ) .

أن من ضرب غريه سوطاً بغري حق : فإنه متوعد عليه  –وغريه  –وليعلم الزوج 
  بالعقوبة يوم القيامة .

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( َمْن 
  ظُْلماً اقُتصَّ ِمْنُه يـَْوَم الِقَياَمة ) .َضَرَب َسْوطاً 

رواه البزار والطرباين يف " األوسط " ، وإسنادمها  : -رمحه اهللا  –قال اهليثمي 
  ) . ٣٥٣/  ١٠حسن ." جممع الزوائد " ( 



  

 

٣٢١    ابالزواج أحكام وآد

وهو يف الطرباين يف " الكبري " ، وحسَّنه املنذري ، وصححه األلباين ، انظر " 
  ) . ٢٢٩١( صحيح الرتغيب والرتهيب " 

  . الضرب على الوجه٤

ُمَعاِويََة بن َحْيَدة اْلُقَشْريِيِّ قَاَل : قـُْلُت : يَا  أبيه َعنْ عن حكيم بن معاوية ، 
َرُسوَل اللَِّه َما َحقُّ َزْوَجِة َأَحِدنَا َعَلْيِه ؟ قَاَل : ( َأْن ُتْطِعَمَها ِإَذا طَِعْمَت 

َتَسْبَت َوَال َتْضِرْب اْلَوْجَه َوَال تـَُقبِّْح َوَال تـَْهُجْر ِإالَّ َوَتْكُسَوَها ِإَذا اْكَتَسْيَت َأْو اكْ 
  )١( ِيف اْلبَـْيِت ) .

  قَاَل أَبُو َداُود : َوَال تـَُقبِّْح : َأْن تـَُقوَل قـَبََّحِك اللَُّه .

وعن َجابٍِر رضي اهللا عنه قال : Vى رسول اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم عن 
  ) . ٢١١٦رواه مسلم (  ِه.الضَّْرِب يف اْلَوجْ 

وأما الضرب يف الوجه : فمنهيٌّ عنه يف كل احليوان  : قال النـََّوِويُّ رمحه اهللا
احملرتم ، ِمن اآلدمي ، واحلمري ، واخليل ، واإلبل ، والبغال ، والغنم ، وغريها ، 
لكنه يف اآلدمي أشد ؛ ألنه جممع احملاسن ، مع أنه لطيف ؛ ألنه َيظهر فيه أثر 

  ) .١٤/٩٧مسلم (  شرح الضرب ، ورمبا شانه ، ورمبا آذى بعض احلواس .

                                                 
ــــــب رقــــــم (١٨٧٥) صــــــحيح أيب داود رقــــــم (٢( )، مشــــــكاة املصــــــابيح رقــــــم ١٩٢٩)، صــــــحيح الرتغي
  ).٢٠٣٣)، خمتصر اإلرواء رقم (٢٤٤رام رقم ()، غاية امل٣٢٥٩(



  

 

٣٢٢    ابالزواج أحكام وآد

وهذا الذي حصل من الزوج هو من هذا الباب ، فقد وقع ضربه على وجهها 
  حىت شانه ، ورمبا أثَّر ضرب رأسها على دماغها ، ومسعها .

  . أنه جلأ إىل الضرب قبل الوعظ واهلجر يف املضجع .٦ 

ينبغي للزوج فعله إن أراد تقومي امرأته ، فبدأ بالوعظ ، وقد ذكر اهللا تعاىل ما 
وثىن باهلجر يف املضجع ، وثلَّث بالضرب ، واللجوء إىل الضرب خمالف هلذا 
الرتتيب لو كان ضربًا موافقًا للشرع ، فكيف وهو خمالف له أصال يف كمه 

  وكيفه ؟! .

ِيت َختَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعظُ  وُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِيف اْلَمَضاِجِع قال تعاىل : ( َوالالَّ
ُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبيًال ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِلّيًا َكِبريًا )  َواْضرِبُوُهنَّ فَِإْن َأطَْعَنُكْم َفال تـَبـْ

  . ٣٤النساء/ من اآلية 

  ) : ٢٤،  ٢٣/  ١٠ويف " املوسوعة الفقهية " ( 

  طرق تأديب الّزوجة :

  أ. الوعظ .

  ر يف املضجع .ب. اهلج

  ج. الّضرب غري املربّح .



  

 

٣٢٣    ابالزواج أحكام وآد

وهذا الّرتتيب واجب عند مجهور الفقهاء ، فال ينتقل إىل اهلجر إّال إذا مل جيد 
الوعظ ، هذا لقوله تعاىل : ( والّاليت ختافون نشوَزهّن فِعظُوهّن واهجروهّن يف 
ر املضاِجع واضربوهّن ) . جاء يف " املغين " البن قدامة : يف اآلية إضما

تقديره : والّاليت ختافون نشوزهّن فعظوهّن ، فإن نشزن فاهجروهّن يف املضاجع 
  ، فإن أصررن فاضربوهّن .

إىل أنّه جيوز للّزوج أن  -يف األظهر من قولني عندهم  -وذهب الّشافعّية 
يؤّدLا بالّضرب بعد ظهور الّنشوز منها بقول أو فعل ، وال ترتيب على هذا 

لّضرب بعد ظهور الّنشوز ، والقول اآلخر يوافق رأي القول بني اهلجر وا
  انتهى اجلمهور .

  . التسبب يف سوء تربية األوالد .٧

حيث وقع الضرب على أمهم مبسمٍع منهم ، وحيث رأوا آثار الضرب على 
وجهها وجسمها ، فأي تربية ميكن أن يربيَّها هذا األب ألوالده ؟ وكيف 

  قديره وحمبته ؟! .سيتعلَّم هؤالء احرتام والدهم وت

كان هديه صلى اهللا عليه وسلم أكمل هدي ، فلم يضرب يف حياته   رابعاً:
  كلها صلى اهللا عليه وسلم خادماً ، وال امرأة من نسائه رضي اهللا عنهن .

عن َعاِئَشَة رضي اهللا عنه قالت : ما َضَرَب رسول اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 
وال َخاِدًما إال َأْن ُجيَاِهَد يف َسِبيِل اللَِّه ، وما نِيَل منه شيئا َقطُّ بيده وال اْمرَأًَة 



  

 

٣٢٤    ابالزواج أحكام وآد

َشْيٌء َقطُّ فـَيَـْنَتِقَم من َصاِحِبِه إال َأْن يـُْنتَـَهَك َشْيٌء من َحمَارِِم اللَِّه فـَيَـْنَتِقَم لِلَِّه عز 
  ) . ٢٣٢٨رواه مسلم (  وجل .

لدابة وإن كان مباحاً فيه أن ضرب الزوجة واخلادم وا :قال النووي رمحه اهللا 
  ) .١٥/٨٤شرح مسلم ( لألدب : فرتكه أفضل .

  وأخرب صلى اهللا عليه وسلم أن ترك ضرب النساء هو فعل اخليار من الناس .

َعْن ِإيَاِس ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِيب ُذبَاٍب قَاَل : قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 
رِبُوا ِإَماَء اللَِّه ) َفَجاَء ُعَمُر ِإَىل َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَسلََّم : ( َال َتضْ 

فـََقاَل َذئِْرَن النَِّساُء َعَلى أَْزَواِجِهنَّ فـََرخََّص ِيف َضْرLِِنَّ ، َفَأطَاَف بِآِل َرُسوِل اللَِّه 
َيْشُكوَن أَْزَواَجُهنَّ فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِنَساٌء َكِثٌري 

َوَسلََّم : ( َلَقْد طَاَف بِآِل ُحمَمٍَّد ِنَساٌء َكِثٌري َيْشُكوَن أَْزَواَجُهنَّ لَْيَس أُولَِئَك 
) ، وصححه األلباين يف " صحيح أيب  ٢١٤٦رواه أبو داود (  ِخبَِيارُِكْم ) .

   داود " .

  : أي : نشْزن وساءت أخالقهن . ذئِرنَ 

بل خياركم من ال يضرLن ، ويتحمَّل  ) : ١٣٠/  ٦ويف " عون املعبود " ( 
  انتهى عنهن ، أو يؤدLن وال يضرLن ضرباً شديداً يؤدي إىل شكايتهن .

وينظر للمزيد " اللمعة يف حكم ضرب الزوجة " للشيخ نايف بن أمحد احلمد 
  واب .، وقد استفدنا منه يف اجل



  

 

٣٢٥    ابالزواج أحكام وآد

ليعلم هذا الزوج أن أشنع خمالفاته وأشدها إمثًا وعقوبة : هو صالته  خامساً:
الفجر بعد خروج وقتها ، وكل ما فعله من آثام ومنكرات ال يصل للكفر 
املخرج من امللة ، خبالف هذا الفعل ، وقد ذهب بعض أهل العلم إىل كفر من 

أحواله أنه كبرية من كبائر  تعمد إخراج الصالة عن وقتها من غري عذٍر ، وأقل
الذنوب ، ويكفيه قبحًا أن يفعل فعًال اختلف فيه أهل العلم على قولني أنه 
خمرج من امللة أو ليس مبخرج ، كما ينبغي التنبه إىل أنه ال تُقبل منه صالته بعد 

  خروج وقتها ، ولو أداها ألف مرة !

  : رمحه اهللا سئل الشيخ عبد العزيز بن باز

على أن ال أترك الصالة ، غري أين أنام متأخراً ، فأوقِّت منبه الساعة أنا حريص 
مث أصلي وأذهب  -أي : بعد شروق الشمس -على الساعة السابعة صباحًا 

للمحاضرات ، أما يف يومي اخلميس واجلمعة : فإين أستيقظ متأخرًا ، أي : 
، كما أنين قبل صالة الظهر بساعة أو ساعتني ، وأصلي الفجر بعدما أستيقظ 

أصلي أغلب األوقات يف غرفيت يف السكن اجلامعي ، وال أذهب إىل املسجد 
الذي ال يبعد عينِّ كثرياً ، وقد نبهين أحد اإلخوة إىل أن ذلك ال جيوز ، فأرجو 

  من مساحة الوالد إيضاح احلكم فيما سبق ، جزاكم اهللا خرياً .

  فأجاب :

الشمس حىت ال يصلي فريضة الفجر َمن يتعمد ضبط الساعة إىل ما بعد طلوع 
يف وقتها : فهذا قد تعمَّد ترْكها يف وقتها ، وهو كافر Lذا عند مجع كثٍري من 



  

 

٣٢٦    ابالزواج أحكام وآد

لتعمده ترك الصالة يف الوقت ،  - نسأل اهللا العافية  -أهل العلم كفرًا أكرب 
وهكذا إذا تعمد تأخري الصالة إىل قرب الظهر مث صالها عند الظهر ، أي : 

  .صالة الفجر 

أما َمن غلبه النوم حىت فاته الوقت : فهذا ال يضره ذلك ، وعليه أن يصلِّي إذا 
استيقظ ، وال حرج عليه إذا كان قد غلبه النوم ، أو تركها نسيانًا ، مع فعل 
األسباب اليت تعينه على الصالة يف الوقت ، وعلى أدائها يف اجلماعة ، مثل 

  . تركيب الساعة على الوقت ، والنوم مبكراً 

أما اإلنسان الذي يتعمد تأخريها إىل ما بعد الوقت ، أو يضبط الساعة إىل ما 
بعد الوقت حىت ال يقوم يف الوقت : فهذا عمل متعمَّد للرتك ، وقد أتى منكراً 
عظيمًا عند مجيع العلماء ، ولكن هل يكفر أو ال يكفر ؟ فهذا فيه خالف 

جلمهور يرون : أنه ال يكفر بذلك  بني العلماء : إذا كان مل جيحد وجوLا : فا
  كفراً أكرب .

وذهب مجٌع ِمن أهل العلم إىل أنه يكفر بذلك كفرًا أكرب خيرجه من امللة ؛ 
لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم : ( بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك 
الصالة ) رواه اإلمام مسلم يف صحيحه ؛ وقوله صلى اهللا عليه وسلم : 

بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر ) رواه اإلمام أمحد ،  ( العهد الذي
وأهل السنن األربع بإسناٍد صحيٍح ؛ وألدلة أخرى ، وهو املنقول عن الصحابة 
رضي اهللا عنهم أمجعني ؛ لقول التابعي اجلليل عبد اهللا بن شقيق العقيلي : " مل 



  

 

٣٢٧    ابالزواج أحكام وآد

تركه كفر غري الصالة يكن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرون شيئاً 
  " ، وأما ترك الصالة يف اجلماعة : فُمنكر ال جيوز ، ومن صفات املنافقني .

والواجب على املسلم أن يصلي يف املسجد يف اجلماعة ، كما ثبت يف حديث 
أنه قال : ( يا رسول اهللا ليس يل قائد  - وهو رجل أعمى  -ابن أم مكتوم 

 صلى اهللا عليه وسلم أن يرخص له يقودين إىل املسجد ، فسأل رسول اهللا
فيصلي يف بيته ، فرخص له ، فلما وىل دعاه ، فقال : هل تسمع النداء 
بالصالة ؟ قال نعم قال فأجب ) أخرجه مسلم يف صحيحه ، وثبت عنه صلى 
اهللا عليه وسلم أنه قال : ( من مسع النداء فلم يأت فال صالة له إال من 

ارقطين ، وابن حبان ، واحلاكم بإسناد صحيح عذر ) أخرجه ابن ماجه ، والد
، قيل البن عباس : ما هو العذر ؟ قال : " خوف أو مرض " ، ويف صحيح 
مسلم عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه قال : " لقد رأيتُنا يف عهد رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم وما يتخلف عن الصالة يف اجلماعة إال منافق أو مريض 

."  

: أنه جيب على املؤمن أن يصلي يف املسجد ، وال جيوز له التساهل  واملقصود
  والصالة يف البيت مع قرب املسجد، واهللا ويل التوفيق .

  ) . ٣٧٦ - ٣٧٤/  ١٠" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 

  : -رمحه اهللا  –وسئل الشيخ حممد بن صاحل العثيمني 



  

 

٣٢٨    ابالزواج أحكام وآد

ويصلي الفجر يف  عن حكم من يضع توقيت الساعة ملوعد الدوام الرمسي ،
هذا الوقت ، سواء السابعة أو السادسة والنصف ؟ هل هو آمث يف ذلك ؟ وما 

  حكم صالته ؟ .

  فأجاب :

هو آمث يف ذلك ، بال شك ، وهو ممن آثر الدنيا على اآلخرة ، وقد أنكر اهللا 
  ٌر َوأَبـَْقى ) .ذلك يف قوله تعاىل : ( َبْل تـُْؤثُِروَن اْحلََياَة الدُّنـَْيا . َواْآلِخَرُة َخيْـ 

وصالته هذه ليست مقبولة منه ، وال تربأ Lا ذمته ، وسوف حياسب عنها يوم 
القيامة ، وعليه أن يتوب إىل اهللا ، وأن يصليها مع املسلمني ، مث ينام بعد 

  ذلك إىل وقت الدوام ، إن شاء .

  ) . ١٢/ جواب السؤال  ١٢" جمموع فتاوى الشيخ ابن عثيمني " ( 

  سادساً :

ليس للرجل أن خياطب أو يراسل حمارمه بالعبارات العاطفية اليت ال تقال إال 
كانت املرأة شابة أوغري   للزوجة ، ملا يف ذلك من الفتنة والشر ، ال سيما إذا

وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع املفضية إىل احلرام ، وقد نص أهل  ،متزوجة 
وهكذا اللمس ، وسائر ما يفضي  العلم على حترمي النظر إىل احملارم بشهوة ،

  إىل الشهوة ، وما يكون منها بسبيل .



  

 

٣٢٩    ابالزواج أحكام وآد

  سابعاً:

أمام ما ذكرت من حالك وحال زوجك ، وطول العشرة بينكما ، وأنه كرمي 
طيب حيبك وحيب أهلك ، وأنه مل يضربك إال خبصوص هذه املشكلة ، فإننا 

واحملبة  نوصيك بالصرب واإلحسان إىل زوجك ، واحلرص على بقاء األلفة
بينكما ، والعفو والصفح عما أصابك فإن يف ذلك األجر والرفعة لك ، فما 

  زاد عبٌد بعفو إال عزاً.

وقد دعا اهللا عباده إىل العفو ورغبهم فيه فقال : ( وليعفوا وليصفحوا أال حتبون 
  أن يغفر اهللا لكم ) .

عملي وقد أحسنت يف عدم إخبار أهلك مبا حدث بينكما ، وكان لك أن تست
التورية ، ال الكذب ، واملرأة العاقلة حتافظ على بيتها ، وتسرت زوجها ، وتسعى 

  حلل مشاكلها بنفسها حىت ال تزيدها اتساعاً وتشعباً .

وينبغي أن تعيين زوجك على أداء صالة الفجر يف وقتها ، وأن حتذريه من 
ذكرنا من كالم  التهاون فيها وعدم اختاذ األسباب للقيام هلا ، ولو نقلت له ما

  أهل العلم برفق ومحة كان حسناً .

كما ينبغي أن تأخذي بيد زوجك إىل حتكيم الشرع واالمتثال له يف مجيع ما 
يعرض لكما ، وهذا من أعظم أسباب السعادة واالستقرار األسري ، فرتغيبه 
يف سؤال أهل العلم عما شجر بينكما ، ليحكم حكم الشرع يف ذلك ، كما 

: (فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا قال تعاىل 



  

 

٣٣٠    ابالزواج أحكام وآد

يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)فليسأل أهل العلم عن هذه 
املراسالت وما تقتضيه من عبارات ، ليعلم الصواب من اخلطأ، وظننا أن إنساناً 

  ملتزم لن يعرض عن ذلك فإن ُأسس االلتزام ورأسه حتكيم الشرع.

  واهللا أعلم أل اهللا تعاىل لنا ولكم اهلداية والتوفيق والسداد .نس

@@@ 
  حرمة إتيان املرأة يف دبرها وإنه من الكبائر

  من الكتاب والسنة وسلف ھذه األمة
  

ثبت في القرآن الكPریم، والسPنة المطھPرة، وأقPوال سPلفنا الصPالح       
رضوان اهللا علیھم حرمة نكاح المرأة في دبرھPا وھPو مPن كبPائر     

  لذنوب .ا
 أنPPPى حPPPرثكم فPPPاتوا لكPPPم حPPPرث نسPPPاؤكم:{وجPPPل عPPPز اهللاقPPPال 

  )١(.}شئتم
    PPل كمPPو القبPPرث ھPPع الحPPي اهللا    وموضPPاس رضPPن عبPPره ابPPا فس

  عنھما.

                                                 
  .سورة البقرة ) ٢(



  

 

٣٣١    ابالزواج أحكام وآد

 أھلPي  آتي كنت:  وقال عباس ابن إلى رجل جاء قال عكرمة عنف
 حPرثكم  فPاتوا  لكPم  حPرث  نسPاؤكم  { اهللا قPول  وسPمعت  دبرھا في

  :  قولھ إنما لكع یا:  فقال حالل لي ذلك أن فظننت } شئتم أنى
  }  شئتم أنى حرثكم فاتوا{ 
 .غیPره  إلPى  ذلك تعدوا ال أقبالھن في ومدبرة ومقبلة وقاعدة قائمة

)١(  

 أتPPى إذا:  تقPPول الیھPPود كانPPت:  قPPال جPPابر عPPن الصPPحیحین وفPPي
 عPز  اهللا فPأنزل  أحول الولد كان قبلھا في دبرھا من امرأتھ الرجل
 لفPظ  وفي } شئتم أنى حرثكم فاتوا لكم حرث نساؤكم {:  وجل
 فPPي ذلPPك أن غیPPر مجبیPPة غیPPر شPPاء وإن مجبیPPة شPPاء إن:  لمسPPلم
  . واحد صمام

وابيــة : املنكبــة علــى وجههــا والصــمام الواحــد : الفــرج وهــو موضــع    
 احلرث والولد

 نسPPاؤكم { وأخPPرج أحمPPد عPPن ابPPن عبPPاس قPPال نزلPPت ھPPذه اآلیPPة 

وا النبPي صPلى اهللا علیPھ    فPي أنPاس مPن األنصPار أتP       }لكم حرث
وسلم فسألوه ، فقال رسول اهللا صPلى اهللا علیPھ وسPلم: ائتھPا علPى      

  كل حال إذا كان في الفرج .

                                                 
  .)١/٣٤٨تفسیر ابن كثیر ( ) ٢(



  

 

٣٣٢    ابالزواج أحكام وآد

وقال صاحب تفسیر المحیط حول ھPذه اآلیPة: قPال جماعPة مPن      
المفسرین (أنَّى) بمعنى أي والمعنPى علPى أي صPفة شPئتم فیكPون      

وأدبPر واتPق الPدبر    على ھذا تخییPرا فPي الخPالل والھیئPة أي أقبPل      
والحیضة وقد وقع ھذا مفسرا في بعض األحادیث أن رسPول اهللا  
صلى اهللا علیھ وسلم قال ذلك ال یبالي بھ بعد أن یكون في صPمام  

  واحد والصمام رأس القارورة ثم استعیر .
وقال الطبري : حدثني أبو مسلم قال حPدثنا أبPو عمPر الضPریر     

روح بن القاسم عن قتادة قPال  قال حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا 
سئل أبو الدرداء عن إتیان النساء في أدبارھن فقال ھل یفعل ذلك 

  إال كافر .
 أي العلمPPPاء قPPPال } شPPPئتم أنPPPى حPPPرثكم فPPPاتوا { :تعPPPالى قولPPPھف

 البتغPاء  المنPي  فیھ یزرع الذي قبلھا ھو المرأة من الزرع موضع
 شPاء  وإن دیھایP  بPین  مPن  شPاء  إن قبلھا في وطئھا إباحة ففیھ الولد
 وال بحPPرث ھPPو فلPPیس الPPدبر وأمPPا مكبوبPPة شPPاء وإن ورائھPPا مPPن

 واتفPق  شPئتم  كیPف } شPئتم  أنPى { تعPالى  قولھ ومعنى زرع موضع
 أو كانPPت حائضPPا دبرھPPا فPPي المPPرأة وطPPئ تحPPریم علPPى العلمPPاء
  . أنظر صحیح مسلم بتعلق محمد فؤاد عبدالباقي . طاھرا

 المدینPة  المھPاجرون  قPدم  لمPا : قالت عنھا اهللا رضي سلمة أم عنو
 یجبPPون  المھPPاجرون وكPPان نسPPائھم مPPن تزوجPPوا األنصPPار علPPى
 علPى  امرأتھ المھاجرین من رجل فأراد تجبي ال األنصار وكانت
 قالPت  وسPلم  علیPھ  اهللا صلى اهللا رسول تسأل حتى علیھ فأبت ذلك

 نسPPاؤكم{: فنزلPPت سPPلمة أم فسPPألتھ تسPPألھ أن فاسPPتحیت فأتتPPھ: 



  

 

٣٣٣    ابالزواج أحكام وآد

 صPPمام فPPي إال ال:  وقPPال .} شPPئتم أنPPى حPPرثكم فPPاتوا لكPPم حPPرث

 )١( . واألنصار المھاجرین نساء یعني،  واحد
 وفPPي األرض علPPى االنكبPPاب وھPPو التجبیPPة مPPن تجبPPي القولPPھ: 
 : القاموس

 " وجھھ على وانكب ركبتیھ على یدیھ وضع تجبیة جبى "
 : " النھایة"  وفي واحد مسلك:  أي
 " بھ الفرج ميفس الفرجة بھ تسد ما:  الصمام "

 علPPى قPPط یPبح  فلPPم الPPدبر وأمPا وقPال ابPPن قPیم الجوزیPPة رحمPPھ اهللا:   
 وطء إباحPة  السPلف  بعPض  إلPى  نسPب  ومPن  األنبیPاء  من نبي لسان

  )٢( . علیھ غلط فقد دبرھا في الزوجة
 داود أبي سنن يففأما في سنة المصطفى صلى اهللا علیھ وسلم: و

:  وسPPلم علیPPھ اهللا صPPلى اهللا رسPPول قPPال:  قPPال ھریPPرة أبPPي عPPن
 )٣(".دبرھا في امرأة أتى من ملعون"

 مــن فهـو فيــه جامعهـا أي": دبرھPPا فPPي امPPرأة أتPPى مPPن ملعPPونقولPھ: " 
ــف املــرأة يف هــذا كــان إذا،  الكبــائر أعظــم ــذكر فكي  مالــك إىل نســب ومــا،  بال
 )١( اهـ..مجع أنكره احلليلة دبر حل من السر كتاب يف

                                                 
قــال الشــيخ األلبــاين رمحــه اهللا: أخرجــه أمحــد والســياق لــه والرتمــذي وصــححه وأبــو يعلــى وابــن أيب ) ١(

  ).١/٣١حامت يف " تفسريه " والبيهقي وإسناده صحيح على شرط مسلم. آداب الزفاف (
  . ). وسنبین ذلك بإذن اهللا تعالى٤/٢٣٣زاد المعاد () ٢(
)، وصـــحيح ١٨٩٤) رواه أمحـــد وأبـــو داود عـــن أيب هريـــرة رضـــي اهللا عنـــه، صـــحيح أيب داود بـــرقم (٣(

  ).٢٤٢٣)، وصحيح الرتغيب برقم (٥٨٨٩اجلامع برقم (



  

 

٣٣٤    ابالزواج أحكام وآد

قPال:   rرسPول اهللا   وعن ابPن عبPاس رضPي اهللا عنھمPا، أن    
  )٢("ال ینظر اهللا إلى رجل أتى ذكرًا أو امرأة في دبرھا".

قPال: "ال ینظPر اهللا    rعPن النبPي    tعن أبPي ھریPرة   في لفط و
  )٣(.إلى رجل جامع امرأتھ في دبرھا"

وفي لفPط : "إن الPذي یPأتي أمرأتPھ فPي دبرھPا ال ینظPر اهللا إلیPھ         
  )٤(.یوم القیامة".

 دبرھPا  فPي  امPرأة  أو حائضPا  أتى من":  دوأحم للترمذي لفظ وفي
 علیPPھ اهللا صPPلى محمPPد علPPى أنPPزل بمPPا كفPPر فقPPد فصPPدقھ كاھنPPا أو

   ".وسلم
 فPي  والنسPاء  الرجPال  مPن  شPیئا  أتPى  مPن ":  للبیھقي لفظ وفي
  ". كفر فقد األدبار

: "مPPن أتPPى  rقPPال: قPPال رسPPول اهللا    tوعPPن أبPPي ھریPPرة   
  النساء في أعجازھن فقد كفر".

قال: "من أتى حائضًا، أو امPرأة فPي    rاهللا  وعنھ أن رسول
  ".rدبرھا، أو كاھنًا فصدَّقھ، فقد كفر بما أنزل على محمد 

  )٥(".rوفي روایة: "فقد برئ مما أنزل على محمد 

                                                                                                                       

  ).٦/٤فيض القدير ( )٢(
  ).٢٤٢٤األلباين يف الرتغيب برقم() رواه الرتمذي والنسائي وابن حبان يف "صحيحه"وصححه ٢(
  ).٢٤٣٢) رواه ابن ماجة والبيهقي، صحيح الرتغيب (٣(
  ).١٦٩١) رواه البيهقي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه صحيح اجلامع برقم (٤(
  ).٢/٦٢٦) صحيح الرتغيب (٥(



  

 

٣٣٥    ابالزواج أحكام وآد

: "لعPن اهللا  rقPال: قPال رسPول اهللا     tوعن عقبة بن عPامر  
  )١(في محاشِّھّن".یأتون النساء الذین 

المھملPPة وبعPPد األلPPف شPPین     المحPPاش: بفPPتح المPPیم وبالحPPاء   
  معجمة مشددة، جمع (َمِحشة) بفتح المیم وكسرھا: وھي الدبر.

  )٢( ."نھى عن محاّش النساء rأن النبي ، "وعن جابر 

: rقPPPPال: قPPPPال رسPPPPول اهللا  tوعPPPن عمPPPPر بPPPPن الخطPPPاب   
"اسPPتحیوا، فPPإن اهللا ال یسPPتحي مPPن الحPPق، وال تPPأتوا النسPPاء فPPي     

  )٣(.أدبارھّن"

: "إن اهللا ال rابPPت قPPال: قPPال رسPPول اهللا وعPPن خزیمPPة بPPن ث
: ال تPPPPأتون النسPPPPاء فPPPPي   -ثPPPPالث مPPPPرات -یسPPPPتحي مPPPPن الحPPPPق   

  )٤(أدبارھّن".

  )٥(."أعجازھن في النساء تأتوا الوفي روایة عنھ : "
: "إن أخPPPوف مPPPا rقPPPال: قPPPال رسPPPول اهللا  tوعPPPن جPPPابر 

 )٦(قوم لوط". أمتي عمل أخاف على

                                                 
  ).٢٤٢٩) صحيح الرتغيب برقم (١(
  ).٢٤٢٨) صحيح الرتغيب (٢(
  ).٢٤٢٦رتغيب () رواه أبو يعلى، صحيح ال٣(
  ).٢٤٢٧) رواه ابن ماجة واللفظ له، والنسائي، صحيح الرتغيب (٤(
  ).٢٤٢٧) صحيح الرتغيب (٥(
) رواه الرتمـــذي، وابـــن ماجـــة وقـــال: "حـــديث حســـن غريـــب، واحلـــاكم وقـــال: "صـــحيح اإلســــناد" ٦(

  ). ٢٤١٧وحسنه األلباين يف الرتغيب برقم (



  

 

٣٣٦    ابالزواج أحكام وآد

 Pي  وعن عبداهللا بن عمرو رضي اهللا عنھمPا، أن النبr   :الPق
  )١(."ھي اللوطیة الصغرى: یعني الرجل یأتي امرأتھ في دبرھا"

وأخرج أحمد ، وعبد بن حمید ، والترمذي وحسنھ ، والنسائي 
، وأبو یعلى ، وابPن جریPر ، وابPن المنPذر ، وابPن أبPي حPاتم ،        
وابن حبان ، والطبراني ، والخرائطي في مساوىء األخالق ، 

، والضPPیاء فPPي المختPPارة عPPن ابPPن عبPPاس    والبیھقPPي فPPي سPPننھ 
قال : "جاء عمر إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسPلم فقPال: یPا    

  رسول اهللا ھلكت .
  قال: وما أھلكك؟.

  قال: حولت رحلي اللیلة .
فلم یرد علیھ شیئا فPأوحى اهللا إلPى رسPولھ ھPذه اآلیPة {ِنَسPآُؤُكْم       

ْئُتْم } یقول أقبPل وأدبPر واتPق الPدبر     َحْرٌث لَُّكْم َفْأُتوْا َحْرَثُكْم َأنَّى ِش
   )٢(.والحیض".

 جھPPة مPPن قبلھPPا فPPي غشPPیانھا بھPPا أراد زوجتPPھ عPPن برحلPPھ كنPPى
 فحیPث  وجھھPا  یلPي  مما ویركبھا المرأة یعلو المجامع ألن ظھرھا
 بPPھ یریPد  أن إمPا  رحلPھ  بتحویPل  عنPھ  كنPا  ظھرھPا  جھPة  مPن  ركبھPا 
 اإلبPل  علیPھ  تركPب  الPذي  الرحل بھ یرید أن وإما والمأوى المنزل
  .نھایة.  الكور وھو
 في النساء إتیان لوط عمل بدء كان:  قال أنھ سطاوو عن رويو

  . أدبارھن
                                                 

،  ١٤٩) ص٢٣٤حســـنه األلبـــاين يف غايـــة املـــرام بـــرقم () ، والبـــزار، و ٢/٢١٠،١٨٢) رواه أمحـــد (١(
  ).٢٤٢٥وصحيح الرتغيب (

وقـال  ).٢٣٦)، وغايـة املـرام (١/٣١) حسنه الشيخ األلباين رمحـه اهللا تعـاىل، أنظـر آداب الزفـاف (٢(
رواه النســائي يف " العشــرة " والرتمــذي وابــن أيب حــامت والطــرباين والواحــدي بســند حســن.  رمحــه اهللا: 
  الرتمذي . وحسنه



  

 

٣٣٧    ابالزواج أحكام وآد

  وأما أقوال السلف الصالح من ھذه األمة المرحومة :
ذھب الجمھور إلى تحریمھ، فمن الصحابة علي بن أبي طالب 

و وابن عباس وابن مسعود وجابر بن عبد اهللا وعبPد اهللا بPن عمPر   
بن العاص وأبو الدرداء وخزیمة بن ثابت وأبو ھریرة وعلي بPن  
طلPPق وأم سPPلمة وقPPد اختلPPف عPPن عبPPد اهللا بPPن عمPPر بPPن الخطPPاب   
واألصPPح عنPPھ المنPPع ومPPن التPPابعین سPPعید بPPن المسPPیب ومجاھPPد     
وإبPPراھیم النخعPPي وأبPPو سPPلمة بPPن عبPPد الPPرحمن وعطPPاء بPPن أبPPي  

الشPPافعي فPPي  ربPPاح ومPPن األئمPPة سPPفیان الثPPوري وأبPPو حنیفPPة و      
الصحیح وأبو یوسف ومحمد وأحمد وإسPحاق وآخPرون كثیPرون    

  )١( واحتجوا في ذلك بأحادیث كثیرة.
 ھذا:  فقال ؟ دبرھا في امرأتھ یأتي الذي عن عباس ابن سئلو

 بسPند  نحوه ھریرة أبي وعن،  صحیح وسنده ؟ الكفر عن یسألني
  )٢( .ضعف فیھ

  :٢٢٥ص ٧وقال ابن قدامة في المغني ج
وال یحل وطء الزوجة في الدبر في قول أكثر أھل العلPم   فصل

مPPنھم : علPPي وعبPPد اهللا وأبPPو الPPدرداء وابPPن عبPPاس وعبPPد اهللا بPPن    
عمرو وأبو ھریرة وبھ قال سعید بن المسPیب وأبPو بكPر بPن عبPد      
الPPرحمن ومجاھPPد وعكرمPPة والشPPPافعي وأصPPحاب الPPرأي وابPPPن      

  المنذر .
 وقولPھ  العلمPاء  قPال  ):١٠/٦وقال النووي في شرحھ على مسPلم ( 

 وھPو  المPرأة  مPن  الPزرع  موضPع  أي شئتم أنى حرثكم فأتوا تعالى
 فPي  وطئھPا  إباحPة  ففیPھ  الولPد  البتغPاء  المنPى  فیPھ  یزرع الذي قبلھا
 مكبوبPة  شاء وإن ورائھا من شاء وإن یدیھا بین من شاء إن قبلھا

                                                 
  .١١٧ص ١٨عمدة القاري ج) ٢(
  ).١/٣٣آداب الزفاف للشیخ األلباني ( )٢(



  

 

٣٣٨    ابالزواج أحكام وآد

 أنPى  قولPھ  ومعنPى  زرع موضPع  وال بحPرث  ھPو  فلPیس  الدبر وأما
 تحPPریم علPPى بھPPم یعتPPد الPPذین العلمPPاء واتفPPق شPPئتم كیPPف أي شPPئتم
 كثیPرة  ألحادیPث  طPاھرا  أو كانPت  حائضPا  دبرھPا  فPي  المرأة وطء

 ال أصPحابنا  قال دبرھا في امرأة أتى من ملعون كحدیث مشھورة
 مPPن غیPPرھم وال اآلدمیPPین مPPن شPPيء فPPي الPPدبر فPPي الPPوطء یحPPل

  .اھـ. أعلم واهللا األحوال من حال في الحیوان
 أبPي  عPن  المعتمPر  أبPي  عPن  بھPرام  بPن  الصPلت  عPن  ثوريال وقال

:  فقPال  دبرھPا  فPي  المPرأة  إتیان عن علیا رجل سأل:  قال جویریة
 الفاحشة أتأتون: { وجل عز اهللا قول تسمع الم بك اهللا سفل سفلت
 فPي  كثیPر  أبPن  اإلمPام  قPال ، }العPالمین  مPن  أحPد  مPن  بھPا  سPبقكم  ما

 الPPدرداي وأبPPي عودمسPP وأبPPن عبPPاس أبPPن قPPول تقPPدم وقPPد تفسPPیره
 بPال  الثابPت  وھPو  ذلPك  تحریم في عمرو بن اهللا وعبد ھریرة وأبي
 روي فقد یحرمھ انھ عنھما اهللا رضي عمرو بن اهللا عبد عن شك
 ؟ المسPPلمین مPPن احPPد ذلPPك یفعPPل وھPPل:  فقPPال ذلPPك عPPن سPPئل إنPPھ

 إتیPان  فPي  تقPول  مPا :  أنPس  بPن  مالPك  اإلمPام  سأل رجال أن وروي
 الحPرث  یكون ھل عرب قوم إال أنتم ما:  قال أدبارھن في النساء
 إنھPPم اهللا عبPPد أبPPا یPPا:  قPPال.  الفPPرج تعPPدوا ال ؟ الPPزرع موضPع  إال

 رحمھ عنھ الثابت ھو فھذا علي یكذبون قال ذلك تقول إنك یقولن
 والشPPPافعیة الحنفیPPPة جمیعPPPا األئمPPPة كلمPPPة اتفقPPPت فقPPPد.  تعPPPالى اهللا

 الفعPل  ھPذا  تحPریم  لPى ع مPنھم  خالف غیر من والمالكیة والحنابلة
 واألمPPة الزوجPPة فPPي األحPPوال مPPن بحPPال جPPوازه وعPPدم وشPPناعتھ
 وعكرمPPة سPPلمة وأبPPي المسPPیب بPPن سPPعید قPPول وھPPو ،وغیرھمPPا
 بPن  ومجاھPد  الزبیPر  بن وعروة جبیر بن وسعید وعطاء وطاوس

 ذلPك  أنكPروا  جمیعPا  السPلف  مPن  وغیPرھم  البصPري  والحسن جبر
 وھPPو،  الكفPPر فعلPPھ علPPى یطلPPق مPPن ومPPنھم ، اإلنكPPار اشPPد الفعPPل
 اهللا قول العمل ھذا تحریم على یدل ومما ،العلماء جمھور مذھب



  

 

٣٣٩    ابالزواج أحكام وآد

 مPPع الطاعPPات فعPPل مPPن معنPPاه فPPإن} ألنفسPPكم وقPPدموا: { تعPPالى
.  عنھPPا نھیPPتكم التPPي المحرمPPات تPPرك مPPن عنPPھ أنھPPاكم مPPا امتثPPال
 فPPي اهللا اتقPPوا أي} مالقPPوه انكPPم واعلمPPوا اهللا واتقPPوا: { قPPال لPPذلك
 فھPو  الفPرج  وھPو  الحPرث  موضع في إال تأتوھن فال نسائكم إتیان

 المشPین  العمPل  ھPذا  جملتھPا  ومPن  جمیعPا  إعمPالكم  على سیحاسبكم
 فیمPا  تعPالى  هللا المطیعین أي} المؤمنین وبشر: { تعالى اهللا وقول
 .زجرھم عنھ ما التاركین أمرھم

 عنPد )  القPرآن  أحكام(  كتابھ في الحصاص الرازي بكر أبو قالو
 ذلPPك یحرمPPون أصPPحابنا كPPان:  أدبPPارھن فPPي النسPPاء إتیPPان ذكPPر

  )١( .النھي أشد عنھ وینھون
وما ُنسب إلى ابن عمر رضي اهللا عنھما أنھ یجوزه فھو كPذب  

  وافتراء علیھ.
 تقPول  مPا :  عمPر  البPن  قلت:  قال الحباب أبي یسار بن سعید عنف

 فPذكرت  ؟ التحمPیض  ومPا :  قال ؟ بھن أحمض حین الجواري في
  .المسلمین من أحد ذلك یفعل ھل:  فقال الدبر لھ

 لھPن  فPنحمض  الجPواري  نشPتري  إنPا :  عمر البن قلتوفي روایة 
 أو أف:  قPPال أدبPPارھن فPPي نPPأتیھن:  قلPPت ؟ التحمPPیض ومPPا:  قPPال
  )٢(.مسلم؟ ذلك یفعل

قال النسائي عن أبي النضر أنھ قPال لنPافع مPولى ابPن عمPر قPد       
عمPPر إنPPھ أفتPPى بPPأن یPPأتوا   أكثPPر علیPPك القPPول إنPPك تقPPول عPPن ابPPن 

النساء في أدبارھن قال نافع لقد كذبوا عليَّ ولكن سPأخبرك كیPف   
                                                 

  ).٥/٦٥الفقھ على المذاھب األربعة () ٢(
وهـو نـص صـريح مـن ابـن عمـر يف إنكـاره قلت : وسـنده صـحيح،  ) قال الشيخ األلباين رمحه اهللا: ٢(

أسـباب النـزول " وغـريه يف غـريه ممـا ينـايف  أشد اإلنكار إتيان النساء يف الدبر فما أورده السـيوطي يف "
  ).١/٢٩.آداب الزفاف (هذا النص خطأ عليه قطعا فال يلتفت إليه



  

 

٣٤٠    ابالزواج أحكام وآد

كان األمر إن ابن عمPر عPرض المصPحف یومPا وأنPا عنPده حتPى        
  بلغ {ِنَسآُؤُكْم َحْرٌث لَُّكْم َفْأُتوْا َحْرَثُكْم َأنَّى ِشْئُتْم }

  قال: یا نافع ھل تعلم ما أمر ھذه اآلیة ؟.
  قلت : ال .

قPPال: لنPPا كنPPا معشPPر قPPریش نجPPيء النسPPاء فلمPPا دخلنPPا المدینPPة     
ونكحنا نساء األنصار أردنا منھن ما كنا نرید من نسائنا وإذا ھن 
قد كرھن ذلك وأعظمنھ وكانPت نسPاء األنصPار إنمPا یPؤتین علPى       
جنPPوبھن فPPأنزل اهللا تعالى{ِنَسPPآُؤُكْم َحPPْرٌث لَُّكPPْم َفPPْأُتوْا َحPPْرَثُكْم َأنPPَّى  

  )١(}.ِشْئُتْم
 أخبرنPPي:  الشPPافعي وقPPال): ٤/٢٣٣قPPال ابPPن القPPیم زاد المعPPاد (  

 بPن  علPي  بPن  اهللا عبد أخبرني:  قال شافع بن علي بن محمد عمي
[  ثابPت  بPن  خزیمPة  عPن  الجPالح  بن أحیحة بن عمرو عن السائب

 فPي  النسPاء  إتیPان  عPن  وسPلم  علیPھ  اهللا صPلى  النبPي  سPأل  رجال أن
 أي فPPي قلPPت كیPPف:  فقPPال دعPPاه ولPPى فلمPPا حPPالل:  فقPPال أدبPPارھن
 دبرھPا  أمPن  الخصPفتین  أي فPي  أو الخPرزتین  أي فPي  أو الخربتین

 مPن  یسPتحي  ال اهللا إن فPال  دبرھا في دبرھا من أم فنعم ؟ قبلھا في
)٢( ".أدبارھن في النساء تأتوا ال الحق

 

 اهللا وعبد ثقة عمي:  فقال ؟ تقول فما:  للشافعي فقیل:  الربیع قال
 بPPن عمPPرو یعنPPي خیPPرا األنصPPاري علPPى أثنPPى وقPPد ثقPPة علPPي بPPن

                                                 
  ).٢٣٩-١/٢٣٨أحكام القرآن البن العربي( )٢(
رواه الشـــافعي وقـــواه وعنـــه البيهقـــي والـــدارمي والطحـــاوي واخلطـــايب يف " غريـــب  قـــال األلبـــاين :) ٢(

بــن امللقــن يف " اخلالصــة " وعلــه عــن دالنســائي يف " العشــرة " احلــديث " وســنده صــحيح كمــا قــال ا
والطحاوي والبيهقي وابن عساكر طرق أخر أحدها جيـد كمـا قـال املنـذري وصـححه ابـن حبـان وابـن 

  ).١/٣٢آداب الزفاف (’حزم ووافقهما احلافظ يف " الفتح. 



  

 

٣٤١    ابالزواج أحكام وآد

 بPPل فیPPھ أرخPPص فلسPPت ثقتPPھ فPPي یشPPك ال ممPPن وخزیمPPة الجPPالح
 .عنھ أنھى
 مPPن اإلباحPPھ عنPPھ نقPPل مPPن علPPى الغلPPط نشPPأ ھنPPا ھPPا ومPPن:  قلPPت
 فPي  الPوطء  إلى طریقا الدبر یكون أن أباحوا فإنھم واألئمة السلف
 فPي  بPـ  مPن  السPامع  علPى  فاشPتبھ  الدبر في ال الدبر من فیطأ الفرج
 علPیھم  فغلط واألئمة السلف أباحھ الذي فھذا فرقا بینھما یظن ولم

 حیPث  مPن  فPاتوھن : {تعPالى  قPال  وقPد ، وأفحشPھ  الغلط أقبح الغالط
: تعPPالى قولPPھ عPPن عبPPاس ابPPن سPPألت:  مجاھPPد قPPال} اهللا أمPPركم

 أن أمPرت  حیPث  مPن  تأتیھPا :  فقال} اهللا أمركم حیث من فاتوھن{
:  یقPول  عنPھ  طلحPة  أبPي  بPن  علPي  وقال الحیض يف یعني تعتزلھا

 .غیره إلى تعده وال الفرج في
 أحدھما:  وجھین من دبرھا في الوطء تحریم على اآلیة دلت وقد

 الذي الحش في ال الولد موضع وھو الحرث في إتیانھا أباح أنھ: 
 مPن : { قولPھ  مPن  المPراد  ھPو  الحPرث  وموضPع  األذى موضع ھو

 وإتیانھPا }  شPئتم  أنPى  حPرثكم  فاتوا: { قال اآلیة} اهللا أمركم حیث
 شPئتم  أنPى :  قPال  ألنPھ  أیضPا  اآلیPة  مPن  مسPتفاد  دبرھا من قبلھا في
 فPأتوا :  عبPاس  ابPن  قPال  خلPف  مPن  أو أمPام  مPن  شئتم أین من:  أي

 . الفرج:  یعني حرثكم
 فمPPا العPPارض األذى ألجPPل الفPPرج فPPي الPPوطء حPPرم اهللا كPPان وإذا
 المفسPPدة زیPPادة مPPع الPPالزم ذىاأل محPPل ھPPو الPPذي بPPالحش الظPPن

 النسPاء  أدبPار  مPن  جPدا  القریبة والذریعة النسل النقطاع بالتعرض
 .الصبیان أدبار إلى

 دبرھPا  فPي  ووطؤھPا  الPوطء  في الزوج على حق فللمرأة:  وأیضا
 .مقصودھا یحصل وال وطرھا یقضي وال حقھا یفوت



  

 

٣٤٢    ابالزواج أحكام وآد

 الPذي  اوإنمP  لPھ  یخلPق  ولPم  العمPل  لھPذا  یتھیPأ  لم الدبر فإن:  وأیضا
 اهللا حكمPة  عPن  خPارجون  الPدبر  إلPى  عنھ فالعادلون الفرج لھ ھیئ

 .جمیعا وشرعھ
 األطبPاء  عقPالء  عنPھ  ینھPى  ولھذا بالرجل مضر ذلك فإن:  وأیضا
 المPPPاء اجتPPPذاب فPPPي خاصPPPیة للفPPPرج الن وغیPPPرھم الفالسPPPفة مPPPن

 علPPى یعPPین ال الPPدبر فPPي والPPوطء منPPھ الرجPPل وراحPPة المحPPتقن
 لألمPPPر لمخالفتPPPھ المحPPPتقن كPPPل یخPPPرج وال المPPPاء جمیPPPع اجتPPذاب 
 .الطبیعي
 متعبPة  حركPات  إلPى  إحواجPھ  وھPو  آخPر  وجPھ  مPن  یضPر :  وأیضا
 .للطبیعة لمخالفتھ جدا

 .ویالبسھ بوجھھ الرجل فیستقبلھ والنجو القذر محل فإنھ وأیضا
 عPPن بعیPPد غریPPب وارد ألنPPھ جPPدا بPPالمرأة یضPPر فإنPPھ:  وأیضPPا
 .المنافرة غایة لھا منافر الطباع
 .والمفعول الفاعل عن والنفرة والغم الھم یحدث فإنھ:  وأیضا
 القلPPب نPPور ویطمPPس الصPPدر ویظلPPم الوجPPھ یسPPود فإنPPھ:  وأیضPPا
 أدنPى  لPھ  مPن  یعرفھPا  كالسPماء  علیPھ  تصPیر  وحشPة  الوجPھ  ویكسر
 .فراسة
 بPPین والتقPPاطع الشPPدید والتبPPاغض النفPPرة یوجPPب فإنPPھ:  وأیضPPا
 الفاعPPPل  حPPPال  یفسPPPد نPPPھ فإ وأیضPPPا ،  بPPPد وال والمفعPPPول  الفاعPPPل

 اهللا یشPPPاء أن إال صPPPالح بعPPPده یرجPPPى یكPPPاد ال فسPPPادا والمفعPPPول
 .النصوح بالتوبة
 كمPPا ضPPدھا ویكسPPوھما منھمPPا بالمحاسPPن یPPذھب فإنPPھ:  وأیضPPا
 وتالعنا تباغضا بھا ویبدلھما بینھما بالمودة یذھب
 فإنPPھ الPPنقم وحلPPول الPPنعم زوال أسPPباب أكبPPر مPPن فإنPPھ:  وأیضPPا
 نظPره  وعPدم  فاعلPھ  عPن  وإعراضPھ  اهللا مPن  والمقت اللعنة یوجب



  

 

٣٤٣    ابالزواج أحكام وآد

 قPد  عبPد  حیPاة  وكیPف  یأمنھ شر وأي ھذا بعد یرجوه خیر فأي إلیھ
 .إلیھ ینظر ولم بوجھھ عنھ وأعرض ومقتھ اهللا لعنة علیھ حلت
 فPإذا  القلPوب  حیPاة  ھPو  والحیPاء  جملPة  بالحیاء یذھب فإنھ:  وأیضا
 اسPتحكم  فقPد  ینئPذ وح الحسPن  واستقبح القبیح استحسن القلب فقدھا
 .فساده
 عPن  اإلنسPان  ویخPرج  اهللا ركبھPا  عمPا  الطبPاع  یحیل فإنھ:  وأیضا
 طبPع  ھPو  بPل  الحیPوان  مPن  شیئا علیھ اهللا یركب لم طبع إلى طبعھ

 فیسPتطیب  والھدى والعمل القلب انتكس الطبع نكس وإذا منكوس
 وكالمPھ  وعملPھ  حالPھ  ویفسPد  والھیئات األعمال من الخبیث حینئذ
 .تیارهاخ بغیر

 .سواه یورثھ ال ما والجرأة الوقاحة من یورث فإنھ:  وأیضا
 یورثPھ  ال مPا  والحقPارة  والسPفال  المھانPة  مPن  یPورث  فإنھ:  وأیضا
 .غیره

 وازدراء والبغضPPاء المقPPت حلPPة مPPن العبPPد یكسPPو فإنPPھ:  وأیضPPا
 بPالحس  مشPاھد  ھPو  مPا  لPھ  واستصغارھم إیاه واحتقارھم لھ الناس
 ھدیPPھ فPPي واآلخPPرة الPPدنیا سPPعادة مPPن ىعلPP وسPPالمھ اهللا فصPPالة
 جاء وما ھدیھ مخالفة في واآلخرة الدنیا وھالك بھ جاء ما واتباع

  .بھ
مPPا ُنسPPب إلPPى اإلمPPام مالPPك رحمPPھ اهللا أیضPPًا فھPPو كPPذب وافتPPراء  و

  علیھ.
 بمصPر  ناسPا  أن أخبPراه  لمPا  زیPاد  بن علي و وھب البن مالك قال

 تكPPذیب إلPPى بPPادرو ذلPPك مPPن فنفPPر ذلPPك یجیPPز أنPPھ عنPPھ یتحPPدثون
 عربPا  قومPا  ألستم:  قال ثم!  علي كذبوا علي كذبوا:  فقال ،الناقل

 إال الحرث یكون وھل} لكم حرث نساؤكم: { تعالى اهللا یقل ألم ؟
 عPPز قولPPھ أن مPPن المخPPالف بPPھ اسPPتدل ومPPا!  المنبPPت موضPPع فPPي



  

 

٣٤٤    ابالزواج أحكام وآد

 فیھPا  حجPة  فPال  عمومھPا  بحكم للمسالك شامل} شئتم أنى: { وجل
   ذكرناه ماب مخصصة ھي إذ

 وأصPحابھ  مالك إلى نسب وما): ٣/٨٨قال القرطبي في تفسیره (
 مختصPة  اإلتیPان  إباحPة  ألن ذلPك  مPن  مبرءون وھو باطل ھذا من

 فPي  الحكمPة  وألن} حPرثكم  فPاتوا : { تعالى لقولھ الحرث بموضع
 النكPاح  ملPك  ینالPھ  ال النسPل  موضع فغیر النسل بث األزواج خلق
 والئPط  عنPدنا  إنPھ :  حنیفPة  أبPي  ابأصPح  قPال  وقPد  الحPق  ھو وھذا
 أكثPر  النجو موضع في واألذى القذر وألن الحكم في سواء الذكر
 الرحمن صمام فغیر البول صمام وأما أشنع فكان الحیض دم من

.  
 العارضPة  النجاسPة  ألجPل  الحPیض  حال الفرج تعالى اهللا حرم وقد

  . الالزمة النجاسة ألجل الدبر یحرم أن فأولى
 زوجتPھ  یPنكح  رجPل  عPن  اهللا رحمPھ  سالم ابن تیمیةشیخ اإل وسئل
 ؟حرام أم ھو أحالل دبرھا في

 قPول  وھPو  والسPنة  بالكتPاب  حPرام  دبرھPا  فPي  المرأة وطء :فأجاب
 عPن  ثبPت  وقPد  الصPغرى  اللوطیPة  ھو بل والخلف السلف جماھیر
 فPPي النسPPاء تPPأتوا ال الحPPق مPPن یسPPتحیي ال اهللا إن قPPال أنPPھ النبPPي

 شPئتم  أنPى  حرثكم فأتوا لكم حرث نساؤكم ىتعال قال وقد أدبارھن
 والPزرع  الغPرس  محPل  ھو الحرث فإن الولد موضع ھو والحرث
 الولPد  جPاء  دبرھPا  مPن  امرأتPھ  الرجPل  أتPى  إذا تقول الیھود وكانت
 جمیع من امرأتھ یأتي أن للرجل وأباح اآلیة ھذه اهللا فأنزل أحول
 وعتPھ وطا الPدبر  فPي  وطئھPا  ومتPى  خاصPة  الفPرج  في لكن جھاتھا
 الرجPل  بPین  یفرق كما بینھما فرق وإال ینتھیا لم فإن جمیعا عزرا
  )١( . .اھـ. أعلم واهللا بھ یفجر ومن الفاجر

                                                 
  ).٣٢/٢٦٧جمموع الفتاوى ( )٣(



  

 

٣٤٥    ابالزواج أحكام وآد

 أصPحابنا  نص قد): ٦/٢٨٢وقال رحمھ اهللا في الفتاوى الكبرى (
 نكاحPPا تزوجھPPا لPPو أنPPھ علPPى موسPPى أبPPي بPPن علPPي أبPPو ومPPنھم
 فPرق  ینتPھ  لPم  نفPإ  ذلك عن ینھى فإنھ الدبر في وطئھا ثم صحیحا
 الزوجPPان توافPPق فمتPPى حPPرام الفعPPل ھPPذا فPPإن جیPPد وھPPذا،  بینھمPPا
 تعPPین بینھمPPا بPPالتفریق إال منعPPھ یمكPPن ولPPم علیPPھ أكرھھPPا أو علیPھ 

  .اھـ.  المنكر ھذا إلزالة طریقا التفریق
 محیPد  ال بطPرق  تیقنPا  قPد  :النPبالء  أعPالم  سPیر "  فPي  الPذھبي  وقال
 وجزمنPا  النسPاء  أدبPار  عPن  سPلم و علیPھ  اهللا صPلى  النبي نھي عنھا

 " كبیر مصنف ذلك في ولي بتحریمھ
 ھPPذا بعPPد تغتPPر فPPال:  قلPPتقPPال الشPPیخ األلبPPاني رحمPPھ اهللا تعPPالى:  

"  ضPعیفة  إنھPا : " تفسPیره "  فPي  القاسمي الدین جمال الشیخ بقول
 یقتضPیھ  مPا  وخالف أوال العلم بھذا مختص غیر من دعوى ألنھا
 وجPم  بعضھا وحسن بعضھا بصحة األئمة وشھادة العلمي البحث
 أحادیPPث مفPPردات علیPPھ اجتمعPPت الPPذي بPPالتحریم الPPذھبي اإلمPPام
 ثPPم راھویPPھ بPPن إسPPحاق اإلمPPام المصPPححین مقدمPPة وفPPي.  البPPاب

 والمتPPPأخرین المتقPPPدمین مPPPن بعPPPده مPPPن األئمPPPة أقPPPوال تتابعPPPت
 الملقPن  وابن والمنذري والضیاء حزم وابن حبان وابن كالترمذي

 ھPذا  غیPر  فPي  ذكPروا  ممPن  وغیPرھم  حجPر  وابPن  یدالع دقیق وابن
  )١( .اھـ.)٧٠-٧/٦٥" (اإلرواء" مثال فانظر الموضع

وقPPPد ورد سPPPؤال حPPPول ھPPPذا الموضPPPوع لموقPPPع اإلسPPPالم سPPPؤال   
  وجواب، فأجاب:

یتوھم بعض الناس جواز إتیان المرأة في دبرھPا ، ویفھمPون مPن    
 . )َحPPْرَثُكْم َأنPPَّى ِشPPْئُتْم وْاقPPول اهللا تعPPالى : (ِنَسPPآُؤُكْم َحPPْرٌث لَُّكPPْم َفPPْأُت

                                                 
  ).١/٣٣آداب الزفاف ( )٢(



  

 

٣٤٦    ابالزواج أحكام وآد

، أن اهللا سبحانھ أباح في ھذه اآلیة كل شيء ، حتى الوطء في )١(
الدبر ، وقد یتأكد ھذا الوھم عندھم إذا قرؤوا الحدیث الذي یرویھ 
البخاري في صحیحھ والذي فیھ : عن جابر رضPي اهللا عنPھ قPال    

ِمPPن َوَراِئَھPPا َجPPاَء الَوَلPPُد َأْحPPَول  : َكاَنPPِت الَیُھPPوُد َتُقPPوُل : ِإَذا َجاَمَعَھPPا
  فنزلت ( ِنَسآُؤُكْم َحْرٌث لَُّكْم َفْأُتوْا َحْرَثُكْم َأنَّى ِشْئُتْم ) .

وھPPذا فھPPم خPPاطئ لآلیPPة ، فPPإن قولPPھ تعPPالى : ( فPPأتوا حPPرثكم أنPPى  
شئتم ) یعني إباحة أحوال وأوضPاع الجمPاع المختلفPة ، إذا كانPت     

، ولیس الدبر ، فیجPوز أن یPأتي   في موضع الحرث : وھو الفرج 
لك في الرجل زوجتھ من الخلف أو األمام أو على جنب إذا كان ذ

  موضع الحرث ، ولیس الدبر .
) لحPدیث جPابر السPابق    ١٤٣٥ودلیل ذلك أن روایPة مسPلم بPرقم (   

فPPي سPPبب نPPزول اآلیPPة فیھPPا : (ِإْن َشPPاَء ُمَجبَِّیPPًة ، َوِإْن َشPPاَء َغْیPPَر      
َأنَّ َذِلPَك ِفPي ِصPَماٍم َواِحPٍد ) .(ُمَجبَِّیPًة) : أي : منكبPة        ُمَجبَِّیٍة ، َغْیَر

  ئة السجود . على وجھھا ، كھی
(في صمام واحد) : ھو القبل .وفي روایة أبي داود للحدیث نفسھ 

) : عن محمد بن المنكدر َقاَل : َسِمْعُت َجاِبًرا َیُقPوُل  ٢١٦٣برقم (
اَمَع الرَُّجُل َأْھَلPُھ ِفPي َفْرِجَھPا ِمPْن َوَراِئَھPا      : ِإنَّ اْلَیُھوَد َیُقوُلوَن ِإَذا َج

َكاَن َوَلُدُه َأْحَوَل ،َفَأْنَزَل اللَُّھ ُسْبَحاَنُھ َوَتَعاَلى : ( ِنَساُؤُكْم َحْرٌث َلُكْم 
  َحْرَثُكْم َأنَّى ِشْئُتْم ) . َفْأُتوا 

) وحسPنھ َعPْن اْبPِن َعبPَّاٍس رضPي اهللا      ٢٩٨٠وفي سنن الترمذي (
َقاَل : َجاَء ُعَمُر ِإَلى َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَقPاَل   عنھما

: َیPPا َرُسPPوَل اللPPَِّھ ! َھَلْكPPُت . َقPPاَل : َوَمPPا َأْھَلَكPPَك ؟! َقPPاَل : َحوَّْلPPُت       
ْیPPِھ َرْحِلPPي اللَّْیَلPPَة . َقPPاَل : َفَلPPْم َیPPُردَّ َعَلْیPPِھ َرُسPPوُل اللPPَِّھ َصPPلَّى اللPPَُّھ َعلَ 

َوَسلََّم َشْیًئا ، َقاَل : َفُأْنِزَلْت َعَلى َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیPِھ َوَسPلََّم   

                                                 
  ٢٢٣البقرة/ )٣(



  

 

٣٤٧    ابالزواج أحكام وآد

َھPPِذِه اْلآَیPPَة : ( ِنَسPPاُؤُكْم َحPPْرٌث َلُكPPْم َفPPْأُتوا َحPPْرَثُكْم َأنPPَّى ِشPPْئُتْم ) َأْقِبPPْل  
   )١( . َوَأْدِبْر ، َواتَِّق الدُُّبَر َواْلَحْیَضَة .

ألحادیث والروایات توضح المقصود من اآلیة ، فال یجPوز  فھذه ا
لمسلم أن یتجاوز ذلك إلى فھمھ الذي ال یدل علیھ األثر وال اللغPة  

.  
  ) :٤/٢٦١قPPPPPال ابPPPPPن القPPPPPیم رحمPPPPPھ اهللا فPPPPPي "زاد المعPPPPPاد" (     

" وقPPد دلPPت اآلیPPة علPPى تحPPریم الPPوطء فPPي دبرھPPا مPPن وجھPPین :     
موضPع الولPد، ال فPي    أحدھما أنھ أباح إتیانھPا فPي الحPرث ، وھPو     

الُحش الذي ھو موضع األذى ، وموضع الحرث ھPو المPراد مPن    
  ن حیث أمركم اهللا ) قولھ : ( م

الوجھ الثاني : أنPھ قPال : ( أنPى شPئتم ) أي : مPن أیPن شPئتم : مPن         
) یعنPPي :  أمPPام أو مPPن خلPPف . قPPال ابPPن عبPPاس : ( فPPأتوا حPPرثكم   

  الفرج " انتھى بتصرف .
ل یعنPي أیضPا مPا رواه البخPاري عPن نPافع عPن        ولعل السPائ  ثالثًا :

ابPPن عمPPر رضPPي اهللا عنھمPPا : ( َفPPْأُتوا َحPPْرَثُكْم َأنPPَّى ِشPPْئُتْم ) قPPال :  
  ... أي في فرجھا . یأتیھا في 

  ) :٨/١٨٩ن حجر في "فتح الباري" (قال اب
" ھكPPذا وقPPع فPPي جمیPPع النسPPخ ، لPPم یPPذكر مPPا بعPPد الظPPرف وھPPو    

  المجرور " انتھى . 
ا جاء مPن بعPض الروایPات خPارج صPحیح البخPاري أن       ثم ذكر م

وقPد أجPاب عPن ذلPك أھPل العلPم       ، ابن عمر قال : یأتیھا في دبرھPا 
األول: أنھ حصل خطأ من بعض الرواة عن ابن عمPر   بجوابین :

، وأنھم فھموا منھ جواز إتیان الدبر ، وھو إنما كان یحكي جواز 
جPPاء مPPن طPPرق   إتیPPان المPPرأة فPPي قبلھPPا مPPن خلفھPPا ، بPPدلیل مPPا        

                                                 
  حسنه األلباين يف صحيح الرتمذي . )٣(



  

 

٣٤٨    ابالزواج أحكام وآد

صحیحة عنھ أنھ كان یرى حرمة إتیان الزوجPة فPي دبرھPا ، فقPد     
) بسPPند صPPحیح أن ٥/٣١٥روى النسPPائي فPPي "السPPنن الكبPPرى" (

  ابPPPPPPن عمPPPPPPر سPPPPPPئل عنPPPPPPھ فقPPPPPPال : أو یفعPPPPPPل ذلPPPPPPك مسPPPPPPلم ؟!  
وھذا قد یؤید أن ابن عمPر كPان یقPول بجPواز اإلتیPان فPي الPدبر ،        

PPیَّن لPPد أن َبPPواب ، بعPPى الصPPع إلPPھ رجPPره فلعلPPاس أو غیPPن عبPPھ اب
كما تقPدم   –سبب نزول اآلیة ومعناھا الصحیح ، ولذلك ثبت عنھ 

 أنPPPھ كPPPان یقPPPول بتحریمPPPھ ، ویقPPPول : أو یفعPPPل ذلPPPك مسPPPلم !!   –
والحاصPPل أن شPPریعتنا جPPاءت بتحPPریم ھPPذا الفعPPل ، ولPPیس فیھPPا     
شيء یدل على جوازه ، ومن ظن في شيء مPن الكتPاب أو السPنة    

انتھى بتصPرف   واهللا تعالى أعلم . وأوھم .ما یدل علیھ فقد أخطأ 
. )١(  

إذا وقع ھPذا األمPر مPن رجPل فPإن زوجتPھ ال تعتبPر طالقPا         مسألة: 
إذ أنھ لم یدل دلیPل شPرعي    كما شاع وذاع عند كثیر من الناس ، 

على ذلك البتة ، إال أن العلماء قالوا أن من اعتاد على الفعل فPإن  
     PPك ألّنPPھ ذلPPالق منPPب الطPPھ أن تطلPPھ   لزوجتPPا بفعلPPق یؤذیھPPھ فاس

وكذلك فإن الغرض من الPزواج ال یتحّصPل بھPذا األمPر ، ویجPب      
علPPى المPPرأة مقاومPPة ھPPذا الفعPPل الخبیPPث ووعPPظ الPPّزوج وتPPذكیره  
باهللا وبعاقبة من یتعدى حدود اهللا فإذا تاب الّزوج إلى اهللا من ھPذا  
الفعل فال مPانع مPن البقPاء معPھ وال یحتPاج األمPر إلPى تجدیPد عقPد          

  نكاح ، واهللا ولي التوفیق . ال
 وجPرم  شPنیع  عمPل  أدبPارھن  فPي  النسPاء  إتیPان  أن یتضPح  ھPذا  من

 وال تعPPد ال ومفاسPده  ، عاقPPل بPھ  یرضPPى وال شPرع  یقPPره ال فظیPع 
 والجماعPات  ؟ ؟ والسPر  الفرد على أخطر كان ربما بل ، تحصى

 اهللا فلیتPPPق المحرمPPات  أنPPPواع مPPن  غیرھPPPا أخPPرى  جنایPPPة أي مPPن 
                                                 

  اإلسالم سؤال وجواب. )٢(



  

 

٣٤٩    ابالزواج أحكام وآد

 عمPل  ویعملPون  أدبPارھن  فPي  نسPاءھم  یPأتون  لPذین ا السPفلة  ھؤالء
 الحفPظ  تعPالى  اهللا نسPأل .  اإلسPالم  فPي  جائز أنھ ویظنون لوط قوم

   )١( . .الزلل عن والعصمة
وفي ختام ھذا البحث فھذه نصوص الكتاب والسنة وأقPوال سPلف   
ھذه األمة رحمھم اهللا تعالى ورضPي عPنھم بحرمPة نكPاح الPدبر ،      

ذلPك كائنPًا مPن كPان لثبوتPھ فPي الشPرع        وال عبرة بمPن خPالف فPي    
  المطھر.

 علیPھ  اهللا صPلى  اهللا رسPول  عن الشيء ثبت وإذا:  المنذر ابن قال
  .سواه عما بھ استغنى وسلم

 رواھا وشھیرة حسان صحیحة وبأحادیثوقال ابن قیم الجوزیة: 
 بمتPPون صPPحابیا عشPPر أثنPPا وسPPلم علیPPھ اهللا صPPلى اهللا رسPPول عPPن

 ذكرھPا  األدبPار  فPي  النساء إتیان تحریم لىع متواردة كلھا مختلفة
 الترمPPPذي و النسPPPائي و داود أبPPPو و مسPPPنده فPPPي حنبPPPل بPPPن أحمPPPد

 جPPزء فPPي بطرقھPPا الجPPوزي بPPن الفPPرج أبPPو جمعھPPا وقPPد وغیPPرھم
 ذلPك  فPي  أیضPا  العبPاس  أبPي  ولشیخنا المكروه المحل تحریم سماه
 وھPذا :  قلPت  األدبPار  فPي  الوطء أجاز من إدبار إظھار سماه جزء
  . المسألة في والصحیح المتبع الحق ھو

 النازلPة  ھPذه  فPي  یعPرج  أن اآلخPر  والیPوم  بPاهللا  لمPؤمن  ینبغPي  وال 
 وقPد  العPالم  زلPة  مPن  حPذرنا  وقPد  عنPھ  تصح أن بعد عالم زلة على
 الالئPق  ھPو  وھPذا  فعلPھ  من وتكفیر ھذا خالف عمر ابن عن روي
 ذكPر  كمPا  بذلك عنھ أخبر من نافع كذب وكذلك عنھ اهللا رضي بھ

 نسPب  مPن  وكPذب  واسPتعظمھ  مالPك  ذلPك  وأنكPر  تقPدم  وقد النسائي
  . إلیھ ذلك

  ھذا واهللا أعلم وھو الھادي إلى سواء السبیل .

                                                 
  ).٥/٦٥) الفقه على املذاهب األربعة (٣(



  

 

٣٥٠    ابالزواج أحكام وآد

فاهللا سPبحانھ وتعPالى أسPأل أن یبصPرنا فPي دیننPا القPویم ، واتبPاع         
سنة سید المرسلین محمد علیھ أفضل الصالة وأتم التسPلیم وعلPى   

من الزلل ، ویجنبنPا الفPواحش مPا    صحابتھ أجمعین، وأن یعصمنا 
  ظھر منھا وما بطن.

 

+ @ +  
  
  

 
  وسئل فضيلة الشيخ حممد صاحل العثيمني :

أريد أن أستشري فضيلتكم يف أمـر خيصـين أنـا وسـائر أخـوايت البنـات إال وهـو أنـه 
ــب علينــا أن نظــل بــال زواج ، وقــد ختطينــا ســن الــزواج ، واق رتبنــا مــن ســن قــد كت

اليــأس ، هــذا مــع العلــم وهللا احلمــد واهللا علــى مــا أقــول شــهيد فــنحن علــى درجــة 
من األخالق ، وحصلنا على شهادات جامعية مجيعنـا ، ولكـن هـذا هـو نصـيبنا 
واحلمـد هللا ـ ولكـن الناحيـة املاديـة هـي الـيت ال تشـجع احـد أن يتقـدم لزواجنـا ، 

علـى املشـاركة بـني الـزوجني باعتبـار مـا فإن ظروف الزواج وخاصة يف بلدنا يقـوم 
  سيكون يف املستقبل . أرجو نصيحيت وتوجيهي أنا وأخوايت ؟

فأجاب : النصيحة اليت أوجهها إىل مثل هؤالء النساء الاليت تـأخرن عـن الـزواج 
هي كما أشارت إليـه السـائلة أن يلجـأن إىل اهللا عـز وجـل بالـدعاء والتضـرع إليـه 

نه وخلقه ، وإذا صدق اإلنسان العزمية يف التوجـه إىل بأن يهئ هلن من يرضى دي
اهللا ، واللجوء إليه ، وأتى بـآداب الـدعاء ، وختلـى عـن موانـع اإلجابـة ، فـإن اهللا 



  

 

٣٥١    ابالزواج أحكام وآد

اِع   {:  تعاىل يقـول  َوِإَذا َسـأََلَك ِعبَـاِدي َعنِّـي فَـِإنِّي َقرِيـٌب ُأِجيـُب َدْعـَوَة الـدَّ
  ) ١.( }ِإَذا َدَعاِن  

  ) ٢. ( }ُكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم  َوقَاَل رَبُّ  { 
فرتب سبحانه وتعاىل اإلجابة علـى الـدعاء بعـد أن يسـتجيب املـرء هللا ، ويـؤمن  

بــه ، فــال أرى شــيئاً أقــوى مــن اللجــوء إىل اهللا عــز وجــل ، ودعائــه والتضــرع إليــه 
 ، أنه قال :" واعلم أن النصر مع الصرب eوانتظار الفرج ، وقد ثبت عن النيب 

وأن الفــرج مــع الكــرب ، وأن مــع العســر يســراً " وأســأل اهللا تعــاىل هلــن وألمثــاهلن 
ـــذي يريـــدوVن علـــى  أن ييســـر هلـــن األمـــر وأن يهـــيء هلـــن الرجـــال الصـــاحلني ، ال

  )٣صالح الدين والدنيا . واهللا أعلم . (
@@@ 

  

 

 
 

ؤُُكم مِّـَن النَِّسـاء ِإالَّ َمـا قَـْد َسـَلَف ِإنـَُّه  َوالَ تَنِكُحوْا َما َنَكَح آبَا{قال اهللا تعـاىل 
  )١.( }َكاَن فَاِحَشًة َوَمْقًتا َوَساء َسِبيالً 

كـان أهـل اجلاهليـة حيرمـون   :قـالرضـي اهللا عنهمـا، عـن ابـن عبـاس  ،عن عكرمـة
َوالَ تَنِكُحـوْا َمـا {فـأنزل اهللا  :قـال ،واجلمع بـني األختـني ،ما حيرم إال امرأة األب

                                                 
  ) .١٨٦) سورة البقرة آية ( ١(
  ) .٦٠) سورة غافر آية ( ٢(
  ) .٢/٧٦٩) فتاوى فضيلة الشيخ حممد صاحل العثيمني ( ٣(



  

 

٣٥٢    ابالزواج أحكام وآد

ــــــْيَن { و }آبَـــــاؤُُكم مِّـــــَن النَِّســـــاء ِإالَّ َمــــــا قَـــــْد َســـــَلفَ  َنَكـــــحَ  َوَأن َتْجَمُعـــــوْا بـَ
  )٢.(}اُألْختَـْينِ 

لقيـت عمـي  ومعـه " :قـال ،عـن أبيـه ،عن يزيـد بـن الـرباء ،عن عدي بن ثابتو 
إلى رجل نكـح امـرأة  rبعثني رسول اهللا   :قال ؟فقلت له أين تريد، راية  

  )٣( ." وآخذ مالهأبيه فأمرني أن أضرب عنقه 
بينا أنا أطوف على إبل يل ضلت إذ أقبـل ركـب  :قال tعن الرباء بن عازب و 

إذ أتوا قبة   rزليت من النيب ـأو فوارس معهم لواء فجعل األعراب يطيفون يب ملن
 .فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه  ،فاستخرجوا منها رجال فضربوا عنقه

)٤(  
لــذم البــالغ املتتــابع وذلــك دليــل علــى أنــه فعــل إنتهــى مــن عقــب باقــال القــرطيب : 

هو  :القبح إىل الغاية قال أبو العباس سألت إبن األعرايب عن نكاح املقت فقال
  ) ٥.( أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات

ــاُتُكْم  ُحرَِّمــْت َعلَــْيُكْم أُمََّهــاُتُكْم َوبـَنَــاُتُكْم َوَأَخــَواُتُكمْ {وقــال اهللا تعــاىل :  َوَعمَّ
ـــــي َأْرَضـــــْعَنُكْم  ـــــِت َوأُمََّهـــــاُتُكُم الالَِّت ـــــاُت اَألِخ َوبـََنـــــاُت اُألْخ ـــــاالَُتُكْم َوبـََن َوَخ
َوَأَخَواُتُكم مَِّن الرََّضاَعِة َوأُمََّهاُت ِنَسآِئُكْم َورَبَائُِبُكُم الالَّتِـي ِفـي ُحُجـورُِكم مِّـن 
                                                                                                                       

 ) .  ٢٢) سورة النساء اآلية ((١
 ) .٤/٣١٨() تفسري الطربي (٢
  ) .٤/٢٩٦) ، والنسائي يف الكربى (٢/١٥٣) ، والدارمي (٤٤٥٧) رواه أبو داود برقم ((٣
 ) .٤٤٥٦) رواه أبو داود برقم ((٤
  ) .٥/١٠٤) تفسري القرطيب ((٥



  

 

٣٥٣    ابالزواج أحكام وآد

فَـِإن لـَّْم َتُكونُـوْا َدَخْلـُتم ِبِهـنَّ فَـالَ ُجنَـاَح َعلَـْيُكْم نَِّسآِئُكُم الالَِّتي َدَخْلـُتم ِبِهـنَّ 
نَـاِئُكُم الـَِّذيَن ِمـْن َأْصـالَِبُكْم َوَأن َتْجَمُعـوْا بـَـْيَن اُألْختَــْيِن َإالَّ َمـا قَـْد  َوَحالَئِـُل أَبـْ

  )١.( }َسَلَف ِإنَّ الّلَه َكاَن َغُفورًا رَِّحيًما
  ية سبٌع .فاحملرمات من النسب بنص هذه اآل

 -٣، والبنات  -٢ ،األمهات -١ :فالسبع احملرمات من النسبقال القرطيب : 
وبنــــــات  -٧، وبنــــــات األخ -٦، واخلــــــاالت -٥، والعمــــــات -٤، واألخــــــوات
  )٢األخت .(

واحملرمــات باملصــاهرة : أم الزوجــة ، فبمجــرد العقــد علــى البنــت حتــرم األم ، وابنــة 
ألم ومل يــدخل Lــا حلّــت لــه ابنتهــا، لقولــه الزوجــة املــدخول Lــا، فــإن عقــد علــى ا

، وزوجة االبن، حترم }فَِإن لَّْم َتُكونُوْا َدَخْلُتم ِبِهنَّ َفالَ ُجَناَح َعَلْيُكمْ  {تعاىل : 
  مبجرد العقد، وزوجة األب، حترم على األبن مبجرد عقد األب عليها .    

 ،ات مــن الرضــاعةاألمهــ -١ :والســبع احملرمــات بالصــهر والرضــاعقــال القــرطيب : 
 -٥ ،والربائـــــــب -٤ ،وأمهـــــــات النســـــــاء -٣ ،واألخـــــــوات مـــــــن الرضـــــــاعة  -٢

وال تنكحـــوا مـــا نكــــح  :والســــابعة ،واجلمــــع بـــني األختـــني -٦، وحالئـــل األبنـــاء
وكـــل هـــذا مـــن احملكـــم املتفـــق عليـــه وغـــري جـــائز نكـــاح  :قـــال الطحـــاوي .آبـــاؤكم

يـــدخل Lـــن أزواجهـــن فـــإن واحـــدة مـــنهن بإمجـــاع العـــاملني إال النســـاء اللـــوايت مل 

                                                 
  ) .  ٢٣) سورة النساء اآلية ((١
  ) .٥/١٠٥) تفسري القرطيب ((٢



  

 

٣٥٤    ابالزواج أحكام وآد

مجهـــور الســـلف ذهبـــوا إىل أن األم حتـــرم بالعقـــد علـــى اإلبنـــة وال حتـــرم اإلبنـــة إال 
  ) ١.( وLذا قول مجيع أئمة الفتوى باألمصار ،بالدخول باألم
َواْلُمْحَصَناُت ِمـَن النَِّسـاء ِإالَّ َمـا َمَلَكـْت أَْيَمـاُنُكْم ِكتَـاَب اللّـِه { وقال تعاىل : 

ــــَر  َعَلــــْيُكمْ  ْبتَـغُــــوْا بِــــَأْمَواِلُكم مُّْحِصــــِنيَن َغيـْ ــــا َورَاء َذِلُكــــْم َأن تـَ َوُأِحــــلَّ َلُكــــم مَّ
ُهنَّ َفآُتوُهنَّ ُأُجورَُهنَّ َفرِيَضًة َوالَ ُجَناَح َعَلْيُكْم  ُمَساِفِحيَن َفَما اْسَتْمتَـْعُتم ِبِه ِمنـْ

  )٢.( }ّلَه َكاَن َعِليًما َحِكيًماِفيَما تـََراَضْيُتم ِبِه ِمن بـَْعِد اْلَفرِيَضِة ِإنَّ ال
وروى اإلمــام أمحــد بــن حنبــل حــدثنا حممــد بــن ســلمة عــن هشــام  :قــال أبــو عمــر

حيــرم مــن اإلمــاء مــا حيــرم مــن احلرائــر إال  :عــن ابــن ســريين عــن ابــن مســعود قــال
  ) ٣.( العدد وعن ابن مسعود والشعيب حنو ذلك

  احملرمات بالرضاع :
  . }َهاُتُكُم الالَِّتي َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكم مَِّن الرََّضاَعةِ َوأُمَّ  {قال اهللا تعاىل : 

أخربNـــا أن رســـول اهللا   rعـــن عمـــرة بنـــت عبـــد الـــرمحن أن عائشـــة زوج النـــيب  و 
r ــا  :فقلــت :قالــت ،كــان عنــدها وأنهــا رجــل يســتأذن فــي بيــت حفصــة ي

عـــم ل "،فالنــا: " rفقــال النبـــي  ،رســول اهللا هـــذا رجــل يســـتأذن فــي بيتـــك

                                                 
  ) .٥/١٠٥) تفسري القرطيب ((١
  ) .  ٢٤ية () سورة النساء اآل(٢
  ) .١/٤٧٤) تفسري ابن كثري ((٣



  

 

٣٥٥    ابالزواج أحكام وآد

لـو كـان فـالن حيـا لعمهـا مـن الرضـاعة  :قالـت عائشـة ،حفصة من الرضـاعة
    )١.( "نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الوالدة" :فقال،دخل علي 

  فتكون احملرمات بسبب الرضاع :
املرضعة، وأم املرضـعة، وأم زوج املرضـعة، وأخـت املرضـعة، وأخـت زوج املرضـعة، 

  ضاعة.وبنات بنيها وبناNا، واألخت من الر 
وهــــو  ،أي وتبــــيح مــــا تبــــيحقــــال احلـــافظ :  "تحــــرم مــــا تحــــرم الــــوالدة: " قولـــه

باإلمجــاع فيمــا يتعلــق بتحــرمي النكــاح وتوابعــه وانتشــار احلرمــة بــني الرضــيع وأوالد 
ولكــــن ال  ،زلة االقــــارب يف جـــواز النظــــر واخللــــوة واملســــافرةـزيلهم منـــــاملرضـــعة وتنــــ

وارث ووجــوب اإلنفــاق والعتــق بامللــك مومــة مــن التــيرتتــب عليــه بــاقي أحكــام األ
  )٢.اهـ.( والشهادة والعقل واسقاط القصاص

  واحلرمات مؤقتاً:
اجلمــــع بــــني األختــــني ، واجلمعــــه بــــني املــــرأة وعمتهــــا أو خالتهــــا، وزوجــــة الغــــري 

  ومعتدته . وسنذكرها .

@@@ 
 
 

                                                 
)، بــاب وأمهــاتكم الــاليت أرضــعنكم وحيــرم مــن الرضــاعة مــا حيــرم مــن ٤٨١١) رواه البخــاري بــرقم ((١

 )، باب حيرم من الرضاعة ما حيرم من الوالدة  .  ١٤٤٤النسب ، ومسلم برقم (
  ) .٩/١٤١) فتح الباري ((٢



  

 

٣٥٦    ابالزواج أحكام وآد

 
  قال اهللا تعاىل :

  )١(. }َنُكْم َوَأَخَواُتُكم مَِّن الرََّضاَعةِ َوأُمََّهاُتُكُم الالَِّتي َأْرَضعْ {

عمهــا مــن الرضــاعة يســمي افلــح  أنأVــا أخربتــه  ،عــن عائشــة ،عــن عــروةو 
ال تحتجبــي منــه " :فقــال هلــا  rفــأخربت رســول اهللا   ،اسـتأذن عليهــا فحجبتــه

    ) ٢(".فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
م واألخــت مــن الرضــاعة واحتمــل حــرم اهللا عــز وجــل األ :قــال الشــافعي   

أحـدمها إذ ذكـر اهللا حتـرمي األم واألخـت مـن الرضـاعة فأقامهمـا  :حترميهما معنيني
يف التحــرمي مقــام األم واألخــت مــن النســب أن تكــون الرضــاعة كلهــا تقــوم مقــام 

وLــذا نقــول القــدرة ســنة رســول  ،النســب فمــا حــرم بالنســب حــرم بالرضــاعة مثلــه
ـــاس علـــى  eاهللا  واآلخـــر أن حيـــرم مـــن الرضـــاع األم واألخـــت وال  ،القـــرآنوالقي

قـال الشـافعي رمحـه  ،مث ذكر داللة السنة ملا اختـار مـن املعـىن األول ،حيرم سوامها
اهللا والرضــاع اســم جــامع يقــع علــى املصــة وأكثــر منهــا إىل كمــال إرضــاع احلــولني 

رمي الرضـاع فاسـتدللنا أن املـراد بتحـ، ويقع علـى كـل رضـاع وإن كـان بعـد احلـولني
  ) ٣.(بعض املرضعني دون بعض ال من لزمه اسم رضاع 

                                                 
 ) .٢٣) سورة النساء اآلية ((١
) ، باب الشهادة على األنساب والرضـاع املسـتفيض واملـوت القـدمي ، ٢٥٠٢رواه البخاري برقم () (٢

 ) ، باب حترمي الرضاعة من ماء الفحل .١٤٤٥ومسلم برقم (
  ) .٥/٢٤) األم ((٣



  

 

٣٥٧    ابالزواج أحكام وآد

ال تحـل " :يف بنـت محـزة rقـال النـيب  : قـال ،عن بن عباس رضي اهللا عنهمـاو 
  )١.( "لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هي بنت أخي من الرضاعة

  
@@@ 

 
 

ــ زل مــن القــرآن عشــر رضــعات  عــن عمــرة عــن عائشــة أVــا قالــت مث كــان فيمــا أن
وهـــن فيمـــا  rمعلومــات حيـــرمن مث نســـخن خبمـــس معلومــات فتـــويف رســـول اهللا  

  )٢. ( يقرأ من القرآن
أVــــا مسعــــت عائشــــة تقــــول وهــــى تــــذكر الــــذي حيــــرم مــــن  ويف روايــــة عنهــــا:     

الرضاعة قالت عمرة فقالـت عائشـة مث نـزل يف القـرآن عشـر رضـعات  معلومـات 
  )٣. (لوماتمث نزل أيضا مخس مع

  وسئل الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا السؤال التايل :
الشيخ! أرضعت إحدى قريبايت بنتاً صغرية وذلك بواسطة الثدي  فضيلة

ولكنه من حليبها تضعه فيه، وقد أرضعتها ثالث  الصناعي وليس من ثديها
  مرات، فهل تكون بنتاً هلا من الرضاعة؟

  :اجلواب
                                                 

) ، باب الشهادة على األنساب والرضـاع املسـتفيض واملـوت القـدمي ، ٢٥٠٢) رواه البخاري برقم ((١
 ) ، باب حترمي ابنة األخ من الرضاعة.١٤٤٦ومسلم برقم (

 ) ، باب التحرمي خبمس رضعات .  ١٤٥٢) روه مسلم برقم ((٢
 ) ، باب التحرمي خبمس رضعات .  ١٤٥٢) روه مسلم برقم ((٣



  

 

٣٥٨    ابالزواج أحكام وآد

رضعة منفصلة عن  كان مخس رضعات فأكثر، كلالرضاع ال حيرم إال إذا  
 األخرى

الواحدة فليس بشيء، فلو أن الصيب يف حجر  وأما تنفس الصيب يف الرضعة
 واحدة املرضعة تنفس مخس مرات فالرضعة

 رضعات فال بد أن تتفرق الرضعات ومقدارها مخس
هلا، فال بد من ثالثاً أو أربعاً فال أثر  فإذا أرضعت املرأة الطفلة مرة أو مرتني أو

لو فرض أVا أرضعته بلنب ابنها  مخس، وحينئٍذ صار ولدها من الرضاعة، حىت
الطفل مبا بقي من  الذي له ثالث سنوات، فلو أVا فطمت ابنها وأرضعت هذا

 رضعات اللنب؛ فإنه يكون ابناً هلا من الرضاع إذا متت مخس
  .س ولداً هلاإذاً: لي وقد ورد يف السؤال أVا أرضعته ثالث رضعات

الفنجان، كأن وضعت املرأة حليبها يف فنجان  ولو أنه أُ رضع مخس مرات من
حىت أكملت مخسة فناجني؛ فإنه  وأرضعته، مث بعد مدة أرضعته بفنجان آخر،

  .يصري ولداً هلا سواًء أشبع أو مل يشبع
ثديها فيشرب حليبها،  مسألة: بلغين أن بعض األزواج يستمتع بزوجته مبص

ابنها من الرضاع فإن  نه يكون ابناً هلا من الرضاع، وهنا املشكلة أنه إذا كانفإ
األزواج من هذا  النكاح ينفسخ، فتكون هذه اللذة أعقبها شقوة، وهلذا حنذر

اهللا وأصحابه من الظاهرية،  رمحه ابن حزم وهذا الذي قلته هو رأي .العمل
 الكبري يقولون: إن الرضاع يؤثر حىت يف

زوجته مخس مرات كل صباح  لى هذا الرأي نقول: إذا رضع الزوج منوبناًء ع
العلماء وينفسخ  يفطر على حليبها، فإنه يكون ولداً هلا على رأي هؤالء



  

 

٣٥٩    ابالزواج أحكام وآد

  .النكاح
أنه ال يكون ولداً هلا؛ ألنه ال بد أن يكون  اجلمهور لكن على كل حال: قول

  )١( .الفطام الرضاع قبل
@@@ 

 

ال جيوز للرجل أن جيمع بني األختني ، وال بني املرأة وعمتها أو خالتها ؛ لقوله 

   تعاىل : 

( ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم أُمََّهاُتُكْم َوبـََناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّاُتُكْم َوَخاَالُتُكْم َوبـََناُت 

ِيت أَْرَضعْ  َنُكْم َوَأَخَواُتُكْم ِمَن الرََّضاَعِة اْألَِخ َوبـََناُت اْألُْخِت َوأُمََّهاُتُكُم الالَّ

ِيت َدَخْلُتْم Lِِنَّ  ِيت ِيف ُحُجورُِكْم ِمْن ِنَساِئُكُم الالَّ َوأُمََّهاُت ِنَساِئُكْم َوَربَائُِبُكُم الالَّ

ِمْن  فَِإْن ملَْ َتُكونُوا َدَخْلُتْم Lِِنَّ َفَال ُجَناَح َعَلْيُكْم َوَحَالِئُل أَبـَْناِئُكُم الَِّذينَ 

  َأْصَالِبُكْم َوَأْن َجتَْمُعوا بـَْنيَ اْألُْختَـْنيِ ِإالَّ َما َقْد َسَلَف ِإنَّ اللََّه َكاَن َغُفورًا َرِحيًما ) 

                                                 
 ) فتاوى ابن عثيمني رمحه اهللا .  (١



  

 

٣٦٠    ابالزواج أحكام وآد

عــــروة بــــن الــــزبري أن زينــــب بنــــت أيب ســــلمة أخربتــــه أن أم حبيبــــة بنــــت أيب عــــن 
، يــا رســول اهللا انكــح أختــي  بنــت أبــي ســفيان  :قالــت  ،ســفيان أخربNــا أVــا

ـــين ذلـــك" :فقـــال ـــة وأحـــب مـــن  :فقلـــت "،أو تحب نعـــم لســـت لـــك بمخلي
 :قلـت "،إن ذلـك ال يحـل لـي: " rفقـال النبـي   ،شاركني فـي خيـر أختـي

 "،بنــت أم ســلمة" :قــال ،فإنــا نحــدث أنــك تريــد أن تــنكح بنــت أبــي ســلمة
لو أنها لم تكن ربيبتي في حجـري مـا حلـت لـي إنهـا " :فقال "،نعم" :قلت

ضاعة أرضعتني وأبـا سـلمة ثويبـة فـال تعرضـن علـي بنـاتكن البنة أخي من الر 
وثويبـة مـوالة ألبـي لهـب كـان أبـو لهـب أعتقهـا : قال عـروة  "،وال أخواتكن

 :قـال لـه ،فلما مات أبو لهب أريـه بعـض أهلـه بشـرحيبة rفأرضعت النبي 
  )١.( "أبو لهب لم ألق أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة :قال ،ماذا لقيت

) : " هذه ١٧٣/ ١عبد الرمحن السعدي رمحه اهللا يف "تفسريه" ( قال الشيخ 

اآليات الكرميات مشتمالت على احملرمات بالنسب ، واحملرمات بالرضاع ، 

  واحملرمات بالصهر ، واحملرمات باجلمع ، وعلى احمللالت من النساء ....

                                                 
ة مــا حيــرم مــن ) ، بــاب وأمهــاتكم الــاليت أرضــعنكم وحيــرم مــن الرضــاع٤٨١٣) رواه البخــاري بــرقم ((١

  ) ، باب حترمي الربيبة وأخت املرأة . ١٤٤٩النسب ، ومسلم برقم (



  

 

٣٦١    ابالزواج أحكام وآد

حرم النيب وأما احملرمات باجلمع ، فقد ذكر اهللا اجلمع بني األختني وحرَّمه ، و 

صلى اهللا عليه وسلم اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها ، فكل امرأتني بينهما 

رحم حمرم ، لو قدر إحدامها ذكرًا واألخرى أنثى ، حرمت عليه ، فإنه حيرم 

  اجلمع بينهما ؛ وذلك ملا يف ذلك من أسباب التقاطع بني األرحام " انتهى .

ختني إيقاع العداوة بني األقارب ، وإفضاؤه وألن العلة يف حترمي اجلمع بني األ

  إىل قطيعة الرحم احملرم ، وهذا موجود فيما ذكرنا . 

فإن احتجوا بعموم قوله سبحانه : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) خصصناه مبا 

  ) .٧/٨٩رويناه " انتهى بتصرف يسري واختصار من "املغين" (

@@@ 
 

  ال جيوز كذلك اجلمع بني املرأة وعمتها ، وال بني املرأة وخالتها .



  

 

٣٦٢    ابالزواج أحكام وآد

ال يجمع بـين المـرأة   وعمتهـا  : "قـال  rأن رسول اهللا  ،  tعن أيب هريرة 
  )١(" .وال بين المرأة وخالتها

أن تنكح المرأة على  rنهى رسول اهللا  ": قال t مسع جابراً  ،عن الشعيبو 
  )٢.("  عمتها أو خالتها
ما Vى اهللا عن اجلمع بينه من األخوات وما Vى عنه رسـول اهللا  قال الشافعي : 

r  من اجلمع بني العمة واخلالة ففيه داللة علـى أن كـل واحـدة منهمـا حتـل بعـد
األخــرى فــال بــأس أن فــإذا ماتــت أو طلقهــا طالقــا ميلــك فيــه الرجعــة وانقضــت 

يف عــدNا أن يــنكح األخــرى وهكــذا عــدNا أو طالقــا ال ميلــك فيــه الرجعــة وهــي 
  ) ٣.( العمة واخلالة وكل من Vى عن اجلمع بينه

قال ابن قدامة رمحه اهللا يف بيان حمرمات النكاح : " ( واجلمع بني املرأة  

وعمتها ، وبينها وبني خالتها ) قال ابن املنذر : أمجع أهل العلم على القول به 

ال أن بعض أهل البدع ممن ال تعد اختالف ، إ - حبمد اهللا  - ، وليس فيه 

خمالفته خالفا ، وهم الرافضة واخلوارج ، مل حيرموا ذلك ، ومل يقولوا بالسنة 

                                                 
) ، بـاب ١٤٠٨) ، باب ال تنكح املرأة على عمتهـا ، ومسـلم بـرقم (٤٨٢٠) رواه البخاري برقم ((١

 حترمي اجلمع بني املرأة   وعمتها  أو خالتها يف النكاح . 
) ، بـاب ١٤٠٨كح املرأة على عمتهـا ، ومسـلم بـرقم () ، باب ال تن٤٨١٩) رواه البخاري برقم ((٢

 حترمي اجلمع بني املرأة   وعمتها  أو خالتها يف النكاح .
  ) .٥/٦) األم ((٣



  

 

٣٦٣    ابالزواج أحكام وآد

ر ضي الثابتة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، كما يف حديث أيب هريرة 

  اهللا عنه .

@@@ 
 

 
  )١.( }َما َمَلَكْت أَْيَماُنُكْم  َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النَِّساء ِإالَّ {قال اهللا تعاىل :

  سبب نزول اآلية :
يــوم حنــين بعــث جيشــا إلــى  rأن رســول اهللا  " ،tعــن أيب ســعيد اخلــدري 

أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا بالحق ناسـا 
تحرجـوا مــن غشـيانهن مـن أجــل أزواجهـن مــن  rمـن أصـحاب رســول اهللا  

اهللا عــز وجــل فــي ذلــك والمحصــنات مــن النســاء إال مــا فــأنزل  ،المشــركين
  )٢.( "ملكت أيمانكم  أي فهن لكم حالل إذا انقضت عدتهن

واملراد باحملصنات هنا املزوجـات ومعنـاه واملزوجـات حـرام أزواجهـن  قال النووي :
انقضــى  إذافإنــه ينفســخ نكــاح زوجهــا الكــافر وحتــل لكــم  بالســيبمــا ملكــتم  إال

انقضت عدNن أي استرباؤهن وهي بوضع احلمـل عـن  إذاد بقوله استرباؤها واملرا

                                                 
 ) .٢٤) سورة النساء اآلية ((١
) ، بـــاب جـــواز وطء املســـبية بعـــد االســـترباء وإن كـــان هلـــا زوج انفســـخ ١٤٥٦) رواه مســـلم بـــرقم ((٢

 نكاحها بالسيب . 



  

 

٣٦٤    ابالزواج أحكام وآد

 إناحلامـــل وحبيضـــة مـــن احلائـــل كمـــا جـــاءت بـــه األحاديـــث الصـــحيحة وأعلـــم 
مـــذهب الشـــافعي ومــــن قـــال بقولـــه مــــن العلمـــاء أن املســـبية مــــن عبـــدة األوثــــان 

من الكفار الذين ال كتـاب هلـم ال حيـل وطؤهـا مبلـك اليمـني حـىت تسـلم  وغريهم
امــت علــى دينهــا وهــؤالء املســبيات كــن مــن مشــركي العــرب عبــدة األوثــان فمــا د

ـــؤول هـــذا احلـــديث وشـــبهه علـــى أVـــن أســـلمن وهـــذا التأويـــل ال بـــد منـــه واهللا  في
  )١.( أعلم

حدثنا ابن مسهر عن أشعث عـن حنني، نزلت يوم  :عن زكريا عن الشعيب قالو 
  .قال ذات زوج عليك حرام إال ما ملكت ميينك  :حسن

بن جريج عن عطـاء قـال هـو الزنـا وقـال جماهـد هـو الزنـا وقـال عكرمـة هـو عن او 
   . الزنا إال ما ملكت أميانكم

  كل ذات زوج إتياVا زنا إال ما ُسبيت . : t وقال ابن عباس
  ) ٢.( زع الرجل وليدة امرأة عبدهـإال ما ملكت أميانكم ينوقال : 

احلرائــــر حــــرام إال مــــا واحملصــــنات مــــن النســــاء ذوات األزواج :  tوقــــال أنــــس 
  )٣.( ملكت أميانكم ال يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده

@@@ 

                                                 
  ) .٣٦-١٠/٣٥النووي ( ) شرح(١
  ) . ٣/٥٣٣٧) هذه اآلثار رواها ابن أيب شيبة  يف مصنف ((٢
  ) ،  باب ما حيل من النساء وما حيرم .٥/١٩٦٣)  صحيح البخاري ((٣



  

 

٣٦٥    ابالزواج أحكام وآد

 
والــــذين ال يــــدعون مــــع اهللا إلهــــاً آخــــر وال يقتلــــون ( قــــال اهللا تعــــاىل:

  )١(.)النفس التي حرم اهللا إال بالحق وال يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً 
  )٢(.)وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيال(اىل: وقال تع

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهمـا مائـة جلـدة وال (وقال تعـاىل: 
  )٣(.)تأخذكم بهما رأفة في دين اهللا

الزانـي ال يـنكح إال زانيـة أو مشـركة والزانيـة ال ينكحهـا (وقال تعـاىل: 
  )٤(.)إال زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين

: "ال يحــل دُم rقــال رســول اهللا  قــال: tوعــن عبــد اهللا بــن مســعود 
امــرئ مســلم يشــهد أن ال إلــه إال اهللا، وأنــي رســول اهللا، إال بإحــدى ثــالٍث: 

  )٥(.الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة"
شهدت الصالة يوم الفطر مع " :قال  ،عن بن عباس رضي اهللا عنهماو 

فكلهــم يصــليها قبــل الخطبــة ثــم  ،وأبــي بكــر وعمــر وعثمــان rســول اهللا  ر 
فكأني أنظر إليه حين يجلـس الرجـال بيـده  rزل نبي اهللا  ـفن ،يخطب بعد

                                                 
  ).٦٨) سورة الفرقان اآلية (١(
  ).٣٢) سورة اإلسراء اآلية (٢(
  ).٢) سورة النور اآلية (٣(
  ).٣) سورة النور اآلية (٤(
  ).١٦٧٦)، ومسلم يف كتاب القسامة برقم (٦٨٧٦البخاري يف كتاب الديات برقم ( ) رواه٥(



  

 

٣٦٦    ابالزواج أحكام وآد

يَا أَيـَُّها النَِّبيُّ ِإَذا َجـاءَك {: فقال ،ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بالل
رِْكَن بِاللَّـِه َشـْيًئا َوَال َيْسـرِْقَن َوَال يـَـْزنِيَن َوَال اْلُمْؤِمَناُت يـَُباِيْعَنَك َعلَـى َأن الَّ ُيْشـ

ْهَتاٍن يـَْفَترِيَنُه بـَْيَن أَيْـِديِهنَّ َوَأْرُجِلِهـنَّ  ْلَن َأْوَالَدُهنَّ َوَال يَْأتِيَن بِبـُ حتـى  )١( . }يـَْقتـُ
وقالــت امــرأة  "،أنــتن علــى ذلــك" :ثــم قــال حــين فــرغ ،فــرغ مــن اآليــة كلهــا

 :قـال ،نعـم يـا رسـول اهللا ال يـدري الحسـن مـن هـي :غيرهـاواحدة لم يجبـه 
وبســـط بـــالل ثوبـــه فجعلـــن يلقـــين الفـــتخ والخـــواتيم فـــي ثـــوب  ،فتصـــدقن"

  )٢( . "بالل
: "رأيت الليلة رجلين أتياني قال rعن النيب  tوعن مسرة بن جندب 

: "فانطلقنـــا إلـــى  فـــذكر احلـــديث إىل  أن قـــالفأخرجـــاني إلـــى  أرٍض مقدســـٍة" 
التنور أعالُه ضيق، وأسفله واسع، يتوقد تحتـه نـاٌر، فـإذا ارتفعـت  ثقب مثل

ارتفعـــوا حتـــى كـــادوا أن يخرجـــوا، وإذا خمـــدت رجعـــوا فيهـــا، وفيهـــا رجـــاٌل 
  .ونساٌء عراة"

  ويف رواية:
"فانطلقنا على مثل التنور قال: فأحسُب أنه كان يقوُل: فإذا فيه لغٌط 

ٌل ونسـاٌء عـراٌة، وإذا هـم يـأتيهم وأصواٌت، قال: فاطّلعنا فيـه، فـإذا فيـه رجـا
احلــديث ويف لهــٌب مــن أســفل مــنهم، فــإذا أتــاهم ذلــك اللهــب ضوضــوا"... 

                                                 
  ) .١٢)  سورة املمتحنة اآلية (١(
) ، باب  ١٨٦٦) ، باب إذا جاءك املؤمنات يبايعنك، ومسلم برقم (٤٦١٣) رواه البخاري برقم (٢(

  كيفية بيعة النساء.



  

 

٣٦٧    ابالزواج أحكام وآد

: "وأمــا الرجــاُل والنســاُء العــراُة الــذين هــم فــي مثــل بنــاء التـَّنُّــور، فــإنهم آخــره
  )١(الزُّناة والزَّواني".

وســــئل أي  rقــــال رســــول اهللا قــــال:  tوعــــن عبــــد اهللا بــــن مســــعود 
م؟ قــال: "أن تجعــل هللا نــداً وهــو خلقــك" قــال: ثــم أي؟ قــال: الــذنب أعظــ

"أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك". قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة 
  )٢(.جارك"

حدثَنا عبد الْأَعلَى حدثَنا هشام بن  قال اإلمام مسلم :حدثَنا عمرو بن عليٍّ
نع اللَّه دبأَبِي ع      ـهلَيع ـلَّى اللَّـهص ـولَ اللَّـهسر ابِرٍ أَنج نرِ عيبأَى   أَبِي الزر ـلَّمسو

لَها فَقَضَى حاجتَه ثُم خرج إِلَى أَصحابِه  امرأَة فَأَتَى امرأَتَه زَينب وهي تَمعس منيئَةً
أَةرالْم فَقَالَ إِن وري صتُقْبِلُ فرصطَانٍ فَإِذَا أَبيش ةوري صف بِرتُدطَانٍ ويش ة  كُمدأَح

هي نَفْسا فم دري كذَل فَإِن لَهأَه أْتفَلْي أَةر٣( ام(  

                                                 
  ) سبق خترجيه.١(
  ).٨٦)، ومسلم يف كتاب اإلميان برقم (٤٤٧٧ برقم () رواه البخاري يف كتاب التفسري٢(

باب : ندب من رأى امرأة فوقعـت يف   -]١٤٠٣صحيح مسلم ( حديث رقم [ )٢(
  [١٦النكاح [ -]٢امرأته أو جاريته فيواقعها[ نفسه إىل أن يأتي



  

 

٣٦٨    ابالزواج أحكام وآد

ومعنى احلديث أنه يستحب ملن رأى امـرأة  : (٩/١٧٨الشرح : قال النووي (
انـت لـه فليواقعهـا ليـدفع شـهوته      امرأتـه أو جاريتـه ان ك   فتحركـت شـهوته أن يـأتي   

هو بصدده قوله صلى ا عليه وسلم ( ان املرأة  وتسكن نفسه وجيمع قلبه على ما
شـيطان ) قـال العلمـاء معنـاه االشـارة إىل       تقبل يف صورة شيطان وتدبر يف صـورة 

      تعـاىل يف نفـوس الرجـال مـن امليـل إىل       اهلـوى والـدعاء إىل الفتنـة هبـا ملـا جعلـه ا
شبيهة بالشيطان يف دعائـه إىل الشـر    ء وااللتذاذ بنظرهن وما يتعلق هبن فهيالنسا

أن ال ختـرج بـني الرجـال اال     بوسوسته وتزيينه له ويسـتنبط مـن هـذا أنـه ينبغـى هلـا      
مطلقا أ.هـ ، أما قوله  لضرورة وأنه ينبغى للرجل الغض عن ثياهبا واالعراض عنها

اجللد ما كـان يف الـدباغ    : لك ، و املنيئةمتعس منيئة : أي تدبغ ، و املعس هو الد
قلـت : و قـد    . [ [ انظـر النهايـة يف غريـب األثـر ، غريـب احلـديث البـن قتيبـة        

شـئ   استشكل البعض احلديث فأنكره على أنه يطعن يف مقام النبوة ، و احلديث ال
 هفيه من ذلك امنا فعل النيب هذا بيانا ألصحابه و إرشادا ملا ينبغـى هلـم أن يفعلـو   

) مــن طريــق ٣/٣٣٠فعلمهـم بفعلــه وقولــه ، و احلــديث أخرجــه أمحــد يف املســند ( 
العالية عن أبي الزبري عن جابر بن عبد ا األنصاري : أن رسول ا  حرب بن أبي

وسلم رأى امرأة فأعجبته .. احلديث ، فزاد كلمة " فأعجبته" و  صلى ا عليه



  

 

٣٦٩    ابالزواج أحكام وآد

بـن أبـي العاليـة ( قـال فيـه احلـافظ :       شاذة تفـرد هبـا حـرب     هذه اللفظة منكرة أو
) ١٢/٣٨٥أخرج روايته هلذا احلديث ابن حبان ( صدوق يهم) ، أما ابن جريج فقد

الثاني من احلديث و مل يـذكر أمـر رؤيـة الـنيب      عن أبي الزبري عن جابر فذكر الشطر
ــب  ــه لزينـــــــــــــــ ــرأة و ال إتيانـــــــــــــــ   . للمـــــــــــــــ

ى أو احلمل على الغالب فمن أين باملعن و لعل إدراج كلمة "فأعجبته" من باب الرواية
ا عليه و سـلم إال إذا أخـرب هـو     لراوي احلديث أن يعلم بأمر إعجاب النيب صلى

للمـرأة حممولـة علـى نظـر      صلى ا عليه و سلم بـذلك ، و ال شـك أن رؤيـة الـنيب    
  . الفجــــــــــــــــــــــــــــــأة 

) ٤/٣٦٧) و البيهقـي يف الشـعب (  ٢/١٩٦شاهد أخرجـه الـدارامي (   و للحديث
أبي إسحاق عن عبد ا بن سالم عن عبـد ا بـن    من طريق سفيان عنكالمها 

صلى ا عليه و سلم امرأة فأعجبته فأتى سودة و  مسعود قال : رأى رسول ا
حاجتـه ثـم قـال : أميـا رجـل رأى       هي تصنع طيبا و عندها نسوة فأخلينه فقضى

ــا    ــذي معهــــ ــل الــــ ــا مثــــ ــإن معهــــ ــه فــــ ــأت أهلــــ ــه فليــــ ــرأة فأعجبتــــ  . امــــ

 و رفعه أيضا إسرائيل عن أبي إسحاق فرواه حييى بن سعيد و عبد: لبيهقيقال ا

 الرمحن بن مهدي و أبو نعيم كلهم عن سفيان دون قصة الرؤية موقوفا على عبد ا



  

 

٣٧٠    ابالزواج أحكام وآد

حييى و قبيصة عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرمحن السلمي عن  فرواه
عليه و سلم مرسال النيب صلى ا .  

) فقال : يرويه أبو ٥/١٩٧احلديث كما يف العلل ( قطين عن هذاو سئل الدارا
الثوري فرفعه قبيصة ومعاوية بن هشام عـن   إسحاق السبيعي واختلف عنه فرواه

إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد ا بن  الثوري ووقفه أبو نعيم وأبو حذيفة ورواه
واه معاويـة بـن   فرفعـه عنـه ور   حبيب وهو أبو عبد الرمحن السلمي عن بن مسعود

واملوقـوف عـن    هشام عن الثوري عن أبـي إسـحاق عـن أبـي عبـد الـرمحن مرسـال       
 الثوري أصح وقيل عن موسى بن عقبة عـن أبـي إسـحاق عـن أبـي عبـد الـرمحن       

ــال      ــلم مرســــــ ــلى ا عليــــــــه وســــــ ــنيب صــــــ ــن الــــــ ــلمي عــــــ  . الســــــ

وقفـه ، و رجـح    قلت : و قد أعله الداراقطين باالختالف على سفيان يف رفعه و
  املوقوف أصح أن

@@@ 
 

 
  : rعن عثمان بن أيب العاص رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا 



  

 

٣٧١    ابالزواج أحكام وآد

"تفــــتح أبــــواُب الســــماء نصــــف الليــــل، فينــــادي منــــاٍد: هــــل مــــن داٍع 
فُيســتجاب لــه؟ هــل مــن ســائل فيعطــى؟ هــل مــن مكــروب فيفــرج عنــه؟ فــال 

لــه، إال زانيــًة تســعى  وجــليبقــى مســلٌم يــدعو بــدعوٍة، إال اســتجاب اهللا عــزَّ 
  )١(."بفرجها أو عّشاراً 

يأخــــذ العشــــر علــــى مــــا كــــان يأخــــذه أهــــل  ، أي مكاســــاً   عشــــاراً قولــــه : 
عشـرت املـال عشـرا  :قـال يف املصـباح، اجلاهلية مقيمـا علـى ديـنهم أو مسـتحال 

  )٢.( من باب قتل وعشورا أخذت عشره واسم الفاعل عاشر وعشار
دين علــى القاعــدين كحرمــة أمهــاتهم "حرمــة نســاء المجاهــ: rوقــال 

وما من رجل يخلف رجًال من المجاهدين فـي أهلـه فيخونـه فـيهم إال وقـف 
  )٣(.له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم؟"

"أربعة يبغضهم اهللا البياع الحالف والفقيـر وقال عليه الصالة والسالم: 
  )٤(.المختال والشيخ الزاني واإلمام الجائر"

إلـى  رجـل عـرَّس بـامرأة أبيـه أن  rأن خالـه بعثـه النبـي ديث الرباء وح
  )١(.ويخمس ماله"يقتله 

                                                 
  ).٢٣٩١) رواه أمحد، والطرباين واللفظ له، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب برقم (١(

  فيض القدير .) (٢
  ).١٨٩٧) رواه مسلم يف كتاب اإلمارة برقم (٣(
) مع اإلحسان واخلطيب ٥٥٣٢) رقم (٧/٤٣٤)، وابن حبان (٦/٨٦) أخرجه النسائي يف الزكاة (٤(

) ، ويف كنــــز العمــــال، وصــــححه ١٦/٨٦)، والبيهقــــي يف شــــعب اإلميــــان (٩/٣٥٨يف تــــاريخ بغــــداد (
  .)٢٣٩٧األلباين يف صحيح الرتغيب برقم (



  

 

٣٧٢    ابالزواج أحكام وآد

@@@ 
 

"ال يزنــي الزانــي حــين يزنــي قــال:  r، أن رســول اهللا tعــن أيب هريــرة 
وهــو مــؤمن وال يســرق الســارق حــين يســرق وهــو مــؤمن وال يشــرب الخمــر 

  )٢(.يشربها وهو مؤمن" حين
"إذا زنــى العبــد خــرج منــه اإليمــان فكــان وقــال عليــه الصــالة والســالم: 

  )٣(.عليه كالظُّلة فإذا أقلع منها رجع إليه اإليمان"
"من زنـى أو شـرب الخمـر نـزع اهللا منـه اإليمـان كمـا يخلـع : rوقال 

  )٤(.اإلنسان القميص من رأسه"

@@@ 
 

                                                                                                                       
) وقال: حديث حسن غريب، وابـن ماجـه يف كتـاب ١٣٦٢) أخرجه الرتمذي يف كتاب األحكام (١(

ــــــو داود يف كتــــــاب احلــــــدود (٤/٢٩٥)، وأمحــــــد يف املســــــند (٢٦٠٧احلــــــدود بــــــرقم ( )و ٤٤٥٦)، وأب
  ).١١٠-٦/١٠٩)، والنسائي يف النكاح (٤٤٥٧(
  ).٥٧تاب اإلميان برقم ()، ومسلم يف ك٢٤٧٥) رواه البخاري يف كتاب املظامل برقم (٢(
) وقـــال: هـــذا حـــديث صـــحيح علـــى شـــرط الشـــيخني فقـــد ١/٢٢) أخرجـــه احلـــاكم يف املســـتدرك (٣(

) ، وأخرجـــه ابـــن منـــدة يف اإلميـــان ٤٦٩٠احتجـــا بروايتـــه، وأخرجـــه أبـــو داود يف كتـــاب الســـنة بـــرقم (
ــب بــرقم (٥١٩) رقــم (٥/٦٠٠( ة بــرقم )، و الصــحيح٢٣٩٤)، وصــححه األلبــاين يف صــحيح الرتغي
)٥٠٩.(  
) وقال: على شرط مسلم، وقال الذهيب يف الكبائر : إسـناده ١/٢٢) أخرجه احلاكم يف املستدرك (٤(

  جيد.



  

 

٣٧٣    ابالزواج أحكام وآد

 
"ثالثــٌة ال يكلمهــم اهللا يــوم : rقــال: قــال رســول اهللا  tيب هريــرة عــن أ

القيامــة، وال يــزكيهم وال ينظــر إلــيهم ولهــم عــذاب ألــيم: شــيخ زاٍن، وملــٌك  
  )١(.كذَّاب، وعائٌل مستكبٌر"

  الفقري. (العائل):
  "ال ينظـــــر اهللا يـــــوم القيامـــــة إلـــــى  الشـــــيخ الزانـــــي، والويف لفـــــظ للطـــــرباين: 

 )٢(".العجوز الزانية
: "إذا ظهـر الزنـا قال rوعن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا 

  )٣(".في قريٍة، فقد أحلُّوا بأنفسهم عذاب اهللا
ـــــه قـــــال:  ـــــن األســـــود رضـــــي اهللا عن  rقـــــال رســـــول اهللا وعـــــن املقـــــداد ب

ألصحابه: "ما تقولون في الزنا؟" قالوا: حرام حرَّمه اهللا ورسـوله، فهـو حـرام 
ألصــحابه: "ألن يزنــي الرجــل  r. قــال: فقــال رســول اهللا إلــى  يــوم القيامــة

  )٤(.بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جارِه"

                                                 
  )، والنسائي.١٠٧) رواه مسلم يف كتاب اإلميان برقم (١(
  ).٢/٦١٣) صحيح الرتغيب (٢(
  ) سبق خترجيه.٣(
 األدب املفـرد ، السلسـلة الصـحيحة رقـم ) رواه أمحد، والطـرباين يف الكبـري، واألوسـط، والبخـاري يف٤(
)٦٥.(  



  

 

٣٧٤    ابالزواج أحكام وآد

ــت:  يقــول: "ال  rســمعُت رســول اهللا وعــن ميمونــة رضــي اهللا عنهــا قال
تــزال أمتــي بخيــر مــا لــم يفــش فــيهم ولــد الزنــا، فــإذا فشــا فــيهم ولــد الزنــا، 

  )١(فأوشك أن يعمهم اهللا بعذاب".
قـال: "مـا ظهـر فـي قـوم الزنـا أو  r، عـن النبـي tن ابن مسعوٍد وع

  )٢(الربا، إال أحلوا بأنفسهم عذاب اهللا".
: "يــا شــباب rقــال رســول اهللا وعــن ابــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا قــال: 

  )٣(.من حفظ فرجه فله الجنة" إالقريش! احفظوا فروجكم وال تزنوا، 
"مــن يضــمن لــي مــا : rقــال رســول اهللا  :قــال tوعــن ســهل بــن ســعد 

  )٤(.بين لحييِه وما بين رجليه، اضمن له الجنة"
إذا صلت المرأة خمسها : "rقال: قال رسـول اهللا  tوعن أيب هريرة 

وصامت شهرها، وحصنت فرجهـا، وأطاعـت بعلهـا، دخلـت مـن أي أبـواب 
  )٥(.الجّنة شائت"

                                                 
  ).٢٤٠٠) رواه أمحد، وقال األلباين: حسن لغريه، صحيح الرتغيب رقم (١(
  ) سبق خترجيه.٢(
) رواه احلاكم والبيهقي، وقال احلاكم : صحيح على شرط مسلم ، وصححه األلباين يف  السلسـلة ٣(

  ).٢٦٩٦الصحيحة برقم (
  ).٦٤٧٤ب الرقاق برقم () رواه البخاري يف كتا٤(
  ) سبق خترجيه.٥(



  

 

٣٧٥    ابالزواج أحكام وآد

"اضـمنوا لـي سـتا قـال:  r، أن رسـول اهللا tوعن عبـادة بـن الصـامت 
، أضــمن لكــم الجنــة: اصــدقوا إذا حــدثتم، وافــوا إذا وعــدتم، نفســكمأمــن 

  )١(.، وكفوا أيديكم"إبصاركمئتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا اوأدوا إذا 

@@@ 
 

وقـد اسـتدل مجهــور العلمـاء علــى حتـرمي املخلوقـة  مــن مـاء الــزاين قـال ابـن كثــري : 
كم فإVــا بنــت فتــدخل يف العمــوم كمــا هــو مــذهب عليــه بعمــوم قولــه تعــاىل وبنــات

أيب حنيفــة ومالــك وأمحــد بــن حنبــل وقــد حكــى عــن الشــافعي شــيء يف إباحتهــا 
ألVــا ليســت بنتــا مل تــدخل يف قولــه يوصــيكم اهللا يف أوالدكــم للــذكر مثــل حــظ 

  )٢.(األنثيني فإVا ال ترث باإلمجاع فكذلك ال تدخل يف هذه اآلية واهللا أعلم
وحيـــرم علــى  الرجـــل نكـــاح ابنتـــه مــن الزنـــا وأختـــه وبنـــت ابنـــه دامـــة : وقــال ابـــن ق

وبنـــت ابنتـــه وبنـــت أخيـــه وأختـــه مـــن الزنـــا وهـــو قـــول عامـــة الفقهـــاء وقـــال مالـــك 
والشافعي يف املشهور من مذهبه جيوز ذلك كله ألVا أجنبية منه وال تنسب إليه 

تلزمــه نفقتهــا فلــم  شــرعا وال جيــري التــوارث بينهمــا وال قومــا عليــه إذا ملكهــا وال
ولنــــا قــــول اهللا تعــــاىل حرمــــت علــــيكم أمهــــاتكم  ،حتــــرم عليــــه كســــائر األجانــــب

وبنــاتكم النســاء وهــذه ابنتــه فإVــا أنثــى خملوقــة مــن مائــه هــذه حقيقــة ال ختتلــف 
باحلل واحلرمة يدل على ذلك قول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف امرأة هـالل بـن 

                                                 
) رواه أمحــــد وابــــن أيب الــــدنيا، وابــــن حبــــان يف صــــحيحه، واحلــــاكم وقــــال: صــــحيح اإلســــناد، وقــــال ١(

  ).٢٤١٦األلباين: حسن لغريه، صحيح الرتغيب رقم (
 ) .١/٤٧٠) تفسري ابن كثري ((٢



  

 

٣٧٦    ابالزواج أحكام وآد

به على صفة كـذا فهـو لشـريك بـن سـحماء  أمية انظروه يعين ولدها فإن جاءت
واحلرمـة فأشـبهت  يعين الزاين ألVا خملوقة من مائه وهذه حقيقة ال ختتلـف باحلـل

املخلوقـــة مـــن وطء اليســـرى وألVـــا بضـــعة منـــه فلـــم حتـــل لـــه كابنتـــه مـــن النكـــاح 
وختلـــف بعـــض األحكـــام ال ينفـــي كوVـــا بنتـــا كمـــا لـــو ختلـــف لـــرق أو اخـــتالف 

  ) ١.(دين

@@@ 
 

  .    )٢(ويحفظن فروجهن"قال اهللا تعاىل: "
هـو مباشـرة املـرأة املـرأة بشــهوة عـن طريـق الـدلك دون إيـالج، وهــو  (السـحاق):

يف الفطــرة، ولــذلك يقــام فيــه التعزيــر دون احلــد  انتكــاسعمــل خبيــث يــدل علــى 
  فهـو من احنطاط يف األخالق.     

ل إلـى عـورة الرجـل، وال المـرأة إلـى ال ينظـر الرجـ: "rقال رسـول اهللا 
المرأة، وال يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، وال تفضـي المـرأة إلـى 

  .)٣(المرأة في الثوب الواحد"

                                                 
  ) .٩٢-٧/٩١) املغين ((١
  ).٣١) سورة النور اآلية (٢(
  مسلم .) رواه ٣(



  

 

٣٧٧    ابالزواج أحكام وآد

وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال: (عشر خصال من أعمال 
قــوم لــوط، تصــفيف الشــعر وحــل األزرار و ... وقــال وســتزيد عليهــا هــذه األمــة 

  احقة النساء).مس

@@@ 
 

 
 

ـٌر مِّـن {قال اهللا تعاىل :  َوَال تَنِكُحـوْا اْلُمْشـرَِكاِت َحتَّـى يـُـْؤِمنَّ َوَألَمـٌة مُّْؤِمنَـٌة َخيـْ
ـٌر مُّْشرَِكٍة َوَلْو َأْعَجَبْتُكْم َوالَ تُنِكُحوْا اْلُمِشرِِكيَن َحتَّـى يـُْؤِمنُـوْا وَ  َلَعْبـٌد مُّـْؤِمٌن َخيـْ

ــُه يَــْدُعَو ِإَلــى اْلَجنَّــِة  ــْو َأْعَجــَبُكْم ُأْولَِئــَك يَــْدُعوَن ِإَلــى النَّــاِر َوالّل مِّــن مُّْشــِرٍك َوَل
  )١.( }َواْلَمْغِفَرِة بِِإْذنِِه َويـُبَـيُِّن آيَاتِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّرونَ 

  ؟عن نكاح النصرانية واليهوديةأن بن عمر كان إذا سئل  :عن نافع 
إن اهللا حرم املشركات على املؤمنني وال أعلـم مـن اإلشـراك شـيئا أكـرب مـن  :قال 

  )٢.(أن تقول املرأة رLا عيسى وهو عبد من عباد اهللا 
فإمنــا حــرم فــيهن النكــاح فقــط والنكــاح لــيس إال قــال ابــن حــزم رمحــه اهللا تعــاىل : 

كنـاهن فلـم حتـرم علينـا أعيـاVن إذ ال نـص يف عقد الزواج أو الوطء فقـط فـإذا مل
التحليــل مبلــك  ذلــك وال إمجــاع وإمنــا حــرم وطــئهن فقــط وبقــي ســائر ذلــك علــى

اليمــــني كاململوكــــة واحلــــائض واحملرمــــة والصــــائمة فرضــــا واملعتكفــــة فرضــــا واحلامــــل 
                                                 

 ) .٢٢١) سورة البقرة اآلية ((١
 ) ، باب قول اهللا تعاىل وال   تنكحوا    املشركات  حىت يؤمن .٤٩٨١) رواه البخاري برقم ((٢



  

 

٣٧٨    ابالزواج أحكام وآد

السيد وال فرق فلما مل يكن يف واحدة من العني كـن فراشـا الـوطء فكـان الـوطء 
رامـا فهـو يف فـراش مل حيـرم فيـه إال الـوطء فقـط وكـل وطء حمـرم العـني وإن كان ح

  ) ١.( فليس عهرا وال زىن وإمنا العهر ما كان العني فقط وباهللا تعاىل التوفيق
   )٢.( }َوَال ُتْمِسُكوا ِبِعَصِم اْلَكَواِفِر  {وقال تعاىل : 

ل اهللا ال يقــول جــل ثنــاؤه للمــؤمنني بــه مــن أصــحاب رســو قــال اإلمــام الطــربي : 
يها املؤمنون حببال النساء الكوافر ففارقتين والكـوافر مجـع كـافرة والعصـم أمتسكوا 

مجع عصمة وهي ما اعتصـم بـه مـن العقـد والسـبب وهـذا Vـي مـن اهللا للمـؤمنني 
عـــــن اإلقـــــدام علـــــى نكـــــاح النســـــاء   املشـــــركات  مـــــن أهـــــل األوثـــــان وأمـــــر هلـــــم 

  )٣.( بفراقهن
ذه اآلية إVا نزلت يف مجاعة مشركي العرب الـذين وقد قيل يف هقال الشافعي : 

  . هم أهل األوثان فحرم نكاح نسائهم كما حرم أن ننكح رجاهلم املؤمنات
وإن كانت اآلية نزلت يف حترمي نساء املؤمنني علـى املشـركني ويف مشـركي وقال : 

أهــل األوثــان فاملســلمات حمرمــات علــى املشــركني مــنهم بــالقرآن علــى كــل حــال 
مشركي أهل الكتاب لقطع الوالية بـني املشـركني واملسـلمني ومـا مل خيتلـف وعلى 

  )٤.( الناس فيه علمته
@@@ 

 
                                                 

 ) .٢٥٦-١١/٢٥٥) احمللى ((١
 ) .١٠) سورة املمتحنة اآلية ((٢
 ) .٢٨/٧١) تفسري الطربي ((٣
 ) .٥/٦) األم ((٤



  

 

٣٧٩    ابالزواج أحكام وآد

 
 

  
الشِّغار:   الطَّْرد، يقال: َشَغُروا فالنـاً عـن بلـده َشـْغراً و ِشـَغاراً ِإذا طَـَرُدوُه ونـََفـْوُه. 

هلـية، وهو َأن تُزوِّج الرجَل امرأًَة مـا  والشِّغار، بكسر الشني: نكاح كان فـي الـجا
كانت، علـى َأن يزّوجك ُأخرى بغري مهر، وخص بعضهم به القرائـب فقـال: ال 
ـــغار ِإال َأن تنكحـــه َولِــــيَّتك، علــــى أن ينكحـــك ولــــيَّته؛ وقـــد َشـــاَغَرُه؛  يكـــون  الشِّ

ــغار؛ قــ ــغار ِشــَغاُر الـــمتناكحني، وVــى رســوال، عــن  الشِّ ال الشــافعي الفــراء:  الشِّ
ــغار   الـــمنهي عنــه َأن يــزّوج الرجــل الرجــَل  وأَبــو عبـــيد وغريمهــا مــن العلـــماء:  الشِّ
حرميَتــه علـــى َأن يزّوجــه الـــمزوَّج حرميــة لــه ُأخــرى، ويكــون مهــر كــل واحــدة ُبْضــَع 

  )١.( اُألخرى، كَأVما رفعا الـمهر وُأخـلـيا البضع عنه
  .صله نكاح الشغار حرام ومبطل النكاح من أو 
نهــــى عــــن    rأن رســــول اهللا  "،عــــن بــــن عمــــر رضــــي اهللا عنهمــــا  ،عــــن نــــافعف

والشــغار أن يــزوج الرجــل ابنتــه علــى أن يزوجــه اآلخــر ابنتــه لــيس  ،الشــغار
   )٢.( "بينهما صداق

  وسئل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ :

                                                 
 ) .٤/٤١٧) لسان العرب ((١
ـــرقم () رو (٢ ـــرقم (٤٨٢٢اه البخـــاري ب ) ،  بـــاب حتـــرمي نكـــاح   ١٤١٥) ، بـــاب   الشـــغار ، ومســـلم ب

 الشغار  وبطالنه .



  

 

٣٨٠    ابالزواج أحكام وآد

لــدي عــن الرجــل إذا كــان لــه بنــت ، وقــال لرجــل آخــر عنــده بنــت أريــد تــزوج و 
بنتك وأزوجك ابنيت ، بشرط أن يكون املبلغ الـذي يسـلمه كـل واحـد منـا ألفـني 

  ؟ …ومخسمائة لایر إخل 
فأجـــاب : احلمـــد هللا إذا زوج الرجـــل موليتـــه وأختـــه وحنـــو ذلـــك علـــى أن يزوجـــه 
اآلخـــر موليتـــه وال صـــداق بينهمـــا فهـــذا نكـــاح الشـــغار ، وهـــو حـــرام ، ومبطـــل 

 بــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا ، قــال :" Vــى النكــاح مــن أصــله ، حلــديث عبــد اهللا
عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنتـه علـى أن يزوجـه اآلخـر   eرسول اهللا 

ابنتـــه ولـــيس بينهمـــا صـــداق " متفـــق عليـــه . وأمـــا إذا ذكـــر صـــداق لكـــل واحـــدة 
  منهن ، وكان الصداق مستقالً ، وغري قليل ، ومل يكن حيلة فهذا ال بأس به . 

ــت األلفــان ومخســمائة املــذكورة يف الســؤال يــزوج Lــا كــل  إذا عــرف هــذا فــإن كان
واحــد مــن الــزوجني موليــه اآلخــر علــى االنفــراد صــح وإال فهــو الشــغار املمنــوع . 

)١(  
@@@ 

 
 

 
 

                                                 
هــــ ) ، فتـــاوى ورســـائل مساحـــة الشـــيخ حممـــد بـــن ٩/١١/١٣٧٧يف ١٢٤٢) ( صـــادرة عـــن اإلفتـــاء ١(

  ) .١٥٣، ١٠/١٥٢إبراهيم آل الشيخ ( 



  

 

٣٨١    ابالزواج أحكام وآد

أبـــاح اهللا ســـبحانه وتعـــاىل لنـــا نكــــاح الكتابيـــات مـــن اليهـــود والنصـــارى، يرجــــى 
دة من الزواج بالكتابية األوىل عـدم الـزواج إسالمهن ، ولكن إذا كان هناك مفس

، كـأن يتـأثر هـو بـدينها ويتبعــه، أو خيشـى علـى أوالده أن يفقـد السـيطرة علــيهم 
ويتأثروا بأمهم ويتنصروا أو يتهـودوا، فـإذا كـان هـذا موجـوداً فـاألوىل أن ال يتـزوج 

  من أهل الكتاب لوجود املفسدة .  
َلُكُم الطَّيِّبَـاُت َوطََعـاُم الـَِّذيَن ُأوتُـوْا اْلِكتَـاَب ِحـلٌّ  اْليَـْوَم ُأِحلَّ {قال اهللا تعاىل : 

ـــاِت َواْلُمْحَصـــَناُت ِمـــَن  ـــاُمُكْم ِحـــلُّ لَُّهـــْم َواْلُمْحَصـــَناُت ِمـــَن اْلُمْؤِمَن لَُّكـــْم َوطََع
ـــوُهنَّ ُأُجـــورَُهنَّ ُمْحِصـــِنيَن غَ  ْيُتُم ـــْبِلُكْم ِإَذا آتـَ ـــن قـَ ـــاَب ِم ـــوْا اْلِكَت ـــَر الَّـــِذيَن ُأوُت يـْ

َقــْد َحــِبَط َعَملُــُه َوُهــَو  ُمَســاِفِحيَن َوالَ ُمتَِّخــِذي َأْخــَداٍن َوَمــن َيْكُفــْر بِاِإليَمــاِن فـَ
   )١.( }ِفي اآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسرِينَ 

@@@ 

  
 

 
 

                                                 
 ) .٥) سورة املائدة اآلية ((١



  

 

٣٨٢    ابالزواج أحكام وآد

لـل  لعـن اهللا   المح":  r قـال رسـول اهللا :قال tعن أيب هريرة عن املقربي، 
  )١.( "والمحلل له
  .)٢(. tابن مسعود  ورواه

أال أخبـــركم بـــالتيس المســـتعار؟ قـــالوا بلـــى يــــا : "rوقـــال رســـول اهللا 
  .)٣("رسول اهللا قال: هو المحلل، لعن اهللا المحلل والمحلل له

وهـو َأن يطلـق الرجـل امرأَتـه ثالثـاً قال ابن منظـور : الـُمـِحلَّ والـُمـَحلَّ له، قوله : 
  )٤(ها رجل آخر بشرط َأن يطلقها بعد ُمَواَقعته ِإياها لتَـِحلَّ للزوج اَألول.فـيتزوج

ذلــــــك وســــــئل عمــــــر بــــــن اخلطــــــاب عــــــن حتليــــــل املــــــرأة لزوجهــــــا فقــــــال: "
  .)٥(السفاح"

وقـــال إبـــراهيم النخعـــي: (إذا كـــان نيـــة أحـــد الثالثـــة الـــزوج األول أو الـــزوج 
  لألول). اآلخر أو املرأة التحليل فنكاح اآلخر باطل وال حتل

                                                 
) ،  بــاب   احمللــل  ١٩٣٤) ، بــاب يف التحليــل ، وان ماجــة بــرقم (٢٠٧٦بــرقم ( )  رواه أبــو داود(١

ـــرقم ( ـــدارمي ب ـــه  ، وال ) ،  بـــاب يف النهـــي عـــن التحليـــل ، واملنتقـــى البـــن اجلـــارود يف ٢٢٥٨واحمللـــل ل
  ) .٥٥٣٦) ،والنسائي يف الكربى برقم (٦٨٤النكاح برقم (

)، ٤٦٢و  ١/٤٤٨)، وأمحــــد (١١٢٠قــــم () ر ٣/٤٢٨)، والرتمــــذي (٦/١٤٩)، رواه النســــائي (٢(
)، وابن ٦/٢٦٩)، وعبدالرزاق (٧/٢٠٨)، والبيهقي (٤/٢٩٥)، وابن أيب شيبة (٢/١٥٨والدارمي (

  ).٦/٣٠٧)، كلهم من حديث ابن مسعود، اإلرواء (٣/٢٩٣راهويه كما يف نصب الراية (
  ) رواه ابن ماجة بإسناد جيد.٣(

 ) .١١/١٦٧) لسان العرب ((٤
  ئر للذهيب.) الكبا٥(



  

 

٣٨٣    ابالزواج أحكام وآد

ليحلهـا لزوجهـا  امـرأةوقال سعيد بن املسـيب إمـام التـابعني يف رجـل تـزوج 
  (األول) فقال: (ال حتل له).

ومن قال بذلك مالك بـن أنـس والليـث بـن سـعد وسـفيان الثـوري واإلمـام 
أمحــد وقــال إمساعيــل بــن ســعيد ســألت اإلمــام أمحــد عــن الرجــل يتــزوج املــرأة ويف 

ول ومل تعلــم املــرأة بــذلك ؟ فقــال: هــو حملــل وإذا أراد نفســه أن حيلهــا لزوجهــا األ
  بذلك اإلحالل فهو ملعون.

@@@ 

  
 

 
 

الزَّاِني َال يَنِكُح إالَّ زَانِيَـًة َأْو ُمْشـرَِكًة َوالزَّانِيَـُة َال يَنِكُحَهـا ِإالَّ {قال اهللا تعاىل : 
  )١.( }ى اْلُمْؤِمِنينَ زَاٍن َأْو ُمْشِرٌك َوُحرَِّم َذِلَك َعلَ 

  سبب نزول اآلية :
أخـربين عمـرو  ،عن عبيـد اهللا بـن األخـنس ،حدثنا روح بن عبادة ،عبد بن محيد

كـان رجـل يقـال لـه مرثـد بـن أبـي مرثـد " :بن شعيب عـن أبيـه عـن جـده قـال 
وكانـت  :قـال ،وكان رجـال يحمـل األسـرى مـن مكـة حتـى يـأتي بهـم المدينـة

لها عناق وكانت صديقة له وإنـه كـان وعـد رجـال مـن امرأة بغي بمكة  يقال 

                                                 
 ) .٣) سورة النــور اآلية ((١



  

 

٣٨٤    ابالزواج أحكام وآد

فجئــت حتــى انتهيــت إلــى مــن حــوائط مكــة فــي  :قــال ،أســارى مكــة يحملــه
فجاءت عناق فأبصرت يخلـو ظلـي بجنـب الحـائط فلمـا  :قال ،ليلة مقمرة

مرحبـا وأهـال هلـم  :فقالـت ،مرثـد :فقلـت،مرثد  :فقالت ،انتهت إلي عرفته
يــا أهــل  :قالــت ،يــا عنــاق حــرم اهللا الزنــا :قلــت :قــال ،فبــت عنــدنا الليلــة

فتبعنـي ثمانيــة وسـلكت الخندمــة  :قــال ،الخيـام هــذا الرجـل يحمــل أسـراكم
فانتهيت إلـى كهـف أو غـار فـدخلت فجـاءوا حتـى قـاموا علـى رأسـي فبـالوا 

ثــم رجعــوا ورجعــت إلــى  :قــال ،فطــل بــولهم علــى رأســي وأعمــاهم اهللا عنــي
انتهيـت إلـى اإلذخـر ففككـت عنـه   صاحبي فحملته وكـان رجـال ثقـيال حتـى

 rكبلــه فجعلــت أحملــه ويعيننــي حتــى قــدمت المدينــة فأتيــت رســول اهللا  
فلــم يــرد علــي  rفأمســك رســول اهللا   ؟يــا رســول اهللا أنكــح عناقــا :فقلــت

الزَّانِـي َال يَـنِكُح إالَّ زَانِيَـًة َأْو ُمْشـرَِكًة َوالزَّانِيَـُة َال يَنِكُحَهـا { نزلـت: شيئا حتـى
ــْؤِمِنينَ ِإالَّ  ــَك َعلَــى اْلُم ــِرٌك َوُحــرَِّم َذِل يــا : " rفقــال رســول اهللا  } زَاٍن َأْو ُمْش

ـــة ال ينكحهـــا إال زان أو  ـــة أو مشـــركة والزاني ـــنكح إال زاني ـــي ال ي ـــد الزان مرث
   )١.( "مشرك فال تنكحها

  وسئل فضيلة الشيخ حممد صاحل العثيمني :
بــل أن تتــوب ومــا املقصــود بتوبتهــا رجــل زىن بــامرأة ، فهــل جيــوز لــه أن يتزوجهــا ق

هل هي إقامة احلد عليها أم التوبـة املعروفـة ؟ وإذا كانـت التوبـة احلـد فـنحن فـب 
  بلد ال يقام فيها احلدود فما حل هذه املسألة ؟

                                                 
) ، باب ومن سورة النور ، قال أبو عيسى هذا حديث حسـن غريـب ٣١٧٧) رواه الرتمذي برقم ((١

 ال نعرفه إال من هذا الوجه .  



  

 

٣٨٥    ابالزواج أحكام وآد

فأجـــاب : ال يتـــزوج الـــزاين مبـــن زىن Lـــا إال أن يتوبـــا إىل اهللا توبـــة نصـــوحاً علـــى 
اســتربئها قبــل العقــد عليهــا لــيعلم أVــا حتمــل  الوجــه املعــروف يف التوبــة والبــد مــن

لـزىن ال من الزىن فإن تبني أVا حامل مل يعقد عليها حـىت تضـع احلمـل ألن ولـد ا
  ) ١( .:"الولد للفراش وللعاهر الحجر"e يلحق الزاين لقول النيب

@@@ 

 
 

  

ء بأجــِل معلــوم يســتِحّل بــه أّن ُيشــارِط الرجــل املــرأة َشــْرطاً علــى شــىاملتعــة : هــو 
ــْزويج وال طــالق ُأِحــّل ذلــك للمســلمني مبكــة ثالثــة  فَرْجهــا مث يفارُقهــا مــن غــري تـَ

وهـــي اآلن م أيــام حــني َحّجــوا مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم مث ُحــرِّ 
  حرام ومن فعل ذلك فهو زاٍن .

 rأن عليــا  :عــن أبيهمــا ،احلســن بــن حممــد بــن علــي وأخــوه عبــد اهللافعــن      
نهى عـن المتعـة وعـن لحـوم الحمـر األهليـة  r إن النبي" :قال البن عبـاس 

  )٢.(" زمن خيبر

                                                 
هـــ عــن فتــاوى الشــيخ حممــد صــاحل ٢٢/١٢/١٤٠٥) مــن رســالة للشــيخ خبطــه عليهــا توقيعــه بتــاريخ ١(

  العثيمني 
 )٢/٧٧٩. (  
 ) ، عن   نكاح املتعة  آخرا . ٤٨٢٥) رواه البخاري برقم ((٢



  

 

٣٨٦    ابالزواج أحكام وآد

يا أيها الناس إني كنـت قـال: " e، أن رسول اهللا tعن سربة اجلهين و 
أذنـــت لكـــم فـــي االســـتمتاع مـــن النســـاء. وإن اهللا قـــد حـــرم ذلـــك إلـــى يـــوم 

ه. وال تأخــــذوا ممــــا القيامــــة. فمــــن كــــان عنــــده مــــنهن شــــيٌء فليخــــل ســــبيل
   ".آتيتموهن شيئاً 

بالمتعــة عــام  eأمرنــا رســول اهللا " ، أنــه قــال:tويف روايــة ملســلم أيضــاً عنــه 
 )١( ."الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها

وإن امـرأة واحـدة لتتمتـع والشيعة الروافض جعلوا الزنا مـن ديـنهم ومسـوه باملتعـة ، 
 كمــا قــّدمنا  ري أحــدهم بــاآلخر ، وقــد ذكــر بعــض الثقــاتخبمســة رجــال وال يــد

، أن ثالثــة مـــن علمــائهم اجتمعـــوا للغســـل يف محــام واحـــد فســأل بعضـــهم بعضـــاً 
وهللا در ، فإذا الثالثة قد زنوا تلك الليلة بإمرأة واحدة وال يـدري بعضـهم بـبعض 

        القائل : 
        قال الروافض حنن أطيب مولداً 

   حممدكذبوا على دين النيب
       أخذوا النساء متتعاً فولدت من 

  )٢(تلك النساء فأين طيب املولد
  أنه قال :  eمث نسبت الشيعة كذباً وزوراً إىل النيب 

                                                 
باب نكاح املتعة وبيان أنه أبـيح مث نسـخ مث أبـيح مث  ) ،١٤٠٦أخرجه مسلم يف كتاب النكاح  ( )١(

   نسخ إىل يوم القيامة . 
  ) خمتصر التحفة اإلثىن عشرية ، حممود شكري اآللوسي البغدادي. (٢



  

 

٣٨٧    ابالزواج أحكام وآد

من متتع مرة كانت درجته كدرجة احلسني ومن متتـع مـرتني كانـت درجتـه كدرجـة 
ــب ومــن  ــت درجتــه كدرجــة علــي بــن أيب طال احلســن ومــن متتــع ثــالث مــرات كان

  ع أربع مرات فدرجته كدرجيت . متت
فــاللهم إنــا نــربأ إليــك ممــا يــدعي هــؤالء الثلــة املارقــة ونكــل أمــرهم إىل اهللا اجلبــار 

  القهار، ال حول وال قوة إىل باهللا العلي العظيم . 
  ملوقع اإلسالم سؤال وجواب عن زواج املتعة وعن الزواج العريف :ويف سؤال 

ة ، ولكـن بعـد ثالثـة أعـوام ، وال أريـد يف أنا أريد أن أتزوج مـن بنـت مسـلمس: 
أن أرتكب اخلطأ معها ، فأردت أن أتزوجها عرفي=ا ، أو زاوج متعة حىت أستطيع 
الــزواج Lــا فيمــا بعــد علــى الطريقــة الشــرعية ، فمــاذا علــيَّ أن أفعــل عنــدما أريــد 

اخلطـأ زاوجها شرعّياً من بعد هذا الزواج ؛ ألين أخاف اهللا ، وال أريد الوقوع يف 
  ؟. ، فهذه هي أفضل وأحل طريقة ، واهللا أعلم ، فماذا أفعل 

 احلمد هللاج : 

مل يكن السؤال واضحاً ، وقد احتمل كالم األخ السائل أكثر من شيء فيما 
يتعلق بنيته يف العقد الذي يسأل عن حكمه ، فهو يقول مرة إنه " زواج عريف 

الزواج العريف " له صورتان  " وأخرى يقول إنه " متعة " ، فإذا ُعلم أن "
مشهورتان : احتمل السؤال ثالث صور ، وسنجيب على احتماالت السؤال 

  كلها .



  

 

٣٨٨    ابالزواج أحكام وآد

أما زواج املتعة : فهو التزوج على مدة معينة مبعرفة الطرفني ، مبهر مقدَّر ، 
  وهو عقد حمرَّم ، وال يصّح  وينفسخ العقد بانتهاء املدة .

  تان :وأما " الزواج العريف " فله صور 

الصورة األوىل : تزوج املرأة يف السر ، ودون موافقة وليها ، وإذا كان كذلك : 
فهو عقد حمّرم وال يصح أيضاً ؛ ألن موافقة الويل من شروط صحة عقد 

  النكاح .

والصورة الثانية : التزوج مبوافقة املرأة ووليها ، لكن دون إعالن أو إشهار ، أو 
ية أو النظامية ، بشرط اإلشهاد عليه ، وإذا كان  دون توثيقه يف احملاكم الشرع

كذلك : فهو عقد صحيح من حيث شروطه وأركانه ، لكنه خمالف لألمر 
الشرعي بوجوب اإلعالن ، ويرتتب على عدم توثيقه ضياع حلقوق الزوجة من 
حيث املهر واملرياث ، وقد حيصل محل وإجناب فكيف سيثبت هذا الولد يف 

  كيف ستدفع املرأة عن ِعْرضها أمام الناس ؟ .األوراق الرمسية ؟ و 

هذا مع العلم أنه قد قال بعض الفقهاء بأن إعالن النكاح من شروط صحته ، 
وهو قول ليس بعيداً عن الصواب ، وقد عللوا ذلك بكون اإلعالن يُعلم به 



  

 

٣٨٩    ابالزواج أحكام وآد

الفرق بني النكاح والسفاح ، ويؤيده قوله صلى اهللا عليه وسلم " فْصل ما بني 
  )١(.واحلرام الدف والصوت يف النكاح " احلالل

  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :

فالذي ال ريب فيه أن النكاح مع اإلعالن : يصح ، وإن مل يشهد شاهدان ، 
وأما مع الكتمان واإلشهاد : فهذا مما ينظر فيه ، وإذا اجتمع اإلشهاد 

واإلعالن : واإلعالن : فهذا الذي ال نزاع يف صحته ، وإن خال عن اإلشهاد 
  )٢( .ن قدِّر فيه خالف فهو قليل . اهـفهو باطل عند العامة ، فإ

  وقال ابن القيم :

إن الشارع اشرتط للنكاح أربعة شروط زائدة عن العقد تقطع عنه شبهة 
السفاح : كاإلعالن ، والويل ، ومنع املرأة أن تليه بنفسها ، وندب إىل إظهاره 

ليمة ؛ ألن يف اإلخالل بذلك ذريعة إىل حىت استحب فيه الدف والصوت والو 
  )٣(مقاصده من جحد الفراش.اهـ. وقوع السفاح بصورة النكاح ، وزوال بعض

                                                 

) .  ١٨٩٦) وابـــن ماجـــه (  ٣٣٦٩) والنســـائي (  ١٠٨٨رواه الرتمـــذي (  )٢(
  ) . ١٩٩٤وحسَّنه الشيخ األلباين يف " إرواء الغليل " ( 

  ) . ١٩١/  ٣الفتاوى الكربى " ( ) ٢(

  ) .٣/١١٣إعالم املوقعني ( )٢(



  

 

٣٩٠    ابالزواج أحكام وآد

يعين أنه إذا كان النكاح سراً فيمكن أن حتمل املرأة وتلد مث يُنكر الرجل نسبة 
هذا الولد إليه ألنه ليس هناك ما يُثبت أن هذه املرأة زوجته ، فلو ّمت اإلشهاد 

  )١( .مواهللا اعل إلعالن انتفى هذا احملذور .وا

@@@ 
  ما هي أركان عقد النكاح ؟ وما شروطه ؟ .

  احلمد هللا
 أركان عقد النكاح يف اإلسالم ثالثة :

أوال : وجود الزوجني اخلاليني من املوانع اليت متنع صحة النكاح كاحملرمية من 
  إىل غري ذلك .نسب أو رضاع وحنوه وككون الرجل كافرا واملرأة مسلمة 

ثانيا : حصول اإلجياب وهو اللفظ الّصادر من الويل أو من يقوم مقامه بأن 
  يقول للزوج زوجتك فالنة وحنو ذلك .

ثالثا : حصول القبول وهو اللفظ الّصادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن 
  يقول : قبلت وحنو ذلك .

  وأّما شروط صحة النكاح فهي :

  لزوجني باإلشارة أو التسمية أو الوصف وحنو ذلك .أوال : تعيني كل من ا

                                                                                                                       
  
  اإلسالم سؤال وجواب) ١(



  

 

٣٩١    ابالزواج أحكام وآد

ثانيا : رضى كّل من الزوجني باآلخر لقوله َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ال تـُْنَكُح 
اَألميُِّ ( وهي اليت فارقت زوجها مبوت أو طالق ) َحىتَّ ُتْسَتْأَمَر ( أي يُطلب 

تـُْنَكُح اْلِبْكُر َحىتَّ ُتْسَتْأَذَن ( أي حىت األمر منها فال بّد من تصرحيها ) َوَال 
توافق بكالم أو سكوت ) قَاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه وََكْيَف ِإْذنـَُها ( أي ألVا 

  )١( .تستحيي ) قَاَل َأْن َتْسُكتَ 

ثالثا : أن يعقد للمرأة ولّيها ألّن اهللا خاطب األولياء بالنكاح فقال : 
  .)  ( وأَْنِكحوا األيامى منكم

َا اْمرَأٍَة َنَكَحْت ِبَغْريِ ِإْذِن َولِيـَِّها ، ولقوله َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  قَاَل : " أَميُّ
  )٢(.فَِنَكاُحَها بَاِطٌل فَِنَكاُحَها بَاِطٌل فَِنَكاُحَها بَاِطٌل "

رابعا : الّشهادة على عقد النكاح لقوله صلى اهللا عليه وسلم : ( ال نكاح إال 
  )٣( .وّيل وشاهدين )ب

  )٤( لم : " أَْعِلُنوا النَِّكاَح .ويتأّكد إعالن الّنكاح لقوله صلى اهللا عليه وس

  فأما الويل فُيشرتط فيه ما يلي :
                                                 

  ).٤٧٤١|( برقم رواه البخاري) ٢(

  .وغريه وهو حديث صحيح  ١٠٢١رواه الرتمذي  )٢(

  ٧٥٥٨رواه الطرباين وهو يف صحيح اجلامع  )٢(

  ١٠٧٢رواه اإلمام أمحد وحسنه يف صحيح اجلامع  )٢(



  

 

٣٩٢    ابالزواج أحكام وآد

  العقل - ١

  البلوغ - ٢

  احلريّة - ٣

احتاد الّدين فال والية لكافر على مسلم وال مسلمة وكذلك ال والية ملسلم  - ٤
بت للكافر والية التزويج على الكافرة ولو اختلف على كافر أو كافرة ، وتث

  دينهما ، وال والية ملرتّد على أحد

العدالة : املنافية للفسق وهي شرط عند بعض العلماء واكتفى بعضهم  - ٥
بالعدالة الظّاهرة وقال بعضهم يكفي أن حيصل منه الّنظر يف مصلحة من توّىل 

  أمر تزوجيها .

للَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم : " ال تـَُزوُِّج اْلَمْرأَُة اْلَمْرأََة َوال تـَُزوُِّج الذّكورة لقوله َصلَّى ا - ٦
  )١( َي الَِّيت تـَُزوُِّج نـَْفَسَها.اْلَمْرأَُة نـَْفَسَها فَِإنَّ الزَّانَِيَة هِ 

  الّرشد : وهو القدرة على معرفة الكفؤ ومصاحل النكاح .  - ٧

تعّدي الويل األقرب إال عند فقده أو ولألولياء ترتيب عند الفقهاء فال جيوز 
فقد شروطه . ووّيل املرأة أبوها مثّ وصّيه فيها مثّ جّدها ألب وإن عال مثّ ابنها مث 

بنوه وإن نزلوا مثّ أخوها ألبوين مث أخوها ألب مثّ بنومها مثّ عّمها ألبوين مثّ 
                                                 

  ٧٢٩٨وهو يف صحيح اجلامع  ١٧٨٢رواه ابن ماجة ) ٢(



  

 

٣٩٣    ابالزواج أحكام وآد

والّسلطان عمها ألب مثّ بنومها مثّ األقرب فاألقرب نسبا من العصبة كاإلرث ، 
  )١( املسلم ( ومن ينوب عنه كالقاضي ) وّيل من ال وّيل له . واهللا تعاىل أعلم.

@@@ 
  

 
والزانيـــة ال ينكحهـــا إال زان أو مشـــرك وحـــرم ذلـــك (قـــال اهللا تعـــاىل: 

  )٢(.)على المؤمنين
: "ثالثـــة ال قـــال rوعـــن عبـــد اهللا بـــن عمـــر رضـــي اهللا عنهمـــا عـــن النـــيب 

  )٣(.جنة: العاق والديه والديوث ورجلة النساء"يدخلون ال

                                                 

  . الشيخ حممد صاحل املنجداإلسالم سؤال وجواب ،  موقع )٢(
  ).٣) سورة النور اآلية (٢(
)، واحلـــــــاكم يف ٨١-٥/٨٠النســـــــائي يف كتـــــــاب الزكـــــــاة ( )،٢٨و  ٢/٦٩) أخرجـــــــه أمحـــــــد يف املســـــــند (٣(

)، والبيهقــي يف شــعب ٥٥٥٩) رقــم (٤٠٩-٩/٤٠٨)، وأبــو يعلــى يف املســند (١٤٧-٤/١٤٦املســتدرك (
ـــز العمـــال، و الســـنن الكـــربى (١٦/٣٢اإلميـــان ( )، وقـــال اهليثمـــي يف جممـــع الزوائـــد ١٠/٢٢٦) كمـــا يف كن

) وقـــــال: هـــــذا ١/٧٥دين جيـــــدين، والضـــــياء يف املختـــــارة (): رواه البـــــزار والنســـــائي بإســـــنا١٤٨-٨/١٤٧(
ــب إىل  روايــة أيــوب بــن ســليمان أميــل حيــث مل يــذكر يف إســناده  حــديث صــحيح اإلســناد ومل خيرجــاه والقل
عمر. وقال الذهيب يف التلخيص: صحيح اإلسناد وبعضهم يقول: عـن أبيـه عـن عمـر، وصـححه ابـن حبـان 

  موارد). - ٢٠٣٢برقم (



  

 

٣٩٤    ابالزواج أحكام وآد

  : هو الذي قطع والديه ولم يصلهما ، وشق عصا طاعتهما .العاق والديه 
   هو الذي ال يغار على أهله ويقر اخلبث فيهم: والديوث 

  : هي اليت تتشبه بالرجال . ورجلة النساء

@@@ 
 

  خ عبد الرمحن بن ناصر السعدي :وسئل الشي
  هل جيوز لألب أن يأخذ من صداق ابنته شيئاً ؟ 

فأجاب : لألب أن يأخذ من صداق ابنته ما شاء ولو كان أكثره ألن له أن 
  ) ١يتملك من ماهلا ، فكيف بصداقها واهللا أعلم . (
@@@ 

 
 

  بن ناصر السعدي : وسئل الشيخ عبد الرمحن
  ال حيل إال مبوت أو فراق ، فهل يصح ؟

فأجـــاب : هـــذا التأجيـــل صـــحيح ، ســـواء تلفظـــوا بـــه أو جـــرت عـــادNم املطـــردة 
ــذلك ، وعلــى ذلــك ، فلــيس للمــرأة وال ألهلهــا املطالبــة يف املؤجــل والزوجــة يف  ب

لعقـد حباله ، وليس هلا االمتناع حىت تقبض الصداق املؤجل ألVم اتفقوا وقـت ا
على تأجيله التأجيل املذكور ، وإذا ذهبت إىل أهلها ، وقالوا : ال نسلمها حىت 

                                                 
  ) . ٥٠١السعدية ص() الفتاوى ١(



  

 

٣٩٥    ابالزواج أحكام وآد

يسلم الزوج الصداق، فليس هلـم ذلـك وامتنـاعهم عـن تسـليمها بغـري حـق ، ولـو 
اســتمرت علــى هــذا االمتنــاع Lــذه احلجــة فقــط ، فلــيس هلــا علــى الــزوج نفقــة ، 

  )  ١( ألVا ناشز ، والناشز بغري حق ليس هلا نفقة .
@@@ 

 
  وسئل مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز :

  هل جيوز للمسلم أن يزوج ابنته لرجل لوجه اهللا تعاىل وال يأخذ مهراً يف ذلك ؟ 
َوُأِحـــلَّ   {فأجــاب : البــد يف النكــاح مـــن وجــود املــال لقولـــه ســبحانه وتعــاىل : 

  ) ٢.( }َأْن تـَْبتَـُغوا بَِأْمَواِلُكم َلُكْم َما َورَاَء َذِلُكْم 
يف حديث سهل بن سعد املتفق على صحته للذي خطـب املـرأة الـيت  eوقوله 

ــيب  :" الــتمس ولــو خامتــاً مــن حديــد " ومــىت تــزوج إنســان  eوهبــت نفســها للن
على غري مهـر وجـب للمـرأة مهـر املثـل ، وجيـوز أن يتـزوج علـى تعلـيم املـرأة شـيئاً 

ــيب مــن القــرآن أو احلــ زوج  eديث أو شــيئاً معلومــاً مــن العلــوم النافعــة ، ألن الن
اخلاطب املذكور املرأة الواهبة على أن يعلمها من القرآن ملا مل جيد مـاًال . واملهـر 

شــيدة صــح ذلــك لقــول اهللا عــز حــق للمــرأة فمــىت تنازلــت عنــه بعــد ذلــك وهــي ر 
ْن ِطْنبَ َلُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه نـَْفساً َفُكلُـوُه َوآُتوا النَِّساَء َصُدَقاNِِنَّ ِحنَْلًة فَإِ  { وجل :
  ) ٣. (   }رِيئاً َهِنيئاً مَ 

@@@ 

                                                 
  ) . ٥٠٢) الفتاوى السعدية ص( ١(
  ) .٢٤) سورة النساء آية ( ٢(
  ) .٤) سورة النساء آية ( ٣(
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  .، ويعترب النكاح باطال ورد النهي عن نكاح املرأة نفسها دون إذن وليها 

حت أميا امرأة نك " : عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالف
نفسها بغري إذن وليها فنكاحها باطل ، ثالثا ، فإن أصاLا فلها املهر مبا 

  )١( . استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له
  وسئل الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان :

هل جيوز للبكر الزواج دون إذن والدها ؟ وما حكم الشرع يف املكاملات اهلاتفية 
  الرسائل يف حدود الصداقة بني الشاب والشابة ؟و 

فأجاب : ال جيوز للمرأة أن تتزوج دون إذن والدها ، ألنه وهلا وهو أحسن 
  نظراً منها ، ولكن ال جيوز لألب أن مينع تزويج ابنته من الكفء الصاحل . 

: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته ؛ فزوجوه ، إال تفعلوه ؛ فتنة يف  eقال 
  رض وفساد كبري " .األ

وال ينبغـــي للبنـــت أن تصـــر علـــى الـــزواج مـــن شـــخص ال يرتضـــيه والــــدها ؛ ألن 
الوالــد أبعــد نظــراً منهــا ، وألنــه ال تــدري ؛ لعــل اخلــرية يف عــدم التــزوج منــه ، واهللا 

  )  ١. ( }َوَعَسى َأْن ُتِحبُّوا َشْيئاً َوُهَو َشرٌّ َلُكْم    {تعاىل يقول :  
                                                 

وبلفـــــظ قريـــــب منـــــه مـــــع ذكـــــر  ١٨٦٨بـــــرقم  ٢٦١\٥ويف الصـــــغرى  ١٢٥\٧اخرجـــــه البيهقـــــي ) ١(
.وقــد اخــرج احلــديث  ٢٢٦- ٢٢٥\٣مــوارد والــدار قطــين - ١٢٤٧اخرجــه ابــن حبــان  الشــاهدين

 ١٧٦\٢والرتمـذي  ٢٠٨٣ابـن ابـن جـريج عـن سـليمان بـن موسـى كـل مـن :ايب داوود  ناده هـذاباسـ
وسعيد  ٢٢٨واحلميدي  ١٣٧\٢والدارمي  ١٦٦- ١٦٥، ٤٧\٦وامحد  ١٨٧٩ماجه  _حتفه وابن
وغـريهم وقـد رواه  ١٠٥ \٧والبيهقـي  ١٦٨\٢واحلـاكم  ١٥٤٣والشافعي  529, ٥٢٨بن منصور 

  ).١٨٥٨يا او اكثر كلهم بدون ذكر الشاهدين . االرواء برقم (ثالثة عشر راو  عن ابن جريج
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  هللا أن خيتار هلا الصاحل .وعليها أن تسأل ا
وال جيوز للفتاة أن يكون بينها وبني أحد الشـباب مكاملـات ورسـائل ؛ ألن هـذا 
قـــد يفضـــي إىل مـــا ال حتمـــد عقبـــاه ، ويطمـــع فيهـــا هـــؤالء الشـــباب ، وألن هـــذا 

  )٢يذهب احلياء من الفتاة ، وفيه من احملاذير الشيء الكثري . (
  
@@@ 

  
 

  ل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ :وسئ
عن زواج يتيمة زّوجها جدها أبو أبيها نظراً لغيبة أمها ، وتسأل هل يصح مع 

  عدم حضور األخ ؟
فأجاب : الوالية للجد ، وليس لإلخوة والية على أخواNم حضروا أم غابوا مع 

  )٣وجود جدهن ، إذ هو مبنزلة األب . (
@@@  

 
 

  وسئل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ :
                                                                                                                       

  ) .٢١٦) سورة البقرة آية ( ١(
  ) . ٣/٢١٨،٢١٩) املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان ( ٢(
) ، ( صــادرة عــن اإلفتــاء ٩٢/ ١٠) فتــاوى ورســائل مساحــة الشــيخ حممــد بــن إبــراهيم آل الشــيخ ( ٣(

  هـ ) .٢٤/٨/١٣٧٦يف  ٦٢٤



  

 

٣٩٨    ابالزواج أحكام وآد

عن امرأة صومالية يف الدمام تريد الزواج من رجل صومايل وليس هلا ويل يف هذا 
  البلد ؟

فأجاب : نفيدكم أنه إذا كانت املرأة معدومة الويل أو وليها بعيد ال ميكن 
اضي البلد الذي تقيم فيه املرأة هو الذي يتوىل التوصيل إليه إال مبشقة فإن ق

تزوجيها ، فتحال هذه املعاملة إىل قاضي الدمام ليجري ما يلزم من الوجهة 
  ) ١الشرعية . (

@@@  

  
 

 
  وسئل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي : 

  ن ال ترضاه ؟هل يجوز إجبار البنت على تزويجها بم
وجيها ، ولو أVما يرتضيان ال جيربها أبوها ، وال جتربها أمها على تز  فأجاب :

  ) ٢. (لدينه
  ال جيوز للمرأة االشرتاط بطالق ضرNا                    

 ال جيوز للمرأة أن تطلب من زوجها طالق زوجته الثانية :

                                                 
) ، ( صـــادرة عـــن اإلفتـــاء ١٠/٩٣) فتـــاوى ورســـائل مساحـــة الشـــيخ حممـــد بـــن إبـــراهيم آل الشـــيخ (١(

  هـ ) .٢٤/٨/١٣٧٦يف ٦٢٤
   ) .١٤١٨)، ومسلم برقم (٢٥٢٧) رواه البخاري برقم (٢(



  

 

٣٩٩    ابالزواج أحكام وآد

ال حيل المرأة … ه وسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال : قال صلى اهللا علي
   )١(."هلا ما قدر هلاأن تسأل طالق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح ، فإمنا 

Vى أن تشرتط املرأة طالق  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم" :ويف لفظ
  )٢(."أختها

وتضــــمن حكُمــــه بطــــالَن اشــــرتاط املــــرأة طــــالَق قــــال ابــــن القــــيم رمحــــه اهللا :  -أ
وفاُء به، فإن قيل؛ فما الفرق بـني هـذا وبــني اشـرتاطها أن أختها، وأنه ال جيب ال

قيــل: الفــرُق  ؟ال يتــزوج عليهــا حــىت صــححتم هــذا، وأبطلــتم شــرط طــالق الضــرة
بــــينهما أن يف اشـــرتاط طـــالق الزوجـــة مـــن اإلضـــرار Lـــا، وكســـر قلبهـــا، وخـــراب 
ـــيتها، ومشاتــة أعــدائها مــا لــيس يف اشــرتاط عــدم نكاحهــا، ونكــاح غريهــا، وقــ د ب

  )٣( اهـ.. فرق النصُّ بـينهما، فقياس أحدمها على اآلخر فاسد

قال احلافظ ابن حجر : قوله "ال حيل" ظاهر يف حترمي ذلك. وهو حممول  - ب
على ما إذا مل يكن هناك سبب جيوِّز ذلك كريبة يف املرأة ال ينبغي معها أن 

لضرر  تستمر يف عصمة الزوج ، ويكون ذلك على سبيل النصيحة احملضة أو
نفى احلل صريح   قال ابن بطال:…. حيصل هلا من الزوج ، أو للزوج منها 

                                                 
  ) .١٤١٣) واللفظ له ومسلم (٥١٤٤رواه البخاري ( )١(
اهللا : بــــاب مــــا ال جيــــوز مــــن الشــــروط يف ) ، وبــــّوب لــــه البخــــاري رمحــــه  ٢٥٧٧رواه البخــــاري (  )٢(

  النكاح.
  . )٥/١٠٧( ) زاد املعاد، فصـل يف ُحكمه يف الشُّروط يف النكاح٣(



  

 

٤٠٠    ابالزواج أحكام وآد

يف التحرمي ، لكن ال يلزم منه فسخ النكاح ، وإمنا فيه التغليظ على املرأة أن 
  )١( تسأل طالق األخرى ، ولرتضى مبا قسم اهللا هلا .أ.هـ.

تسأل طالق : ومعىن هذا احلديث Vي املرأة األجنبية أن وقال النووي - ج
زوجته، وان ينكحها ويصري هلا من نفقته ومعروفه ومعاشرته وحنوها ما كان 

   )٢( للمطلقة ، فعرب عن ذلك باكتفاء ما يف الصحفة جمازا .أ.هـ.

وبناًء عليه ، فال جيوز للمرأة األوىل أن تطالب زوجها بطالقك ، وال تلتفيت إىل 
دة عند النساء عمومًا ، بل قد ما تقوله ، واعلمي أن هذا من الغرية املوجو 

وجدت الغرية عند أفضل النساء وهن زوجات النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  أمهات املؤمنني ، فالغرية أمٌر طبيعي .

  ثانياً :

وأما كوVا قد أحسنت إليك ، فهذا عمل تؤجر عليه ، ولكنه ال ُجييز هلا أن 
  تطالب زوجها بطالقك .

أحسين إليها قدر استطاعتك ، ولتعلم الزوجة فاصربي ، وجتاهلي أمرها ، و 
األوىل أنه ليس هلا إال ما ُقدِّر هلا كما يف آخر احلديث السابق من رواية 

  البخاري .

                                                 
  ).٩/٢٧٤الفتح () ١(
  ).٩/١٩٣( شرح مسلم) ٢(



  

 

٤٠١    ابالزواج أحكام وآد

  قال احلافظ ابن حجر :

وهلذا ختم بقوله " فإمنا هلا ما ُقدِّر هلا " إشارة إىل أVا وإن سألت ذلك وأحلت 
  )٢( .واهللا أعلم. )١( ما قدره اهللا ... ذلك إالفيه واشرتطته فإنه ال يقع من 

  وسئل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ :
عن طالقه لزوجته األوىل وذكر أن زوجته األخرية اشرتطت عليه طالق زوجته 
األوىل فطلقها وفاء Lذا الشرط ، ويريد اآلن أن يراجعها ، ويسأل هل الشرع 

  الوفاء به ؟ جييز مثل هذا الشرط ، وهل يلزمونه ب
  فأجاب : احلمد هللا . الكالم على هذا من ناحيتني :

  األوىل : هل جيوز اشرتاط هذا الشرط ، أم ال ؟
املرأة أن تطلب  eفاحلديث الوارد يف هذا صريح بعدم اجلواز وهو " Vيه 

  طالق أختها لتكفأ ما يف صحفتها " .
  عليه أم ال يلزم به ؟  والناحية الثانية : هل يلزم الزوج مبا التزم به وشرط

واجلواب : الظاهر ـ واهللا أعلم ـ أن املرأة ووليها جاهلني ما ورد يف هذا من 
النهي فلهما املطالبة به ، ويلزم الزوج بالوفاء به حلديث : " إن أحق الشروط 

  أن يوىف به ما استحلت به الفروج " .  
وارد يف ذلك فال فسخ فإن مل يف به فلها الفسخ . وإن كانت عاملة بالنهي ال

وال حيق هلا املطالبة به ؛ ألVا عاملة بأن ذلك ال جيوز ويستدل بقصة بريرة 
                                                 

  ) .٩/٢٧٥الفتح ( )١(
  .اإلسالم سؤال وجواب )٢(



  

 

٤٠٢    ابالزواج أحكام وآد

:" كل شرط ليس يف    eحينما اشرتNا عائشة واشرتط بعدها والءها فقال 
  )١كتاب اهللا فهو باطل وإن كان مائة شرط " احلديث . واهللا أعلم . (

  الشروط يف النكاح
وا «:  أنه قـال eرسول اهللا عن »: الصحيحني«يف  إن َأَحـق الشُّـُروط َأن تـَُوفـُّ

  )٢.(»ما اسَتحَللُتم به الُفُروجَ 
فتضمن هذا احلكـُم وجـوَب الوفـاء بالشـروط الـيت ُشـرَطت قال ابن قيم اجلوزية : 

  يف العقد إذا مل تتضمن َتغيـرياً حلكم اهللا ورسوله.
جيله والضمني والرهن به، وحنـو وقد اتُّفق على وجوب الوفاء بتعجيل املهر أو تأ

ذلك، وعلى عدم الوفاء باشرتاط ترك الوطء، واإلنفاق، واخللو عـن املهـر، وحنـو 
  ذلك.

واختُلـــَف يف شـــرط اإلقامـــة يف بلـــد الزوجـــة، وشـــرط دار الزوجـــة، وأن ال يتســـرى 
عليهــا، وال يتــزوَج عليهــا، فأوجــب أمحــُد وغــريُه الوفــاء بــه، ومــىت مل يَــف بــه فلهــا 

  عند أمحد. الفسخُ 
واختُلَف يف اشرتاط البكارة والنسب، واجلمال والسالمة من العيوب اليت ال 
يُفسخ Lا النكاُح، وهل يؤثُر عدُمها يف فسخه؟ على ثالثة أقوال. ثالثها: 

  الفسخ عند عدم النسب خاصة.

                                                 
  ) .١٤٥، ١٠/١٤٤) فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ ( ١(
  ) .٤٨٩) الفتاوى السعدية ص( ٢(



  

 

٤٠٣    ابالزواج أحكام وآد

 
  اهيم آل الشيخ :وسئل مساحة الشيخ حممد بن إبر 

عن الزوج الذي اشرتط عليه ويل زوجته بقاءها يف بلدها وعدم انتقاهلا مع 
  زوجها إىل بلد آخر إىل آخره ؟

فأجاب : أن اشرتاط الزوجة أو وليها على الزوج أن ال خيرجها من دارها أو من 
بلــدها شــرط صــحيح الزم يتعــني العمــل بــه ؛ ملــا روى عقبــة بــن عــامر مرفوعــاً :" 

أحــق الشــروط أن توفــوا بــه مــا اســتحللتم بــه الفــروج " رواه الشــيخان . وروي  إن
األثـرم بإســناده أن رجــالً تـزوج امــرأة وشــرط هلــا دارهـا ، فــإراد نقلهــا ، فخاصــموه 

، فقــال : هلــا شــرطها .لكــن إن رضــيت الزوجــة باالنتقــال معــه   tإىل عمــر 
خماصــــمة فــــرتد إىل فــــاحلق هلــــا وإذا أســــقطته ســــقط.وهذه القضــــية إن كــــان فيهــــا 

  ) ١. (إلVائها وحسم النزاع بني اخلصوماحملكمة الشرعية بطرفكم 
 
@@@  

 
 

  وسئل الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان : 

                                                 
) ، ( صــادرة عــن ١٤٧، ١٠/١٤٦) فتـاوى ورســائل مساحــة الشــيخ حممــد بـن إبــراهيم آل الشــيخ ( ١(

  هـ ) . ٨/٧/١٣٨٣يف ١٠٢٨اإلفتاء 



  

 

٤٠٤    ابالزواج أحكام وآد

ما حكم الرجل مينع زوجته من الذهاب إىل بيـت أهلهـا إذا كـانوا يقومـون بإثـارة 
لـــزوجني ؟ ومـــا احلـــد األدىن املطلـــوب مـــن الزوجـــة املشـــاكل والتـــدخل يف حيـــاة ا

  لصلة رمحها ؟ وهل يكتفي بالرسالة واملكاملة فقط ؟ 
فأجـــاب : نعـــم ، حيـــق للرجـــل أن مينـــع زوجتـــه مـــن الـــذهاب إىل أهلهـــا إذا كـــان 
ــب علــى ذهاLــا إلــيهم مفســدة يف دينهــا أو يف حــق زوجهــا ؛ ألن يف منعهــا  يرتت

للمفسدة ، وبإمكان املـرأة أن تصـل أهلهـا بغـري من الذهاب يف هذه احلالة درءاً 
الـذهاب إلـيهم يف هــذه احلالـة ، بــل عـن طريـق املراســلة أو املكاملـة اهلاتفيــة إذا مل 

) واهللا ١. ( }فَــاتـَُّقوا اللَّــَه َمــا اْســَتطَْعُتم  {يرتتـب عليهــا حمــذور ؛ لقولــه تعــاىل :   
  أعلم . 

@@@  

  
 

  وسئل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ : 
إذا أطلــق أحــد الــزوجني علــى اآلخــر اللعنــة هــل يصــح هلمــا العشــرة بعــد ذلــك ، 

  وهل يقام احلد عليهما ؟

                                                 
  ).١٦) سورة التغابن آية ( ١(



  

 

٤٠٥    ابالزواج أحكام وآد

فأجاب : ال شك أن التالعن بني املسلمني حرام ومنكر إال أنه لـيس لـه عقوبـة 
لتعزيز إذا بلغ ويل األمر مبا يراه حمددة كعقوبات الزنا والسرقة وغريها بل عقوبته ا

  )١(.زاجراً رادعاً كما أنه ال يؤثر على صحة املعاشرة الزوجية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مسائل احليض 
 

  
 

  الحیض والنفاس
إن للحPPPیض والنفPPPاس واالستحاضPPPة مسPPPائل متشPPPعبة ومتوسPPPعة  

تحتاجھPPا المPPرأة فPPي حیاتھPPا ألن ھPPذا األمPPر قPPد كتبPPھ اهللا علیھPPا،      
ما تقع فیھ من أخطاء بسPبب عPدم علمھPا بPھ، فقمنPا بجمPع       وكثیرًا 

النصPPPوص مPPPن الكتPPPاب والسPPPنة وأقPPPوال السPPPلف الصPPPالح بھPPPذا    
  الخصوص لكي تكون على علم بھا .

                                                 
ــ ٩٩٣) ( صــادرة عــن اإلفتــاء ١( ن هـــ ) ، فتــاوى ورســائل مساحــة الشــيخ حممــد بــ١٧/٤/١٣٨٥يف  ١ـ

  ) .٢٦٧/ ١٠إبراهيم آل الشيخ (



  

 

٤٠٦    ابالزواج أحكام وآد

وھPو مPن بPاب    كتبتھ لك من باب الدال على الخیر كفاعلPھ ،  
: "إن ال&دین   e، حیث قال  eالنصح الذي أمرنا بھ رسول اهللا 

ھ و لرس&&&&&&ولھ و ألئم&&&&&&ة المس&&&&&&لمین و  النص&&&&&&یحة هللا و لكتاب&&&&&&
    )١(.  عامتھم"

الPذي أمرنPا اهللا تعPالى    ومن باب التعاون على البPر والتقPوى   
q#) [بھ، حیث قال اهللا تعالى :  çRur$ yè s?ur í n?tã Îhé É9 ø9$# 3ìuq ø) G9$# ur [ .)٢(  

  متهيد
  :  

  احليض : هو السيالن .
زلة البول والعذرة يف فضليت ـهو يف الدم مبنمعاهدة اندفاع الدم العفن الذي  وهو

  ) ٣.(الطعام والشراب من الفرج 
، وأمــا احلــيض فأصــله يف اللغــة الســيالن وحــاض الــوادي إذا ســال وقـال النــووي: 

قال األزهري واهلروي وغريمها من األئمة احليض جريان دم املرأة يف روينا معلومـة 
  ) ٤.(يرخيه رحم املرأة بعد بلوغها 

                                                 
  ) أخرجه مسلم . (١
  ) .٢) سورة املائدة اآلية ( (٢
  ) .١/٣٠٣التعاريف ( )(٣
  ) .٣/٢٠٤شرح النووي على صحيح مسلم ( )(٤



  

 

٤٠٧    ابالزواج أحكام وآد

 أوقـات مث يعتادهـا يف ،احليض دم يرخيـه الـرحم إذا بلغـت املـرأةابن قدامة: وقال 
فـإذا محلـت انصـرف ذلـك الـدم بـإذن اهللا إىل تغذيتـه  ،معلومة حلكمة تربيـة الولـد
فإذا وضعت الولـد قلبـه اهللا تعـاىل حبكمتـه لبنـا يتغـذى  ،ولذلك ال حتيض احلامل

ضــاع بقــي ر املــرأة مــن محــل و  فــإذا خلــت ،ولــذلك قلمــا حتــيض املرضــع ،بــه العــريب
ذلك الدم ال مصرف له فيستقر يف مكان مث خيرج يف الغالـب يف كـل شـهر سـتة 

ويقل ويطول شهر املرأة يقصر على حسب  ،وقد يزيد على ذلك ،أيام أو سبعة
  )١.اهـ.( ومسي حيضا من قوهلم حاض السيل ،ما ركبه اهللا تعاىل يف الطباع

  والنفاس : يكون بسبب الوالدة .
وقـــال الشـــيخ الســـعدي : أن دم النفـــاس ســـببه الـــوالدة، وأن دم االستحاضـــة دم 

  )٢عارض ملرض وحنوه، وأن دم احليض هو الدم األصلي، واهللا أعلم .(

+ @ +  
  

 
فاحليض أمر قد كتبه اهللا تعاىل على بنات حواء ويكـون عنـد البلـوغ ، حيـث أن 

عــة أمــور : أمــا بإنبــات شــعر العانــة أو بلوغهــا مخــس بلــوغ املــرأة حيصــل بأحــد أرب
  عشرة سنة أو االحتالم أو يأتيها احليض ، فهذه عالمات البلوغ لدى املرأة .

كنــت فــي الرابعــة عشــر مــن وســئل الشــيخ صــاحل فــوزان بــن عبــد اهللا الفــوزان:
العمر ، وأتتني الدورة الشهرية ، ولم أصم رمضـان تلـك السـنة ؛ علمـاً بـأن 

                                                 
  ) .١/١٨٨) املغين ((١
  ) .٢٦: ٢٣) اإلرشاد إىل معرفة األحكام ص(  (٢



  

 

٤٠٨    ابالزواج أحكام وآد

مل ناتج عن جهلي وجهل أهلـي ؛ حيـث إننـا كنـا منعـزلين عـن أهـل هذا الع
العلـــم، وال علـــم لنـــا بـــذلك ، وقـــد صـــمت فـــي الخامســـة عشـــر ، وكـــذلك 
ســمعت مــن بعــض المفتــين أن المــرأة إذا أتتهــا الــدورة الشــهرية فإنــه يلــزم 

  عليها الصيام ، ولو كانت أقل من سن البلوغ . نرجو اإلفادة ؟
الـيت ذكـرت عـن نفسـها أVـا أتاهـا احلـيض يف الرابعـة مـن هذه السـائلة  فأجاب :

عمرها ، ومل تعلـم أن البلـوغ حيصـل بـذلك ؛ لـيس عليهـا إمث حـني تركـت الصـيام 
يف تلـــك الســـنة ؛ ألVـــا جاهلـــة ، واجلاهـــل ال إمث عليـــه ، لكـــن حـــني علمـــت أن 
الصــيام واجــب عليهــا ؛ فإنــه جيــب عليهــا أن تبــادر بقضــاء صــيام الشــهر الــذي 

  ا بعد أن حاضت ؛ ألن املرأة إذا بلغت ؛ وجب عليها الصوم .أتاه
  وبلوغ املرأة حيصل بواحد من أمور أربعة :

  أن تتم مخس عشرة سنة . ـ١
  أن تنبت عانتها . ـ٢
  أن تنـزل . ـ٣
  أن حتيض . ـ٤

فإذا حصل واحد َمن ِمن هذه األربعة ؛ فقد بلغت وكلفت ووجبت عليها 
  )١(رية . العبادات كما جتب على الكب

+ @ + 
 

                                                 
 ) .١٩٥، ٣/١٩٤) املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان (  (١



  

 

٤٠٩    ابالزواج أحكام وآد

 
 
 

هنــاك فــرق بــني احلــيض واالستحاضــة ، فــاحليض تــدع فيــه املــرأة الصــالة والصــيام 
حــــال احلــــيض ، أمــــا يف حــــال االستخاضــــة تصــــلي وتصــــوم وحاهلــــا حــــال املــــرأة 

مت خبـالف الطـاهرة ، ويُعلـم هـذا بلـون الـدم حيـث أن دم احلـيض يكـون أسـود قـا
  دم االستحاضة يكون باللون الطبيعي . 

ــيب رضــي اهللا عنهــا عــن عائشــة  أن أم حبيبــة استحيضــت ســبع " :  rزوج الن
فقـال هـذا ، فأمرهـا أن تغتسـل ، عـن ذلـك  rفسألت رسـول اهللا  ، سنين 

  ) ١.( "عرق فكانت تغتسل لكل صالة
إلـى النبــي جـاءت فاطمـة بنــت أبـي حبــيش " :قالــت رضـي اهللا عنهـا ،  هـاعنو 
r  ؟يا رسـول اهللا إنـي امـرأة اسـتحاض فـال أطهـر أفـأدع الصـالة :فقالت  ،

فــإذا أقبلــت الحيضــة فــدعي ، ال إنمــا ذلــك عــرق ولــيس بالحيضــة : فقــال 
   )٢.(" وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، الصالة 

                                                 
ـــــرقم ((١ ـــــرقم (٣٢١) أخرجـــــه  البخـــــاري ب ) ، بـــــاب ٣٣٤) ، بـــــاب عـــــرق االستحاضـــــة  ، ومســـــلم ب

 املستحاضة وغسلها وصالNا .
) ، بــــاب املستحاضــــة ٣٣٣) ، بــــاب غســــل الـــدم ، مســــلم بـــرقم (٢٢٦) أخرجـــه البخــــاري بـــرقم ((٢

 وغسلها وصالNا.    



  

 

٤١٠    ابالزواج أحكام وآد

فصــح مبــا ذكرنــا أن احلــيض إمنــا هــو الــدم األســود وحــده وأن احلمــرة قــال ابــن حــزم: 
  ) ١.( والصفرة والكدرة عرق وليس حيضا وال مينع شيء من ذلك الصالة

وسئل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمـه اهللا: مـا هـو الفـرق بـين 
  دم الحيض ودم اإلستحاضة ودم النفاس ؟

هـــذه الـــدماء املـــذكورة ختـــرج مـــن حمـــل واحـــد ولكـــن ختتلـــف أمسائهـــا  فأجـــاب :
دم النفاس فسـببه ظـاهر وهـو الـدم اخلـارج مـن  وأحكامها باختالف أسباLا فأما

األنثى بسبب الوالدة وهو بقية الـدم احملتـبس وقـت احلمـل يف الـرحم فـإذا ولـدت 
خــرج هــذا الــدم شــيئاً فشــيئاً ومــا تولــد بعــد الــوالدة وتطــول مدتــه وقــد تقصــر أمــا 

وافـق أقله فال حد له قوالً واحداً وأما أكثره فعلى املذهب ما جاوز األربعني ومل ي
عادة حيض فهو استحاضة وعلى الصحيح ال حد ألكثره كما يأيت التنبيه على 

  )٢دليله يف مسألة احليض . (

بعــض النســاء ال يفــرقن بــني احلــيض  ســئل مساحــة الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــازو 
طـوال اسـتمرار الـدم  واإلستحاضة إذ قد يسـتمر معهـا الـدم فتتوقـف عـن الصـالة

  ؟ فما احلكم يف ذلك
  ب :اجلوا

شـهر غالبـا كمـا جـاء بـذلك احلـديث  آدم كـل بنـات كتبـه اهللا علـى احلـيض دم 
املستحاضــة يف ذلــك  الصــحيح عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، وللمــرأة

   : ثالث أحوال

                                                 
  ) .٢/١٦٤) احمللى ((١
  ) .٢٦: ٢٣فة األحكام ص( ) اإلرشاد إىل معر  (٢



  

 

٤١١    ابالزواج أحكام وآد

م كـل شـهر فـال تصـلي مبتدئة فعليها أن جتلس ما تراه من الد أن تكون  :األول
مجاعهــا حــىت تطهــر إذا كانــت املــدة مخســة عشــر  وال تصــوم ، وال حيــل لزوجهــا

اسـتمر معهـا الـدم أكثـر مـن مخسـة عشـر  يوما أو أقل عند مجهور العلماء ، فـإن
ســتة أيــام أو ســبعة أيــام  يومــا فهــي مستحاضــة وعليهــا أن تعتــرب نفســها حائضــا

هلـا متييـز بـني دم  قريباNا إذا كان ليس بالتحري والتأسي مبا حيصل ألشباهها من
مجــاع  احلــيض وغــريه ، فــإن كــان لــديها متييــزا امتنعــت عــن الصــالة والصــوم وعــن

الزوج هلا مدة الدم املتميز بسواده أن ننت رائحته ، مث تغتسـل وتصـلي بشـرط أن 
  ،يزيد ذلك عن مخسة عشر يوما ال
    ..أحوال املستحاضة من وهذه احلالة الثانية 
عادة معلومة فإVا جتلـس عادNـا مث تغتسـل وتتوضـأ  أن يكون هلا  :حلالة الثالثةوا

معهـا وحتـل لزوجهـا إىل أن جيـيء وقـت  لكل صالة إذا دخل الوقت ما دام الـدم
األحاديـث عـن النـيب  العادة من الشهر اآلخر ، وهذا هو ملخص مـا جـاءت بـه

ابـن  البلـوغ احلـافظ صلى اهللا عليه وسلم بشأن املستحاضـة وقـد ذكرهـا صـاحب
  .حجر وصاحب املنتقى اeد ابن تيمية رمحة اهللا عليهما مجيعا

+ @ +  
 

 



  

 

٤١٢    ابالزواج أحكام وآد

مــا كــان إلحــدانا " رضــي اهللا عنهــا :قالــت عائشــة : عــن جماهــد قــال            
ه إال ثوب واحـد تحـيض فيـه فـإذا أصـابه شـيء مـن دم قالـت بريقهـا فقصـعت

  )١.( "بظفرها
يف هــذا احلــديث دليــل علــى أن النجاســات إمنــا تــزال باملــاء دون : قــال اخلطــايب 

، غريه من املائعات ألن مجيـع النجاسـات مبثابـة الـدم ال فـرق بينـه وبينهـا إمجاعـا 
  )٢. ( وهو قول اجلمهور أي يتعني املاء إلزالة النجاسة

+ @ +  
 

 
بينمـا أنـا مـع رسـول  :عن أمها رضي اهللا عنهـا قالـت ،ت أم سلمةعن زينب بن

: فقال ،في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت  ثياب حيضتي  eاهللا  
وكانـــت هـــي  ،فـــدخلت معـــه فـــي الخميلـــة، نعـــم :قلت"،مـــا لـــك أنفســـت"

  )٣.( يغتسالن من إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم eورسول اهللا  
بــني حــديث أم ســلمة وحــديث عائشــة يف البـــاب وقــد مجــع احلــافظ ابــن حجــر 

 ويف اجلمع بينه وبني حديث أم سلمة املاضـي الـدال علـىالسابق، حيث قال: "
أنه كان هلا ثوب خمتص باحليض أن حديث عائشة حممول على ما كـان يف أول 

                                                 
 ) ، باب هل تصلي املرأة يف ثوب حاضت فيه .    ٣٠٦) رواه البخاري برقم ((١
 ) .١/٣٣١) فتح الباري ((٢
)، بــــاب القبلــــة للصــــائم وقــــال جــــابر بــــن زيــــد إن نظــــر فــــأمىن يــــتم ١٨٢٨) رواه البخــــاري بــــرقم ((٣

 حد.)،باب االضطجاع مع احلائض يف حلاف وا٢٥٦صومه،ومسلم برقم(



  

 

٤١٣    ابالزواج أحكام وآد

وحيتمـــل أن ، األمـــر وحـــديث أم ســـلمة حممـــول علـــى مـــا كـــان بعـــد اتســـاع احلـــال
ا ثـوب واحـد خمـتص بـاحليض ولـيس يف سـياقها مـا ينفـي يكون مراد عائشة بقوهل

أن يكـون هلــا غــريه يف زمــن الطهــر فيوافــق حــديث أم ســلمة ولــيس فيــه أيضــا أVــا 
صــلت فيــه فــال يكــون فيــه حجــة ملــن أجــاز إزالــة النجاســة بغــري املــاء وإمنــا أزالــت 

  )١" .اهـ.(الدم بريقها ليذهب رجاء ومل تقصد تطهريه
 

 
مبــا تــرى احلامــل الــدم فيكــون حيضــاً أو ال يكــون حيضــاً ، وهــذا يكــون مبعرفــة ر 

املرأة نفسها فدم احليض مائل للسواد ذو رائحة كريهة ، ورمبـا يكـون دمـاً طبيعيـاً 
  حكمها حكم املستحاضة .

  وهناك خالف بني العلماء هل حتيض احلامل أم ال .
ــ هــيرى الــدم قــاال عــن ابــن املســيب وعــن عمــرو عــن احلســن يف احلامــل تــف زلة ـمبن

  )٢. (املستحاضة تغتسل كل يوم مرة مث صالة الظهر 
تضــــع  أنابـــن جـــريج قــــال قلـــت لعطـــاء امـــرأة تطلــــق فـــرتى الـــدم قبـــل وعـــن     

زلة املستحاضـة تغتسـل لكـل صـالتني مث جتمعهمـا ـأحيضة ذلك قال ال ولكن مبن
  )٣.(قلت يغلبها الوجع قال فلتتوضأ ولتصل حىت تضع 

                                                 
  ) .٤١٣-١/٤١٢) فتح الباري ((١
 ) ، باب احلامل ترى الدم .١٢١٠) رواه عبد الرزاق يف مصنفه برقم ((٢
   ) ، باب احلامل ترى الدم .١٢١٢رواه عبد الرزاق يف مصنفه برقم ( )(٣



  

 

٤١٤    ابالزواج أحكام وآد

عــن عطــاء ابــن أيب ربــاح يف احلامــل  ،عــن جــامع بــن أيب راشــد ي،ن الثــور عــو     
تتوضـأ وتصـلي مـا مل تضـع  وإن سـال الـدم فلـيس عليهـا غسـل  :قال ،ترى الدم

  )١.( إمنا عليها الوضوء
ــــه أحكــــام  والصــــحيح واهللا أعلــــم أن احلامــــل قــــد حتــــيض كمــــا أســــلفنا ويكــــون ل

  احليض .
دي رمحه اهللا : إذا تبـني محـل املـرأة ، مث وسئل الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السع

  رأت الدم على العادة ، فهل حيكم بأنه حيض ؟
املرأة اليت تبـني هلـا أVـا حامـل ، مث رأت الـدم علـى العـادة ، فـاخلالف  فأجاب :

مشهور ، هل حتيض احلامل ، أم ال ؟ فاملذهب أVا ال حتيض ، فيكـون مـا رأتـه 
والرواية الثانية عن اإلمام أمحد : أVا قد  حتيض  دم فساد ، ال ترتك له العبادة ،

، وهي الصحيحة ، وقد وجد ذلك كثرياً ، فيكون على هذا دم حـيض ، يثبـت 
  ) ٢(له مجيع أحكام احليض ، وهو خنتاره . واهللا أعلم .

+ @ +  

                                                 
  ) ، باب احلامل ترى الدم .١٢١٣رواه عبد الرزاق يف مصنفه برقم ( )(١
 ) .١٣٥، ١٣٤) الفتاوى السعدية ص (  (٢



  

 

٤١٥    ابالزواج أحكام وآد

 
 

حائض ، كما كان يفعل رسول اهللا جيوزللرجل قراءة القرآن يف حجر امرأته وهي 
r .  
يتكـــىء فـــي  eكـــان رســـول اهللا  :أVـــا قالـــت رضـــي اهللا عنهـــا ، عـــن عائشـــة ف

  )١.( حجري  وأنا حائض فيقرأ القرآن
كـــان يتكـــئ فـــي حجـــري وأنـــا   rأن النبـــي  " ، رضــي اهللا عنهـــاائشـــة ن ععــ

  )٢.( "حائض ثم يقرأ القرآن
عا ومتكئـــا علـــى احلـــائض وبقـــرب فيـــه جـــواز قـــراءة القـــرآن مضـــطج قـــال النـــووي:

  )٣.( موضع النجاسة واهللا أعلم
 

 

                                                 
) ، باب قراءة الرجل يف حجر امرأته وهي حائض وكان أبو وائل يرسـل ٢٩٣) رواه البخاري برقم ((١

) ، بــاب ٣٠١خادمـه وهــي حــائض إىل أيب رزيـن فتأتيــه باملصــحف فتمســكه بعالقتـه ، ومســلم بــرقم (
  رآن فيه .جواز غسل احلائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها واالتكاء يف حجرها وقراءة الق

) ٧١١٠) ، باب قراءة الرجل يف حجر امرأته وهي حائض ، ورقم (٢٩٣) أخرجه البخاري برقم ((٢
املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام الربرة وزينوا القرآن بأصواتكم ، وأخرجه مسلم  r،  باب قول النيب  

يرســل خادمــه وهــي ) ، بــاب قــراءة الرجــل يف حجــر امرأتــه وهــي حــائض وكــان أبــو وائــل ٢٩٣بــرقم (
 حائض إىل أيب رزين فتأتيه باملصحف فتمسكه بعالقته .

 ) .٣/٢١١) شرح النووي على صحيح مسلم ((٣



  

 

٤١٦    ابالزواج أحكام وآد

هنــا مســألة وهــي هــل تقــرأ احلــائض والنفســاء القــرآن أم ال ؟ فالــذي يظهــر واهللا 
  أعلم بأنه ال يوجد دليل على منعها . بل األدلة تدل على خالف ذلك .

قــدمت مكــة وأنــا حــائض ومل أطــف : قالــت  أVــا ،عــن عائشــة رضــي اهللا عنهــاف
 :قال ، eفشكوت ذلك إىل رسول اهللا : قالت  ،بالبيت وال بني الصفا واملروة

    )١.( "أن ال تطوفي بالبيت حتى تطهريغير  الحاج افعلي كما يفعل"
  وكانت احلائض خترج لصالة العيد وتكرب بتكبري الناس وتدعو بدعائهم .

جمـع نسـاء األنصـار  rأن رسول اهللا ": قالـتها، فعن أم عطية رضي اهللا عن
فرددنــا عليــه فقــال أنــا  ينــافــي بيــت فأرســل إلينــا عمــر بــن الخطــاب فقــام عل

ـــدين أن نخـــرج فيهمـــا الحـــيض   rرســـول رســـول اهللا  إلـــيكن وأمرنـــا بالعي
     )٢.( "الجنائز إتباعوالعتق ال جمعة علينا ونهانا عن 

أن نخـرج يـوم العيـد حتـى نخـرج البكـر كنـا نـؤمر " أيضـاً أVـا قالـت : هاوعن
  حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ،من خدرها

  ) ٣.(" ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته

                                                 
) ، باب تقضي احلائض املناسك كلها إال الطواف بالبيت وإذا سعى ١٥٦٧) رواه البخاري برقم ((١

ام وأنــه جيــوز إفــراد احلــج ) ، بــاب بيــان وجــوه اإلحــر ١٢١١وضــوء بــني الصــفا واملــروة ،  ومســلم بــرقم (
 والتمتع والقران وجواز إدخال احلج على العمرة ومىت حيل القارن من نسكه .    

) ٥٤٢٧) ، باب خروج النساء يف العيد ، والنسائي يف الكربى برقم (١١٣٩) رواه أبو داود برقم ((٢
 ، باب من ال تلزمه اجلمعة  .     

) ، بــاب ذكــر إباحــة ٨٩٠لتكبــري أيــام مــىن ، ومســلم بــرقم () ، بــاب ا٩٢٨) رواه البخــاري بــرقم ((٣
 خروج النساء يف العيدين إىل املصلى وشهود اخلطبة مفارقات للرجال .



  

 

٤١٧    ابالزواج أحكام وآد

واحلــديث ومــا يف معنــاه مــن األحاديــث قاضــية مبشــروعية خــروج  قـال الشــوكاين :
والشـــابة والعجـــوز  ،الثيــبفـــرق بــني البكـــر و وال  ،النســاء يف العيـــدين إىل املصــلى

واحلـــــائض وغريهـــــا مـــــا مل تكـــــن معتـــــدة أو كـــــان يف خروجهـــــا فتنـــــة أو كـــــان هلـــــا 
    )١.(عذر 

. فهـو حــديث  الجنــب وال الحــائض شـيئاً مــن القــرآن" قــرأي: "ال أمـا حـديث
   )٢.(ضعيف كما بني ذلك أهل العلم 

ــبالحــائض و  أتقــر  ال":  قولــهقــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة رمحــه اهللا   ال الجن
 إمساعيـلاملعرفـه باحلـديث رواه  أهـلحديث ضعيف باتفـاق  :" شيئا من القرآن

احلجـاز  أهـلعن  وأحاديثهبن عياش عن موسى بن عقبه عن نافع عن بن عمر 
وال حـدث بـه عـن ابـن عمـر وال عـن  النـيبعـن  أصـليغلط فيها كثريا وليس هلذا 

    .ل السنن عنهم املعروفون بنق أصحاLمنافع وال عن موسى بن عقبه 
كانــت القــراءة حمرمــة علــيهن   وقــد كــان النســاء حيضــن علــى عهــد رســول اهللا فلــو

املـؤمنني وكـان ذلـك  أمهـاتألمتـه وتعلمـه  r النـيبكالصالة لكان هذا مما بينـه 
جتعـل  أنذلـك Vيـا مل جيـز  يف النـيبعـن  أحـدالناس فلمـا مل ينقـل  إىلمما ينقلونه 

زمنــه  يفمل ينــه عنــه مــع كثــرة احلــيض  وإذاعــن ذلــك حرامــا مــع العلــم انــه مل ينــه 
املـين لـو كـان جنسـا لكـان يـأمر  أنوهذا كما استدللنا على  ،نه ليس مبحرمأعلم 

                                                 
  ) .٣/٣٥٤) نيل األوطار ((١
  ) أنظر ضعيف الرتمذي وضعيف أيب داود .(٢



  

 

٤١٨    ابالزواج أحكام وآد

. النـاس وثيـاLم أبـدانوثيـاLم ألنـه البـد أن يصـيب  أبـداVممـن  بإزالتهالصحابة 
  )١اهـ. (

  وهنا مسألة أخرى : هل للجنب أن يقرأ القرآن؟ .
هذا لمن ليس بجنب فـأمـا الجنـب فــال وال  "  : tقول علي  

  " . آية
: قــــــال   فـائـــــدة: " قــــــال الشـــــيخ األلبـــــاني رحمـــــه اهللا تعـــــالى

): قـــال ابــن خزيمــة: ال حجــة  ٥١الحــافظ فــي "التلخــيص" ( ص
في هذا الحـديث لمـن منـع الجنـب مـن القـراءة ألنـه لـيس  

أنـــه إنمـــا    eفيـــه نهـــي وإنمـــا هـــي حكايـــة فعـــل ، وال النبـــي  
وذكــر البخــاري عــن ابــن   ،ك ألجــل الجنابــةامتنــع مــن ذلــ

ــــالقراءة للجنــــب بأســــاً   ــــم يــــر ب وذكــــر فــــي  ، عبــــاس أنــــه ل
يـذكر اهللا علـى   e كـان النبـيقـالـت عائشـة :"  ،الترجمة

  " . كل أحيانه
  قـلت : وحديث عائشة وصله مسلم وغيره .

أن ابــــن    وأثــــر ابــــن عبــــاس وصــــله ابــــن المنــــذر بلفــــظ : "
كمـــا فـــي" الفـــتح" " عبـــاس كـــان يقـــرأ ورده وهـــو جنـــب  

                                                 
  ) .٢٦/١٩١) جمموع الفتاوى ((١



  

 

٤١٩    ابالزواج أحكام وآد

وذكــر أن البخــاري والطبــري وابــن المنــذر ذهبــوا إلــى  
جـــواز قـــراءة القـــرآن مـــن الجنـــب واحتجـــوا بعمـــوم حـــديث  

  عائشة المذكور .
إني كرهت أن أذكر اهللا عـز وجـل إال  : "  eقـال: وقوله  

ــال : علــى طهــارة   " . صــريح فــي كراهــة  علــى طهــر، أو قـ
م كمــا رواه أبــو  قــراءة الجنــب،ألنَّ الحــديث ورد فــي الســال

داود وغيره بسند صحيح ، فـالقرآن أولى من السالم كمـا  
هــو ظـــاهر والكراهــة ال تنـــافي الجــواز كمـــا هــو معـــروف، 
فــــالقول بهـــا لهـــذا الحـــديث الصـــحيح واجـــب ، وهـــو أعـــدل  

    )١اهـ.(. "األقوال إن شاء اهللا تعالى
+ @ +  

 
 

ــت أم عطيــة رضــي اهللا عنهــا، تقــدم حــديث         ــؤمر أن نخــرج ": قال كنــا ن
حتى نخـرج الحـيض فـيكن خلـف  ،يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها

                                                 
  ). ٢/٢٤٤) إرواء الغليل ((١



  

 

٤٢٠    ابالزواج أحكام وآد

النــــاس فيكبــــرن بتكبيـــــرهم ويــــدعون بــــدعائهم يرجـــــون بركــــة ذلــــك اليـــــوم 
  ) ١.(" وطهرته
كنـا نــؤمر بـاخلروج يف العيــدين واملخبـأة والبكــر قالــت   :قالــت هــا أVـاعن ويف روايـة

      )٢. (يض خيرجن فيكن خلف الناس يكربن مع الناس احل
كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن فـي العيـدين فقـدمت امـرأة  :عن حفصة قالتو 
زلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها وكـان زوج أختهـا غـزا مـع النبـي  ـفن
e  كنـا نـداوي الكلمـى   :قالـت ،وكانـت أختـي معـه فـي سـت ،ثنتي عشـرة

أعلــى إحــدانا بــأس إذا لــم  eألت أختــي النبــي  فســ ،ونقــوم علــى المرضــى
لتلبســـها صـــاحبتها مـــن جلبابهـــا " :قـــال  ؟يكـــن لهـــا جلبـــاب أن ال تخـــرج

فلمــا قــدمت أم عطيــة ســألتها أســمعت  "،ولتشــهد الخيــر ودعــوة المســلمين
بـأبي سـمعته يقـول  :وكانـت ال تـذكره إال قالـت ،بأبي نعم :قالت eالنبي  

العواتــــــق ذوات الخــــــدور والحــــــيض  يخــــــرج العواتــــــق وذوات الخــــــدور أو

                                                 
) ، بــاب ذكــر إباحــة ٨٩٠) ، بــاب التكبــري أيــام مــىن ، ومســلم بــرقم (٩٢٨م () رواه البخــاري بــرق(١

 خروج النساء يف العيدين إىل املصلى وشهود اخلطبة مفارقات للرجال .
) ، بـــاب شـــهود احلـــائض العيـــدين ودعـــوة املســـلمني ويعتـــزلن املصـــلى ، ٨٩٠) رواه البخـــاري بـــرقم ((٢

نساء يف العيدين إىل املصلى وشهود اخلطبة مفارقات ) ، باب ذكر إباحة خروج ال٨٩٠ومسلم برقم (
 للرجال .



  

 

٤٢١    ابالزواج أحكام وآد

 :قالـت حفصـة ،وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحـيض المصـلى
  )١.(أليس تشهد عرفة وكذا وكذا: فقالت  ،فقلت الحيض

  :العاتق هي الشابة أول ما تدرك،وكل شيء بلغ إناه فقد عتق.العواتققوهلا:
وُجتَْمــع علــى  ،وَّج وقــد أْدرَكــت وَشــبَّتهــي الَّــيت مل تَــِنبْ ِمــْن والِــَديها ومل تـُــزَ  :وقيــل

  )٢.( الُعتَّق والعواِتق
ٌر فتكـون فيـه :  وذوات الخدور:  وقوهلا اخلْدُر ناحية يف البيـت يـُـْرتك عليهـا ِسـتـْ

  )٣.( ومجع اخلْدر اخلُُدور ،ُخدِّرت فهي ُخمَدَّرة، اجلارية البكر

+ @ +  
 

 
تغسل رأس زوجها كما كانت عائشـة رضـي اهللا عنهـا  وكذلك جيوز للحائض أن

  . rتغسل رأس رسول اهللا 
مــن  إنــاء   rكنــت أغتســل أنــا والنبــي  " :قالــترضــي اهللا عنهـا عـن عائشــة ف

وكـان يخـرج ، وكان يأمرني فـأتزر فيباشـرني وأنـا حـائض، واحد كالنا جنب 
   )١" .(رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض

                                                 
) ، بـــاب شـــهود احلـــائض العيـــدين ودعـــوة املســـلمني ويعتـــزلن املصـــلى ، ٨٩٠) رواه البخـــاري بـــرقم ((١

) ، باب ذكر إباحة خروج النساء يف العيدين إىل املصلى وشهود اخلطبة مفارقات ٨٩٠ومسلم برقم (
 للرجال .    

  ) .٣/١٧٩يف غريب احلديث () النهاية (٢
  ) .٢/١٣) النهاية يف غريب احلديث ((٣



  

 

٤٢٢    ابالزواج أحكام وآد

  . هذا احلديث فوائد كثرية تتعلق باالعتكاف ويفقال النووي : 
أن املعتكـــف إذا خـــرج بعضـــه مــــن املســـجد كيـــده ورجلـــه ورأســـه مل يبطــــل  :فيـــه

وأن مـــن حلـــف أن ال يـــدخل دارا أو ال خيـــرج منهـــا فأدخـــل أو أخـــرج  ،اعتكافـــه
جـــواز اســـتخدام الزوجـــة يف الغســـل والطـــبخ  :وفيـــه ،بعضـــه ال حينـــث واهللا أعلـــم

 وإمجـاعضـاها وعلـى هـذا تظـاهرت دالئـل السـنة وعمـل السـلف واخلبز وغريهـا بر 
بغــري رضــاها فــال جيــوز ألن الواجــب عليهــا متكــني الــزوج مــن نفســها  األمــة وأمــا

  ) ٢.( ومالزمة بيته فقط واهللا أعلم
:" قالــت  ،أخــربين أيب عــن عائشــة رضــي اهللا عنهــا :قــال ،عــن هشــام ويف روايــة

ور فــي المســجد فأرجلــه وأنــا يصــغي إلــي رأســه وهــو مجــا  rكــان النبــي  
  )٣.(" حائض

وهــذا جممــع  ،منهــا أن أعضــاء احلــائض طــاهرة :فيــه مجــل مــن العلــمقــال النــووي: 
جــواز ترجيــل  :وفيـه ،عليـه وال يصــح مـا حكــى عـن أىب يوســف مــن جناسـة يــدها

واســتدل بــه  ،امرأتــه وملســها شــيئا منــه بغــري شــهوة منــه إىلاملعتكــف شــعره ونظــره 
وأن االعتكـاف ال يكـون  ،ى أن احلائض ال تدخل املسـجدأصحابنا وغريهم عل

كـون هـذا هـو   يفاملسجد وال يظهر فيه داللـة لواحـد منهمـا فانـه ال شـك  يف إال
                                                                                                                       

) ، بـاب القـدر ٣٢١) ، باب من مسى النفـاس حيضـاً ، ومسـلم بـرقم (٢٩٥) رواه البخاري برقم ((١
املستحب من املاء يف غسل اجلنابة وغسل الرجل واملرأة يف إناء واحد يف حالـة واحـدة وغسـل أحـدمها 

 ٧٨بفضل اآلخر .
  ) .٣/٢٠٨رح مسلم () ش(٢
) ، باب جواز ٢٩٧) ، باب احلائض ترجل املعتكف ، ومسلم برقم (١٩٢٤) رواه البخاري برقم ((٣

 غسل احلائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها واالتكاء يف حجرها وقراءة القرآن فيه .    



  

 

٤٢٣    ابالزواج أحكام وآد

حقها فلـيس  يفاحلديث أكثر من هذا فأما االشرتاط والتحرمي  يفاحملبوب وليس 
كتــب الفقــه واحــتج القاضــي عيــاض رمحــه   يففيــه لكــن لــذلك دالئــل أخــر مقــررة 

  )١.(هللا به على أن قليل املالمسة ال تنقض الوضوءا

+ @ +  
 

ال توجــد مــدة حمــددة للحــيض بــل الصــحيح هــو واهللا أعلــم مــىت مــا رأت الكــدرة 
والصــفرة أو انقطــع الــدم  طهــرت مــن احلــيض ، وكــذلك النفــاس إذا انقطــع الــدم 

  طهرت من النفاس .
أقــل احلــيض  يــوم وليلــة وأكثــره  إن: وهــو آخــر قوليــه يعــين الشــافعي  ،قــال الربيــع

فلـو أن امـرأة أول مـا حاضـت طبـق الـدم  ،مخسة عشـر وأقـل الطهـر مخسـة عشـر
عليها أمرناها أن تـدع الصـالة إىل مخسـة عشـر فـإن انقطـع الـدم يف مخـس عشـرة  
كان ذلك كله حيضا وإن زاد على مخسـة عشـر علمنـا أVـا مستحاضـة وأمرناهـا 

تعيــد أربـع عشــرة ألنـه حيتمــل أن يكـون حيضــها أن تـدع الصـالة أول يــوم وليلـة و 
  )٢.(يوم وليلة وحيتمل أكثر 

وأكثره مخسة عشرة يوما هذا الصحيح ، وأقل احليض يوم وليلة وقال ابن قدامة:
مذهب أيب عبد اهللا ال اخـتالف فيـه أن  :وقال اخلالل ،من مذهب أيب عبد اهللا

ره ســـبعة عشـــر يومـــا وقيـــل عنـــه أكثـــ ،أقــل احلـــيض يـــوم وأكثـــره مخســـة عشـــر يومـــا
عطـاء  قال :ق بن راهويهوقال إسحا ،وللشافعي قوالن كالروايتني يف أقله وأكثره

                                                 
  ) .١/١٣٤) شرح النووي ((١
  ) .١/٦٧) كتاب األم ((٢



  

 

٤٢٤    ابالزواج أحكام وآد

وقـال الثـوري  ،أكثـره ثالثـة عشـر يومـا :وقـال سـعيد بـن جبـري ،احليض يوم واحد
أكثــره ثالثــة عشــر : وقــال ســعيد بــن جبــري  ،أقلــه واحــد :وأبــو حنيفــة وصــاحباه

صــاحباه أقلــه ثالثــة أيــام وأكثــره عشــرة ملــا روى وقــال الثــوري وأبــو حنيفــة و  ،يومــا
 ،"أقـل الحـيض ثالثـة أيـام وأكثـره عشـرة" :قـال eواثلة بن األسقع أن النـيب 

وال يقــول  ،قـرء املــرأة ثـالث أربــع مخـس ســت سـبع مثــان تسـع عشــرة :أنــس وقـال
أنس ذلك إال توقيفا وقال مالك بن أنس ليس ألقله حـد جيـوز أن يكـون سـاعة 

ألقله حد لكانت املـرأة ال تـدع الصـالة حـىت ميضـي ذلـك احلـد ولنـا ألنه لو كان 
فيجـــب  ،إنـــه ورد يف الشـــرع مطلقـــا جتديـــد وال حـــد لـــه يف اللغـــة وال يف الشـــريعة

الرجوع فيه إىل  العرف والعادة  كما يف القبض واإلحراز والتفـرق وأشـباهها وقـد 
ومـا وحتـيض وقـال عطـاء رأيـت مـن النسـاء مـن حتـيض ي ،وجد حيض معتاد يومـا

 :يقـــول ،مسعـــت شـــريكا :حـــدثين حيـــىي بـــن آدم قـــال :وقـــال أمحـــد ،مخســـة عشـــر
قـال  :وقـال ابـن املنـذر ،عندنا امرأة حتيض كل مخسة عشر يوما حيضا مستقيما

وقـــال  ،عنـــدنا امـــرأة حتــيض غـــدوة وتطهـــر أن حـــيض تــدع لـــه الصـــالة :األوزاعــي
يوما ال تزيـد عليـه وأثبـت رأيت امرأة أثبت يل عنها أVا مل تزل حتيض  :الشافعي

وذكـر إسـحاق بـن راهويـة  ،يل عن نساء أVن مل يزلن حيضـن أقـل مـن ثالثـة أيـام
 :قالـت :وقال إسحاق ،حتيض امرأيت يومني :عن بكر بن عبد اهللا املزين أنه قال

امـــرأة مـــن أهلنـــا معروفـــة مل أفطـــر منـــذ عشـــرين ســـنة يف شـــهر رمضـــان إال يـــومني 
َوالَ َيِحــلُّ َلُهــنَّ َأن َيْكــُتْمَن َمــا َخَلــَق { : لقولــه تعــاىل ،وقــوهلن جيــب الرجــوع إليــه

ــُه ِفــي َأْرَحــاِمِهنَّ   ،لــوال أن قــوهلن مقبــول مــا حــرم علــيهن الكتمــانف ،  )١.( }الّل
                                                 

 ) .٢٢٨( ) سورة البقرة اآلية(١



  

 

٤٢٥    ابالزواج أحكام وآد

ومل يوجــد حــيض أقــل مــن  ،وجــرى ذلــك جمــرى قولــه وال تكتمــوا الشــهادة البقــرة
  )١.اهـ.( الذلك عادة مستمرة يف عصر من األعصار فال يكون حيضا حب

مسألة وال حد ألقل الطهر  وال ألكثره فقد يتصل الطهر بـاقي وقال ابن حزم : 
عمر فال حتيض بال خالف من أحد مع املشاهدة لذلك وقد ترى الطهر ساعة 
، وأكثــر باملشــاهدة وقــال أبــو حنيفــة ال يكــون طهــر أقــل مــن مخســة عشــر يومــا

ــأخرين وقــال مالــك  ،ة عشــر يومــاال يكــون طهــر أقــل مــن تســع :وقــال بعــض املت
ـــيس طهـــراً  وكـــل ذلـــك حـــيض  األيـــام الثالثـــة واألربعـــة واخلمســـة بـــني احليضـــتني ل

وقال الشافعي يف أحد أقواله كقول أيب حنيفـة والثـاين أنـه ال حـد   ألقـل  ،واحد
وهو قول أصحابنا وهو قول ابن عباس كما أوردنا قبل وال خمالف له يف ، الطهر

   )٢.(عنهم  ذلك من الصحابة رضي اهللا
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا : وأما الذين يقولون أكثر احلـيض مخسـة 
عشر كما يقوله الشافعي وأمحد ، ويقولون أقله يوم كما يقوله الشافعي وأمحد ، 

وال عــن  eأو ال حــد لــه كمــا يقولــه مالــك فهــم يقولــون : مل يثبــت عــن النــيب 
  )٣لك إىل العادة كما قلنا ، واهللا أعلم .(أصحابه يف هذا شيء ، واملرجع يف ذ

وقــال الشــيخ الســعدي رمحــه اهللا : بــل الصــواب املقطــوع بــه أنــه ال حــد ألقــل    
احلـــيض ســـناً وزمنـــاً وال ألكثـــره وال ألقـــل الطهـــر بـــني احليضـــتني بـــل احلـــيض هـــو 

                                                 
  ) .١/١٨٩) املغين ((١
  ) .٢/٢٠٠) احمللى ((٢
 ) .٢١/٦٢٣) جمموع الفتاوى ((٣



  

 

٤٢٦    ابالزواج أحكام وآد

وجــود الــدم والطهــر فقــده ولــو زاد أو نقــص أو تــأخر أو تقــدم لظــاهر النصــوص 
  )١هر عمل املسلمني وألنه ال يسع النساء العمل بغري هذا القول .(الشرعية وظا
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  أناقة الحائض
بعض الزوجـات إذا جاءهـا احلـيض تكـون متبذلـة يف امللـبس واملظهـر ، ومل 
Nتم بنفسها وال بزوجها ، فال تتنظـف لـه ، وال تتـزين عنـده ، وتظـن أن احلـيض 

ع بسائر اجلسد، سبعة أيام وقد تطـول معناه حرمان الزوج من املباشرة واالستمتا 
  إىل أسبوعني والزوج يف عذاب وقلق.

أين الكحل يف العينني ؟ وأين زينة الوجه اجلميل والشعر والثـوب والرائحـة 
  e؟ بــل جيــب عليهــا أن تضــاعف االهتمــام لتعــوض الــزوج حاجتــه ، فالرســول 

 الفــرج دون مبــا يتمتــع أن احلــائض مــن لرجــلل حيــلو كــان يباشــر أهلــه يف احلــيض 
  : أحاديث وفيه
    "النكاح إال شيء كل اصنعوا": وسلم عليه اهللا صلى قوله:  األول
 عليــه اهللا صــلى اهللا رســول كــان": قالــت عنهــا اهللا رضــي عائشــة عــن : الثــاين
:  مـرة وقالـت زوجها يضاجعها مث تتزر أن حائضا كانت إذا إحدانا يأمر وسلم

  ".يباشرها

                                                 
  ) .٢٦: ٢٣اإلرشاد إىل معرفة األحكام ص(  )(١



  

 

٤٢٧    ابالزواج أحكام وآد

 صــلى النـيب إن":  قالــت وسـلم عليــه اهللا صـلى لنـيبا أزواج بعــض عـن : الثالـث
 مـا صنع مث ثوبا فرجها على ألقى شيئا احلائض من أراد إذا كان وسلم عليه اهللا
  ".أراد
 ؟ طهرت إذا إتياVا جيوز مىت
 موضع تغسل أن بعد وطؤها له جاز عنها الدم وانقطع حيضها من طهرت فإذا
لقولـه تبـارك  إتياVـا لـه جـاز فعلت كذل أي تغتسل أو تتوضأ أو فقط منها الدم

 وحيــب التـوابني حيـب اهللا إن اهللا أمـركم حيـث مـن فـأتوهن تطهـرن فـإذا[وتعـاىل: 
  .]املتطهرين

 أVـا:  الطهـر رأت إذا احلـائض يف قـاال وقتـادة عطاء ورواه حزم ابن مذهب وهو
 بدايـــة"  يف كمـــا أيضـــا األوزاعـــي مـــذهب وهـــو زوجهـــا ويصـــيبها فرجهـــا تغســـل
 حـل فتوضـأت الطهـر رأت إذا أVـا عطـاء عـن وروينـا" : حـزم ابـن قـال"  هـداeت

  )١(."أصحابنا ومجيع سليمان أيب قول وهو لزوجها وطؤها
عن حكم التزين باحلناء؟ وفعل  وسئل الشيخ حممد صاحل العثيمني:       

  ذلك واملرأة حائض ؟
وجة اليت تتزين به التزين باحلناء ال بأس به السيما للمرأة املتز  فأجاب:     

لزوجها ، وأما غري املتزوجة فالصحيح أنه مباح هلا إال أVا ال تبديه للناس ألنه 
وفعل ذلك يف وقت احليض ال بأس به ، وقد كثر السؤال عنه من ، من الزينة

النساء هل جيوز للمرأة أن حتين رأسها أو يديها أو رجليها وهي حائض ؟ 
بأس به واحلناء كما نعلم يعقبه أثر تلوين واجلواب على ذلك : أن هذا ال 

                                                 
 ).١/٥١) آداب الزفاف للشيخ األلباين رمحه اهللا (١(



  

 

٤٢٨    ابالزواج أحكام وآد

بالنسبة ملوضعه واللون هذا ال مينع من وصول املاء إىل البشرة كما يتوهم فإذا 
  )١غسلته املرأة أول مرة زال جرمه وبقيت آثاره امللونة وهذا ال بأس به . (

@@@ 
  

 
 

 
الشديد يف الذي يأيت زوجته يف حـال احلـيض وهـو مـن كبـائر جاء الوعيد 

  الذنوب ويستحق فاعله اللعنة .
=öÅtRqè (قــــــــــال اهللا تعــــــــــاىل:  t«ó¡ oÑur Ç t̀ã ÇÙäÅs yJ ø9$# ( ö@è% uq èd ì]å r& (#q ä9Íî tIôã $$ sù 

uä!$ |¡ ÏiY9$# í Îû ÇÙäÅs yJ ø9$# ( üwur £ è̀dq ç/tç ø) s? 4Ó®L ym tböç ßgôÜ tÉ ( # så Î*sù tböç £gsÜ s?  Æ èdq è?ù'sù ô Ï̀B 

ß]øãym ãNä.tç tB r& ª!$# 4 ¨bÎ) ©!$# è= ÏtäÜ tûü Î/º§q G9$# è= ÏtäÜ ur öúï Ìç ÎdgsÜ tF ßJ ø9$# ÇËËËÈ ( )٢(.  

  )  ٣(أو امرأة في دبرها" ،ملعون من أتى حائضاً : "rوقال رسول اهللا       
من أتى حائضاً أو امرأة في دبرهـا أو كاهنـاً فقـد  : "rوقال رسول اهللا 

  .)٤(أنزل على محمد"كفر بما 
                                                 

  ) .٤/٢٨٨) جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد صاحل العثيمني ( ٢(
  ) سورة البقرة .٢(
  ) رواه أمحد وأبو داود .٣(
  ) رواه أمحد والرتمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه .٤(



  

 

٤٢٩    ابالزواج أحكام وآد

  فال جيوز للرجل أن يأيت زوجته وهي حائض وهو من الكفر العملي .
إذا   امرأتـهسألت عائشة: ما للرجـل مـن وعن مسروق بن األجدع قال: 

  .)١(كانت حائضاً؟ قالت: "كل شيء إال الفرج"
ويســــــتمتع مــــــن احلــــــائض مبــــــا دون الفــــــرج ومجلتــــــه أن ابــــــن قدامــــــة : قــــــال 

، ئض فيمــا فــوق الســرة ودون الركبــة جــائز بــالنص واإلمجــاع االســتمتاع مــن احلــا
   )٢.اهـ.( والوطء يف الفرج حمرم Lما

وقـــال النـــووي رمحـــه اهللا تعـــاىل: ولـــو اعتقـــد مســـلم حـــل مجـــاع احلـــائض يف 
فرجهـــا صـــار كـــافراً مرتـــداً، وإن فعلـــه عامـــداً عاملـــاً بـــاحليض والتحـــرمي خمتـــاراً فقـــد 

  وبة منها.ارتكب معصية كبرية جيب عليه الت
واعلـم أن حتـرمي الـوطء واملباشـرة علـى قـول مـن  حيرمهمـا  يكـون يف مـدة وقال : 

احلـــيض وبعـــد انقطاعـــه إىل أن تغتســـل أو تتـــيمم أن عـــدمت املـــاء بشـــرطه هـــذا 
  )٣.( مذهبنا ومذهب مالك وأمحد ومجاهري السلف

، ومل وسئل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعـاىل عـن املـرأة تطهـر مـن احلـيض 
  جتد ماءاً تغتسل به هل لزوجها أن يطأها قبل غسلها من غري شرط؟

                                                 
  ) رواه البخاري يف التاريخ١(

  ) .٢٠٣/ ١) املغين ((٢
 ) .٣/٢٠٥) شرح النووي ((٣



  

 

٤٣٠    ابالزواج أحكام وآد

فأجـاب : أمــا املــرأة احلــائض إذا انقطــع دمهـا فــال يقرLــا زوجهــا حــىت تغتســل إذا  
كانــت قـــادرة علـــى االغتســـال ، وإال تيممـــت كمــا هـــو مـــذهب مجهـــور العلمـــاء  

  )١كمالك وأمحد والشافعي .(
يف فـــتح القـــدير : وال خـــالف بـــني أهـــل العلـــم يف وقـــال الشـــوكاين رمحـــه اهللا      

  )٢حترمي وطء احلائض، وهو معلوم من ضرورة الدين .(
عـن أيــوب عــن أيب قالبــة أن رجــال قــال أليب بكــر الصــديق رأيــت يف املنــام و      

       )٣. ( أبول دما قال أنت رجل تأيت امرأتك وهي حائض فاستغفر اهللا وال تعد
عـت مكحـوال يسـأل عـن الرجـل يـأيت امرأتـه حائضـا حممد بن راشـد قـال مس وعن

  )٤. (قال يستغفر اهللا ويتوب إليه  
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وكـــذلك إذا طهـــرت املـــرأة مـــن احلـــيض ال جيـــوز للـــزوج أن يأتيهـــا قبـــل أن 
  تغسل بنص القرآن والسنة . 

                                                 
  ) .٢١/٦٢٤) جمموع الفتاوى ((١
  ) .١/٢٢٦) فتح القدير ((٢
 ئض  .) ، باب إصابة احلا١٢٧٠) مصنف عبد الرزاق برقم ((٣
  ) ، باب إصابة احلائض  .١٢٧١) مصنف عبد الرزاق برقم ((٤



  

 

٤٣١    ابالزواج أحكام وآد

=öÅtRqè (قــــــــــال اهللا تعــــــــــاىل:  t«ó¡ oÑur Ç t̀ã ÇÙäÅs yJ ø9$# ( ö@è% uq èd ì]å r& (#q ä9Íî tIôã $$ sù 

uä!$ |¡ ÏiY9$# í Îû ÇÙäÅs yJ ø9$# ( üwur £ è̀dq ç/tç ø) s? 4Ó®L ym tböç ßgôÜ tÉ ( # så Î*sù tböç £gsÜ s?  Æ èdq è?ù'sù ô Ï̀B 

ß]øãym ãNä.tç tB r& ª!$# 4 ¨bÎ) ©!$# è= ÏtäÜ tûü Î/º§q G9$# è= ÏtäÜ ur öúï Ìç ÎdgsÜ tF ßJ ø9$# ÇËËËÈ ( )١(.  

ــــــــــــه £ üwur { تعــــــــــــاىل: عــــــــــــن جماهــــــــــــد يف قول è̀dq ç/tç ø) s? 4Ó®L ym tböç ßgôÜ tÉ ( # så Î*sù tböç £gsÜ s? 

 Æ èdq è?ù'sù ô Ï̀B ß]øãym ãNä.tç tB r& ª!$#  { ــــه ،قــــال للنســــاء طهــــران حــــىت يطهــــرن : قول
إذا تطهــرن أي إذا اغتســلن  :وقولــه ،هن مــن الــدم قبــل أن يغتســلنر يقــول إذا تطــ

خيـرج يقول فأتوهن من حيـث أمـركم اهللا مـن حيـث  وال حتل لزوجها حىت تغتسل
  )٢.( الدم فإن مل يأNا من حيث أمر فليس  من التوابني وال من املتطهرين

وقد اتفق العلماء على أن املرأة إذا انقطع حيضها ال حتل حـىت وقال ابن كثري : 
  ) ٣.( تغتسل باملاء أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه

أل إنســان عطــاء قــال احلــائض تــرى الطهــر وال تغتســل عــن ابــن جــريج قــال ســو 
       )٤.( أحتل لزوجها قال ال حىت تغتسل

أن سامل ابن عبد اهللا وسليمان بن يسار  ،عن عبد اهللا بن أيب بكر ،عن مالكو 
 :فقاال ؟سئال عن احلائض هل يصيبها زوجها إذا رأت  الطهر قبل  أن تغتسل

   )١.( ال حىت تغتسل

                                                 
  ) سورة البقرة .١(

 )، باب الرجل يصيب امرأته وقد رأت الطهر ومل تغتسل       ١٢٧٢) الرزاق برقم ((٢
 ) .١/٢٦١) تفسري ابن كثري ((٣
   تغتسل  ) ،باب الرجل يصيب امرأته وقد رأت الطهر ومل١٢٧٣)  مصنف عبد الرزاق برقم ((٤



  

 

٤٣٢    ابالزواج أحكام وآد

واعلم أن حترمي الوطء واملباشرة على قول من ووي رمحه اهللا : قال اإلمام الن
حيرمهما يكون يف مدة احليض وبعد انقطاعه إىل أن تغتسل أو تتيمم أن 

واخللف  عدمت املاء بشرطه هذا مذهبنا ومذهب مالك وأمحد ومجاهري السلف
وقال أبو حنيفة إذا انقطع الدم ألكثر احليض حل وطؤها يف احلال واحتج   

تطهرن فأتوهن من حيث  فإذااجلمهور  بقوله تعاىل وال تقربوهن حىت يطهرن 
   )٢. ( أمركم اهللا واهللا أعلم
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من المعلـوم أن دم الحـيض يكـون نجسـاً ، بخـالف غيـره     

  من الدماء وهذا هو الراجح واهللا أعلم .
ألسـماء فـي   e قولـهقـال الشيخ األلبـاني رحمـه اهللا تعـالى: "

  . )٣("غسليه بالماء  الدم : " ا

                                                                                                                       
  ) ، باب الرجل يصيب امرأته وقد رأت الطهر ومل تغتسل ١٢٧٤) مصنف عبد الرزاق برقم ((١
 ).٢٠٦-٣/٢٠٥) شرح النووي على صحيح مسلم ((٢
  ) .١/١٦٦) ، ومسلم (١/٨٦) أخرجه البخاري (٣(



  

 

٤٣٣    ابالزواج أحكام وآد

ــــى   وقــــد اســــتدل المصــــنف رحمــــه اهللا بهــــذا الحــــديث عل
ــإن الحــديث خــاص   نجاســة الــدماء كلهــا وال يخفــى بعــده فـ
بــدم الحــيض وال يصــح إلحــاق غيــره بــه لظهــور الفــرق ، إذ  
كيف يلحق الدم من الفـم مـثالً بالـدم الخـارج مـن هنـاك ؟ 

.!  
حـدانا الـدرع فيـه تحـيض ثـم تـرى  يكون إل قول عائشـة:" و 

فيـــه قطـــرة مـــن الـــدم فتقصـــعه بريقهـــا وفـــي روايـــة تبلـــه  
  . )١("رواه أبو داودبريقها ثم تقصعه بظفرها

وقد استدل المصنف رحمه اهللا تعالى بهذا الحديث  
على أن اليسير من الدم بعض عنه قـال :"ألن الريق ال  
يظهره ويتنجس به ظفرها وهو أخبار عن دوام الفعل  

 .. اهـ  وهذا ظاهر واهللا أعلم" eومثل هذا ال يخفى عليه  
)٢(  

  ما يستفاد من احلديث :

                                                 
  ) .٣٥٨) أخرجه يف سننه برقم ( ١(
  )   ١٩٨-١/١٩٧) إرواء الغليل ( ٢(



  

 

٤٣٤    ابالزواج أحكام وآد

فـإن مل يـزل لونـه  ،فإن اقتصرت على إزالتـه باملـاء جـازقال ابن قدامة رمحه اهللا : 
ـــت إزالتـــه تشـــق أو يتلـــف الثـــوب ويضـــره عفـــي عنـــه وال :  rلقـــول النـــيب  ،وكان

ملـا ، ئا يزيله كامللح وغـريه فحسـن      وإن استعملت يف إزالته شي ،يضرك رجاء
ردفهـــا علـــى حقيبتـــه  rروى أبـــو داود بإســـناده عـــن امـــرأة مـــن غفـــار أن النـــيب 

 :قالـت ؟مـا لـك لعلـك نفسـت :فقـال ،زلت فإذا Lا دم مـينـقالت فن ،فحاضت
مث خـذي إنـاء مـن مـاء فـاطرحي فيـه ملحـا مث  ،فأصـلحي مـن نفسـك :قال ،نعم

جواز استعمال  :فيه من الفقه :قال اخلطايب ،ن الدماغسلي ما أصاب احلقيبة م
فعلـــى هــذا جيـــوز غســـل ، امللــح وهـــو مطعــوم يف غســـل الثــوب وتنقيتـــه مـــن الــدم 

الثيـــاب بالعســـل إذا كـــان يفســـدها الصـــابون وباخلـــل إذا أصـــاLا احلـــرب والتـــدلك 
بالنخالــة وغســل األيــدي Lــا والبطــيخ ودقيــق البــاقال وغريهــا مــن األشــياء الــيت هلــا 

  )١.اهـ .(قوة اجلالء واهللا أعلم 
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على املرأة أن متنع زوجها مـن مجاعهـا أثنـاء احلـيض وال تسـتجيب لـه ، ألن هـذا 
الشيء حمرم كما قدمنا وهو من الكبائر ، ولكن إذا أكرهها زوجها على اجلمـاع 

  حيح أنه ليس عليها شيء .هل عليها شيء ؟ الص

                                                 
  ) .١/٤٩) املغين ((١



  

 

٤٣٥    ابالزواج أحكام وآد

ن اهللا تجـاوز عـن "إ :قـال  eن رسـول اهللا رضـي اهللا عنهمـا، إعن بن عبـاس ف
  )١.( "متى الخطأ والنسيان وما استكرهوا  عليهأ
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  ما كفارة من أتى زوجته وهي حائض .مسألة : 

امرأتھ  عن عبد الحمید عن مقسم عن بن عباس في الذي یأتي    

    )٢( .وھي حائض  یتصدق بدینار أو نصف دینار شك الحكم

أVـا دينـار : إحدامها  :ويف قدر الكفارة روايتان قال ابن قدامة رمحه اهللا تعاىل : 
أو نصـــف دينـــار علـــى ســـبيل التخيـــري أيهمـــا أخـــرج أجـــزأه روي ذلـــك عـــن ابـــن 

   .عباس 
أصــفر فنصــف دينــار وهــو  أن الــدم إن كــان أمحــر فهــي دينــار وإن كــان :والثانيــة

إن كـــان يف فــور الــدم فـــدينار وإن كــان يف آخـــره  :وقـــال النخعــي ،قــول إســحاق

                                                 
قــال ذكــر األخبــار عمــا وضــع اهللا بفضــله عــن هــذه األمــة ، ) ، ٧٢١٩) صــحيح ابــن حبــان بــرقم ((١

 ) .         ٣٥١٥صحيح اجلامع برقم (
) ، قــال الشـــيخ ١١٠٦)، والــدارمي بـــرقم (٦٤٠)، وابـــن ماجــة بـــرقم (٢٦٤) رواه أبــو داود بــرقم ((٢

ام أمحــد قبــل هــؤالء وجعلــه مــن مذهبــه . آداب األلبــاين رمحــه اهللا : أخرجــه أصــحاب الســنن وقــواه اإلمــ
 )١٢٢الزفاف (ص



  

 

٤٣٦    ابالزواج أحكام وآد

أنـــه قـــال إن كـــان دمـــا أمحـــر  eروى ابـــن عبـــاس عـــن النـــيب  ملـــا ،فنصـــف دينـــار
  ) ١.( وإن كان دما أصفر فنصف دينار رواه الرتمذي واألول أصح ،فدينار

واحلديث يدل على وجوب الكفارة على وقال اإلمام الشوكاين رمحه اهللا تعاىل : 
 ،واحلسـن البصـري ،وإىل ذلـك ذهـب ابـن عبـاس ،من وطىء امرأته وهي حائض

 ،وأمحــد يف الروايــة الثانيــة عنــه ،وإســحاق ،واألوزاعــي ،وقتــادة ،وســعيد بــن جبــري
  . والشافعي يف قوله القدمي

ـــــن أيب مليكـــــة ،وقـــــال عطـــــاءمث قـــــال :   ،ومكحـــــول  ،والنخعـــــي ،والشـــــعيب ،واب
، وأيـــوب الســـختياين  ،ومحـــاد بـــن أيب ســـليمان ،وربيعـــة ،وأبـــو الزنـــاد، والزهـــري 

وهـــو األصـــح عـــن  ،وأبـــو حنيفـــة ،ومالـــك ،والليـــث بـــن ســـعد ،وســـفيان الثـــوري
الشــافعي وأمحــد يف إحــدى الــروايتني ومجــاهري مــن الســلف أنــه ال كفــارة عليــه بــل 

  )٢( .اهـ. الواجب االستغفار والتوبة
  محن بن ناصر السعدي : ما الواجب بوطء احلائض؟وسئل الشيخ عبد الر 

فأجــاب : جيــب علــى مــن وطــئ احلــائض دينــار أو نصــفه كفــارة وهــو مــروي عــن 
ابن عباس ، وهو وجيه ، ألن الكفارات كما تكـون يف األميـان ، تكـون يف فعـل 

  ) ٣(املعاصي رجاء ختفيفها ، وهي من متام التوبة منها . 
آل الشـيخ :عـن حكـم وطء الرجـل زوجتـه وهـي وسئل الشيخ حممـد بـن إبـراهيم 

  حائض ؟

                                                 
  ) .١/٢٠٤) املغين ((١
  ) .١/٣٥١) نيل األوطار ((٢
  ) .١٣٥) الفتاوى السعدية ص(  (٣



  

 

٤٣٧    ابالزواج أحكام وآد

فأجـــاب : احلمـــد هللا . وطء الرجــــل امرأتـــه وهـــي حــــائض حـــرام بـــنص الكتــــاب 
=öÅtRqè (: والســــنة قــــال اهللا تعــــاىل  t«ó¡ oÑur Ç t̀ã ÇÙäÅs yJ ø9$# ( ö@è% uq èd ì]å r& (#q ä9Íî tIôã $$ sù 

uä!$ |¡ ÏiY9$# í Îû ÇÙäÅs yJ ø9$# ( ( )ن وطئهـا يف احملـيض وهـو موضـع واملـراد املنـع مـ) ٢( .)١
احلــيض وهــو الفــرج . فــإذا جتــرأ ووطئهــا فعليــه التوبــة وأن ال يعــود ملثلهــا . وعليــه 
الكفارة وهـي دينـار أو نصـف دينـار علـى التخيـري حلـديث ابـن عبـاس مرفوعـاً يف 

   ) ٣(."يتصدق بدينار أو نصف دينار"الذي يأيت امرأته وهي حائض قال :
ــذهب .فــإن مل جيــده فيكفــي قيمتــه مــن الفضــة . واملــراد بالــدينار : م ثقــال مــن ال

   )٤(واهللا أعلم . 
  والنفساء حكمها حكم احلائض ال جيوز وطئها كذلك حىت تطهر .

+ @ +  
 

 
=öÅtRqè  {تقدم القول يف أن احلائض ال جيوز وطئهـا ،قـال اهللا تعـاىل   t«ó¡ oÑur Ç t̀ã 

ÇÙäÅs yJ ø9$# ( ö@è% uq èd ì]å r& (#q ä9Íî tIôã $$ sù uä!$ |¡ ÏiY9$# í Îû ÇÙäÅs yJ ø9$# ( üwur £ è̀dq ç/tç ø) s? 4Ó®L ym 

                                                 
  ) سورة البقرة .١(

 ) .٢٢٢) سورة البقرة آية (  (٢
 ) رواه أمحد وأبو داود والرتمذي والنسائي (٣
) ، صـادرة عـن اإلفتـاء ٩٩، ٢/٩٨د بـن إبـراهيم آل الشـيخ ( ) فتاوى ورسائل مساحـة الشـيخ حممـ (٤
  هـ ) .١٣٨٥ـ ٩ـ ٨يف  ١ـ ٢٤٧٥( 



  

 

٤٣٨    ابالزواج أحكام وآد

tböç ßgôÜ tÉ ( # så Î*sù tböç £gsÜ s?  Æ èdq è?ù'sù ô Ï̀B ß]øãym ãNä.tç tB r& ª!$# 4 ¨bÎ) ©!$# è= ÏtäÜ tûü Î/º§q G9$# 

è= ÏtäÜ ur öúï Ìç ÎdgsÜ tF ßJ ø9$# ÇËËËÈ ( )شيء إال اجلماع . ، ولكن يباح منها كل)١  
ــــــيهم مل يؤاكلوهــــــا ومل ،  tعــــــن أنــــــسف أن اليهــــــود كــــــانوا إذا حاضــــــت املــــــرأة ف

فــــأنزل اهللا تعــــاىل  eالنــــيب   eجيــــامعوهن يف البيــــوت فســــأل أصــــحاب النــــيب  
ويسـألونك عـن احملـيض قـل هــو أذى فـاعتزلوا النسـاء يف احملـيض فقـال رســول اهللا  

e  :"ك اليهــود فقــالوا مــا يريــد هــذا فبلــغ ذلــ "اصــنعوا كــل شــيء إال النكــاح
الرجــل أن يــدع مــن أمرنــا شــيئا إال خالفنــا فيــه فجــاء أســيد بــن حضــري وعبــاد بــن 
بشـــر فقـــاال يـــا رســـول اهللا إن اليهـــود تقـــول كـــذا وكـــذا فـــال جنـــامعهن فتغـــري وجـــه 

حــىت ظننــا أن قــد وجــد عليهمــا فخرجــا فاســتقبلهما هديــة مــن   eرســول اهللا  
  )٢" .(آثارمها فسقامها فعرفا أن مل جيد عليهما فأرسل يف eلنب إىل النيب  

ـــيب  ،عـــن عكرمـــةو  ـــي  " eعـــن بعـــض أزواج الن كـــان إذا أراد مـــن  eأن النب
   )٣.( "الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا

من  إناء واحد كالنا جنب   rكنت أغتسل أنا والنبي  " :عن عائشة قالت
ــا حــائض،  يخــرج رأســه إلــي وهــو وكــان ، وكــان يــأمرني فــأتزر فيباشــرني وأن

  )١" .(معتكف فأغسله وأنا حائض

                                                 
  ) سورة البقرة .١(

) ، باب جواز غسل احلائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها واالتكاء ٣٠٢) رواه مسلم برقم ((٢
 يف حجرها وقراءة القرآن فيه .

 لرجل يصيب منها ما دون اجلماع  . ) ، باب يف ا٢٧٢) رواه أبو داود برقم ((٣



  

 

٤٣٩    ابالزواج أحكام وآد

+ @ +  
 

 
   :أنه قال  eعن رسول اهللا رضي اهللا عنهما، عن عبد اهللا بن عمر 

فـــإني رأيـــتكن أكثـــر أهـــل  ،يـــا معشـــر النســـاء تصـــدقن وأكثـــرن االســـتغفار"
 :قال  ؟كثر أهل النارومالنا يا رسول اهللا أ :فقالت امرأة منهن جزلة "،النار

وما رأيـت مـن ناقصـات عقـل وديـن أغلـب  ،تكثرن  اللعن وتكفرن العشير"
ــب مــنكن ــا رســول اهللا ومــا نقصــان: قالــت  "،لــذي ل أمــا " :قــال والــدين؟ ي

 ،نقصــان العقــل فشــهادة امــرأتين تعـــدل شــهادة رجــل فهــذا نقصــان العقـــل
  )٢.( "ينوتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الد

  قوله : جزلة : أي ذات عقل ورأي .
أي  : وجيـــوز أن تكـــون ذات كـــالم َجـــْزل ،أي تامَّـــة اَخلْلـــق: َجْزلَـــة ويف النهايـــة : 
  )١.( قِوّي شديد

    ـ : تكفرن  العشري قولهو 

                                                                                                                       
) ، بـــاب القـــدر ٣٢١) ، بـــاب مـــن مســـى النفـــاس حيضـــاً ، ومســـلم بـــرقم (٢٩٥) البخـــاري بـــرقم ((١

املستحب من املاء يف غسل اجلنابة وغسل الرجل واملرأة يف إناء واحد يف حالـة واحـدة وغسـل أحـدمها 
  بفضل اآلخر .

) ، بـاب بيـان نقصـان ٧٩ائض الصـوم ، مسـلم بـرقم () ، باب ترك احل٢٩٨) رواه البخاري برقم ((٢
 اإلميان بنقص الطاعات وبيان إطالق لفظ الكفر باهللا ككفر النعمة واحلقوق .    

  ) .١/٢٧٠) النهاية يف غريب احلديث ((١



  

 

٤٤٠    ابالزواج أحكام وآد

يعين الزوج، مسي عشريا ألنه يعاشرها وتعاشره. و قال اهللا تبارك و تعـاىل  لَبِـْئَس 
وكــذلك حليلــة الرجــل هــي امرأتــه، وهــو حليلهــا، مسيــا  ،ْئَس  اْلَعِشــيـْرُ اْلَمــْوَىل َولَبِــ

زل ـبــــذلك ألن كــــل واحــــد منهمــــا حيــــاّل صــــاحبه ـ يعــــين أVمــــا حيــــالن يف منــــ
  )١.( واحد

  وقوله : لذي لب : أي صاحب عقل .
  فوائد احلديث :

ا منهـ: وأما أحكـام احلـديث ففيـه مجـل مـن العلـوم قال اإلمام النووي رمحه اهللا : 
  .من االستغفار وسائر الطاعات  ، واإلكثاراحلث على الصدقة وأفعال الرب 

  .كما قال اهللا عزوجل   ،ن احلسنات يذهنب السيئات: إوفيه 
مــن الكبــائر فــان التوعــد بالنــار مــن عالمــة   واإلحســانن كفــران العشــري : إوفيــه 

  )٢. اهـ.( كون املعصية كبرية
أتقضــي : فقالــت ضــي اهللا عنهــا ، ر  أن امــرأة ســألت عائشــة  ،عــن معــاذة و 

قــد كانــت ، فقالــت عائشــة  أحروريــة  أنــت ، إحـدانا الصــالة أيــام محيضــها 
  )١.("ثم ال تؤمر بقضاء eإحدانا تحيض على عهد رسول اهللا  

                                                 
 ) .٢/٢٤٧) الغريب البن سالم ((١
 ) .٢/٦٦) شرح النووي ((٢
حلائض الصالة وقال جابر وأبـو سـعيد عـن النـيب  ) ، باب ال تقضي ا٣١٥) أخرجه البخاري برقم ((١

) ، باب وجوب قضاء الصوم على احلائض ٣٣٥صلى اهللا عليه وسلم  تدع الصالة  ، ومسلم برقم (
 دون الصالة .



  

 

٤٤١    ابالزواج أحكام وآد

، نسبة إىل حروراء وهي قرية صغرية يف العراق بقرب الكوفة نزل  أحروريةقوهلا : 
مـن رأيهـم اخلـاطئ أن احلـائض تقضـي الصـالة  فيها اخلوارج فنسبوا إليهـا ، وكـان 

  )١كالصوم .(
  فوائد احلديث :

  حرص السلف على البحث يف العلم ومعرفة حكمة التشريع .  - ١
 وجوب قضاء الصوم على احلائض دون الصالة . - ٢
االكتفاء بذكر الدليل الشرعي عن ذكر احلكمـة ، ألن املـؤمن يقتنـع  - ٣

 به حيث إن الشرع متضمن للحكمة بكل حال .
  ) ٢أن ترك األمر بالشيء مع وجود مقتضيه دليل على عدم وجوبه .( -٤

+ @ +  
 

 
من املعلوم أن العبادات توقيفية، فإذا جاءنا أمـر أو Vـي مـن اهللا سـبحانه وتعـاىل 
سواء كان يف الكتاب أو يف السـنة نقـول مسعنـا وأطعنـا ، وال نـرتدد ، وكـل شـيء 

به الشارع احلكيم يكون حلكمة ولكن ليس كل شيء علمنا حكمته فنطيع أمر 
اهللا تعاىل مبا أمر به ومبا Vى عنه، ومن هذه األمور أمـر الشـارع احلكـيم احلـائض 
بقضاء الصوم بعد طهرهـا، خبـالف الصـالة فإVـا ال تقضـي مـا فاNـا مـن الصـالة 

  حال احليض . 
                                                 

 ) أنظر تنبيه األفهام .(١
 )طبعة دار البصرية . ١/١١٩) قاله الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا يف تنبيه  األفهام((٢



  

 

٤٤٢    ابالزواج أحكام وآد

أتقضـــي : فقالـــت اهللا عنهـــا ، رضـــي  أن امـــرأة ســـألت عائشـــة ،عـــن معـــاذة ف
ــام محيضــها  ــةأحرور  فقالــت عائشــة، إحــدانا الصــالة أي ــ، أنــت  ي ت قــد كان

  )١.( "ثم ال تؤمر بقضاء e إحدانا تحيض على عهد رسول اهللا
املتفـــق عليهـــا بيـــنهم  -أي اخلـــوارج  –مـــن أصـــوهلم قـــال ابـــن حجـــر رمحـــه اهللا : 

حلـديث مطلقـا وهلـذا اسـتفهمت األخذ مبا دل عليه القرآن ورد ما زاد عليـه مـن ا
عائشــة معــاذة اســتفهام إنكــار وزاد مســلم يف روايــة عاصــم عــن معــاذه فقلــت ال 
ـــت وفهمـــت عائشـــة عنهـــا  ـــب العلـــم ال للتعن ولكـــين أســـأل أي ســـؤاال جمـــردا لطل

   )٢.( طلب الدليل فاقتصرت يف اجلواب عليه دون التعليل
 )٣(" ة"حروريــ : فـائــدة: " وقـــال الشــيخ األلبــاني رحمــه اهللا

" نسـبة إلـى حـروراء بلـدة علـى ميلـين مـن  حـروريمؤنث "
الكوفــــة ويقـــــال بالبلــــدة لمــــن يعتقــــد مــــذهب الخــــوارج  

بالبلدة   t"حروري" ألن أول فرقة منهم خرجوا على علي  
                                                 

) ، باب ال تقضي احلائض الصالة وقال جابر وأبـو سـعيد عـن النـيب  ٣١٥لبخاري برقم () أخرجه ا(١
) ، باب وجوب قضاء الصوم على احلائض ٣٣٥صلى اهللا عليه وسلم  تدع الصالة  ، ومسلم برقم (

 دون الصالة .
 ) .  ١/٤٢٢) فتح الباري ((٢
احلـائض تقضـي الصـوم وال تقضـي  ) حديث معاذة : " إVا سألت عائشة رضـي اهللا عنهـا : مابـالُ ٣(

الصالة ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟! قلت : لست حبرورية ، ولكن أسأل ، قالت : كان يصـيبنا ذلـك 
ــؤمر بقضــاء الصــالة " . أخرجــه  البخــاري ( eمــع رســول اهللا   ــؤمر بقضــاء الصــوم وال ن ) ، ١/٨٩فن

  ) . ١/١٨٢ومسلم (



  

 

٤٤٣    ابالزواج أحكام وآد

المـــذكورة فـاشـــتهروا بالنســـبة إليهـــا ، وهـــم فـــرق كثيـــرة  
ومـــن أصـــولهم المتفـــق عليهـــا بيـــنهم األخـــذ بمـــا دل عليـــه  

ـــاً ، ولهـــذا  القـــرآن ورد مـــ ا زاد عليـــه مـــن الحـــديث مطلقـ
استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار . كـذا فـي "فـتح  

  الباري" . 
وأقـــول : وإنكــــار عائشــــة عليهـــا إمــــا لعلمهــــا أVــــم كـــانوا يوجبــــون القضــــاء علــــى 
احلائض . فقد حكى ابـن عبـد الـرب القـول بـذلك عـن طائفـة مـن اخلـوارج ، وإمـا 

ك . وقــــد يقلــــدهم يف هــــذه الضــــاللة بعــــض لعلمهــــا بــــأن أصــــوهلم تقتضــــي ذلــــ
املعاصـــرين ممـــن يـــدعي اإلصـــالح ! فقـــد مسعـــت أحـــدهم يقـــول أنـــه أمـــر إحـــدى 
ــأن تصــلي وهــي حــائض ! حبجــة أVــا داخلــة يف عمــوم األدلــة اآلمــرة  املعلمــات ب
بالصـالة يف القـرآن ، ولـيس هنـاك أي دليـل ـ بزعمـه ـ يسـتثين احلـائض مـن ذلـك 

أعــرض ونــأى جبانبــه . فــإىل اهللا املشــتكى مــن فســاد فلمــا عارضــته Lــذا احلــديث 
# (الزمـــــان وطغيـــــان اجلهـــــل باســـــم العلـــــم ، så Î) ur ü@äÏ% öNßgs9 üw (#r ßâ Å¡ øÿ è? í Îû ÇÚ öëF{$# 

(# þq ä9$ s% $ yJ ¯RÎ) ß ø̀twU öcq ßs Î= óÁ ãB ÇÊÊÈ Iwr& öNßḡRÎ) ãNèd tbr ßâ Å¡ øÿ ßJ ø9$# Å̀3» s9ur ûw tbr áèãè ô± oÑ 

ÇÊËÈ (.)٢(اهـ .  )١(   
  ئض عليها فقط قضاء ما عليها من الصيام، وليس عليها قضاء الصالة .فاحلا

                                                 
  ) سورة البقرة .(١
  ) .١/٢٢١) إرواء الغليل ( (٢



  

 

٤٤٤    ابالزواج أحكام وآد

ــرب :  أن احلــائض بعــد طهرهــا ال تقضــي صــالة أيــام حيضــتها ال قــال ابــن عبــد ال
خالف يف ذلك بني علماء املسلمني فلزمت حجته وارتفـع القـول فيـه وقـد روى 

سـألتها أتقضـي وقتادة مجيعا عـن معـاذة العدويـة عـن عائشـة أن امـرأة  ،أبو قالبة
احلائض الصالة فقالت هلا عائشة أحرورية أنت قد كنا حنيض على عهـد رسـول 

 ،مث نطهــر فــال نــؤمر بقضــاء الصــالة وزاد بعضــهم ونــؤمر بقضــاء الصــوم eاهللا  
وهــذا إمجــاع أن احلــائض ال تصــوم  يف أيــام حيضــتها وتقضــي الصــوم وال تقضــي 

ا أمجـع املسـلمون عليـه فهـو الصالة ال خالف يف شـيء مـن ذلـك واحلمـد هللا ومـ
t̀B {: وقال اهللا عـز وجـل ،احلق واخلرب القاطع للعذر ur È, Ï%$ t± çÑ tAqßô §ç9$# . Ï̀B Ïâ ÷è t/ 

$ tB tû̈ü t6s? ã& s! 3ìyâ ßgø9$# ôì Î6 F tÉur ué öçxî È@ãÎ6yô tûü ÏZ ÏB ÷sßJ ø9$# ¾Ï& Îk!uq çR $ tB 4í ¯<uq s? ¾Ï& Î#óÁ çRur zN̈Yygy_ ( 
ôN uä!$ yô ur # ·éçÅÁ tB ÇÊÊÎÈ (.)١ (  

واملؤمنـــون هنــــا اإلمجــــاع ألن اخلــــالف ال يكـــون معــــه ســــبيل املــــؤمنني ألن بعــــض 
املــــــؤمنني مؤمنــــــون وقــــــد اتبــــــع املتبــــــع ســــــبيلهم وهــــــذا واضــــــح يغــــــين عــــــن القــــــول 

  )١.اهـ.( فيه
  مسألة : هل تقضي احلائض شيئاً من الصالة بعد طهرها .

أو يف آخــر وإن حاضــت امــرأة يف أول وقــت الصــالة  قــال ابــن حــزم رمحــه اهللا :
وهــو قــول أيب  ،الوقــت صــلت تلــك الصــالة ســقطت عنهــا وال إعــادة عليهــا فيهــا

                                                 
  ) سورة النساء .(١
 ) .٢٢/١٠٧) التمهيد ((١



  

 

٤٤٥    ابالزواج أحكام وآد

ومحـــــاد بـــــن أيب  ،وبـــــه قـــــال حممـــــد بـــــن ســـــريين ،وأصـــــحابنا ،واألوزاعـــــي ،حنيفـــــة
     ،وإسحاق عليها القضاء ،وقتادة ،والشعيب ،وقال النخعي ،سليمان

قولنا  :علي برهان قال، إن أمكنها أن تصليها فعليها القضاء :وقال الشافعي   
 eحمـدودا أولـه وآخـره وصـح أن رسـول اهللا  هو أن اهللا تعاىل جعل للصالة وقتاً 

إىل آخـر وقتهـا  صلى الصـالة يف أول وقتهـا ويف آخـر وقتهـا فصـح أن املـؤخر هلـا
لــيس عاصــيا ألنــه عليــه الســالم ال يفعــل املعصــية فــإذ ليســت عاصــية فلــم تتعــني 

فإذا مل تتعـني عليهـا حـىت حاضـت فقـد سـقطت  الصالة عليها بعد وهلا تأخريها
ولو كانت الصالة جتب بأول الوقت لكان من صالها بعـد مضـي مقـدار  ،عنها

تأديتها من أول وقتها قاضيا هلا ال مصليا وفاسقا بتأخريها عن وقتها ومؤخرا هلا 
  )١.اهـ (وهذا باطل ال اختالف فيه من أحد ،عن وقتها

 خماطبـــةوغـــريهم وليســـت احلـــائض  أصـــحابنان قـــال  اجلمهـــور مـــوقـــال النـــووي: 
   )١. (منا جيب عليها القضاء بأمر جديدإبالصيام يف زمن احليض و 

وال تتم املنازعة يف االسـتدالل بعـدم األمـر علـى عـدم وجـوب وقال الشوكاني : 
أو وجـود دليـل يـدل علـى  األداءالقضاء إال بعـد تسـليم أن القضـاء جيـب بـدليل 

وقـــد ذهـــب  ،لـــة تنـــدرج حتتهـــا احلـــائض والكـــل ممنـــوعوجـــوب قضـــاء الصـــالة دال
اجلمهــــور كمــــا قالــــه النــــووي إىل أنــــه ال جيــــب القضــــاء علــــى احلــــائض إال بــــدليل 

    )٢. (جديد 

                                                 
 ) .٢/١٧٥) احمللى ((١
 ) .٤/٢٦) شرح النووي على صحيح مسلم ((١
  ).١/٣٥٤) نيل األوطار ((٢



  

 

٤٤٦    ابالزواج أحكام وآد

وســـئل الشـــيخ حممـــد صـــاحل العثيمـــني رمحـــه اهللا : إذا حاضـــت املـــرأة بعـــد دخـــول 
  وقت الصالة فما احلكم ؟ وهل تقضي الصالة عن وقت احليض ؟

حدث احليض بعد دخول وقت الصالة كأن حاضـت بعـد الـزوال فأجاب : إذا 
بنصــف ســاعة مــثالً فإVــا بعــد أن تتطهــر مــن احلــيض تقضــي هــذه الصــالة الــيت 

ِإنَّ الصَّــَالَة َكانَـــْت َعَلـــى اْلُمـــْؤِمِنيَن   {: دخــل وقتهـــا وهــي طـــاهرة لقولــه تعـــاىل 
  )١. ( }ِكَتابًا مَّْوُقوتًا

، يف احلديث الطويل :" أليسـت  eوله وال تقضي الصالة عن وقت احليض لق
إذا حاضــــت مل تصــــل ومل تصــــم ؟" . وأمجــــع أهــــل العلــــم علــــى أVــــا ال تقضــــي 

  الصالة اليت فاتتها أثناء مدة احليض .
أمـــا إذا طهـــرت وكـــان باقيـــاً مـــن الوقـــت مقـــدار ركعـــة فـــأكثر فإVـــا تصـــلي ذلـــك 

أن :" مـــن أدرك ركعـــة مـــن العصـــر قبـــل  eالوقـــت الـــذي طهـــرت فيـــه لقولـــه 
. فـإذا طهـرت وقـت العصـر أو قبـل طلـوع تغرب الشمس فقد أدرك العصـر " 

الشــمس وكــان باقيــاً علــى غــروب الشــمس أو طلوعهــا مقــدار ركعــة فإVــا تصــلي 
   )١العصر يف املسألة األوىل والفجر يف املسألة الثانية . (

+ @ +  
 

 

                                                 
 ) .١٠٣) سورة النساء آية (  (١
 ) .٤/٢٧٦) جمموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمني (  (١



  

 

٤٤٧    ابالزواج أحكام وآد

 
ض إذا طهــرت قبــل الفجــر ونــوت الصــيام وصــامت هــذا اليــوم ، فصــيامها احلــائ

  صحيح .
أVا لو طهرت قبل الفجر ونوت صح صومها يف قول اجلمهور قال ابن حجر : 

  )١.( وال يتوقف على الغسل خبالف الصالة
وسئل الشـيخ صـاحل بـن فـوزان بـن عبـد اهللا الفـوزان : إذا كانـت املـرأة حائضـاً يف 

فرتة نفاس وطهرت من ذلـك بعـد الفجـر مـن أحـد أيـام رمضـان رمضان يف آخر 
؛ فهـــل عليهـــا أن تكمـــل صـــيام ذلـــك اليـــوم أم ال ؟ ومـــاذا عليهـــا أن تفعـــل لـــو 
اغتســلت وبــدأت يف الصــيام مث ظهــر شــيء مــن ذلــك بعــد انتهــاء املــدة املعتــادة 

  لكل من احليض والنفاس ؛هل تقطع صيامها،أم ال يؤثر ذلك عليه ؟
النسـبة للنقطـة األوىل مـن السـؤال ، وهـي مـا إذا طهـرت احلـائض أما ب فأجاب :

يف أثنـاء النهــار أو النفســاء طهـرت ؛ فإVــا تغتســل وتصـلي وتصــوم بقيــة يومهــا ، 
ــذي يلزمهــا . وأمــا النقطــة الثانيــة ،  مث تقضــي هــذا اليــوم يف فــرتة أخــرى . هــذا ال

اً ؛ فإVـا ال وهي إذا انقطع دمها من احليض مث اغتسـلت مث رأت بعـد ذلـك شـيئ
تلفت إليه ؛ لقول أم عطيـة رضـي اهللا عنهـا :" كنـا ال نعـد الكـدرة والصـفرة بعـد 

  الطهر شيئاً " ؛ فال تلتفت إىل ذلك .
  أما بالنسبة للنفساء :

                                                 
  ) .٤/١٩٢) فتح الباري ((١



  

 

٤٤٨    ابالزواج أحكام وآد

فــإذا كانــت انقطــع دمهــا قبــل األربعــني ، مث اغتســلت ، مث عــاد إليهــا شــيء فإVــا 
اس ، ال يصح معه صوم وال صـالة تعترب نفساء ، وهذا الذي عاد يعترب من النف

  مادام موجوداً ؛ ألنه عاد يف فرتة النفاس .
أما إذا كانت تكاملت األربعني ، واغتسـلت ، مث عـاد إليهـا شـيء بعـد األربعـني 
؛ فإVــا ال تلتفــت إليــه ؛ إال إذا صــادف أيــام عادNــا قبــل النفــاس ؛ فإنــه يكــون 

ا أكملــــت عــــادة احلــــائض حيضــــاً احلاصــــل أن هــــذا البــــد فيــــه مــــن تفصــــيل : إذ
  واغتسلت ، مث رأت شيئاً بعد ذلك ، ال تلتفت إليه .

ــت عادNــا مل تكمــل ، ورأت طهــراً يف أثنــاء العــادة ، واغتســلت مث عــاد  وإذا كان
إليها الدم ، فإVا تعتربه حيضاً ؛ ألنـه جاءهـا يف أثنـاء العـادة . وكـذلك النفسـاء 

نه يعترب نفاساً ، وإن كان عـاد إليهـا بعـد إذا كان عاد إليها يف فرتة األربعني ؛ فإ
متــام األربعــني ؛ فإVــا ال تعتــربه شــيئاً ؛ إال إذا صــادف أيــام حيضــها قبــل النفــاس 

  )١وقبل احلمل . (

+ @ +  
 

ال حــرج إن شــاء اهللا مــن اســتخدام صــبغات الشــعر كاحلنــاء والكــتم وغريهــا مــن 
دامـــت ختلـــو مـــن خـــداع أو تلبـــيس وأمـــا التـــزين للـــزوج الصـــبغات الغـــري طبيعيـــة ما

   .بذلك فال بأس إن شاء اهللا ، وعليها أن تتجنب اللون األسود 

                                                 
  ) .١٩٩، ٣/١٩٨اوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان ( ) املنتقى من فت (١



  

 

٤٤٩    ابالزواج أحكام وآد

أيت بــأيب قحافــة أو جــاء عــام الفــتح أو يــوم  :قــال  tعــن جــابر ،عــن أيب الــزبريف
قــال ف ،فــأمر أو فــأمر بــه إىل نســائه ،الفــتح ورأســه وحليتــه مثــل الثغــام أو الثغامــة

  )١(. "واجتنبوا السواد هذا بشيءغيروا ":  e رسول اهللا
واحلناء عند وضعها على الرأس متنع وصول املاء يف الوضوء إال إذا غسلت 
احلناء قبل الوضوء ، ولكن احلائض ليس عليها صالة يف حال حيضها فلها 

  التزين باحلناء خالل احليض .
كم التزين عن ح :رحمه اهللا تعالى وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين 
  بالحناء ؟ وفعل ذلك والمرأة حائض ؟

التزين باحلناء ال بأس به السيما للمرأة املتزوجة اليت تتزين به لزوجها  فأجاب :
، وأما غري املتزوجة فالصحيح أنه مباح هلا إال أVا ال تبديه للناس ألنه من 

  الزينة .
من النساء هل وفعل ذلك يف وقت احليض ال بأس به ، وقد كثر السؤال عنه 

  جيوز للمرأة أن حتين رأسها أو يديها أو رجليها وهي حائض ؟ 
واجلواب على ذلك : أن هذا ال بأس به واحلناء كما نعلم يعقبه أثر تلوين 

فإذا بالنسبة ملوضعه واللون هذا ال مينع من وصول املاء إىل البشرة كما يتوهم 
  )١لونة وهذا ال بأس به . (غسلته املرأة أول مرة زال جرمه وبقيت آثاره امل

  
                                                 

 ) ،باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو محرة وحترميه بالسواد   ٢١٠٢) رواه مسلم برقم ((١
  ) .٤/٢٨٨) جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد صاحل العثيمني ( ١(



  

 

٤٥٠    ابالزواج أحكام وآد

+ @ +  
  حج الحائض والنفساء

 
 

وَلَدْت أمساء بنت ُعمـيس زوجـة أيب بكـر الصـديق رضـي اهللا عنهمـا بـذي 
أن تغتســـل، وتســـتنفر بثـــوب  eاحلُليفـــة حممـــد بـــن أيب بكـــر، فأمرهـــا رســـول اهللا 

  . )١(وُحترم وNُِلَّ 
خــــريهم عنــــد اإلحــــرام بــــني األنســــاِك  eنــــه إ مثقــــال ابــــن قــــيم اجلوزيــــة : 

الثالثــة، مث نــدLم عنــد ُدنــوِّهم مــن مكــة إىل فســخ احلــج والقــران، وولَــَدْت أمســاء 
بنت ُعميس زوجة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما بذي احلُليفة حممد بن أيب 

  .  أن تغتسل، وتستنفر بثوب وُحترم وNُِلَّ  eبكر، فأمرها رسول اهللا 
إحداها: غسُل احملرم، والثانيـة: أن احلـائَض   ِقصتها ثالُث ُسنن: وكان يف

  تغتسل إلحرامها، والثالثة: أن اإلحرام يصحُّ من احلائض.
مث سار رسول اهللا وهو يلـيب بتلبيتـه املـذكورة ، والنـاس معـه يزيـدون فيهـا وينقصـون ،  

  )  ١وهم يقرهم وال ينكر عليهم  .(
املرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم بن باز :  وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز

الرتوية وأكملت أركان احلج عدا الطواف والسعي إال أVا الحظت أVا طهرت 

                                                 
 غريه.) و ١٢١٨) وقصتها جاءت يف حديث جابر الطويل يف صحيح مسلم برقم (١(

 ) زاد املعاد .(١



  

 

٤٥١    ابالزواج أحكام وآد

مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي طواف 
  احلج ؟ 

س نعــم إذا نفســت يف اليــوم الثــامن مــثالً فلهــا أن حتــج وتقــف مــع النــا فأجــاب :
يف عرفات ومزدلفة وهلا أن تعمل ما يعمل الناس من رمى اجلمار والتقصري وحنـر 
اهلدي وغري ذلك ويبقى عليها الطـواف والسـعي تؤجلـه حـىت تطهـر فـإذا طهـرت 
بعد عشرة أيـام أو أقـل اغتسـلت وصـلت وصـامت وطافـت وسـعت ولـيس ألقـل 

كثــر لكـــن النفــاس حــد حمـــدود فقــد تطهــر يف عشـــرة أيــام أو أقــل مـــن ذلــك أو أ
Vايتــه أربعــون فـــإذا متــت األربعـــون ومل ينقطــع الـــدم فإVــا تعتـــرب نفســها يف حكـــم 
الطاهرات تغتسـل وتصـلي وتصـوم وتعتـرب الـدم الـذي بقـى معهـا علـى الصـحيح ـ 
دم فساد ـ تصلي معه وتصوم وحتل لزوجهـا لكنهـا جتتهـد يف الـتحفظ منـه بقطـن 

بــني الظهــر والعصــر واملغــرب وحنــوه وتتوضــأ لوقــت كــل صــالة وال بــأس أن جتمــع 
  )١محنة بنت جحش بذلك . ( rوالعشاء كما أوصى النيب 
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ال نـذكر إال  rخرجنـا مـع النبـي  " :عن عائشة قالت  ،عن القاسم بن حممد

مـا  :فقـال ،وأنا أبكـي rالحج فلما جئنا سرف طمثت فدخل علي النبي  
 ؟لعلـــك نفســـت :قـــال ، أنـــي لـــم أحـــج العـــاملـــوددت واهللا :قلـــت ؟يبكيـــك

                                                 
 ) لسماحة الشيخ ابن باز .١٣٥، ١/١٣٤) الفتاوى ـ كتاب الدعوة (  (١



  

 

٤٥٢    ابالزواج أحكام وآد

فإن ذلك شيء كتبه اهللا على بنـات آدم فـافعلي مـا يفعـل  :قال ،نعم :قلت
  )١.( "أن ال تطوفي  بالبيت حتى تطهري

واحلديث ظاهر يف Vي احلائض عن الطواف حىت ينقطع دمها قال ابن حجر : 
بطالن الطواف  ألن النهي يف العبادات يقتضي الفساد وذلك يقتضي ،وتغتسل
  .ويف معىن احلائض اجلنب واحملدث وهو قول اجلمهور  ،لو فعلته

إذا طافــت املــرأة ثالثــة أطــواف فصــاعدا مث حاضــت  :وروي عــن عطــاءمث قــال : 
  ) ٢.( أجزأ عنها


 

جواب هذه املسألة هو جواب األوىل وهو أن املـرأة تقـول إVـا طافـت : فأجاب 
وهــــي حــــائض : مجهــــور العلمــــاء ال يصــــححون هــــذا الطــــواف ألVــــا حــــائض ، 
فمــادام أVــا ال تصــلي وال تصــوم فكــذلك ال يصــح طوافهــا ألن الطــواف بالبيــت 

  قال لعائشة : rصالة وألن الرسول 
فطوافهــا  في بالبيــت حتـى تطهـري "" افعلـي مـا يفعـل الحــاج غيـر أن ال تطـو 

عنـد اجلمهــور وجــوده كعدمـه بــل حيــرم عليهــا أن تـدخل املســجد وهــي حــائض ، 
  ) ١(واخلالف كما أشرنا إليه يف جواب املسألة األوىل . 

                                                 
) ، بـــاب بيـــان ١٢١١) ، بـــاب تـــرك احلـــائض الصـــوم ، ومســـلم بـــرقم (٢٩٨) رواه البخـــاري بـــرقم ((١

 وجوه اإلحرام .   
  ) .٣/٥٠٥) فتح الباري ((٢
  ) برنامج نور على الدرب باإلذاعة . (١



  

 

٤٥٣    ابالزواج أحكام وآد

  وسئل الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ :
عـــن امـــرأة حجـــت وحاضـــت قبـــل طـــواف اإلفاضـــة وملـــا أراد رفقتهـــا الســـفر إىل 

كلت وليها يطوف عنها طواف اإلفاضة ويسعى عنها ففعل ، وسـافروا بالدهم و 
  إىل بلدهم : فهل تصح الوكالة يف مثل هذا ؟ مع العلم أن هذه احلجة نفل .

ظاهر كالم الفقهاء جواز مثل هذا إذا كـان احلـج نفـًال، والـذي وكلتـه  فأجاب :
. واهللا قـــد حـــج تلـــك الســـنة وفـــرغ مـــن أعمـــال احلـــج ؛ وال ســـيما عنـــد احلاجـــة 

  ) ١(أعلم . 
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للحائض أن تنفر من مكة بعد انتهاء مناسك احلـج، كمـا  rرخص رسول اهللا 

  ثبت أن صفية رضي اهللا عنها نفرت بعد أن حاضت قبل طواف الوداع .  
 rأن عائشـــة زوج النــــيب   ،عـــروة بــــن الـــزبري وأبــــو ســـلمة بــــن عبـــد الــــرمحنفعـــن 
Nــيب  أخرب ــت حيــي زوج الن فقــال  ،حاضــت يف حجــة الــوداع rمــا أن صــفية بن

إVــــا قــــد أفاضــــت يــــا رســــول اهللا وطافــــت  :فقلــــت، أحابســــتنا هــــي  rالنــــيب  
  )١.("فلتنفر":  rفقال النيب   ،بالبيت

                                                 
 ) .٦١، ٤/٦٠اوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ ( ) فت (١
)، بــاب وجــوب طــواف ١٢١١) ،بــاب حجــة الــوداع، ومســلم بــرقم (١٤٤٠) رواه البخــاري بــرقم ((١

  الوداع وسقوطه عن احلائض  .



  

 

٤٥٤    ابالزواج أحكام وآد

فــإذا حاضـــت املـــرأة أو نفســت بعـــد طـــواف اإلفاضـــة تنفــر ولـــيس عليهـــا طـــواف 
  ده املؤمنني .وداع ، وهذا من تيسري اهللا تعاىل لعبا

يا رسول اهللا إن صـفية  : eأVا قالت لرسول اهللا  رضي اهللا عنها، عن عائشةو 
لعلهـا تحبسـنا ألـم تكـن قـد ":  eفقـال رسـول اهللا   ،بنت حيي قـد حاضـت

  )١.(" طافت معكن  بالبيت قالوا بلى قال فاخرجن

يأت به وألن  فدل على أن هذا الطواف ال بد منه وأنه حابس ملن مل قال ابن قدامة :
  )١.(احلج أحد النسكني فكان الطواف ركنا كالعمرة 

رخص للحـائض أن تنفـر  :عن عبد اهللا بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قالو 
وكان بن عمر يقول في أول أمره إنها ال تنفر ثم سمعته يقـول  ،إذا حاضت

  ) ٢.( رخص لهن rتنفر إن رسول اهللا  
ناس أن يكـون آخـر عهـدهم بالبيـت إال  أنـه ال مر: أقال أيضاً، عن بن عباس و 

  ) ٣.( خفف عن املرأة احلائض

                                                 
)، باب وجوب ١٢١١)، باب املرأة حتيض بعد اإلفاضة، ومسلم برقم (٣٢٢) رواه البخاري برقم ((١
  اف الوداع وسقوطه عن احلائض  .طو 

  ) .٣/٢٢٦) املغين ((١
 )، باب املرأة حتيض بعد اإلفاضة، وبنحوه أخرجه مسلم .٣٢٣) رواه البخاري برقم ((٢
) ، بــــاب وجــــوب ١٣٢٨) ، بــــاب طــــواف الـــوداع ، ومســــلم بــــرقم (١٦٦٨) رواه البخـــاري بــــرقم ((٣

 طواف الوداع وسقوطه عن احلائض .



  

 

٤٥٥    ابالزواج أحكام وآد

 ،فقد ترك فرضا الزما فعليه أن يؤديه البيتفمن خرج ومل يودع  ابن حزم :قال و 
روينا من طريق وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن أيب الزبري بن عبد اهللا أن قوما 

علي ومل خيص : قال ، نفروا ومل يودعوا فردهم عمر بن اخلطاب حىت ودعوا
  )١.( عمر موضعا من موضع

  وسئل مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا تعاىل :
  كيف يتم وداع احلائض والنفساء ؟

لـيس علـى احلـائض والنفسـاء وداع ملـا ثبـت عـن ابـن عبـاس رضـي اهللا  فأجـاب :
 " أمر الناس أن يكون آخر عهـدهم بالبيـت إال أنـه خفـف عـنعنهما قال : 

  ) ١(متفق عليه .. والنفساء يف حكمها عند أهل العلم .  المرأة الحائض "
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فلمــــا كــــان ": ذكــــر البخــــاري قصــــة عائشــــة يف احلــــج عنــــدما حاضــــت، فقــــال 

بسرف، حاضـت عائشـُة رضـي اهللا عنهـا، وقـد كانـت أهلـت بعمـرة، فـدخل 
؟ قالـت: نعـم،  "مايبكيك لعلك نفستِ "وهي تبكي، قال:  eعليها النبي 

                                                 
 . )٧/١٧١) احمللى ((١
 ) لسماحة الشيخ ابن باز . ١/١٣٧) الفتاوى ـ كتاب الدعوة (  (١



  

 

٤٥٦    ابالزواج أحكام وآد

هذا شيٌء كتبه اهللا علـى بنـات آدم، افعلـي مـا يفعـل الحـاج، غيـر أن "قال: 
  )١(."التطوفي بالبيت

قــال عيــاض وغــريه : الصــواب يف اجلمــع بــني الروايــات "قــال احلــافظ يف الفــتح: 
نها، املختلفة عن عائشة أVا أحرمت باحلج كما هو ظاهر رواية القاسم وغريه ع

ــــزل قـــول عـــروة عنهـــا  مث فســـخته إىل العمـــرة ملـــا فســـخ الصـــحابة، وعلـــى هـــذا يتن
فلما حاضـت، وتعـذر عليهـا التحلـل مـن العمـرة ألجـل احلـيض  "أحرمت بعمرة"

وجاء وقت اخلروج إىل احلج أدخلت احلج على العمرة فصـارت قارنـة واسـتمرت 
((طوافك  :عند مسلمإىل أن حتللت، وعليه يدل قوله هلا يف رواية طاوس عنها 

فمعنــاه ((هــذه مكــان عمرتــك))  وأمــا قولــه هلــا: يســعك لحجــك وعمرتــك))،
العمرة املنفردة اليت حصل لغريها التحلل منها مبكة مث أنشؤوا احلج منفرداً، فعلى 

  )١(هذا فقد حصل لعائشة عمرتان)) إىل آخر كالمه رمحه اهللا تعاىل.
  قال ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا : 

  : ث عائشة هذا يُؤخذ منه أصول عظيمة من أصول املناسكوحدي
  . : اكتفاء القارن بطواف واحد وسعي واحد أحدها
، كمـا أن حـديث صـفيَّة زوج  : سقوُط طواِف القدوم عـن احلـائض الثاين

  أصل يف ُسقوط طواف الوداع عنها. eالنيب 

                                                 
  ) .١٢١١)، ومسلم يف احلج برقم (٢٩٤أخرجه البخاري يف كتاب احليض () احلديث بطوله (١
  . )٤/٤٤٧/٤٤٨فتح الباري ( ) (١



  

 

٤٥٧    ابالزواج أحكام وآد

للطـاهر، : أن إدخال احلجِّ على العمرة للحائض جائز، كما جيوز  الثالث
  وأوىل، ألVا معذورة حمتاجة إىل ذلك.

  الرابع: أن احلائض تفعل أفعال احلج كلها، إال أVا ال تطوُف بالبيت.
  اخلامس: أن التنعيم ِمن احلل.

  السادس: جواُز عمرتني يف سنة واحدة، بل يف شهر واحد.
احلــج  لَ دخِ الســابع: أن املشــروَع يف حــق املتمتِّــع إذا مل يــأمن الفــوات أن يُــ

  على العمرة، وحديث عائشة أصل فيه.
الثــامن: أنــه أصــل يف العمــرة املكيــة، ولــيس مــع مــن يســتحبُّها غــريه، فــإن 

مل يعتمــر هــو وال أحــد ممــن حــج معــه مــن مكــة خارجــاً منهــا إال عائشــة  eالنــيب
وحدها فجعل أصحاُب العمرة املكيـة قصـة عائشـة أصـًال لقـوهلم، وال داللـة هلـم 

إمـــا أن تكـــون قضــــاًء للعمـــرة املرفوضـــة عنـــد مـــن يقـــول: إVــــا فيهـــا فـــإن عمرNـــا 
 رفضــتها، فهــي واجبــة قضــاًء هلــا أو تكــون زيــادة حمضــة وتطييبــاً لقلبهــا عنــد مــن

يقول: إVـا كانـت قارنـة، وإن طوافهـا وسـعيها أجزأهـا عـن حجهـا وعمرNـا، واهللا 
  )١(أعلم.

املرأة ، وعند  وسئل الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان : إذا حجت
  قدومها إىل مزدلفة ؛جاءها العذر الشرعي ؛فما احلكم يف ذلك ؟

فأجاب : إذا أصاب املرأة احلـيض وهـي حمرمـة ؛ فإVـا تفعـل مـا يفعـل احلـاج مـن 
الوقوف بعرفة واملبيـت مبزدلفـة واملبيـت مبـىن ورمـي احلجـار والتقصـري مـن رأسـها ؛ 

                                                 
  ) زاد املعاد .(١



  

 

٤٥٨    ابالزواج أحكام وآد

ىت تطهـر مـن حيضـها وتغتسـل ، مث إال أVا تؤخر الطـواف بالبيـت لإلفاضـة ، حـ
تطــوف لإلفاضــة ؛ ألن أم املــؤمنني عائشــة رضــي اهللا عنهــا حاضــت وهــي حمرمــة 

" افعلـــي مـــا يفعـــل الحـــاج ؛ غيـــر أن ال تطـــوفي : rفقـــال هلـــا  rمـــع النـــيب 
  )١. (بالبيت حتى تطهري "
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نفســــت أســــماء بنــــت عمــــيس " :قالــــت  ،شــــة رضــــي اهللا عنهــــاعــــن عائ      
أبـــا بكـــر يأمرهـــا أن  eبمحمـــد بـــن أبـــي بكـــر بالشـــجرة فـــأمر رســـول اهللا  

    )١.( "تغتسل وتهل
وسئل الشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن اجلـربين : عـن املـرأة املتمتعـة إذا أحرمـت . 

ــت احلــرام جاءهــا احلــيض .فمــاذا تفعــل . وهــ ل حتــج قبــل أن مث قبــل وصــوهلا البي
  تعتمر ؟

تبقــى علــى إحرامهــا بــالعمرة فــإن طهــرت قبــل اليــوم التاســع وأمكنهــا فأجــاب : 
إمتام عمرNـا أمتتهـا . مث أحرمـت بـاحلج وذهبـت إىل عرفـة إلكمـال بقيـة املناسـك 

                                                 
  ) .٣/١٨٥) املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان (  (١
  باب إحرام النفساء واستحباب اغتساهلا لإلحرام وكذا احلائض .     ) ،١٢٠٩ه مسلم برقم () روا(١



  

 

٤٥٩    ابالزواج أحكام وآد

" اللهـم إنـي فإن مل تطهر قبل يـوم عرفـة فإVـا تـدخل احلـج علـى العمـرة بقوهلـا :
وتقـف مـع النـاس وتكمـل األعمـال  )١ري قارنة(فتص أحرمت بحج مع عمرتي "

وتكفيهــا إحرامهــا وطوافهــا يــوم العيــد أو بعــده للزيــارة وســعيها عــن احلــج والعمــرة 
  )٢وعليها هدي قران كما على املتمتع . (

خــريهم عنــد اإلحــرام بــني األنســاِك  eنــه إمث قــال ابــن القــيم رمحــه اهللا : 
ىل فســخ احلــج والقــران، وولَــَدْت أمســاء الثالثــة، مث نــدLم عنــد ُدنــوِّهم مــن مكــة إ

بنت ُعميس زوجة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما بذي احلُليفة حممد بن أيب 
  . )١(أن تغتسل، وتستنفر بثوب وُحترم وNُِلَّ  eبكر، فأمرها رسول اهللا 

  وكان يف ِقصتها ثالُث ُسنن: 
هـا، والثالثـة: أن إحداها: غسُل احملرم، والثانية: أن احلائَض تغتسـل إلحرام

  اإلحرام يصحُّ من احلائض.
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جيوز للمرأة أن تستعمل احلبوب اليت متنع احلمـل بشـرط أن ال يرتتـب عليـه ضـرر 
مـــن ذلـــك وبـــإذن زوجهـــا ، وأن ال يكـــون بشـــكل دائـــم بـــل يكـــون للحاجـــة وإذا  

  كانت تضرر من احلمل ألسباب صحية .
                                                 

  ) مسيت قارنة ألVا ساقت معها اهلدي . (١
  ) .٨٦٧) اليمامة (  (٢
  ) وغريه.١٢١٨) وقصتها جاءت يف حديث جابر الطويل يف صحيح مسلم برقم (٣(



  

 

٤٦٠    ابالزواج أحكام وآد

  حممد صاحل العثيمني رمحه اهللا تعاىل :سئل الشيخ 
  عن حكم استعمال حبوب منع احليض ؟

اســــتعمال املــــرأة حبــــوب منــــع احلــــيض إذا مل يكــــن عليهــــا ضــــرر مــــن  فأجــــاب :
  الناحية الصحية ، فإنه ال بأس به ، بشرط أن يأذن الزوج بذلك .

دم ولكن حسب ما علمته أن هذه احلبوب تضر املـرأة ، ومـن املعلـوم أن خـروج 
احلــــيض خــــروج طبيعــــي ، والشــــيء الطبيعــــي إذا منــــع يف وقتــــه ، فإنــــه ال بــــد أن 
حيصل من منعه ضـرر علـى اجلسـم ، وكـذلك أيضـاً مـن احملـذور يف هـذه احلبـوب 
أVـــا ختلـــط علـــى عادNـــا ، فتختلـــف عليهـــا ، وحينئـــٍذ تبقـــى يف قلـــق وشـــك مـــن 

ا حـرام ولكـين ال صالNا ومـن مباشـرة زوجهـا وغـري ذلـك ، وهلـذا أنـا ال أقـول إVـ
  أحب للمرأة أن تستعملها خوفاً من الضرر عليها .

دخــل عــام حجــة  rوأقــول : ينبغــي للمــرأة أن ترضــى مبــا قــدر اهللا هلــا ، فــالنيب 
الــوداع علــى أم املــؤمنني عائشــة رضــي اهللا عنهــا وهــي تبكــي وكانــت قــد أحرمــت 

كتبــه   " هــذا شــيءقــال : نعــم قــال : " مالــك لعلــك نفســت ؟"بــالعمرة فقــال :
فالـــذي ينبغـــي للمـــرأة أن تصـــرب وحتتســـب ، وإذا تعـــذر  اهللا علـــى بنـــات آدم "

عليهــا الصــوم والصــالة مــن أجــل احلــيض ، فــإن بــاب الــذكر مفتــوح وهللا احلمــد ، 
ــــالقول  ــــذكر اهللا وتســــبح اهللا ســــبحانه وتعــــاىل ، وتتصــــدق وحتســــن إىل النــــاس ب ت

  ) ١(والفعل ، وهذا من أفضل األعمال .

يخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا عن امرأة تضع معها دواء وقـت مسألة : سئل ش
ــذلك نفــوذ املــين يف جمــاري احلبــل فهــل ذلــك جــائز حــالل أم ال؟  اeامعــة متنــع ب

                                                 
  ) . ٤/٢٨٣يمني () جمموع  فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عث (١



  

 

٤٦١    ابالزواج أحكام وآد

وهل إذا بقـي الـدواء معهـا بعـد اجلمـاع ، ومل خيـرج جيـوز هلـا الصـالة والصـوم بعـد 
  الغسل أم ال ؟ 

وأمـا ذلك الدواء يف جوفهـا،  فأجاب: أما صومها وصالNا فصحيحة، وإن كان
  )١جواز ذلك ففيه نزاع بني العلماء، واألحوط أنه ال يفعل واهللا أعلم .(
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عـن غسـلها مـن احملـيض  eأن امـرأة سـألت النـيب  رضـي اهللا عنهـا، عن عائشة 

: قالـت  "،خـذي فرصـة مـن مسـك فتطهـري بهـا" :قـال نفأمرها كيف تغتسـل
ــف أتطهــرك ــف: قالــت  " ،تطهــري بهــا" :قــال  ؟ي ســبحان اهللا   " :قــال ؟كي

  )١.( "تتبعي بها أثر الدم :فقلت ،فاجتبذتها إلي  "،تطهري
عـــن غســـل  eســألت النـــيب   )٢(أن أمســـاءوقــد تقـــدم حـــديث عائشــة الســـابق: 

ثـم  ،تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهـور" :فقـال  ،احمليض

                                                 
  ) .٢١/٢٩٧) جمموع الفتاوى ((١
ـــرقم () (١ ـــف تغتســـل ٣٠٨رواه البخـــاري ب ) ، بـــاب دلـــك املـــرأة نفســـها إذا تطهـــرت مـــن احملـــيض وكي

) ، بـاب اسـتحباب اسـتعمال املغتسـلة مـن ٣٣٢وتأخذ فرصة ممسـكة فتتبـع أثـر الـدم ، ومسـلم بـرقم (
  احليض فرصة من مسك يف موضع الدم .  

  َكْل رضي اهللا عنها .) بنت شَ (٢



  

 

٤٦٢    ابالزواج أحكام وآد

ثـم تصـب  ،فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلـغ شـؤون رأسـهاتصب على رأسها 
  )١. ("ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها ،عليها الماء
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  النفاس : هو الدم الذي خيرج من املرأة بعد الوالدة .

قــال الشــيخ الســعدي رمحــه اهللا : وأمــا الــدم الــذي خيــرج بغــري ســبب الــوالدة فقــد 
وعادتـــه أن األنثـــى إذا صـــلت للحمـــل والـــوالدة يأتيهـــا احلـــيض أجـــرى اهللا ســـنته 

غالباً يف أوقـات معلومـة حبسـب حاهلـا وطبيعتهـا ولـذلك مـن حكمـة وجـود منهـا 
أنــه أحــد أركــان مــادة حيــاة اإلنســان ففــي بطــن األم يتغــذى بالــدم وهلــذا يــنجس 
 غالبــاً يف احلمــل وإذا كــان هــذا أصــله وهــو الواقــع املوجــود عــرف أن أصــل الــدم

اخلـــارج مـــن األنثـــى حـــيض ألن وجـــوده يف وقتـــه يـــدل علـــى الصـــحة واالعتـــدال 
وعدمـــه يـــدل علـــى ضـــد ذلـــك وهـــذا املعـــىن متفـــق عليـــه بـــني أهـــل العلـــم بالشـــرع 
والعلم بالطب بل معارف الناس وعوائدهم وجتارLم دلتهم على ذلـك ، ولـذلك 

روفـــــة قـــــال العلمـــــاء يف حـــــده هـــــو دم طبيعـــــة وجبلـــــة يـــــأيت األنثـــــى يف أوقـــــات مع
والتســمية تابعــة لــذلك والشــارع أقــر النســاء علــى هــذه التســمية هلــذا الــدم اخلــارج 
مــــنهن وعلــــق عليــــه مــــن األحكــــام الشــــرعية مــــا علــــق ، ففهــــم النــــاس عنــــه هــــذه 

                                                 
) ، بــاب اســتحباب اســتعمال املغتســلة مــن احلــيض فرصــة مــن مســك يف ٣٣٢) رواه مســلم بــرقم ((١

  موضع الدم .



  

 

٤٦٣    ابالزواج أحكام وآد

ــت ألن احلكــم يــدور مــع  األحكــام وعلقوهــا علــى وجــود هــذا الــدم ومــىت زال زال
نـــه ال حـــد ألقـــل علتـــه وجـــوداً فلهـــذا كـــان الصـــحيح بـــل الصـــواب املقطـــوع بـــه أ

احلـــيض ســـناً وزمنـــاً وال ألكثـــره وال ألقـــل الطهـــر بـــني احليضـــتني بـــل احلـــيض هـــو 
وجــود الــدم والطهــر فقــده ولــو زاد أو نقــص أو تــأخر أو تقــدم لظــاهر النصــوص 
الشــرعية وظــاهر عمــل املســلمني وألنــه ال يســع النســاء العمــل بغــري هــذا القــول ، 

ض فيـه املـرأة تسـع سـنني وأكثـره سـنة وأما املشهور من املـذهب فـإن أقـل مـن حتـي
وأقل مدة احليض يوم وليلة وأكثره مخسة عشـر يومـاً ومـا خـرج عـن هـذا فهـو دم 
فساد ال ترتك له العبادة وإن زاد عن العـادة أو تقـدم أو تـأخر مل تصـر إليـه حـىت 
يتكـــرر ثالثـــاً فيصـــري عـــادة تنتقـــل إليـــه مث تقضـــي مـــا صـــامته أو اعتكفتـــه وحنـــوه 

هـذا القــول بعضـه ال كلـه أن هـذا املوجــود الغالـب ومـا خـرج عنــه وحجـتهم علـى 
نـــادر، واألصـــل أن النـــادر ال يثبـــت لـــه احلكـــم وهـــذه حجـــة ضـــعيفة جـــداً فـــإن 
الوجود يتفاوت تفاوتـاً كثـرياً وباإلمجـاع أن النسـاء يتفـاوتن يف هـذه األمـور تفاوتـاً 

تطـابق علـى أن هـذا ظاهراً ، واألمسـاء ثالثـة أقسـام شـرعية ولغويـة وعرفيـة وكلهـا ت
ــثالث  الــدم حــيض وأن عدمــه طهــر فــال أبلــغ مــن حكــم اتفقــت عليــه احلقــائق ال
فعلــى املــذهب االستحاضــة مــن جتــاوز دمهــا مخســة عشــر يومــاً أو كــان دمــاً غــري 
صاحل للحيض بأن نقص عن يوم وليلـة، أوكـان قبـل تسـع سـنني أو بعـد مخسـني 

االستحاضـة عـارض ملـرض سنة وأما على القول الصـحيح فـاحليض هـو األصـل و 
أو حنــوه مثــل أن يطبــق عليهــا الــدم أو تكــون شــبيهة بــاملطبق عليهــا الــدم بــأن ال 
تطهر إال أوقاتاً ال تذكر وعلى كل فإنه إذا ثبتت استحاضتها فإن كان هلا عادة 
ـــــك رجعـــــت إىل عادNـــــا فصـــــارت العـــــادة هـــــي حيضـــــها ومـــــا زاد فهـــــي  قبـــــل ذل



  

 

٤٦٤    ابالزواج أحكام وآد

كــن هلــا عــادة وصــار دمهــا متميــزاً بعضــه استحاضــة تغتســل وتتعبــد فيــه وإن مل ي
غليظ وبعضه رقيق أو بعضه أسود وبعضه أمحر أو بعضه مننت وبعضه غري منـنت 
فالغليظ واألسود واملننت حيض واآلخر استحاضة ولكن على املذهب يشـرتطون 
يف املتميز أن يكون صاحلاً للحيض ال ينقص عن يوم وليلة وال يزيد على مخسـة 

ذلــك ممــا هــو علــى أصــل املــذهب والصــواب عــدم اعتبــار ذلــك  عشــر يومــاً وحنــو 
كما تقدم فإن مل يكن هلـا عـادة وال متييـز جلسـت مـن كـل شـهر غالـب احلـيض 
سـتة أيــام أو ســبعة لألحاديــث الثابتــة يف ذلــك مث تغتســل إذا مضــى احملكــوم بأنــه 
حـــيض وتســـد اخلـــارج حســـب اإلمكـــان وتتوضـــأ لوقـــت كـــل صـــالة وتصـــلي بـــال 

ا تقــــدم أن دم النفــــاس ســــببه الــــوالدة وأن دم االستحاضــــة دم إعــــادة، فظهــــر ممــــ
  )١عارض ملرض وحنوه وأن دم احليض هو الدم األصلي، واهللا أعلم .(
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النفاس ال حد له كما نعلم ويكون يف الغالـب أربعـني يومـاً ، فمـىت طهـرت املـرأة 

  دات اليت عليها، ولزوجها أن جيامعها . وجب عليها أن تصلي وتؤدي بقية العبا
 rوأخـربت أم سـلمة رضـي اهللا عنهـا بــأن النفسـاء جتلـس علـى عهـد رســول اهللا 

  أربعني يوماً فقط وبعده ال يعد نفاس بل تغتسل وتطهر . 

                                                 
  ) .٢٦: ٢٣) اإلرشاد إىل معرفة األحكام ص(  (١



  

 

٤٦٥    ابالزواج أحكام وآد

كانـت   :قالـت رضـي اهللا عنهـا ، عـن أم سـلمة  األزديـة، عن أيب سهل عن مسة
بعـــد نفاســـها أربعـــني يومـــا أو أربعـــني  تقعـــد eالنفســـاء علـــى عهـــد رســـول اهللا  

   .وكنا نطلي على وجوهنا الورس يعين من الكلف  ،ليلة
أربعــين  r: "كانــت النفســاء تجلــس علــى عهــد رســول اهللا ويف روايــة عنهــا

  )١. (يوماً" 
  ومىت ما رأت الطهر قبل األربعني اغتسلت وطهرت وصلت .

لـيت تبقـى فيهـا النفسـاء مـا وسئل الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ : كم مـدة ا
  تصلي؟ وما الذي جيوز للرجل منها وقت النفاس ؟

  فأجاب : النفساء هلا أحوال :
ـ أن ينقطع عنها الدم قبـل متـام األربعـني وال يعـود بعـد ذلـك فمـىت انقطـع الـدم ١

  عنها فإVا تغتسل وتصوم وتصلي .
ربعــني . ففــي هــذه ـــ أن ينقطــع عنهــا قبــل متــام األربعــني مث يعــود قبــل بلــوغ األ٢

احلال إذا انقطع عنها فتغتسل وتصوم وتصـلي . وإذا عاودهـا فهـو نفـاس جتلسـه 
  فال تصوم وال تصلي وتقضي الصوم دون الصالة .

ـــ أن يســـتمر معهـــا إىل متـــام األربعـــني فـــتجلس مجيـــع هـــذه املـــدة مـــا تصـــوم وال ٣ ـ
  تصلي ، وإذا انقطع تطهرت وصامت وصلت .

  هذا يأيت على صورتني :ـ أن جيوز األربعني . و ٤
  األوىل : أن يصادف عادة حيضها .

                                                 
بــاب النفــاس ، وأبــو داود )، ١٥٠٢)، والبيهقــي بــرقم (٦٢٢) أخرجــه احلــاكم يف املســتدرك بــرقم ((١

  ) . ٥٣٠باب ما جاء يف وقت النفساء ، صحيح ابن ماجة برقم ()، ٣١١برقم (



  

 

٤٦٦    ابالزواج أحكام وآد

الثانيـــــة أن ال يصـــــادف عـــــادة حيضـــــها . فـــــإن صـــــادف العـــــادة جلســـــت عـــــادة 
حيضها . وإذا مل يصادف عادة حيضها فإVا تغتسل بعـد متـام األربعـني وتصـوم 
وتصلي ، فإن تكرر ثالث مرات صـار عـادة هلـا وانتقلـت إليـه . وتقضـي الصـوم 

تة فيه وال تقضي الصالة . وإن مل يتكرر فال حكـم لـه أي يكـون دم الذي صام
  )١استحاضة . (

وســــئل الشــــيخ حممــــد صــــاحل العثيمــــني رمحــــه اهللا: إذا طهــــرت النفســــاء قبــــل متــــام 
  األربعني فهل جيامعها زوجها؟ وإذا عاودها الدم بعد األربعني.فما احلكم ؟

ت أثناء األربعـني ، فإنـه جيـب فأجاب : النفساء ال جيوز أن جيامعها ، فإذا طهر 
عليها أن تصلي ، وصالNا صحيحة ، وجيوز لزوجها أن جيامعها يف هـذه احلـال 

=öÅtRqè (،ألن اهللا تعـــــاىل يقـــــول يف احملــــــيض  t«ó¡ oÑur Ç t̀ã ÇÙäÅs yJ ø9$# ( ö@è% uq èd ì]å r& 

(#q ä9Íî tIôã $$ sù uä!$ |¡ ÏiY9$# í Îû ÇÙäÅs yJ ø9$# ( üwur £ è̀dq ç/tç ø) s? 4Ó®L ym tböç ßgôÜ tÉ ( # så Î*sù tböç £gsÜ s? 

 Æ èdq è?ù'sù ô Ï̀B ß]øãym ãNä.tç tB r& ª!$# 4 ¨bÎ) ©!$# è= ÏtäÜ tûü Î/º§q G9$# è= ÏtäÜ ur öúï Ìç ÎdgsÜ tF ßJ ø9$# 

ÇËËËÈ ( )١(.  

فما دام األذى موجوداً وهو الدم ، فأنه ال جيوز اجلماع ، فإذا طهـرت منـه جـاز 
هلـا أن تفعـل كـل مـا ميتنـع عليهـا يف اجلماع . وكما أنه جيب عليها أن تصـلي ، و 

النفــاس إذا طهــرت يف أثنــاء األربعــني ، فكــذلك اجلمــاع جيــوز لزوجهــا ، إال أنــه 

                                                 
 ) .٢/١٠٢) فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ ( (١
  ) سورة البقرة .١(



  

 

٤٦٧    ابالزواج أحكام وآد

ينبغي أن يصرب لئال يعود عليها بسـبب اجلمـاع ، حـىت تـتم األربعـني ، ولكـن لـو 
  جامعها قبل ذلك ، فال حرج عليه .

ترب دم حيض ، ولـيس دم وإذا رأت الدم بعد األربعني وبعد أن طهرت ، فإنه يع
معلـــوم للنســـاء فمـــىت أحســـت بـــه فهـــو دم خـــيض ، فـــإن اســـتمر معهـــا وصـــار ال 
ينقطــع عنهــا إال يســرياً مــن الــدهر ، فإVــا تكــون مستحاضــة ، وحينئــٍذ ترجــع إىل 

  عادNا يف احليض ، فتجلس وما زاد عن العادة فإVا تغتسل وتصلي . 
  

  ) ١(واهللا أعلم . 
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النفساء واحلائض سواء يف جواز االستمتاع منها دون الفرج ، وقد تقدم الكالم 

  يف هذه املسألة .
وسئل الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ : ما الذي جيوز للرجل من النفساء 

  وقت النفاس ؟
ث عائشـة رضـي اهللا فأجاب: الذي جيوز له منها االستمتاع مبا دون الفـرج حلـدي

يـأمرين فـأتزر فيباشـرين وأنـا حـائض " واملقصـود  eعنها قال :" كان رسـول اهللا 
ـــــدم  باملباشـــــرة هنـــــا دون الفـــــرج . ويكـــــره وطؤهـــــا قبـــــل األربعـــــني بعـــــد انقطـــــاع ال

                                                 
  ) .٤/٢٩٠) جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمني (  (١



  

 

٤٦٨    ابالزواج أحكام وآد

والتطهــري . قــال أمحــد : مــا يعجبــين أن يأتيهــا زوجهــا . أحاديــث عثمــان بــن أيب 
ال ال تقربيين . وألنه ال يؤمن عـود الـدم يف زمـن العاص أVا أتته قبل األربعني فق

  )١(الوطئ . 
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: نـــزول الـــدم مـــن الفـــرج يف غـــري وقـــت احلـــيض ، وخيتلـــف عـــن دم االستحاضـــة 
  احليض من حيث اللون والرائحة .

احليض خيـرج مـن قعـر الـرحم ودم  أوانه قالوا ودمدون جريان الدم  :واالستحاضة
ــذال املعجمــة وهــو عــرق  االستحاضــة يســيل مــن العــاذل بــالعني املهملــة وكســر ال

  )١. ( فمه الذي يسيل منه يف أدىن الرحم دون قعره
واملستحاضـــــة كالطـــــاهر ال متنـــــع مـــــن العبـــــادات كالصـــــالة والصـــــوم وغريهـــــا مـــــن 

  العبادات ولكن هلا أحكاماً خاصة Lا .
ــــــــيب رضــــــــي اهللا عنهــــــــا ئشــــــــة عا تقــــــــدم حــــــــديث ــــــــة  " ،  rزوج الن أن أم حبيب

فأمرهــا أن ، عــن ذلــك  rفســألت رســول اهللا  ، استحيضــت ســبع ســنين 
  )١.( "فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صالة، تغتسل 

                                                 
) ، ( صــادرة عــن اإلفتــاء ٤/١٠٣) فتــاوى ورســائل مساحــة الشــيخ حممــد بــن إبــراهيم آل الشــيخ (  (١

  هـ ) .٨٨ـ ٥ـ ٢٠ـ يف ١١٤٦
  ) .٣/٢٠٤شرح النووي على صحيح مسلم ( )(١



  

 

٤٦٩    ابالزواج أحكام وآد

املستحاضة قال ابن عباس املستحاضة يأتيهـا  باب إذا رأت) : ٢( قال البخاري
ستحاضـة كالطـاهرة يف الصـالة والصـوم ن املوأل ،زوجها إذا صلت الصالة أعظم

يثبــت بالشــرع ومل يــرد الشــرع بتحرميــه  إمنــاوغريمهــا فكــذا يف اجلمــاع وألن التحــرمي 
  .واهللا أعلم 

والن املستحاضــة كالطــاهرة يف الصــالة والصــوم وغريمهــا فكــذا يف قــال النــووي : 
وأمــا  .أعلــم يثبــت بالشــرع ومل يــرد الشــرع بتحرميــه واهللا إمنــااجلمــاع وألن التحــرمي 

وســـجود  ،ومـــس املصـــحف ومحلـــه القـــرآنة اءالصـــالة والصـــيام واالعتكـــاف وقـــر 
ووجـوب العبـادات عليهـا فهـي يف كـل ذلـك كالطـاهرة   ،وسـجود الشـكر ،التالوة

  )١.( وهذا جممع عليه
 

 
ـ eت أبي حبيش سألت النبي ـ أن فاطمة بن«عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ 

فقالت: إني استحاض فال أطهر، أفأدع الصالة؟ فقال: إن ذلك عرق، 
ولكن دعي الصالة قدر األيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي 
وصلي ـ وفي رواية ـ وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي 

  ».الصالة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي
                                                                                                                       

ـــــرقم (١( ـــــرقم (٣٢١) أخرجـــــه  البخـــــاري ب ) ، بـــــاب ٣٣٤) ، بـــــاب عـــــرق االستحاضـــــة  ، ومســـــلم ب
 املستحاضة وغسلها وصالNا .

  ) ، باب املرأة حتيض بعد اإلفاضة .٣٢٤) رواه البخاري برقم ((٢
 ) .٤/١٧شرح النووي ( )(١



  

 

٤٧٠    ابالزواج أحكام وآد

ثين أمحـد بـن سـعيد عـن أيب ُعبيـدة ، انّـه بن قتيبة : قال ا ثين أيب قـال : َحـدَّ وَحـدَّ
حيضــــها الختالفهــــا  أيــــامهــــذه امــــرأة اُستِحيضــــت ومل تكــــن تعــــرف َعــــَدد  :قــــال

عليها ، فأمرها أْن تتعـرَّف ذلـك مـن الـدم ، فتقعـد عـن الصـالة مـا كـان الـدم دم 
تغَّــري ذلــك ورقَّ  فــإذاويَعرْفنــه ، احلــيض الطبيعــي ، الــذي تــراه احلُــّيُض مــن النســاء 

فهــو حينئــذ عــاِرض ، فتْســتثِفر وتتوّضــأ لكــّل صــالة وُتصــّلي ، فــِاْن رأت الطهــر 
ساعًة من النهار اغتسلت ، فِانء عاودَها دم   االستحاضـة توضَّـأت وصـلَّت ،  
كــــذلك أبــــداً حــــىت تــــرى الــــدم البحــــراين ثانيــــة ، فتكــــون حائضــــاً ، فتقعــــد عــــن 

تقُعـد تلـك األيـام  أنانت هذه املـرأة تعـرف أيـام حيضـها ألمرهـا الصالة ، ولو ك
ل حــديث ثــالــّدم . كم إىلعــن الصــالة ، مث تْســتثِفر وُتَصــلي ، ومل يأمرهــا بــالنظر 

  )١اهـ. (ابن عباس رضي الّله عنه.
  » عن حديث فاطمة بنت أيب حبيششيخ اإلسالم ابن تيمية سئل و «

  الصحيحني:وسئل: عن احلديثني املتفق عليهما يف 
أن فاطمة بنت أيب حبيش سألت النيب ـ «أحدمها عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ 

e ،ـ فقالت: إين استحاض فال أطهر، أفأدع الصالة؟ فقال: إن ذلك عرق
ولكن دعي الصالة قدر األيام اليت كنت حتيضني فيها، مث اغتسلي وصلي ـ ويف 

تركي الصالة، فإذا ذهب قدرها رواية ـ وليست باحليضة، فإذا أقبلت احليضة فا
  ».فاغسلي عنك الدم وصلي

                                                 
 ) .٢/٣٦٧) غريب احلديث ((١



  

 

٤٧١    ابالزواج أحكام وآد

أن أم حبيبة استحيضت «واحلديث الثاين عن عائشة يضًا ـ رضي اهللا عنها ـ: 
عن ذلك، فأمرها أن تغتسل لكل صالة.  eسبع سنني، فسألت رسول اهللا 

فهل كانت تغتسل الغسل الكامل املشروع؟ أم كانت تغسل الدم وتتوضأ؟ ومع 
كانت ناسية أليام احليض؟ أم كانت مبتدأة؟ وهل نسخ أحد   هذا فهل

احلديثني اآلخر؟ وأيهما كان الناسخ؟ وهل إذا ابتليت املرأة مبا ابتليت به أم 
حبيبة أن تغتسل الغسل الكامل؟ وإذا أمرت بالغسل فيكون هذا من احلرج 

rßâ#) [ العظيم؟وقد قال اهللا تعاىل: Îg»y_ ur í Îû «!$# ¨, ym ¾Ín Ïä$ ygÅ_ 4 uq èd öNä38u; tF ô_ $# 

$ tB ur ü@yè y_ ö/ä3 øãn= tæ í Îû ÈûïÏdâ9$# ô Ï̀B 8ltç ym 4 s' ©#ÏiB öNä3ãÎ/ r& zOäÏdºtç ö/Î) 4 uq èd ãNä39£J yô 

tûü ÏJ Î= ó¡ ßJ ø9$# Ï̀B ã@ö6s% í Îû ur # xã» yd tbqä3 uãÏ9 ãAqßô §ç9$# #́âãÎgx© ö/ ä3 øãn= tæ (#q çRqä3 s?ur uä!# yâ pkà 

í n?tã Ä¨$ ¨Z9 $# 4 (#qßJäÏ% r'sù no 4q n= ¢Á9$# (#q è?# uäur no 4q x.̈ì9$# (#q ßJ ÅÁ tG ôã $# ur «!$$ Î/ uq èd óO ä39s9öq tB ( 
zN÷è ÏYsù 4í n< öq yJ ø9$# zO ÷è ÏRur çéçÅÁ ¨Z9 $# ÇÐÑÈ [) .١(  

  وهل يف ذلك نزاع بني األئمة؟؟. 
فأجاب: ليس أحد احلديثني ناسخًا لآلخر، وال منافاة بينهما. فإن احلديث 

دة تعلم قدرها، فإذا استحيضت قعدت قدر العادة، األول: فيمن كانت هلا عا
إذا «وقال: » فدعي الصالة قدر األيام اليت كنت حتيضني فيها«وهلذا قال: 

» أقبلت احليضة فدعي الصالة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي

                                                 
 ) .٧٨) سورة احلج اآلية ((١



  

 

٤٧٢    ابالزواج أحكام وآد

وLذا احلديث أخذ مجهور العلماء يف املستحاضة املعتادة أVا ترجع إىل عادNا، 
  ).٢١/٦٢٦جمموع الفتاوى ( ذهب أيب حنيفة والشافعي واإلمام أمحد.وهو م
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، أن أم حبيبـــة  استحيضــت ســبع ســـنين " :  rزوج النــيب رضــي اهللا عنهــا عائشــة عــن 
فقـــال هـــذا عـــرق فكانـــت ، فأمرهـــا أن تغتســـل ، عـــن ذلـــك  rفســـألت رســـول اهللا  

  )١.( "تغتسل لكل صالة
ويف احلديث دليل على إن املر أه إذا ميـزت دم احلـيض احلافظ ابن حجر :  قال

مـــن دم االستحاضـــه تعتـــرب دم احلـــيض وتعمـــل علـــى إقبالـــه وأدبـــاره فـــإذا أنقضـــى 
قــدره اغتســلت عنــه مث صــار حكــم دم االستحاضــه حكــم احلــدث فتتوضــأ لكــل 

قضـيه بـذلك الوضـوء أكثـر مـن فريضـة واحـدة مـؤداة أو م صالة لكنها ال تصلي
  )٢( . لظاهر قوله مث توضئي لكل صالة وLذا قال اجلمهور

قولـــه وصـــلي أي بعـــد االغتســـال وقـــد وقـــع التصـــريح بـــذلك يف وقـــال الشـــوكاين: 
بعــض روايــات البخــاري يف بــاب إذا حاضــت يف شــهر ثــالث حــيض  واحلــديث 
يــدل علــى أن املــرأة إذا ميــزت دم احلــيض مــن دم االستحاضــة تعتــرب دم احلــيض 

                                                 
ـــــرقم ((١ ـــــرقم (٣٢١) أخرجـــــه  البخـــــاري ب ) ، بـــــاب ٣٣٤) ، بـــــاب عـــــرق االستحاضـــــة  ، ومســـــلم ب

 املستحاضة وغسلها وصالNا .
  ) .٤١٠-١/٤٠٩فتح الباري ( )٢(



  

 

٤٧٣    ابالزواج أحكام وآد

علــى إقبالــه وإدبــاره فــإذا انقضــى قــدره اغتســلت عنــه مث صــار حكــم دم وتعمــل 
ــذلك الوضــوء أكثــر  االستحاضــة حكــم احلــدث فتتوضــأ لكــل صــالة ال تصــلي ب
من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قولـه توضـئي لكـل صـالة قـال احلـافظ 

   )١. (وLذا قال اجلمهور 
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املستحاضة كالطاهر يف العبادات وكذلك جيوز لزوجها تقدم القول يف أن 

  مجاعها وال يوجد دليل مينع من ذلك واهللا أعلم .
كالطـــاهرة يف الصـــالة والصـــوم بأVـــا  املستحاضـــة  وتقـــدم قـــول النـــووي  يف

  .وغريمها فكذا يف اجلماع
واز جمامعــة املستحاضــة ولــو حــال جريــان الــدم وهــو قــول جبــ وقــال الشــوكاين     

وحكـــاه ابـــن املنـــذر عـــن ابـــن عبـــاس وابـــن املســـيب واحلســـن البصـــري   ،راجلمهـــو 
وعطـــاء وســـعيد بـــن جبـــري وقتـــادة ومحـــاد بـــن ســـليمان وبكـــر بـــن عبـــد اهللا املـــزين 
.  واألوزاعي والثوري ومالك وإسحاق والشافعي وأيب ثور واسـتدلوا مبـا يف البـاب

)٢(   

                                                 
 ).١/٢٨٣) نيل األوطار ((١
 .) ١/٣٥٦) نيل األوطار .((٢



  

 

٤٧٤    ابالزواج أحكام وآد

وازه إذا مل خيف وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا : اختلف العلماء يف ج
العنت برتكـه والصـواب جـوازه مطلقـاً ، ألن نسـاء كثـريات يـبلغن العشـر أو أكثـر 

ومل مينــع اهللا وال رســوله مــن مجــاعهن ، بــل يف قولــه  eاستحضــن يف عهــد النــيب 
دليل على أنه ال جيب اعتـزاهلن فيمـا  ]فاعتزلوا النساء في المحيض[تعاىل : 

ـــاس مجاعهـــا علـــى مجـــاع ســـواه ، وألن الصـــالة جتـــوز منهـــا ف اجلمـــاع أهـــون ، وقي
احلائض غري صـحيح ألVمـا ال يسـتويان حـىت عنـد القـائلني بـالتحرمي والقيـاس ال 

  )١يصح مع الفارق . اهـ . (

+ @ +  
 

 
اعتكف معه بعض نسائه وهي  rأن النبي  صلى " : عن عكرمة عن عائشة

ــدم فربمــا وضــعت الطســت ت وزعــم أن  ،"حتهــا مــن الــدممستحاضــة تــرى ال
   )٢.(عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فالنة جتده 

امـرأة مـن أزواجـه فكانـت تــرى  rاعتكفـت مـع رسـول اهللا  " ويف روايـة :   
  )٣.( "الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي

  )٤.( املؤمنني اعتكفت وهي مستحاضة أمهاتأن بعض  ويف رواية :
                                                 

 ) .٤/٣٢٥جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمني ( ) (١
  ) ،  باب االعتكاف للمستحاضة  .٣٠٣) رواه البخاري برقم ((٢
  ) ،  باب االعتكاف للمستحاضة  .٣٠٤) رواه البخاري برقم ((٣
 ) ،  باب االعتكاف للمستحاضة  .٣٠٥) رواه البخاري برقم ((٤



  

 

٤٧٥    ابالزواج أحكام وآد
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الختان ھو من سنن الفطرة ویشرك فیھ الرجل والمرأة ، ویؤكد أكثر بالنسبة للرجل ، وھو 

  مستحب بالنسبة للمرأة .

، الختــــــان: الفطــــــرة خمــــــس ": قــــــال  ،rعــــــن النــــــيب   ،tعــــــن أيب هريــــــرة 
  )١.( "وتقليم األظفار ،وقص الشارب ،ونتف اإلبط ،واالستحداد

ع جلدة الـذكر الـيت فـوق احلشـفة حـىت تـربز ، وقطـع رأس جلـدة اخلتان : هو قط
  )٢يف فرج األنثى فوق حمل اإليالج .(

قـال احلـافظ يف الفـتح ذهـب إىل وجـوب  ،واختلف يف أن اخلتان واجب أو سـنة
اخلتان الشافعي ومجهور أصحابه وقال به من القـدماء عطـاء حـىت قـال لـو أسـلم 

  .وعن أمحد وبعض املالكية جيب  ،الكبري مل يتم إسالمه حىت خيتنت
قـال اخلطــايب حمتجــا بــأن اخلتــان واجــب بأنــه مــن شــعار الــدين وبــه يعــرف املســلم 
مــن الكــافر حــىت لــو وجــد خمتــون بــني مجاعــة خمتــونني صــلى عليــه ودفــن يف مقــابر 

  . املسلمني باإلمجاع

                                                 
) بـاب ٢٥٧) ، باب اخلتان بعد الكرب ونتـف اإلبـط ، ومسـلم بـرقم (٥٩٣٩) رواه البخاري برقم ((١

  خصال الفطرة .    
  قاله الشيخ ابن عثيمني يف تنبيه األفهام . )(٢



  

 

٤٧٦    ابالزواج أحكام وآد

إدخـــال أمل عظـــيم علـــى الـــنفس وهـــو ال يشـــرع إال يف  :قـــال املـــاوردي يف اخلتـــان
والن فثبــت دى ثــالث خصــال ملصــلحة أو عقوبــة أو وجــوب وقــد انتفــى األإحــ

بأن يف اخلتان عدة مصاحل كمزيـد الطهـارة والنظافـة  :أبو شامة .الثالث باإلمجاع
وقـــد كثـــر ذم األقلـــف يف أشـــعارهم وكـــان للختـــان  ،فـــإن القلفـــة مـــن املســـتقذرات

  )١.( .عندهم قدر وله وليمة خاصة به وأقر اإلسالم ذلك
الشـيخ صـاحل فـوزان بـن عبـد اهللا الفـوزان : هـل ختـان البنـت أمـر منـدوب  وسئل

  إليه أم مباح ؟
ختـــــان البنـــــت مســـــتحب إذا كـــــان علـــــى الصـــــفة الشـــــرعية ويســـــمى  فأجـــــاب :

  باخلفاض ، وفائدته تقليل شهوة األنثى .
رواه  " أشـمى وال تنهكى ؛ فإنه أبهى للوجه ، وأحظى عند الزوج ": rقال 

  ين وغريمها .احلاكم والطربا
ــــتقن  ــــواله مــــن يعــــرف احلكــــم الشــــرعي وي ويكــــون ذلــــك يف حــــال صــــغرها ، ويت

  )٢تطبيقه .(

+ @ +  
  

  مسائل مھمة تتعلق بالمرأة .
 

 
                                                 

  ) .٨/٢٩حتفة األحوذي ( ) ،١٠/٣٤٢) فتح الباري ((١
  ) .٣/٢٠٣) املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان ( (٢



  

 

٤٧٧    ابالزواج أحكام وآد

الصــــحيح مــــن النصــــوص الشــــرعية وأقــــوال أهــــل العلــــم أن مــــس املــــرأة ال يــــنقض 
  الوضوء .

(bÎ {قـــــــــــــــــــال اهللا تعـــــــــــــــــــاىل :  ur LäêYä. #ÓyÌóê £D ÷r r& 4í n?tã @ç xÿ yô ÷r r& uä!$ y_ Óâ tnr& Nä3YÏiB z̀ ÏiB 

ÅÝ Í¬!$ tó ø9$# ÷r r& ãLäêó¡ yJ» s9 uä!$ |¡ ÏiY9$# öNn= sù (#r ßâ ÅgrB [ä!$ tB (#q ßJ £J uãtF sù  { . )١(  
أنـه ،  tمسعت سعيد بن جبـري حيـدث عـن ابـن عبـاس  :قال ،عن أيب إسحاق

r÷ {: قال  r& ãLäêó¡ yJ» s9 uä!$ |¡ ÏiY9$# { هو اجلماع  :قال.     
اختلفت أنـا وعطـاء وعبيـد بـن عمـري يف : قال ، عن سعيد بن جبري ،عن قتادةو 

r÷ { :قوله r& ãLäêó¡ yJ» s9 uä!$ |¡ ÏiY9$# { ، هو اجلماع : فقال عبيد بن عمري.   
: قــال  ،هــو اللمــس  :عطــاء -واختلــف عبيــد بــن عمــري وعطــاء حيــث يقــول -

غلب فريـق املـوايل وأصـابت العـرب هـو :  فقال ،فدخلنا على ابن عباس فسألناه
  )٢.(اجلماع ولكن اهللا يعف ويكين  

وأوىل القولني عندي بالصواب قول من قال قال اإلمام الطربي رمحه اهللا تعاىل : 
  )٣.( معىن ذلك اجلماع أو ما قام مقام اجلماع

فقــدت رســول اهللا  " ت :قالــرضــي اهللا عنهمــا، عــن عائشــة  ،tعــن أيب هريــرةو 
r فالتمســـته فوقعـــت يـــدي علـــى بطـــن قدميـــه وهـــو فـــي  الفـــراشة مـــن ليلـــ

اللهــم أعــوذ برضــاك مــن ســخطك  :وهــو يقــول  ،المســجد وهمــا منصــوبتان

                                                 
  ) .٤٣) سورة النساء ( (١
  ) .٥/١٠٢تفسري الطربي ( )(٢
  ) .٢/١٨١) تفسري الطربي ((٣



  

 

٤٧٨    ابالزواج أحكام وآد

وبمعافاتــك مــن عقوبتــك وأعــوذ بــك منــك ال أحصــي ثنــاء عليــك أنــت كمــا 
  )١.( "أثنيت على نفسك

r÷ { :وقولـه قال ابن قدامة :   r& ãLäêó¡ yJ» s9 uä!$ |¡ ÏiY9$# { أراد بـه اجلمـاع بـدليل  ،املائـدة
فكــذلك اللمــس وألنــه ذكــره بلفــظ  ،أن املــس أريــد بــه اجلمــاع يف آيــات الطــالق

  )٢.(املفاعلة واملفاعلة ال تكون من أقل من اثنني 
اسـتدل بـه مـن يقـول ملـس املـرأة ال يـنقض الوضـوء وقال النووي رمحه اهللا تعاىل : 

ل مالـك والشـافعي وأمحـد وقـا ،وهو مذهب أيب حنيفـة رضـي اهللا عنـه وآخـرين، 
وأجيب عن هـذا  ،ينقض واختلفوا يف تفضيل ذلك :رمحهم اهللا تعاىل واألكثرون

احلديث بأن امللموس ال ينتقض على قول الشافعي رمحـه اهللا تعـاىل وغـريه وعلـى 
قول من قـال ينـتقض وهـو الـراجح مث أصـحابنا حيمـل هـذا اللمـس علـى أنـه كـان 

  ) ٣.( فوق حائل فال يضر
  الشيخ حممد صاحل العثيمني :وسئل 

  هل مس املرأة ينقض الوضوء ؟
الصــحيح أن مــس املــرأة ال يــنقض الوضــوء مطلقــاً ،إال إذا خــرج منــه  فأجــاب :

، أنـــه قبـــل بعـــض نســـائه وخـــرج إىل  rشـــيء ، ودليـــل هـــذا مـــا صـــح عـــن النـــيب 
ـــنقض حـــىت يقـــوم دليـــل صـــريح علـــى  الصـــالة ومل يتوضـــأ . وألن األصـــل عـــدم ال

                                                 
 ) ، باب ما يقال يف الركوع والسجود .٤٨٦) رواه مسلم برقم ((١
 ) .١/١٢٤) املغين ((٢
  ) .٤/٢٠٣) شرح النووي على مسلم ((٣



  

 

٤٧٩    ابالزواج أحكام وآد

ن الرجـل أمت طهارتـه مبقتضـى دليـل شـرعي ، فإنـه ال ميكـن رفعـه إال النقض ، وأل
  بدليل شرعي .

r÷ {فإن قيل : قد قال اهللا يف كتابه :  r& ãLäêó¡ yJ» s9 uä!$ |¡ ÏiY9$# { .)١(   
ـــالجواب :  أن املـــراد باملالمســـة يف اآليـــة اجلمـــاع ، كمـــا صـــح ذلـــك عـــن ابـــن ف

اآلية الكرمية ، تقسيم للطهارة  عباس رضي اهللا عنهما مث هناك دليًال من تقسيم
  إىل أصلية ، وبدلية ، وتقسيم للطهارة إىل كربى ، وصغرى .

  وتقسيم لألسباب الطهارة الكربى ، والصغرى . 
$     {قـال اهللا تعـاىل : pköâ r'̄» tÉ öúï Ï% ©!$# (# þq ãYtB# uä # så Î) óO çF ôJ è% í n< Î) Ío 4q n= ¢Á9$# (#q è= Å¡ øî $$ sù 

öNä3 ydq ã_ ãr öNä3 tÉ Ïâ ÷Ér&ur í n< Î) È, Ïù# tç yJ ø9$# (#q ßs |¡ øB $# ur öNä3 Åôr âäãç Î/ öNà6n= ã_ öër&ur í n< Î) 

Èû÷ü t6 ÷è s3 ø9$# ◌ْ{ .)فهذه طهارة باملاء أصلية صغرى . مث قال : )٢  

} bÎ) ur öNçGZ ä. $ Y6 ãZ ã_ (#r ãç £g©Û$$ sù {  فهـــذه طهـــارة باملـــاء أصـــلية كـــربى.} bÎ)ur NçGYä. 

#Ó yÌ óê£D ÷rr& 4í n? tã @ç xÿyô ÷rr& uä !% ỳ Óâtn r& Nä3YÏiB z̀ ÏiB ÅÝÍ¬!$ tóø9 $# ÷rr& ãMçGó¡yJ»s9 uä !$ |¡ÏiY9$# 

öNn=sù (#rßâÅg rB [ä !$ tB (#q ßJ£Juã tF sù { : فقولـه.}  ْتَـَيمَُّموا      هـذا البـدل . وقولـه:  } فـَ

} ÷r r& uä!% ỳ Óâ tnr& Nä3YÏiB z̀ ÏiB ÅÝ Í¬!$ tó ø9$#     {  .  
r÷ {هــــذا بيــــان ســــبب الصــــغرى . وقولــــه  r& ãLäêó¡ yJ» s9 uä!$ |¡ ÏiY9$# {   هــــذا بيــــان ســــبب

الكــربى . ولــو محلنــاه علــى املــس الــذي هــو اجلــس باليــد ، لكانــت اآليــة الكرميــة 
                                                 

  ) .٤٣) سورة النساء ( (١
  )٦) سورة املائدة آية  ( (٢



  

 

٤٨٠    ابالزواج أحكام وآد

ذكـر اهللا فيهــا ســببني للطهــارة الصــغرى ، وســكت عــن ســبب الطهــارة الكــربى ، 
. وهــذا خــالف البالغــة القرآنيــة ،  } َوِإن ُكنــُتْم ُجنًُبــا َفــاطَّهَُّرواْ  {مــع أنــه قــال :

r÷ {وعليــــــه فتكــــــون اآليــــــة دالــــــة علــــــى أن املــــــراد بقولــــــه  r& ãLäêó¡ yJ» s9 uä!$ |¡ ÏiY9$# { أي .
جامعتم النساء ، لتكون اآلية مشتملة على السببني املوجبني للطهـارة ، السـبب 
األكــرب والســبب األصــغر ، والطهــارتني الصــغرى يف األعضــاء األربعــة ، والكــربى 

ارة التـيمم يف عضـوين فقـط ألنـه يتسـاوى يف مجيع البدن ، والبدل الذي هو طه
  فيها الطهارة الصغرى والكربى .

وعلـــى هـــذا فـــالقول الـــراجح : أن مـــس املـــرأة ال يـــنقض الوضـــوء مطلقـــاً ، ســـواء 
بشهوة أو بغري شهوة إال أن خيرج منه شـيء ، فـإن خـرج منـه شـيء وجـب عليـه 

مـع الوضـوء إن   الغسل إن كان اخلارج منياً ، ووجب عليه غسل الـذكر واألنثيـني
  ) ١كان اخلارج مذياً .(

+ @ +  
 

ال توجــد مــدة حمــددة للحــيض بــل الصــحيح هــو واهللا أعلــم مــىت مــا رأت الكــدرة 
والصــفرة أو انقطــع الــدم  طهــرت مــن احلــيض ، وكــذلك النفــاس إذا انقطــع الــدم 

  طهرت من النفاس .
يــوم وليلــة وأكثــره   إن أقــل احلــيض: وهــو آخــر قوليــه يعــين الشــافعي  ،قــال الربيــع

فلـو أن امـرأة أول مـا حاضـت طبـق الـدم  ،مخسة عشـر وأقـل الطهـر مخسـة عشـر

                                                 
 ) .٢٠٢، ٢٠١/ ٤عثيمني ( ) جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن  (١



  

 

٤٨١    ابالزواج أحكام وآد

عليها أمرناها أن تـدع الصـالة إىل مخسـة عشـر فـإن انقطـع الـدم يف مخـس عشـرة  
كان ذلك كله حيضا وإن زاد على مخسـة عشـر علمنـا أVـا مستحاضـة وأمرناهـا 

عشــرة ألنـه حيتمــل أن يكـون حيضــها أن تـدع الصـالة أول يــوم وليلـة وتعيــد أربـع 
  )١.(يوم وليلة وحيتمل أكثر 

وأكثره مخسة عشرة يوما هذا الصحيح ، وأقل احليض يوم وليلة وقال ابن قدامة:
مذهب أيب عبد اهللا ال اخـتالف فيـه أن  :وقال اخلالل ،من مذهب أيب عبد اهللا

ر يومـــا وقيـــل عنـــه أكثـــره ســـبعة عشـــ ،أقــل احلـــيض يـــوم وأكثـــره مخســـة عشـــر يومـــا
عطـاء  قال :ق بن راهويهوقال إسحا ،وللشافعي قوالن كالروايتني يف أقله وأكثره

وقـال الثـوري  ،أكثـره ثالثـة عشـر يومـا :وقـال سـعيد بـن جبـري ،احليض يوم واحد
أكثــره ثالثــة عشــر : وقــال ســعيد بــن جبــري  ،أقلــه واحــد :وأبــو حنيفــة وصــاحباه

ه ثالثــة أيــام وأكثــره عشــرة ملــا روى وقــال الثــوري وأبــو حنيفــة وصــاحباه أقلــ ،يومــا
 ،"أقـل الحـيض ثالثـة أيـام وأكثـره عشـرة" :قـال eواثلة بن األسقع أن النـيب 

وال يقــول  ،قـرء املــرأة ثـالث أربــع مخـس ســت سـبع مثــان تسـع عشــرة :أنــس وقـال
أنس ذلك إال توقيفا وقال مالك بن أنس ليس ألقله حـد جيـوز أن يكـون سـاعة 

كانت املـرأة ال تـدع الصـالة حـىت ميضـي ذلـك احلـد ولنـا ألنه لو كان ألقله حد ل
فيجـــب  ،إنـــه ورد يف الشـــرع مطلقـــا جتديـــد وال حـــد لـــه يف اللغـــة وال يف الشـــريعة

الرجوع فيه إىل  العرف والعادة  كما يف القبض واإلحراز والتفـرق وأشـباهها وقـد 
وقـال عطـاء رأيـت مـن النسـاء مـن حتـيض يومـا وحتـيض  ،وجد حيض معتاد يومـا

 :يقـــول ،مسعـــت شـــريكا :حـــدثين حيـــىي بـــن آدم قـــال :وقـــال أمحـــد ،مخســـة عشـــر
                                                 

  ) .١/٦٧) كتاب األم ((١



  

 

٤٨٢    ابالزواج أحكام وآد

قـال  :وقـال ابـن املنـذر ،عندنا امرأة حتيض كل مخسة عشر يوما حيضا مستقيما
وقـــال  ،عنـــدنا امـــرأة حتــيض غـــدوة وتطهـــر أن حـــيض تــدع لـــه الصـــالة :األوزاعــي
يـد عليـه وأثبـت رأيت امرأة أثبت يل عنها أVا مل تزل حتيض يوما ال تز  :الشافعي

وذكـر إسـحاق بـن راهويـة  ،يل عن نساء أVن مل يزلن حيضـن أقـل مـن ثالثـة أيـام
 :قالـت :وقال إسحاق ،حتيض امرأيت يومني :عن بكر بن عبد اهللا املزين أنه قال

امـــرأة مـــن أهلنـــا معروفـــة مل أفطـــر منـــذ عشـــرين ســـنة يف شـــهر رمضـــان إال يـــومني 
َوالَ َيِحــلُّ َلُهــنَّ َأن َيْكــُتْمَن َمــا َخَلــَق { : لقولــه تعــاىل ،وقــوهلن جيــب الرجــوع إليــه

ــُه ِفــي َأْرَحــاِمِهنَّ   ،لــوال أن قــوهلن مقبــول مــا حــرم علــيهن الكتمــانف ،  )١.( }الّل
ومل يوجــد حــيض أقــل مــن  ،وجــرى ذلــك جمــرى قولــه وال تكتمــوا الشــهادة البقــرة

  )٢.اهـ.( ذلك عادة مستمرة يف عصر من األعصار فال يكون حيضا حبال
مسألة وال حد ألقل الطهر  وال ألكثره فقد يتصل الطهر بـاقي وقال ابن حزم : 

عمر فال حتيض بال خالف من أحد مع املشاهدة لذلك وقد ترى الطهر ساعة 
، وأكثــر باملشــاهدة وقــال أبــو حنيفــة ال يكــون طهــر أقــل مــن مخســة عشــر يومــا

ــأخرين وقــال مالــك  ،ال يكــون طهــر أقــل مــن تســعة عشــر يومــا :وقــال بعــض املت
ـــيس طهـــراً  وكـــل ذلـــك حـــيض  األيـــام الثالثـــة واألربعـــة واخلمســـة بـــني احليضـــتني ل

وقال الشافعي يف أحد أقواله كقول أيب حنيفـة والثـاين أنـه ال حـد   ألقـل  ،واحد

                                                 
 ) .٢٢٨) سورة البقرة اآلية ((١
  ) .١/١٨٩) املغين ((٢



  

 

٤٨٣    ابالزواج أحكام وآد

وهو قول أصحابنا وهو قول ابن عباس كما أوردنا قبل وال خمالف له يف ، الطهر
   )١.(ذلك من الصحابة رضي اهللا عنهم 

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا : وأما الذين يقولون أكثر احلـيض مخسـة 
عشر كما يقوله الشافعي وأمحد ، ويقولون أقله يوم كما يقوله الشافعي وأمحد ، 

وال عــن  eأو ال حــد لــه كمــا يقولــه مالــك فهــم يقولــون : مل يثبــت عــن النــيب 
  )٢ادة كما قلنا ، واهللا أعلم .(أصحابه يف هذا شيء ، واملرجع يف ذلك إىل الع

وقــال الشــيخ الســعدي رمحــه اهللا : بــل الصــواب املقطــوع بــه أنــه ال حــد ألقــل    
احلـــيض ســـناً وزمنـــاً وال ألكثـــره وال ألقـــل الطهـــر بـــني احليضـــتني بـــل احلـــيض هـــو 
وجــود الــدم والطهــر فقــده ولــو زاد أو نقــص أو تــأخر أو تقــدم لظــاهر النصــوص 

  )٣سلمني وألنه ال يسع النساء العمل بغري هذا القول .(الشرعية وظاهر عمل امل

+ @ +  
  أسئلة تطبيقية حول احليض والنفاس .

 
 

سئل العالمة عبد الرحمن بـن ناصـر السـعدي رحمـه اهللا : إذا بلغـت المـرأة 
  سبعين سنة ودمها على حالته ، فهل تجلس ؟

                                                 
  ) .٢/٢٠٠) احمللى ((١
 ) .٢١/٦٢٣) جمموع الفتاوى ((٢
  ) .٢٦: ٢٣اإلرشاد إىل معرفة األحكام ص(  )(٣



  

 

٤٨٤    ابالزواج أحكام وآد

بلغت السبعني من عمرها ، ودمها علـى حالتـه مـا تكـره املرأة اليت قد  فأجاب :
، فإVـــا جتلـــس فيـــه ، ألن الصـــواب أن احلـــيض ال حـــد ألقـــل ســـنه وال ألكثـــره ، 

  ) ١(وحكم هذا الدم حكم احليض من كل وجه .

+ @ +  
  
  

 
ما بني  وسئل الشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن اجلربين : عاديت الشهرية ترتاوح

سبعة إىل مثانية أيام . ويف بعض األحيان يف اليوم السابع ال أرى دماً وال أرى 
  الطهر ، فما احلكم من حيث الصالة والصيام واجلماع ؟

فأجاب : ال تعجلي حىت تري القصة البيضاء اليت يعرفها النساء وهي عالمة 
هر وانقضاء املدة الطهر فتوقف الدم ليس هو الطهر وإمنا ذلك برؤية عالمة الط

  ) ٢(املعتادة .

+ @ +  
 

 
 

                                                 
  ) .١٣٤) الفتاوى السعدية ص(  (١
  ) .٢٧) فتاوى املرأة ص(  (٢



  

 

٤٨٥    ابالزواج أحكام وآد

وســـئل الشـــيخ حممـــد صـــاحل العثيمـــني : هــــل حيـــرم علـــى احلنـــب واحلـــائض ملــــس 
  الكتب واeالت اليت تشتمل على آيات قرآنية ؟

مـن ملـس شـيء  ال حيرم علـى اجلنـب وال احلـائض وال علـى غـري املتوضـئفأجاب:
  )١( الكتب أو اeالت اليت فيها شيء من اآليات؛ألن ذلك ليس مبصحف .

+ @ +  
 

 
وســئل الشــيخ عبــد الــرحمن بــن الســعدي رحمــه اهللا : إذا اضــطربت عــادة 

  المرأة في الحيض بتقدم أو تأخر ، أو زيادة أو نقص ، فماذا تفعل ؟
مـا ذكـره احلنابلـة أVـا ال تنتقـل إليـه حـىت يتكـرر ذلـك ، فهـو قـول أمـا  فأجاب :

لـيس العمـل عليـه ، ومل يـزل عمـل النـاس جاريـاً علـى القـول الصـحيح الـذي قالــه 
يف " اإلنصـــاف" وال يســـع النســـاء إال العمـــل بـــه ، وهـــو أن املـــرأة إذا رأت الـــدم 

ســــلت جلســــت فلــــم تصــــل ومل تصــــم ، وإذا رأت الطهــــر البــــني ، تطهــــرت واغت
وصـــلت ، ســـواء تقـــدمت عادNـــا أو تـــأخرت ، وســـواء زادت ، مثـــل أن تكـــون 
عادNا مخسة أيام وترى الدم سبعة ، فإVا تنتقل إليها من غري تكرار ، وهذا هو 
الــذي عليــه عمــل نســاء الصــحابة رضــي اهللا عــنهن والتــابعني مــن بعــدهم ، حــىت 

ل الذي ذكروا أVـا ال تنتقـل الذين أدركنا من مشاخينا ال يفتون إال به ، ألن القو 
إىل ذلك إال بتكراره ثالثاً ، قـول ال دليـل عليـه ، وهـو خمـالف للـدليل ، وكـذلك 

                                                 
  ) .٤/٢٢٥موع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمني () جم (١



  

 

٤٨٦    ابالزواج أحكام وآد

علــى الصــحيح أنــه ال حــد للســن الــذي حتــيض فيــه املــرأة ولــو دون التســع ، ولــو 
ــــه األصــــل ،  ــــدم يأتيهــــا فإVــــا جتلســــه ، ألن جــــاوزت اخلمســــني ســــنة ، مــــا دام ال

  ) ١(واالستحاضة عارضة .
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وســئل الشــيخ محمــد الصــالح العثيمــين : مــا هــو اليــأس ، وهــل هــو مــرتبط 

  بسن معينة أم بانقطاع الحيض ؟
اليأس ليس مقيداً بسن معينة ، ألن اليأس ضد الرجاء ، فمىت انقطع  فأجاب :

رجوعـه فهـذا هـو اليـأس ، وهلـذا رمبـا حتـيض احليض عن املرأة على وجه ال ترجـو 
  ) ٢(املرأة وهلا أكثر من مخسني سنة .
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  وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين :
عــن امــرأة تجــاوزت الخمســين يأتيهــا الــدم علــى الصــفة المعروفــة ، وأخــرى 

إنمـا صـفة أو  تجاوزت الخمسين يأتيها الـدم علـى غيـر الصـفة المعروفـة ، و 
  كدرة ؟

                                                 
  ) .١٣٦، ١٣٥) الفتاوى السعدية ص( (١
  ) .٢٨٦هـ ص( ١٤٠٨) فتاوى احلرم  (٢



  

 

٤٨٧    ابالزواج أحكام وآد

فأجاب : التي يأتيها دم على صفته المعروفة يكون دمها دم حيض صحيح 
إذ ال حــد ألكثــر ســن احلــيض وعلــى هــذا فيثبــت لــدمها  علــى القــول الــراجح :

أحكــام دم احلــيض املعروفــة مــن اجتنــاب الصــالة والصــيام واجلمــاع ولــزوم الغســل 
  وقضاء الصوم وحنو ذلك .

فرة وكـدرة فالصـفرة والكـدرة إن كانـت يف زمـن العـادة فحـيض وأما اليت يأتيها ص
، وإن كانت يف غري زمن العادة فليست حبيض ، وأما إن كـان دمهـا دم احلـيض 
املعـــروف لكـــن تقـــدم أو تـــأخر فهـــذا ال تـــأثري لـــه ، بـــل جتلـــس إذا أتاهـــا احلـــيض 
وتغتســل إذا انقطــع عنهــا . وهــذا كلــه علــى القــول الصــحيح مــن أن ســن احلــيض 

حد له ، أمـا علـى املـذهب فـال حـيض بعـد مخسـني سـنة وإن كـان دمـاً أسـود  ال
عاديـــــاً ، وعليـــــه فتصـــــوم وتصـــــلي وال تغتســـــل عنـــــد انقطاعـــــه لكـــــن القـــــول غـــــري 

  )١(صحيح .

+ @ +  
 

وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين : عـن امـرأة رأت الكـدرة فبـل حيضـها 
  لصالة ، ثم نزل الدم على عادته ، فما الحكم ؟المعـتاد ، فتركت ا

تقــول أم عطيــة رضــي اهللا عنهــا :" كنــا ال نعــد الصــفرة والكــدرة بعــد فأجــاب : 
الطهـــر شـــيئاً " وعلـــى هـــذا فهـــذه الكـــدرة الـــيت ســـبقت احلـــيض ال يظهـــر يل أVـــا 
حــيض ، ال ســيما إذا كانــت أتــت قبــل العــادة ، ومل يكــن عالمــات للحــيض مــن 

                                                 
 ) .٢٧٠، ٤/٢٦٩) جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمني ( (١



  

 

٤٨٨    ابالزواج أحكام وآد

ظهــر وحنـــو ذلــك ، فــاألوىل هلــا أن تعيـــد الصــالة الــيت تركتهـــا يف املغــص ووجــع ال
  ) ١(هذه املدة .
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وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين:عن حكم السائل األصفر الـذي ينــزل 
  من المرأة قبل الحيض بيومين ؟

أصـــفر قبـــل أن يــأيت احلـــيض فإنـــه لـــيس بشـــيء  إذا كــان هـــذا الســـائلفأجـــاب : 
لقـــول أم عطيـــة :" كنـــا ال نعـــد الصـــفرة والكـــدرة شـــيئاً " أخرجـــه البخـــاري ، ويف 
روايــة أليب داود :" كنــا ال نعــد الصــفرة والكــدرة بعــد الطهــر شــيئاً " فــإذا كانــت 
هذه الصفرة قبل احليض مث تنتقل باحليض فإVـا ليسـت بشـيء ، أمـا إذا علمـت 

  )٢أن هذه الصفرة هي مقدمة احليض فإVا جتلس حىت تطهر .(املرأة 
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  ) .٤/٢٨٠) جمموع فتاوى ورسائل فضيلة  الشيخ ابن عثيمني ( (١
  ) .٤/٢٨٠ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمني ( ) جمموع فتاوى  (٢



  

 

٤٨٩    ابالزواج أحكام وآد

وســـئل الشـــيخ محمـــد صـــالح العثيمـــين : عـــن امـــرأة تســـببت فـــي نـــزول دم 
  الحيض منها بالعالج ، وتركت الصالة فهل تقضيها أم ال ؟

لنـزول احلـيض فنــزل ، ألن احلـيض  ال تقضي املرأة الصالة إذا تسببت فأجاب :
دم مىت وجد وجد حكمـه ، كمـا أVـا لـو تناولـت مـا مينـع احلـيض ، فإVـا تصـلي 
وتصوم وال تقضي الصوم ، ألVا ليست حبائض ، فاحلكم يدور مع علته ، قـال 

=öÅtRqè (اهللا تعــاىل:  t«ó¡ oÑur Ç t̀ã ÇÙäÅs yJ ø9$# ( ö@è% uq èd ì]å r& { .)فمــىت وجــد هــذا ) ١
  ) ٢(.كمهذى ثبت حكمه ، ومىت مل يوجد مل يثبت حاأل

 
 

: ما حكـم غسـل الحـائض رأسـها أثنـاء وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين
  الحيض ؟ فبعض الناس يقولون إنه ال يجوز ؟

غســل احلــائض رأســها أثنــاء احلــيض ال بــأس بــه . وأمــا قــوهلم ال جيــوز  فأجــاب :
  )٣حة له ، بل هلا أن تغسل رأسها وجسده .(فال ص
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  )٢٢٢) سورة البقرة آية  ( (١
 ) .  ٢٧٢/ ٤) جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمني (  (٢
 ) .٤/٢٨٨) جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمني (  (٣



  

 

٤٩٠    ابالزواج أحكام وآد

وسئل الشيخ محمد صـالح العثيمـين : عـن امـرأة كانـت عـادة حيضـها سـتة 
  أيام ، ثم زادت أيام عادتها ؟

إذا كانت عادة هذه املرأة ستة أيام مث طالت هذه املدة وصارت تسعة  فأجاب:
، فإVا ال تبقـى ال تصـلي حـىت تطهـر ، وذلـك ألن  أو عشرة أو أحد عشر يوماً 

 (مل حيــــــــد حــــــــداً معينــــــــاً يف احلــــــــيض ، وقــــــــد قــــــــال اهللا تعــــــــاىل :      rالنــــــــيب 
öÅtRqè= t«ó¡ oÑur Ç t̀ã ÇÙäÅs yJ ø9$# ( ö@è% uq èd ì]å r& { .)١(  

فمىت كان هذا الدم باقياً ، فإن املرأة على حاهلا حىت تطهر وتغتسل مث تصلي ، 
يف الشـهر الثـاين ناقصـاً عـن ذلـك فإVـا تغتسـل إذا طهـرت وإن  فإذا كان جاءهـا

مل يكــن علـــى املـــدة الســابقة . واملهـــم أن املـــرأة مـــىت كــان معهـــا موجـــوداً فإVـــا ال 
تصــلي ، ســواء كــان احلــيض موافقــاً للعــادة الســابقة أو زائــداً عنهــا أو ناقصــاً وإذا 

  )٢طهرت تصلي .(
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وســئل الشــيخ محمــد صــالح العثيمــين : عــن امــرأة كانــت تحــيض فــي آخــر 

  الشهر ثم رأت الحيض في أول الشهر ، فما الحكم ؟

                                                 
  )٢٢٢) سورة البقرة آية  ( (١
  ) .٢٧٧/ ٤عثيمني ( ) جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن  (٢



  

 

٤٩١    ابالزواج أحكام وآد

إذا تقــدمت عــادة املــرأة عــن وقتهــا ، مثــل أن تكــون عادNــا يف آخــر  فأجــاب :
  ) ١(الشهر فرتى احليض يف أوله فهي حائض كما تقدم .
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وســـئل الشـــيخ عبـــد اهللا بـــن عبـــد الـــرحمن الجبـــرين : مـــا حكـــم الشـــرب أو 
االســتحمام بالمــاء المقــرئ عليــه بــالقرآن ؟ ومــا حكــم الرقيــة الشــرعية علــى 

  المرأة إذا كانت حائض أو نفساء ، وعلى الرجل إذا كان جنباً ؟
ل اسـتعمال القـراءة ليكـون أقـرب علـى اجلنـب أن يبـادر باإلعتسـال قبـ فأجاب :

  إىل التأثري ، ولو كان ذلك شرباً للماء املقروء فيه ، أو غسالً به .
فإمــا احلــائض والنفســاء فلهــا اســتعمال املــاء املقــروء فيــه زمــن العــادة ، حيــث أVــا 

  )٢(قد تتضرر بتأخري االستعمال .
  عالى :وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان حفظه اهللا ت

متزوجة تأتيني الدورة الشـهرية مـرتين فـي الشـهر ، وفـي كـل مـرة تأخـذ فتـرة 
يومــاً ، وفــي شــهر رمضــان أتــت قبــل موعــدها بأســبوع ، ولــم  ١٥أكثــر مــن 

تنـزل خارج الفرج ، بل تكون في باطن الجسم وتستمر في الباطن أسبوعاً 
ال مــن مــدة قبــل أن تنـــزل إلــى الخــارج ، مــع العلــم أنهــا لــم تكــن كــذلك ؛ إ

                                                 
  ) .٤/٢٧٨) جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمني (  (١
  ) .١/١٩٤) الكنز الثمني ( (٢



  

 

٤٩٢    ابالزواج أحكام وآد

أربعة أعوام ، وكانت قبل هذه المدة تأتي في موعدها وال تستمر أكثـر مـن 
ــرة التــي  ــام ؛ مــا أعمــل فــي الصــوم ؟ هــل أصــوم وأصــلي فــي الفت خمســة أي

  تكون في باطن الجسم أوال أصوم وال أصلي ؟
املــرأة ال تــرتك الصــوم والصــالة حــىت خيــرج منهــا دم احلــيض ، وملــدة ال  فأجــاب :
مخسة عشر يوماً ، فإن استمر معها خروج الدم أكثر مـن مخسـة عشـر تزيد عن 

يوماً ؛ فإنه ال تعترب الزيادة عن عادNا ، بل تغتسل لتمامها ، وتصـوم ، وتصـلي 
، وأمــا إحساســها بوجــود دم احلــيض يف جســمها ؛ فهــذا ال يرتتــب عليــه شــيء 

  ) ١(حىت خيرج ، وقبل خروجه تصوم وتصلي وتعترب طاهراً . 
@@@ 

  
 

وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين : عن امرأة أصابها الدم لمدة تسعة 
أيام فتركت الصالة معتقدة أنها العادة ، وبعد أيام قليلة جاءتها العادة 

  الحقيقية فماذا تصنع هل تصلي األيام التي تركتها أم ماذا ؟
األيـام األوىل ، وإن مل تفعـل فـال حـرج األفضل أن تصلي ما تركتـه يف  فأجاب :

، مل يأمر املرأة املستحاضة اليت قالت إVا تسـتحاض  eعليها وذلك ألن النيب 
أن تتحـــيض ســـتة أيـــام أو  eحيضـــة شـــديدة وتـــدع فيهـــا الصـــالة فإمرهـــا النـــيب 

ســـبعة وأن تصـــلي بقيـــة الشــــهر ومل يأمرهـــا بإعـــادة مــــا تركتـــه مـــن الصــــالة ، وإن 

                                                 
  ) ٣/٢٠٠) املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان (  (١



  

 

٤٩٣    ابالزواج أحكام وآد

ن الصــالة فهــو حســن ألنــه قــد يكــون منهــا تفــريط يف عــدم أعــادت مــا تركتــه مــ
  )١السؤال وإن مل تعد فليس عليها شيء . (
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وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين : عن امـرأة صـلت حيـاًء وهـي حـائض 
ال حيـل للمـرأة إذا كانـت حائضـاً أو نفسـاء فما الحكم عملهـا هـذا ؟فأجـاب: 

ــيب أن تصــلي "ألــيس إذا حاضــت لــم تصــل ولــم تصــم يف املــرأة: e، لقــول الن
  ؟".

وقـــد أمجـــع املســـلمون علـــى أنـــه ال حيـــل للحـــائض أن تصـــوم وال حيـــل هلـــا أن تصـــلي 
  )٢،وعلى هذه املرأة اليت فعلت ذلك تتوب إىل اهللا وأن تستغفر مما وقع منها .(

@@@ 
 

  حمن الجبرين :وسئل الشيخ عبد اهللا بن عبد الر 
هــل يجــوز للحــائض قــراءة آيــات القــرآن كالتمثــل بهــا أو االســتدالل علــى 

  شيء وهل يجوز لها كتابة آيات القرآن أو أحاديث شريفة ؟
ـــيت فيهـــا آيـــات قرآنيـــة أو آيـــات فأجـــاب :  ـــب ال ـــأس أن تقـــرأ احلـــائض الكت ال ب

Lــــا  مفســـرة وال بــــأس أن تكتبهـــا ضــــمن مقــــال أو حنـــوه وكــــذا جيـــوز االستشــــهاد 

                                                 
 ) .٢٧٦، ٤/٢٧٥) جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمني (  (١
  ) .٤/٢٧٢الشيخ ابن عثيمني ( ) جمموع فتاوى ورسائل فضيلة  (٢



  

 

٤٩٤    ابالزواج أحكام وآد

كــدليل علــى احلكــم أو قراءNــا كــدعاء وورد وحنــو ذلــك ، فإنــه ال يســمى تــالوة 
  ) ١(وكذا هلا محل كتب التفسري وحنوها للحاجة . 
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وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين : هل يجوز للحائض حضور حلق 
  الذكر في المساجد ؟

  وز هلا أن متكث يف املسجد .املرأة احلائض ال جي فأجاب :
وأمــا مرورهــا باملســجد فــال بــأس بــه ، بشــرط أن تــأمن تلويــث املســجد ممــا خيــرج  

منها من الدم ، وإذا كان ال جيوز هلـا أن تبقـى يف املسـجد ، فإنـه ال حيـل هلـا أن 
تذهب لتستمع إىل حلق الذكر وقراءة القرآن ، اللهم إال أن يكون هناك موضع 

ل إليـه الصـوت بواســطة مكـرب الصـوت ، فــال بـأس أن جتلــس خـارج املسـجد يصــ
فيه الستماع الذكر ، ألنه ال بأس أن تستمع املرأة إىل الـذكر وقـراءة القـرآن كمـا 

أنه كان يتكـئ يف حجـر عائشـة ، فيقـرأ القـرآن وهـي حـائض  eثبت عن النيب 
فـإن ، وأما أن تذهب إىل املسـجد لتمكـث فيـه لالسـتماع للـذكر ، أو القـراءة ، 

ذلك ال جيوز ، وهلذا ملا أبلغ النـيب ، عليـه الصـالة والسـالم ، يف حجـة الـوداع ، 
أVــا مل تطــف  eظــن النــيب  " أحابســتنا هــي؟ "أن صــفية كانــت حائضــاً قــال :

طواف اإلفاضة فقالوا إVا قد أفاضـت ، وهـذا يـدل علـى أنـه ال جيـوز املكـث يف 

                                                 
 ) .٢٧) فتاوى املرأة ص(  (١



  

 

٤٩٥    ابالزواج أحكام وآد

اء أن خيــرجن إىل مصــلى العيــد املســجد ولــو للعبــادة . وثبــت عنــه أنــه أمــر النســ
  ) ١(للصالة والذكر ، وأمر احليض أن يعتزلن املصلى . 
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  وسئل الشيخ حممد صاحل العثيمني :

  عن املرأة إذا أسقطت يف الشهر الثالث فهل تصلي أو ترتك الصالة ؟
إذا أســقطت ثالثــة أشــهر فإVــا ال فأجــاب : املعــروف عنــد أهــل العلــم أن املــرأة 

ــذي  تصــلي ألن املــرأة إذا أســقطت جنينــاً قــد تبــني فيــه خلــق إنســان فــإن الــدم ال
  خيرج منها يكن دم نفاس ال تصلي فيه .

قــال العلمــاء : وميكــن أن يتبــني خلــق اجلنــني إذا مت لــه واحــد ومثــانون يومــاً وهــذه 
ثالثـــة أشــهر فـــإن الـــذي أقــل مـــن ثالثــة أشـــهر ، فـــإذا تيقنــت أنـــه ســقط اجلنـــني ل

أصـاLا يكــون دم حــيض ن أمــا إذا كـان قبــل الثمــانني يومــاً فـإن هــذا الــدم الــذي 
أصاLا يكون دم فساد ال ترتك الصالة من أجلـه وهـذه السـائلة عليهـا أن تتـذكر 
يف نفســها فــإذا كــان اجلنــني ســقط قبــل الثمــانني يومــاً فأVــا تقضــي الصــالة وإذا  

ا تقــدر وتتحــرى وتقضــي علــى مــا يغلــب عليــه كانــت ال تــدري كــم تركــت فإVــ
  ) ٢(ظنها أVا مل تصله . 

                                                 
  ) .٢٧٤، ٢٧٣/ ٤) جمموع فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمني ( (١
 ) .٢٩٢، ٤/٢٩١) جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمني (  (٢



  

 

٤٩٦    ابالزواج أحكام وآد
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وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين : إذا اشتبه الدم على المرأة فلم تميز 

  هل هو دم حيض أم دم استحاضة أم غيره فماذا تعتبره ؟
ن املرأة أنه دم حيض حىت يتبني أنه دم األصل يف الدم اخلارج م فأجاب :

  )١استحاضة وعلى هذا فتعتربه دم حيض ما مل يتبني أنه دم استحاضة .(

+ @ +  

  
 

وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين:عن امرأة أجرأت  عملية وبعد العملية 
عــادة وبعــدها وقبــل العــادة بأربعــة أو خمســة أيــام رأت دمــاً أســوداً غيــر دم ال

ــام التــي قبــل العــادة  مباشــرة جاءتـــها العــادة مــدة ســبعة أيــام فهــل هــذه األي
  تحسب منها ؟

املرجع يف هذا إىل األطباء ألن الظاهر أن الدم الذي حصل هلذه  فأجاب :
املرأة كان نتيجة العملية ، والدم الذي يكون نتيجة العملية ليس حكمه حكم 

ويف هذا  " إن ذلك دم عرق "املستحاضة : يف املرأة rاحليض لقول النيب 
إشارة إىل أن الدم الذي خيرج إذا كان عرق ومنه دم العملية فإن ذلك ال يعترب 

                                                 
  ) .٤/٢٧٥) جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثمني (  ١(



  

 

٤٩٧    ابالزواج أحكام وآد

حيضاً فال حيرم به ما حيرم باحليض وجتب فيه الصالة والصيام إذا كان يف Vار 
  ) ١( رمضان .
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  لشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن اجلربين :وسئل ا

ما حكم الدم الذي خيرج يف غري أيام الدورة الشهرية . فأنا عاديت يف كل شهر 
أيام ولكن يف بعض األشهر يأيت الدم خارج أيام الدورة  ٩من الدورة هي 

ولكن بنسبة أقل جداً وتستمر معي هذه احلالة ملدة يوم أو يومني فهل جتب 
  الصيام أثناء ذلك أم القضاء ؟علي الصالة و 

فأجاب : هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق ال حيسب من العادة فاملرأة 
اليت تعرف عادNا تبقى زمن العادة ال تصلي وال تصوم وال متس املصحف وال 

يأتيها زوجها يف الفرج فإذا طهرت وانقضت أيام عادNا واغتسلت فهي يف 
يئاً من دم أو صفرة أو كدرة فلذلك استحاضة ال حكم الطاهرات ولو رأت ش

  ) ٢تردها على الصالة وحنوها . (
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  ) .٤/٢٧٧ضيلة الشيخ ابن عثيمني ( ) جمموع فتاوى ورسائل ف (١
  ) .٢٢، ٢١) فتاوى املرأة ص(  (٢



  

 

٤٩٨    ابالزواج أحكام وآد

 
وسئل الشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن اجلربين : تقول إن دم احليض يف أيام 

العادة الشهرية يأيت يومني مث ينقطع يف اليوم الرابع يعود مرة أخرى فهل أصلي 
  وم الثالث من أيام العادة أم ال أصلي ؟الي

فأجــاب : مــا دامــت املــرأة يف أيــام عادNــا الــيت تعرفهــا فإVــا تســقط عنهــا الصــالة 
وال جيزئها الصوم يف وسط أيام العادة ولو توقف الدم يف بعض األيام مـا دامـت 
ـــيت تعرفهـــا النســـاء  يف زمـــن العـــادة ومل تـــر عالمـــة الطهـــر وهـــي القصـــة البيضـــاء ال

مة على انقضاء احليض فهـذه املـرأة تتوقـف عـن الصـالة يف أيـام عادNـا كلهـا عال
فـال تصـلي وال تصـوم وال متـس املصـحف يف الثالـث الـذي ذكـرت أو بعـده حـىت 

  )١تطهر الطهر الكامل .(

جــاءت فاطمــة بنــت أبــي حبــيش إلــى " :قالــت رضــي اهللا عنهــا ، عــن عائشــة 
ـــا رســـول اهللا إنـــي امـــرأة  :فقالـــت  rالنبـــي  ـــال أطهـــر أفـــأدع ي اســـتحاض ف
فــــإذا أقبلــــت ، ال إنمــــا ذلــــك عــــرق ولــــيس بالحيضــــة : فقــــال ،  ؟الصــــالة

  ) ٢.("وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، الحيضة فدعي الصالة 

                                                 
  ) .٢٦، ٢٥) فتاوى املرأة ص(  (١
) ،  بـــاب املستحاضـــة ٣٣٣) ، بـــاب غســـل الـــدم ، مســـلم بـــرقم (٢٢٦) أخرجـــه البخـــاري بـــرقم ((٢

  وغسلها وصالNا.    



  

 

٤٩٩    ابالزواج أحكام وآد

أن أم حبيبـة  استحيضـت سـبع " ،  rزوج النـيب رضي اهللا عنها عن عائشة و 
فقـال هـذا ، فأمرهـا أن تغتسـل ، عـن ذلـك  rفسألت رسـول اهللا  ، سنين 

  )١.( "عرق فكانت تغتسل لكل صالة
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وســئل الشــيخ عبــد اهللا بــن عبــد الــرمحن اجلــربين: مــا حكــم خــروج الصــفار أثنــاء 
  النفاس وطوال األربعني يوماً هل أصلي وأصوم ؟

فأجــاب : مــا خيــرج مــن املــرأة بعــد الــوالدة حكمــه كــدم النفــاس ســواء كــان دمــاً 
رة أو كــدرة ألنــه يف وقــت العــادة حــىت تــتم األربعــني فمــا بعــدها إن  عاديــاً أو صــف

فـــاس وإال فهـــو دم استحاضـــة أو كـــان دمـــاً عاديـــاً ومل يتخللـــه انقطـــاع فهـــو دم ن
  )٢. (حنوه

 
 

 
وســئل الشــيخ صــالح بــن فــوزان بــن عبــد اهللا الفــوزان : مــا حكــم اإلفــرازات 

يــة التــي تخــرج مــن المــرأة ، هــل تعتبــر نجســة تفســد الوضــوء ؟ وهــل المهبل

                                                 
ـــــرقم ((١ ـــــرق٣٢١) أخرجـــــه  البخـــــاري ب ) ، بـــــاب ٣٣٤م () ، بـــــاب عـــــرق االستحاضـــــة  ، ومســـــلم ب

  املستحاضة وغسلها وصالNا .
  ) .٢٣) فتاوى املرأة ص(  (٢



  

 

٥٠٠    ابالزواج أحكام وآد

ينجس ما تلوثه من مالبس  ؟ وما حكم من ال تنقطع عنها هـذه اإلفـرازات 
فـي حالـة العبـادات التــي تسـتغرق بعـض مــن الـزمن ؛ كـالعمرة ، والطــواف ، 
والبقاء في المسـجد ؟ ومـا حكـم اإلفـرازات المهبليـة التـي تفـرز مـن المـرأة 

اإلثـــــارة الجنســـــية " القبلـــــة " دون أن يكـــــون هنـــــاك جمـــــاع ؟ وهـــــل  عنـــــد
  تستوجب الغسل كغسل الجنابة ؟

حكم اإلفرازات اليت خترج من قبل املرأة أنـها جنسة ، وتـنقض الوضـوء فأجاب : 
، وتنجس ما أصابته من البدن أو الثياب ، فيجب على املرأة أن تستنجي منها 

ل املكــان الــذي أصــابته مــن ثوLــا أو بــدVا ، وتتوضــأ إذا أرادت الصــالة ، وتغســ
  وكذلك جيب الوضوء من كل خارج من السبيلني عندما يريد املسلم الصالة .

واملــرأة الــيت يســتمر معهــا خــروج اإلفــرازات تســتنجي وتنظــف فرجهــا وتضــع عليــه 
حفاظاً مينع أن خيرج منه شيئاً ، وتتوضأ لكل صالة وعندما تريـد الطـواف ، وال 

ثها يف املسجد ؛ ألن هذا ليس حيضـاً ، والـذي مينـع اللبـث يف املسـجد بأس بلب
  هو احليض والنفاس واجلنابة .

وخروج اإلفـرازات نتيجـة القبلـة أو املالعبـة مـن الـزوج ال توجـب الغسـل ، إال إن  
  ) ١(كانت منياً خرج بدفق ولذة . 
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 ) .٢٠٤، ٣/٢٠٣) النتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل الفوزان (  (١



  

 

٥٠١    ابالزواج أحكام وآد

 
العثيمــين :هــل الســائل الــذي ينـــزل مــن المــرأة وســئل الشــيخ محمــد صــالح 

  طاهر أو نجس ؟ وهل ينقض ؟
الظـاهر يل بعـد البحـث أن السـائل اخلـارج مـن املـرأة إذا كـان ال  فأجاب قائًال :

خيــرج مــن املثانــة وإمنــا خيــرج مــن الــرحم فهــو طــاهر ، ولكنــه يــنقض الوضــوء وإن  
جنسـاً ، فهـا هـي الـريح  كان طـاهراً ، ألنـه ال يشـرتط للنـاقض للوضـوء أن يكـون

خترج من الدبر وليس هلا جرم ، ومع ذلك تنقض الوضوء . وعلى هذا إذا خـرج 
مــن املـــرأة وهــي علـــى وضــوء ، فإنـــه يــنقض الوضـــوء وعليهــا جتديـــده ، فــإن كـــان 
مسـتمراً ، فإنــه ال يـنقض الوضــوء ، ولكـن ال تتوضــأ للصـالة إال إذا دخــل وقتهــا 

فيــه فروضــاً ونوافــل وتقــرأ القــرآن وتفعــل مــا  وتصــلي يف هــذا الوقــت الــذي تتوضــأ
  شاءت مما يباح هلا ، كما قال أهل العلم حنو هذا فيمن به سلس البول .

هــذا هـــو حكـــم الســائل مـــن جهـــة الطهـــارة فهــو طـــاهر ، ال يـــنجس الثيـــاب وال 
  البدن .

وأمـــا حكمـــه مـــن جهـــة الوضـــوء ، فهـــو نـــاقض للوضـــوء ، إال أن يكـــون مســـتمراً 
ن مستمراً فإنه ال ينقض ، لكن علـى املـرأة أن ال تتوضـأ للصـالة عليها ، فإن كا

  إال بعد دخول الوقت وأن تتحفظ .
أما إن كـان متقطعـاً وكـان مـن عادتـه أن ينقطـع يف أوقـات الصـالة ، فإVـا تـؤخر 
الصــالة إىل الوقــت الــذي ينقطــع فيــه مــا مل ختــش خــروج الوقــت ، فــإن خشــيت 

" تــتحفظ" وتصــلي . وال فــرق بــني القليــل  خــروج الوقــت ، فإVــا تتوضــأ وتــتلجم
  والكثري ، ألنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثريه.



  

 

٥٠٢    ابالزواج أحكام وآد

وأمــا اعتقــاد بعــض النســاء أنــه ال يــنقض الوضــوء ، فهــذه ال أعلــم لــه أصــالً إال  
قوًال البن حزم رمحه اهللا فإنه يقول: إن هـذا ال يـنقض الوضـوء ، ولكنـه مل يـذكر 

ولـــو كـــان لـــه دليـــل مـــن الكتـــاب والســـنة أو أقـــوال الصـــحابة لكـــان  هلـــذا دلـــيالً ،
ُحجــة . وعلــى املــرأة أن تتقــي اهللا وحتــرص علــى طهارNــا، فــإن الصــالة ال تقبــل 
بغري طهارة ولو صلت مئـة مرة،بـل إن بعـض العلمـاء يقـول:إن الـذي يصـلي بـال 

  ) ١طهارة يكفر ألن هذا من باب االستهزاء بأيات اهللا سبحانه وتعاىل .(
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وســئل الشــيخ محمــد صــالح العثيمــين : هــل خــروج الهــواء مــن فــرج المــرأة 

  ينقض الوضوء ؟
هذا ال يـنقض الوضـوء؛ ألنـه ال خيـرج مـن حمـل جنـس كـالريح الـيت ختـرج فأجاب: 
  ) ٢(من الدبر
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 ) ..٢٨٥، ٢٨٤/ ٤) جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمني (  (١
  ) ٤/١٤٧) جمموع فتاوى ورسائل فضيلة ابن عثيمني ( ٢(



  

 

٥٠٣    ابالزواج أحكام وآد

 
 

هـل تجبـر الزوجـة الذميـة علـى وسئل الشيخ عبد الرمحن بن ناصـر السـعدي : 
  غسل الجنابة ؟

الصــــحيح فيــــه أنــــه جيربهــــا عليهــــا ، كمــــا جيربهــــا علــــى كــــل مــــا يعــــود  فأجــــاب :
واجبـة ، وحقـه واجـب ، بنظافتها ، ومينعها من كل مـا يكـره منهـا ، ألن طاعتـه 

  )١.(وهذا من حقه
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وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان : هل يجوز للمرأة أن 
تقرأ القرآن غيباً وهي حائض ، وإذا كان هذا غير جائز ؛ فهل عليها إثم 
  إذا درست أبناءها القرآن ، خاصة إذا كانوا في المدارس أثناء الحيض ؟

املصــحف ، وال عــن ال جيــوز للمــرأة احلــائض أن تقــرأ القــرآن ؛ ال مــن  فأجــاب :
ظهر قلب ؛ ألن عليها حدثاً أكرب ، ومن عليه حدث أكرب ـ كاحليض واجلنابة ـ 

كــان ميتنــع مــن قــراءة القــرآن إذا كــان   eال جيــوز لــه أن يقــرأ القــرآن ؛ ألن النــيب 
  عليه جنابة ، واحليض حدث أكرب مثل اجلنابة مينع قراءة القرآن .

ت احلـائض حتفـظ سـوراً مـن القـرآن ،أو ولكن يف حالة خوف النسـيان ؛ إذا كانـ
حتفـــظ القـــرآن ، وختشـــى إذا تركـــت الـــتالوة أن تنســـى ؛ ألن مـــدة احلـــيض تطـــول 

                                                 
  ) .٥٠٥ى السعدية ص() الفتاو  (١



  

 

٥٠٤    ابالزواج أحكام وآد

فتنسى ما حفظتـه مـن القـرآن ؛ فـال بـأس أن تقـرأ يف هـذه احلالـة ؛ ألن هـذا مـن 
  الضرورات ؛ ألVا لو تركت قراءة القرآن نسيته .

مـادة القـرآن وهـي حـائض ، وميتـد وكذلك الطالبة ؛ إذا جاء وقت االمتحـان يف 
حيضـها ، وال ميكـن أن تـؤدي االمتحـان بعــد Vايـة احلـيض ؛ فـال بـأس أن تقــرأه 
لالمتحان ؛ ألVا لو تركته ؛ لفـات عليهـا االمتحـان ، وحصـل عليهـا رسـوب يف 
القرآن ، وهذا يضرها ؛ ففي هذه احلالة أيضاً جيوز للطالبـة أن تقـرأ القـرآن ألداء 

ظهر قلب ومـن املصـحف ، لكـن بشـرط أن ال متسـه إال مـن وراء االمتحان عن 
  حائل .

أما قراءة احلائض القرآن ألجل التعليم فإVا ال جتوز؛ ألن هـذا لـيس ضـرورة واهللا 
  ) ١أعلم .(
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  وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين :
  ى تصوم ؟عمن أصابها نزيف دم كيف تصلي ومت

ـــف الـــدم ، حكمهـــا أن جتلـــس عـــن  فأجـــاب : ـــيت أصـــاLا نزي مثـــل هـــذه املـــرأة ال
الصــالة والصــوم مــدة عادNــا الســابقة قبــل احلــدث الــذي أصــاLا ، فــإذا كــان مــن 
عادNا أن احليض يأتيها من أول كل شهر ملدة ستة أيام مثالً ، فإVا جتلـس مـن 

                                                 
 ) .١٦٠، ٣/١٥٩) املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل الفوزان (  (١



  

 

٥٠٥    ابالزواج أحكام وآد

، فــــإذا انقضــــت اغتســــلت أول كــــل شــــهر مــــدة ســــتة أيــــام ال تصــــلي وال تصــــوم 
  وصلت وصامت .

وكيفية الصالة هلذه املـرأة وأمثاهلـا أVـا تغسـل فرجهـا غسـالً تامـاً وتعصـبه وتتوضـأ 
وتفعــل ذلــك عنـــد دخــول وقـــت صــالة الفريضـــة ال تفعلــه قبـــل دخــول الوقـــت ، 
تفعله بعد دخـول الوقـت ، مث تصـلي وكـذلك تفعلـه إذا أرادت أن تتنفـل يف غـري 

ويف هـذه احلــال ومـن أجـل املشـقة عليهــا ، جيـوز هلـا أن جتمــع  أوقـات الفـرائض ،
"أو العكس" وصالة املغرب مع العشاء " أو العكس" صالة الظهر مع العصر 

حــــىت يكــــون عملهــــا هــــذا واحــــداً للصــــالتني صــــالة الظهــــر والعصــــر ، وواحــــداً 
للصـــالتني املغـــرب والعشـــاء ، وواحـــداً لصـــالة الفجـــر بـــدالً مـــن أن تعمـــل ذلـــك 

  ) ١(رات تعمله ثالث مرات. واهللا املوفق. مخس م
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  أسئلة تطبیقیة في الطھارة .

 
 

  وإذا توضأ العبد جيوز له أن يصلي أكثر من صالة إذا مل ينتقض وضوئه . 
  سئل الشيخ حممد الصاحل العثيمني :

  ؟ هل جيوز لإلنسان أن يصلي فريضتني بوضوء واحد

                                                 
  ) .٤/٢٩٣) جمموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمني (  (١



  

 

٥٠٦    ابالزواج أحكام وآد

نعـــم جيـــوز ذلـــك فـــإذا توضـــأ لصـــالة الظهـــر مـــثالً مث حضـــرت صـــالة  فأجـــاب :
العصــر وهـــو علـــى طهــارة فلـــه أن يصـــلي صــالة العصـــر بطهـــارة الظهـــر ، وإن مل 
يكــن قــد نــوى حــني تطهــره أن يصــلي Lــا الفريضــتني ، ألن طهارتــه الــيت تطهرهــا 

إال بوجـــود لصــالة الظهـــر رفعـــت احلـــدث عنـــه ، وإذا ارتفـــع حدثـــه فإنـــه ال يعـــود 
  )١سببه ، وهو أحد نواقض الوضوء املعروفة .(

  حكم وضوء من كان على أظافرھا مناكیر .
وسئل الشيخ حممد صاحل العثيمني : عن حكم وضوء من كان على أظافرهـا مـا 

  يسمى بـ "املناكري" .
ما يسمى " املناكري " وهو شيء يوضـع علـى األظفـار تسـتعمله املـرأة  فأجاب :

ال جيـوز اسـتعماله للمـرأة إذا كانــت تصـلي ألنـه مينـع وصـول املــاء يف ولـه قشـرة ، 
الطهــارة ، وكــل شــيء مينـــع وصــول املــاء فإنـــه ال جيــوز اســتعماله للمتوضـــئ ، أو 

وهــذه املــرأة إذا   ، } فاْغِســُلوْا ُوُجــوَهُكْم َوأَيْــِدَيُكمْ  {املغتســل ، ألن اهللا يقــول 
ملـاء فـال يصـدق عليهـا أVـا غسـلت كان على أظافرها مناكري فإVا متنـع وصـول ا

يدها فتكون قد تركت فريضة من فرائض الوضوء أو الغسل . وأما من كانـت ال 
تصـــلي كاحلـــائض فـــال حـــرج عليهـــا إذا اســـتعمله إال أن يكـــون هـــذا الفعـــل مـــن 

  خصائص نساء الكفار فإنه ال جيوز ملا فيه من التشبه Lم .
جـــنس اخلفـــني وأنـــه جيـــوز أن ولقـــد مسعـــت أن بعـــض النـــاس أفـــىت بـــأن هـــذا مـــن 

تستعمله املرأة ملدة يوم وليلة إن كانت مقيمة ومدة ثالثة أيـام إن كانـت مسـافرة 
، ولكن هذه فتوى غلط ، وليس كل ما سرت الناس به أبداVم يلحـق بـاخلفني ، 

                                                 
  ) .٤/١٥٠) جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمني (  (١



  

 

٥٠٧    ابالزواج أحكام وآد

فإن اخلفني جاءت الشريعة باملسح عليهما للحاجة إىل ذلك غالباً ، فـإن القـدم 
ئــــــة وحمتاجــــــة إىل الســــــرت ، ألVــــــا تباشــــــر األرض ، واحلصــــــى ، حمتاجــــــة إىل التدف

والربودة ، وغري ذلك ، فخصص الشارع املسح Lما ، وقـد يقيسـون أيضـاً علـى 
العمامـــة ، ولـــيس بصـــحيح ألن العمامـــة حملهـــا الـــرأس والـــرأس فرضـــه خمفـــف مـــن 
أصله ، فإن فريضة الرأس هي املسح خبالف اليد ، فإن فريضتها الغسل ، وهلذا 

ــيب  ــبح الن للمــرأة أن متســح القفــازين مــع أVمــا يســرتان اليــد ، فبــدل هــذا  rمل ي
علــى أنــه ال جيــوز لإلنســان أن يقــيس أي حائــل مينــع وصــول املــاء علــى العمامــة 
وعلــى اخلفــني ، والواجــب علــى املســلم أن يبــذل غايــة جهــده يف معرفــة احلــق ، 

ئله عنها ، ألنه يعرب عـن وأن ال يقدم على فتوى إال وهو يشعر أن اهللا تعاىل سا
  ) ١(شريعة اهللا عز وجل . واهللا املوفق اهلادي إىل الصراط املستقيم .

  حكم تطویل األظافر ووضع المناكیر علیھا؟
ســـئل مساحـــة الشـــيخ عبـــد العزيـــز بـــن بـــاز : مـــا حكـــم تطويـــل األظـــافر ووضـــع " 

  أزيله ؟ساعة مث  ٢٤املناكري" عليها، مع العلم أنين أتوضأ قبل وضعه وجيلس 
ــيب فأجــاب :   أنــه قــال : rتطويــل األظــافر خــالف الســنة ، وقــد ثبــت عــن الن

ــط وقلــم  ــف اإلب "الفطــرة خمــس : الختــان واالســتحداد وقــص الشــارب ونت
  األظافر" .

" وقـت لنــا قــال : tوال جيـوز أن تـرتك أكثـر مــن أربعـني ليلـة ملــا ثبـت أن أنـس 
ط وحلـق العانـة أال في قـص الشـارب وقلـم الظفـر ونتـف اإلبـ rرسول اهللا 

                                                 
 ) .٤/١٤٨) جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمني (  (١



  

 

٥٠٨    ابالزواج أحكام وآد

وألن تطويلهـا فيـه تشـبه بالبهـائم  نترك شيئاً مـن ذلـك أكثـر مـن أربعـين ليلـة "
  )١وبعض الكفرة .(

+ @ +  
  

 
 

عـــن املـــرأة إذا وضـــأت طفلهـــا وهـــي وســـئل الشـــيخ محمـــد صـــالح العثيمـــين : 
  طاهرة هل جيب عليها أن تتوضأ ؟ 

إذا وضــأت املــرأة طفلتهــا ومســت الفــرج فإنــه ال جيــب عليهــا الوضــوء جــاب : فأ
وإمنــــا تغســــل يــــديها فقــــط ، ألن مــــس الفــــرج لغــــري شــــهوة ال يوجــــب الوضــــوء ، 
ـــيت تغســـل أوالدهـــا ال خيطـــر بباهلـــا الشـــهوة فهـــي إذا وضـــأت  ومعلـــوم أن املـــرأة ال

ــيت أصــابت ها وال جيــب الطفــل أو الطفلــة فإمنــا تغســل يــديها فقــط مــن النجاســة ال
  )٢عليها أن تتوضأ .(

ـــت طـــاهرة ، مث وســـئل الشـــيخ عبـــد اهللا بـــن عبـــد الـــرحمن الجبـــرين :  إذا كن
  نظفت طفلي " وضيته" هل ينقطع وضوئي أم ال ؟! 

مـــن مـــس عـــورة غـــريه بشـــهوة انـــتقض وضـــوءه واختلـــف يف املـــس بـــال  فأجـــاب :
لـيس حمـالً  شهوة واألجح أن مس عورة الطفل لتطهـريه ال يـنقض الوضـوء لكونـه

                                                 
  ) لسماحة الشيخ ابن باز .٨٠، ٢/٧٩لفتاوى ـ كتاب الدعوة ( ) ا (١
  ) .٤/٢٠٣) جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمني (  (٢



  

 

٥٠٩    ابالزواج أحكام وآد

للشــهوة وهــو ممــا تعــم بــه البلــوى ففــي نقــض الوضــوء بــه حــرج ومشــقة ولــو كــان 
  ) ١(ناقضاً الشتهر عن الصحابة فمن بعدهم .

+ @ +  
 

 
:  حكــــــم املــــــرأة يف مســــــح الــــــرأس يف الوضــــــوء حكــــــم الرجــــــل ، قــــــال اهللا تعــــــاىل

ـــُكمْ { عـــام يشـــمل النســـاء والرجـــال وال يوجـــد  ، وهـــذا )٢(. }َواْمَســـُحوْا ِبُرُؤوِس
  دليل خيص  النساء . 

ســـئل الشـــيخ حممـــد صـــاحل العثيمـــني : هـــل يســـن للمـــرأة عنـــد مســـح رأســـها يف 
الوضوء أن تبدأ من مقدم رأسها إىل مؤخره مث ترجع إىل مقدم الرأس كالرجل يف 

  ذلك ؟ 
رجــال : نعــم ، ألن األصــل يف األحكــام الشــرعية أن مــا ثبــت يف حــق ال فأجــاب

ثبت يف حـق النسـاء والعكـس بـالعكس ، مـا ثبـت يف حـق النسـاء ثبـت يف حـق 
الرجـال إال بــدليل ، وال أعلــم دلــيالً خيصــص املـرأة يف هــذا ، وعلــى هــذا فتمســح 
مــن مقــدم الــرأس إىل مــؤخره ، وإن كــان الشــعر طــويالً فلــن يتــأخر بــذلك ، ألنــه 

صــعد إىل قمــة الــرأس ، لــيس املعــىن أن تضــغط بقــوة علــى الشــعر حــىت يتبلــل أو ي
  )٣(إمنا هو مسح Lدوء . 

                                                 
  ) .١٨) فتاوى املرأة ص ( (١
  )٦) املائدة :( (٢
 ) .١٥٢، ٤/١٥١) جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمني ( (٣



  

 

٥١٠    ابالزواج أحكام وآد
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  وسئل الشيخ حممد الصاحل العثيمني: عن حكم مسح املرأة على لفة الرأس ؟

: جيوز أن متسح املرأة على رأسها سواء كـان ملفوفـاً أو نـازالً ، ولكـن ال فأجاب
ة ألين أخشـى أن يكـون داخـالً يف قـول تلف شعر رأسها فوق وتبقيـه علـى اهلامـ

ونســـاء كاســـيات عاريـــات رؤوســـهن كأســـنمة البخـــت المائلـــة ال :" eالنـــيب 
يــدخلن الجنــة وال يجــدن ريحهــا ، وإن ريحهــا ليوجــد مــن مســيرة كــذا وكــذا 

.")١(  
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  متسح على مخارها ؟ وسئل الشيخ حممد الصاحل العثيمني:هل جيوز للمرأة أن
املشــهور مــن مــذهب اإلمــام أمحــد ، أVــا متســح علــى اخلمــار إذا كــان  فأجــاب :

مـــداراً حتـــت حلقهـــا ، ألن ذلـــك قـــد ورد عـــن بعـــض نســـاء الصـــحابة رضـــي اهللا 
ــربودة اجلــو أو ملشــقة  عــنهن . وعلــى كــل حــال فــإذا كانــت هنــاك مشــقة ، إمــا ل

                                                 
 ) .٤/١٥٢ابن عثيمني ( ) جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ (١



  

 

٥١١    ابالزواج أحكام وآد

ذا ال بــأس بــه ، وإال فــاألوىل أال النـــزع واللــف مــرة أخــرى ، فالتســامح يف مثــل هــ
  )١متسح .(
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وســــئل الشــــيخ محمــــد صــــالح العثيمــــين : عــــن المــــرأة إذا دهنــــت رأســــها 

ــــه هــــل يصــــح وضــــوؤها ؟ فأجــــاب ــــة علــــى هــــذا ومســــحت علي :قبــــل اإلجاب
ـــأن اهللا عـــز وجـــل قـــال يف كتابـــه املبـــ $ {:نيالســـؤال،أود أن أبـــني ب pköâ r'̄» tÉ öúï Ï% ©!$# 

(# þq ãYtB# uä # så Î) óO çF ôJ è% í n< Î) Ío 4q n= ¢Á9$# (#q è= Å¡ øî $$ sù öNä3 ydq ã_ ãr öNä3 tÉ Ïâ ÷Ér&ur í n< Î) È, Ïù# tç yJ ø9$# 

(#q ßs |¡ øB $# ur öNä3 Åôr âäãç Î/ öNà6n= ã_ öër&ur í n< Î) Èû÷ü t6 ÷è s3 ø9$# ◌ْ{ .)واألمـــــــــر بغســـــــــل هـــــــــذه ) ٢
مـا مينـع وصـول املـاء إليهـا ، ألنـه إذا  الـةومسح ما ميسح منها يستلزم إز  األعضاء

وجـد مـا مينـع وصـول املـاء إليهـا مل يكـن غسـلها وال مسـحها ، وبنـاء علـى ذلـك 
نقــــول : إن اإلنســــان إذا اســــتعمل الــــدهن يف أعضــــاء طهارتــــه ، فإمــــا أن يبقــــى 
الــدهن جامــداً لــه جــرم ، فحينئــٍذ البــد أن يزيــل ذلــك قبــل أن يطهــر أعضــاءه ، 

هكذا جرماً ، فإنه مينع وصول املاء إىل البشرة وحينئـٍذ ال تصـح فإن بقى الدهن 
الطهارة . أما إذا كان الدهن ليس له جرم ، وإمنا أثره باٍق علـى أعضـاء الطهـارة 

                                                 
  ) .٤/١٧١) جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمني ( (١
 )٦) سورة املائدة آية  ( (٢



  

 

٥١٢    ابالزواج أحكام وآد

، فإنه ال يضر ، ولكـن يف هـذه احلـال يتأكـد أن ميـر اإلنسـان يـده علـى الوضـوء 
مجيــــع العضــــو الــــذي  ألن العــــادة أن الــــدهن يتمــــايز معــــه املــــاء، فرمبــــا ال يصــــيب

  )١(يطهره.
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وســـئل الشـــيخ محمـــد صـــالح العثيمـــين : إذا لبَّـــدت المـــرأة رأســـها بالحنـــاء 

  ونحوه ، فهل تمسح عليه ؟
إذا لبَّـدت املــرأة رأســها باحلنــاء فإVـا متســح عليــه ، وال حاجــة إىل أVــا  فأجــاب :

، كـان يف إحرامـه ملبّـداً  rهذا احلناء ، ألنه ثبت أن النـيب تنقض الرأس وّحتت 
رأســه . فمـــا ُوِضــَع علـــى الـــرأس مــن التلبيـــد فهــو تـــابع لـــه ، وهــذا يـــدل علـــى أن 

  ) ٢(تطهري الرأس فيه شيء من التسهيل .

@@@ 
 

 
  وسئل الشيخ حممد الصاحل العثيمني : عن حكم تنشيف أعضاء الوضوء ؟

                                                 
 ) .١٤٧/ ٤) جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمني (   (١
 ) .٤/١٧١) جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمني (  (٢



  

 

٥١٣    ابالزواج أحكام وآد

تنشــيف األعضــاء ال بــأس بــه ، ألن األصــل عــدم املنــع ، واألصــل يف  فأجــاب :
ما عدا العبادات من العقود واألفعال واألعيـان احلـل واإلباحـة حـىت يقـوم الـدليل 

  على املنع .
فــإن قـــال قائــل : كيـــف جتيـــب عــن حـــديث ميمونـــة ، رضــي اهللا عنهـــا ، حينمـــا 

ــيب  ــت : فأتيتــه بامل eذكــرت أن الن نــديل فــرده وجعــل يــنفض املــاء ، اغتســل قال
  بيده ؟

ــيب  فــالجواب : ، قضــية عــني حتتمــل عــدة أمــور :إمــا  eأن هــذا الفعــل مــن الن
ألنه لسبب يف املنديل ، أو لعدم نظافته ، أو خيشى أن يبله باملاء ، وبللـه باملـاء 
غري مناسب ، فهناك احتماالت ولكن إتياVا باملنـديل قـد يكـون دلـيالً علـى أن 

  )١(أن ينشف أعضاءه ، وإال ملا أتت به . من عادته

+ @ +  
 

 
وســئل الشــيخ حممــد الصــاحل العثيمــني : إذا كــان لإلنســان أســنان صــناعية فهــل 

  جيب عليه نزعها عند املضمضة ؟
إذا كــان علــى اإلنســان أســنان مركبــة ، فالظــاهر أنــه ال جيــب عليــه أن  فأجــاب :

لها ، ويشبه هذا اخلامت ، واخلامت ال جيب نزعه عند الوضـوء ، بـل األفضـل أن يزي
كـان يلبسـه ومل ينقـل أنـه    eحيركه ، لكن ليس على سبيل الوجوب ، ألن النيب 

                                                 
 ) .٤/١٥٣شيخ ابن عثيمني ( ) جمموع فتاوى ورسائل فضيلة ال (١



  

 

٥١٤    ابالزواج أحكام وآد

كان ينزعـه عنـد الوضـوء ، وهـو أظهـر مـن كونـه مانعـاً مـن وصـول املـاء مـن هـذه 
شـــاقاً عليـــه نزعهـــا مث  األســـنان ، ال ســـيما أن بعـــض النـــاس تكـــون هـــذه الرتكيبـــة

   )١ردها .(

+ @ +  
 

 
وســئل الشــيخ محمــد صــالح العثيمــين :  هــل اســتعمال المــرأة كــريم الشــعر 

  وأحمر الشفاه ينقض الوضوء ؟
تـــدهن املـــرأة بـــالكرمي أو بغـــريه مـــن الـــدهون ال يبطـــل الوضـــوء بـــل وال  فأجـــاب :
صيام أيضاً ، وكذلك دهنه بالشـفة ال يبطـل الوضـوء وال يبطـل الصـيام ، يبطل ال

ولكــن الصــيام إذا كــان هلــذه التحمــريات طعــم فإVــا ال تســتعمل علــى وجــه ينـــزل 
  )٢طعمها إىل جوفها .(

 

+ @ +  

                                                 
  ) .٤/١٤٠) جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمني (  (١
 ) .٢٠١، ٢٠٠/ ٤) جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمني (  (٢



  

 

٥١٥    ابالزواج أحكام وآد

  أحكام الطالق

الطالق مشتق لغة: من اإلطالق وهو اإلرسال والرتك ومنه طلقت البالد أي 
  طلقت الناقة: إذا سرحت حيث شاءت، واإلطالق: اإلرسال.تركتها، ويقال: 

وشرعاً: حل قيد النكاح أو بعضه. وهو جائز بنص الكتاب العزيز، ومتواتر 
السنة املطهرة، وإمجاع املسلمني، وهو قطعي من قطعيات الشريعة ولكنه يكره 

مع عدم احلاجة، وقد أخرج أمحد والرتمذي وحسنه من حديث ثوبان قال: 
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أميا امرأة سألت زوجها الطالق يف غري ما قال ر 

  بأس فحرام عليها رائحة اجلنة. 
عن النيب صلى رضي اهللا عنه ، عن عمر ، وأخرج أبو داود واحلاكم وصححه 

اهللا عليه وسلم قال: ابغض احلالل إىل اهللا الطالق. قال يف احلجة البالغة: .... 
سد هذا الباب والتضييق فيه فإنه قد يصري الزوجان ومع ذلك ال ميكن 

متناشزين إما لسوء خلقهما ... أو لضيق معيشتهما ... وحنو ذلك من 
  األسباب، فتكون إدامة هذا النظم مع ذلك بالء عظيماً وحرجاً. انتهى.

إذا عرفت هذا فالطالق منه ما هو حمرم بالكتاب والسنة واإلمجاع ومنه ما ليس 
أن يطلق الرجل  - طالق املباح باتفاق العلماء ـإذا كانت ممن حييضمبحرم، فال

امرأته طلقة واحدة إذا طهرت من حيضتها بعد أن تغتسل وقبل أن يطأها مث 
يدعها فال يطلقها حىت تنقضي عدNا وهذا الطالق يسمى طالق السنة، وإن  

قها مىت كانت املرأة ممن ال حيضن لصغرها أو كربها أو كانت حامال فإنه يطل
شاء سواء كان وطئها أو مل يكن وطئها فإن هذه عدNا ثالثة أشهر، ففي أي 

  وقت طلقها لعدNا فإVا ال تعتد بقروء وال حبمل.



  

 

٥١٦    ابالزواج أحكام وآد

وإن طلقها يف احليض أو طلقها بعد أن وطئها وقبل أن يتبني محلها فهذا 
 الطالق حمرم ويسمى طالق البدعة وهو حرام بالكتاب والسنة واإلمجاع، وإن

كان قد تبني محلها وأراد أن يطلقها: فله أن يطلقها، وميلك الزوج ثالث 
الطَّالُق َمرَّتَاِن فَِإْمَساٌك ِمبَْعُروٍف َأْو َتْسرِيٌح (تطليقات، لقول اهللا تعاىل: 

 فَِإْن طَلََّقَها َفال حتَِلُّ َلُه ِمْن بـَْعُد َحىتَّ تـَْنِكَح َزْوجاً (إىل قوله:  ، )١.( )بِِإْحَسانٍ 
َرهُ    )٢( ).َغيـْ

: هذه اآلية الكرمية رافعة ملا كان عليه األمر يف  رمحه اهللاقال اإلمام ابن كثري 
ابتداء اإلسالم من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة ما 

دامت يف العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم اهللا إىل ثالث 
  املرة والثنتني، وأباVا بالكلية يف الثالثة. طلقات، وأباح الرجعة يف 

فإن أراد أن يرجتع مطلقته اليت طلقها دون الثالث يف العدة فله ذلك بدون 
رضاها وال رضا وليها وال مهر جديد، وعليه النفقة والسكىن هلا مادامت يف 

العدة ومل يكن طالقها مقابل عوض، وهذا حمل اتفاق بني الفقهاء وإن تركها 
تنقضي العدة فعليه أن يسرحها بإحسان وقد بانت منه، فإن أراد أن حىت 

يتزوجها بعد انقضاء العدة جاز له ذلك لكن يكون بعقد كما لو تزوجها 
ابتداء أو تزوجها غريه، وأول هذه التطليقات الثالث اليت ميلكها هي الطلقة 

يطلقها فإنه  األوىل، مث إذا ارجتعها يف العدة أو تزوجها بعد العدة وأراد أن
  يطلقها الطلقة الثانية مث إذا ارجتعها أو تزوجها وأراد أن يطلقها

                                                 
 ) .٢٢٩) سورة البقرة آية ((١
 ) .٢٣٠) سورة البقرة آية ((٢



  

 

٥١٧    ابالزواج أحكام وآد

  فإنه يطلقها الطلقة الثالثة فإذا فعل ذلك، حرمت عليه حىت تنكح زوجاً غريه 
وما ذكرنا من أحكام الطالق فهو يف الزوجة املدخول Lا، أما إذا طلق زوجته 

دة بانت منه ـ أي مل حتل له إال بعد قبل الدخول Lا أو اخللوة Lا طلقة واح
نكاح جديد ـ وليس له رجعتها ألن الرجعة إمنا تكون يف العدة وهذه ال عدة 
 .عليها وهذا حمل إمجاع بني علماء املسلمني، وملعرفة كيف يرجتع الزوج زوجته

)١(   

 
  هناك أسباب كثرية للطالق ، منها : عدم االحرتام بني الزوجني .

  ومنها : عدم االهتمام بالنظافة كال الزوجني ، أو أحدمها .
  ومنها : الغرية .

قال َعْبُد اللَّه بن جعفر البنته: يا بنية، إيّاِك والَغرية فإVّا مفتـاُح الطـالق،        
وإيّـــاِك واملعاتبـــة فإVّـــا تـــورث الِبْغضـــة وعليـــِك بالزّينـــة والطِّيـــب، واعلمـــي أّن أْزيَـــَن 

  " )٢(لُكحل، وأطيَب الطِّيب املاء الزِّينة ا
  

  ومنها : عدم رؤية الزوج لزوجته عند خطبتها ،   
  سئل مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز :

                                                 
  ) .١٧٥٠٦)، والفتوى رقم: (١٢٩٠٨) انظر الفتوى رقم: (١(
وصـايا لـألزواج  ١٩٦٤٣) رقـم الفتـوى ٥٨٦٢ / ص ٣(ج  -فتـاوى الشـبكة اإلسـالمية معدلـة  - ٢

  )١٤٧/ ص  ١(ج  -) والبيان والتبيني ٤١٥/ ص  ١وحماضرات األدباء (ج 



  

 

٥١٨    ابالزواج أحكام وآد

من أسباب الطالق عدم رؤية الزوج لزوجته قبل الدخول عليها ، وديننا 

  اإلسالمي قد أباح ذلك فما تعليق  مساحتكم حول هذا املوضوع ؟

: ال شك أن عدم رؤية الزوج للمرأة قبل النكاح قـد يكـون مـن أسـباب  فأجاب
الطالق ، إذا وجدها خالف ما وصفت له . وهلـذا شـرع اهللا سـبحانه للـزوج أن 

:" إذا خطـب أحـدكم   eيـرى املـرأة قبـل الـزواج حيـث أمكـن ذلـك . فقـال  
فـإن  المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى مـا يـدعوه إلـى نكاحهـا فليفعـل ،

رواه أمحــــد وأبـــــو داود بإســــناد حســـــن ذلــــك أحـــــرى إلــــى أن يـــــؤدم بينهمـــــا " 
  .  tوصححه احلاكم من حديث جابر 

: أنه   tوروى أمحد والرتمذي والنسائي وابن ماجة عن املغرية بن شعبة 
  " . إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما انظر:"  eخطب امرأة فقال

  e: أن رجـالً ذكـر لرسـول اهللا   tوروى مسـلم يف صـحيحه عـن أيب هريـرة 
:" أنظـرت إليهـا ؟ قـال : ال قـال اذهـب فـانظر  eأنه خطب امرأة فقـال لـه 

وهـــذه األحاديـــث ومـــا جـــاء يف معناهـــا كلهـــا تـــدل علـــى شـــرعية النظـــر  ،إليهـــا "
  للمخطوبة قبل عقد النكاح ألن ذلك أقرب إىل التوفيق وحسن العاقبة .



  

 

٥١٩    ابالزواج أحكام وآد

مــا فيــه صــالح العبــاد وســعادة اeتمــع يف  وهــذا مــن حماســن الشــريعة الــيت جــاءت
العاجل واآلجل فسبحان الذي شرعها وأحكمها وجعلها كسفينة نوح من ثبت 

  ) ١جنا ومن خرج عنها هلك . (
@@@ 

 
 

حيـــرم علـــى الرجـــل طـــالق زوجتـــه يف حـــال احلـــيض ، وهـــو الطـــالق     
pk$ [: البـدعي قـال اهللا تعــاىل  öâr' ¯» tÉ êÓÉ<̈Z9 $# # såÎ) ÞO çFø) ¯= sÛ uä !$|¡ÏiY9 $# £ è̀dqà) Ïk= sÜ sù  ÆÍk ÌE£â ÏèÏ9 

(#qÝÁômr&ur no£â Ïèø9 $#  [ . )٢(  
قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا تعاىل : حيرم على الزوج طالق احلائض 

pk$  [يف حــال حيضــتها لقولــه تعــاىل :  öâr' ¯» tÉ êÓÉ<̈Z9 $# # såÎ) ÞO çFø) ¯= sÛ uä !$|¡ÏiY9 $# £ è̀dqà) Ïk= sÜ sù 

 ÆÍk ÌE£â ÏèÏ9  [  أي حــــال يســــتقبلن بــــه عــــدًة معلومــــًة حــــني الطــــالق ، وال
يكــــون ذلــــك إال إذا طلقهــــا حــــامًال أو طــــاهراً مــــن غــــري مجــــاع ألVــــا إذا 
طلقت حال احليض مل تستقبل العدة وإذا طلقت طاهراً بعـد اجلمـاع مل 
ــيت تســتقبلها  معلومــة حيــث أنــه ال يعلــم هــل محلــت مــن  تكــن العــدة ال

                                                 
  ) لسماحة الشيخ ابن باز . ٢٠٨ن ٢/٢٠٧) الفتاوى ـ كتاب الدعوة ( ١(

  ) .١سورة الطالق اآلية ( )(٢



  

 

٥٢٠    ابالزواج أحكام وآد

د باحلمـل أو مل حتمـل فتعتـد بـاحليض ، فلمـا مل حيصـل هذا اجلمـاع فتعتـ
  )١من اليقني فطالق احلائض حال حيضها حرام لآلية السابقة ... (

  مسألة : هل يقع طالق الحائض .
الصــــحيح أن الطــــالق يقــــع وحتســــب تطليقــــة، وإىل هــــذا ذهــــب مجهــــور 
العلماء لعـدة أدلـة، ومنهـا : تصـريح ابـن عمـر رضـي اهللا عنهمـا ملـا طلـق 

  مرأته وهي حائض وأُمر مبراجعتها بأVا حسبت تلك الطلقة .ا
 {واحلــــائض إذا طلقهــــا زوجهــــا فعــــدNا ثــــالث حــــيض ، لقولــــه تعــــاىل : 

  ) ٢.( }َواْلُمطَلََّقاُت يـَتَـَربَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ َثالَثََة قـُُرَوٍء 
" أن أم حبيبـــة  والقــرء هــو احليضــة ، حلــديث عائشــة رضــي اهللا عنهــا : 

فأمرهـــا أن تـــدع الصـــالة أيـــام  rحاض ،فســـألت النبـــي كانـــت تســـت
  ) ٣.( أقرائها "

فإن كانت صـغرية ال حتـيض ، أو كبـرية قـد يئسـت مـن احلـيض ، فعـدNا 
  ثالثة أشهر .

«¯»ëÏ {: قـــــــال اهللا تعـــــــاىل  ©9 $# ur z̀ ó¡Í³ tÉ z̀ ÏB ÇÙäÅsyJ ø9 $# Ï̀B ö/ ä3Í¬!$|¡ÎpS ÈbÎ) óO çFö;s? öë $# £ å̀k èE£â Ïèsù 

èpsW» n= rO 9ç ßgô©r& ëÏ«¯» ©9 $# ur óO s9 z̀ ôÒÏtsÜ   { ).٤(   
                                                 

 ) .٢٢٨) سورة البقرة اآلية ((١
 ) .٣١٤) فتاوى ابن عثيمني ((٢
  ) .٢٥٢) ، صحيح أيب داود برقم (٢٧٨رواه أبو داود برقم ( )(٣
  ) .٤) سورة الطالق اآلية ((٤



  

 

٥٢١    ابالزواج أحكام وآد

قــال الشــيخ ابــن عثيمــني : فــإذا طلــق الرجــل زوجتــه بعــد أن مســها       
ــثالث حــيض كاملــة إن كانــت مــن  أو خــال Lــا وجــب عليهــا أن تعتــد ب

ــاُت يـَتَـَربَّْصــَن  {ذوات احلــيض ومل تكــن حــامًال لقولــه تعــاىل :  َواْلُمطَلََّق
  )١( ... أي ثالث حيض }قـُُرَوٍء بِأَنُفِسِهنَّ َثالَثََة 

+ @ +  
 

 
ـــْيًئا ِإالَّ َأن  {قـــال اهللا تعـــاىل :  ـــوُهنَّ َش ْيُتُم ـــا آتـَ ـــْم َأن تَْأُخـــُذوْا ِممَّ َوالَ َيِحـــلُّ َلُك

ـــاَح  ـــالَ ُجَن ـــِه َف ـــُتْم َأالَّ يُِقيَمـــا ُحـــُدوَد الّل َيَخاَفـــا َأالَّ يُِقيَمـــا ُحـــُدوَد الّلـــِه َفـــِإْن ِخْف
َتَدْت ِبِه َعَلْيِهَما    )٢.( }ِفيَما افـْ

  ) ٣.( إزالة ملك النكاح بأخذ املال اخللع : هو
  وعرفه الفقهاء : بأنه فراق الرجل زوجته ببدل يأخذه منها .

وهـــو يف اللغـــة فـــراق  ،بضـــم املعجمـــة وســـكون الـــالم :اخللـــع وقـــال ابـــن حجـــر : 
دره تفرقـة مصـ ،ألن املرأة لبـاس الرجـل ،الزوجة على مال مأخوذ من خلع الثوب

  )٤.(بني احلسي واملعنوي 

                                                 
 ) .٤/٣١٦) فتاوى ابن عثيمني ((١
  ) .٢٢٩سورة البقرة اآلية ( )(٢
 ) .١/١٣٥) التعريفات ((٣
 ) .٩/٣٩٥) فتح الباري ((٤



  

 

٥٢٢    ابالزواج أحكام وآد

فإذا اشتد اخلالف بني الزوجني ومل ميكن التوفيـق بينهمـا ورغبـت املـرأة يف الفـراق 
جـاز هلــا أن تفــدي نفسـها مــن زوجهــا مبـال تعويضــاً لــه عـن الضــرر الــذي يلحقــه 

َتَدْت ِبِه { بفراقها . قال اهللا تعاىل :   }َفالَ ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما افـْ
  قد ثبت ذلك يف السنة املطهرة .و 
أن امـرأة ثابـت بـن قـيس  أتـت رضـي اهللا عنهمـا، عن بـن عبـاس  ،عن عكرمةف

ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق وال  !يا رسول اهللا :فقالت  rالنبي 
أتـردين عليـه " : rفقـال رسـول اهللا  ،ولكني أكره الكفر في اإلسـالم ،دين

أقبــــل الحديقــــة وطلقهــــا : " rاهللا قــــال رســــول  ،نعــــم :قالــــت ؟"،حديقتــــه
  ) ١.( "تطليقة

أو  ،هِ ِقـــلْ أوخَ  ،هِ ِقـــلُ ومجلـــة األمـــر أن املـــرأة إذا كرهـــت زوجهـــا خلُِ  قـــال ابـــن قدامـــة: 
أو حنــــو ذلــــك وخشــــيت أن ال تــــؤدي حــــق اهللا يف  ،أو ضــــعفه نأو كــــربه ،دينــــه

ن فــإ :لقولــه اهللا تعــاىل ،طاعتــه جــاز هلــا أن ختالعــه بعــوض تفتــدي بــه نفســها منــه
  ..." . خفتم أال يقيما حدود اهللا فال جناح عليهما فيما افتدت به البقرة

وال نعلـم : قال ابن عبد الـرب  ،وLذا قال مجيع الفقهاء باحلجاز والشاممث قال : 
أحـدا خالفـه إال بكــر بـن عبــد اهللا املـزين فإنـه زعــم أن آيـة اخللــع  منسـوخة بقولــه 

  )٢..." .( اآلية ،زوج النساءوإن أردمت استبدال زوج مكان  :سبحانه
ومجهـور مـن رأى أنـه طـالق جيعلـه بائنـا  ،يعتد به يف التطليقات أم الاخللع هل و 

ألنه لو كان للزوج يف العدة منه الرجعة عليهـا مل يكـن الفتـدائها معـىن وقـال أبـو 
                                                 

  ) ، باب اخللع .٤٩٧١البخاري برقم ( )(١
 ) .٧/٢٤٦) املغين ((٢



  

 

٥٢٣    ابالزواج أحكام وآد

يكن بلفظ الطالق مل يكن له عليها رجعة وإن كـان بلفـظ الطـالق    ن مل: إثور
  )١.( ا الرجعةكان له عليه

  ) ٢.( وقد ثبت بالنص واإلمجاع أنه ال رجعة يف  اخللعوقال الشوكاين : 
َوِإْن ِخْفــــُتْم ِشــــَقاَق ﴿قـــال الشــــيخ فيصـــل بــــن عبـــدالعزيز : قــــول اهللا تعـــاىل: 

ــْن َأْهِلَهــا ــْن َأْهِلــِه َوَحَكمــاً مِّ َعُثوْا َحَكمــاً مِّ لثابــٍت بــِن  r، وقَـــولُه  ﴾بـَْيِنِهَمــا َفــابـْ
(خــــذ احلديقــــة وطلِّْقهـــا تطليقــــًة)، فــــإذا مل يُِفـــْد اَحلَكمــــاِن بشــــيء، و أَىب  قـــيِس:

الــزوُج التطليــَق، جــاَز للحــاكِم التفريــُق بينهمــا، ألنَّ الضــرَر الالحــَق مــن الشــقاق 
أعظُم مـن الضـرِر الالحـِق مـن اإليـالء أو اإلعــسار، وال ختفـاك أقـوال العلمـاء يف 

  ذلك.
خ اإلسالم ابن تيمية: (وجيوز اخلُلُع عند األئمَّة و قد قال يف االختيارات لشي
(ويف معـىن اخلُلـِع مـن األجنـيب  -إىل أن قـال  -األربعِة واجلمهـوِر مـن األجنـيب)  

ــيب كمــا ذكــره الفقهــاء يف الغــارم  العفــُو مــن القصــاص وغــريه علــى مــاٍل مــن األجن
ِمـن عنـِده، والتَّحقيـُق:  وإلصالح ذات البني، فإنَّه َيضَمُن لُكلٍّ ِمن الطرفـَْنيِ مـاالً 

لــِك أو الواليــِة، كاحلــاِكم يف الشــقاق، وكــذا لــو 
ُ
أنـَّـه يُصــحُّ ممـَّـن يُصــحُّ طالقُــه بامل

فعلَــه احلــاكُم يف اإليــالِء أو العِـــنَّة أو اإلعســار أو غريهــا مــن املواضــِع الــيت ميلِـــُك 
  احلاِكُم الُفرَقة) انتهى.

َلَع الرجُل امرأَتُه صاَر أمرها إليها: ال (إذا خا :وقال الشوكاين يف "الدررالبهية"
ترِجُع إليِه ِمبَُجرَِّد الرَّجَعِة، وجيـوُز بالقليـِل والكثـِري مـا ْمل جيـاِوْز مـا صـاِر إليهـا مْنـُه، 

                                                 
  ) .٢/٥٢بداية اeتهد () (١
  ) .٧/٣٩نيل األوطار () (٢



  

 

٥٢٤    ابالزواج أحكام وآد

وال بـُـــدَّ مــــن الرتاِضــــي بــــَني الــــزوجني علــــى اخلُلــــِع، أْو إلــــزاِم احلــــاكِم مــــع الشــــقاِق 
  بينَـُهما،وهو َفسٌخ) انتهى.

قـيَّم يف "اهلَـْدِي": (َمـْن َنظَـَر إىل َحقـائِق الُعُقـوِد و مقاصـِدها دوَن وقال ابـن ال
ألفاِظهـــا يُعــــدُّ اخلُلــــع فســــخاً بـــأيِّ لفــــٍظ كــــان حــــىتَّ يلُفـــَظ الطــــالق، وهــــذا أحــــد 

  الوجهني ألصحاِب أمحَد، وُهَو اختياُر شيِخنا) انتهى.
: على "البخاريوقال احلافُظ ابُن َحَجٍر العسقالين يف"فتح الباري شرح صحيح 

َوِإْن ِخْفـُتْم ﴿ قولِـه: باب الشقاق،وهل يشُري باخلُلِع عند الضرورة، وقولــه تعـاىل:
  اآلية.  ﴾ِشَقاَق بـَْيِنِهَما

  
@@@ 

 
ما من غیر  طالقھا أو طالق أختھازوجھا  سؤال عنالمرأة  نھي

  بأس
 ال حيل للمرأة أن تطلـب مـن زوجهـا الطـالق بـدون سـبب شـرعي كمـا          

  تفعل بعض النساء .
قــال: "أميــا امــرأٍة ســألْت زوَجهــا طالقهــا مــن  rعــن النــيب  tعــن ثوبــان ف

  غري ما بأٍس، فحراٌم عليها رائحُة اجلنَِّة".
ويف رواية: "وإن املختلعات واملنتزعات هنَّ املناِفقاُت، وما ِمن اْمرأٍَة تسأُل 

  .)١(قال: راِئحة اجلنَِّة"زوَجها الطالَق ِمن غِري بأٍس، فتجد ريَح اجلنِة، أو 

                                                 
  ).٦٣٢)، والصحيحة (٧/١٠٠)، واإلرواء (٢٠١٨) صحيح الرتغيب (٢(



  

 

٥٢٥    ابالزواج أحكام وآد

 ال": وســلم عليــه اهللا صــلى اهللا رســول قــال :قــال رضــي اهللا عنــه هريــرة أيب عــنو 
 )١(".هلا قدر ما هلا فإمنا ولتنكح صحفتها لتستفرغ أختها طالق املرأة تسأل
 طـالق املـرأة تسأل ال": يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت :قال وعنه

  )٢(".إنائها يف ما لتكتفئ األخرى

                                                 
  ). ٤٨٥٧) رواه البخاري برقم (1(
  ). ١٤٠٨)، ومسلم برقم (٢٠٣٣) رواه البخاري برقم (٢(



  

 

٥٢٦    ابالزواج أحكام وآد

ــ إن الطــالق منهــي عنــه مــع اســتقامة حــال قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة: ف
إن املختلعــات واملنتزعــات : «eالــزوجني باتفــاق العلمــاء، حــىت قــال النــيب 

أميــا امــرأة ســـألت زوجهــا الطــالق مـــن غــري بـــأس «وقـــال: ». هــن املنافقــات
رم أو مكـروه؟ وقـد اختلـف العلمـاء: هـل هـو حمـ». فحرام عليها رائحة اجلنـة

وفيــه روايتــان عــن أمحــد، وقــد استحســنوا جــواب أمحــد ملــا ســئل عمــن حلــف 
ق ليطأن امرأته وهي حائض؟ فقال: يطلقها وال يطأها، قـد أبـاح اهللا بالطال

  الطالق وحرم وطء احلائض.
وهـــذا االستحســـان يتوجـــه علـــى أصـــلني: أمـــا علـــى قولـــه: إن الطـــالق لـــيس 

وإال فــإذا كــان كالمهــا حرامــا مل  رمي الــوطء،حبــرام وإمنــا يكــون حترميــه دون حتــ
  )١(خيرج من حرام إال إىل حرام.

 
اختلف الفقهاء يف طالق الثالث ، والراجح أنه يقع واحدة ، سواء تلفظ Lا 

بكلمة واحدة كقوله : أنت طالق ثالثا ، أو تلفظ Lا بكلمات متفرقة ،  
  .كقوله : أنت طالق أنت طالق أنت طالق 

وهذا ما اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ، ورجحه الشيخ السعدي  
  رمحه اهللا ، والشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا .

قَاَل : ، َعْن اْبِن َعبَّاٍس رضي اهللا عنهما ، ) ١٤٧٢واستدلوا مبا رواه مسلم (
، َوَأِيب َبْكٍر  ، ْيِه َوَسلَّمَ َكاَن الطََّالُق َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ "

                                                 
  ) . ٣٢٠) القواعد النورانية (ص3(



  

 

٥٢٧    ابالزواج أحكام وآد

طَّاِب ِإنَّ ، َوَسَنتَـْنيِ ِمْن ِخَالَفِة ُعَمَر َطَالُق الثََّالِث َواِحَدًة  فـََقاَل ُعَمُر ْبُن اخلَْ
َناُه َعَلْيِهْم َفَأْمَضاُه  النَّاَس َقْد اْستَـْعَجُلوا ِيف أَْمٍر َقْد َكاَنْت َهلُْم ِفيِه أَنَاٌة فـََلْو أَْمَضيـْ

  ".َلْيِهمْ عَ 
  املطّلق يف الغضب له ثالثة أحوال : ثانيا :

إن كان غضبه يسريا حبيث ال يؤثر على إرادته واختياره فطالقه صحيح  - ١
  واقع . 

وإن كان غضبه شديداً حبيث صار ال يدري ما يقول وال يشعر به فهذا  - ٢
  طالقه ال يقع ألنه مبنزلة اeنون الذي ال يؤاخذ على أقواله . 

ذان احلاالن للغضب ال خالف يف حكمهما بني العلماء ، وبقيت حال وه
  ثالثة ، وهي :

الغضب الشديد الذي يؤثر على إرادة الرجل فيجعله يتكلم بالكالم وكأنه  - ٣
مدفوع إليه ، مث ما يلبث أن يندم عليه مبجرد زوال الغضب ، ولكنه مل يصل 

األقوال واألفعال ، فهذا  إىل حد زوال الشعور واإلدراك ، وعدم التحكم يف
النوع من الغضب قد اختلف العلماء يف حكمه ، واألرجح كما قال الشيخ 

ال "ابن باز رمحه اهللا أنه ال يقع أيضاً ، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم : 
   )١(".َطالَق َوال َعَتاَق ِيف ِإْغالقٍ 

  واإلغالق فسره العلماء بأنه اإلكراه والغضب الشديد .
القول اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ، وتلميذه ابن القيم ،  وهذا

  وألف فيه رسالة مشهورة امسها : إغاثة اللهفان يف حكم طالق الغضبان .
                                                 

 ) .٢٠٤٧باين يف اإلرواء برقم ()، وصححه األل٢٠٤٦) رواه ابن ماجه ((١



  

 

٥٢٨    ابالزواج أحكام وآد

وبناء على هذا القول ، فإن كان صديقك قد تكلم بالطالق يف حالة غضب 
عت طلقة شديد ، فال يقع عليه شيء من الطالق ، وإن كان غضبه يسرياً وق

  )١( واهللا أعلم . واحدة .

+ @ +  

  اللعان بني الزوجني .

   تعريف اللعان اصطالحا ؟

أن يقذف الرجل امرأته بالفاحشة فيشهد أمام القاضي على نفسه بذلك هو : 
أربع شهادات باهللا إنه ملن الصادقني مث اخلامسة أن لعنة اهللا عليه إن كان من 

شهد أربع شهادات باهللا إنه ملن الكاذبني الكاذبني، ويدرأ عنها العذاب أنت
 .واخلامسة أن غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني

  هل يصح اللعان بغري اللغة العربية ؟

إن عرف العربية مل يصح لعانه بغريها وإن جهلها فبلغته. وقيل : يصح بغريها  
  .ألنه ميني ، وهو األرجح
   ما احلكمة من اللعان ؟

  . د عن الزوج القاذف لتعسر البينةاحلكمة إسقاط احل
ما احلكم لو قال الرجل عن زوجته : مل تزن ولكن ليس هذا الولد مين 

                                                 
    ) من موقع افسالم سؤال وجواب . ١



  

 

٥٢٩    ابالزواج أحكام وآد

إنشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه حلقه نسبه وال لعان. وإال فالقول قول  ؟
  . الزوج

نعم جتب عليها عدة  هل جتب العدة على املرأة اليت فارقها زوجها باللعان ؟
  . الطالق

إنولد يف فراش مل ينسب ، وإن مل  هل ينسب الولد للرجل الذي ادعاه بالزنا ؟
  . يكن فراش فاجلمهور ال ينسب . واختار شيخ اإلسالم أنه ينسب إليه

  اللعان إمنا يشرع ألمرين :
األول : إذا قذف الزوج زوجته بالزنا ، ومل يأت بأربعة شهود ، فله إسقاط حد 

  القذف عنه باللعان .
  والثاين : أن يريد نفي الولد عنه .

واألصل يف ذلك قوله تعاىل : ( َوالَِّذيَن يـَْرُموَن أَْزَواَجُهْم وَملَْ َيُكْن َهلُْم ُشَهَداُء ِإالَّ 
 أَنـُْفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم أَْرَبُع َشَهاَداٍت بِاللَِّه ِإنَُّه َلِمَن الصَّاِدِقَني ...اآليات)

)١(   
كثري رمحه اهللا يف تفسريه : " هذه اآلية الكرمية فيها فـَرٌَج لألزواج وزيادة   قال ابن

خمرج إذا قذف أحدهم زوجته ، وتعّسر عليه إقامة البينة أن يالعنها كما أمر 
اهللا عز وجل وهو أن حيضرها إىل اإلمام فيّدعي عليها مبا رماها به ، فيحلفه 

عة شهداء إنه ملن الصادقني أي فيما احلاكم أربع شهادات باهللا يف مقابلة أرب
رماها به من الزنا ، واخلامسة أن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني ، فإذا قال 

ذلك ، بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي وطائفة كثرية من العلماء ، 
                                                 

 . )٦سورة النور آية () (١



  

 

٥٣٠    ابالزواج أحكام وآد

وحرمت عليه أبداً ، ويعطيها مهرها ويتوجب عليها حد الزنا ، وال يدرأ عنها 
ب إال أن تالعن فتشهد أربع شهادات باهللا إنه ملن الكاذبني ، أي فيما العذا

رماها به واخلامسة أن غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني ، وهلذا قال : ( 
ويدرأ عنها العذاب ) يعين احلد ( أن تشهد أربع شهادات باهللا إنه ملن 

  .قني ) ن الصادالكاذبني * واخلامسة أن غضب اهللا عليها إن كان م
وأما الزوجة فإذا قذفت زوجها بالزنا ، ومل تأت بأربعة شهود ، فإVا حتد حّد 

القذف ؛ لقوله تعاىل : ( َوالَِّذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُمثَّ ملَْ يَْأُتوا بَِأْربـََعِة ُشَهَداَء 
  )١( .)َوأُولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ  َبًداَفاْجِلُدوُهْم َمثَاِنَني َجْلَدًة َوَال تـَْقبَـُلوا َهلُْم َشَهاَدًة أَ 

  وهذه اآلية تشمل قذف النساء والرجال سواء .
قال القرطيب رمحه اهللا يف تفسريه : " ذكر اهللا تعاىل يف اآلية النساء من حيث 
هّن أهم ، ورميهن بالفاحشة أشنع وأنكى للنفوس . وقذف الرجال داخل يف 

  ة على ذلك " انتهى .حكم اآلية باملعىن ، وإمجاع األم
: " وإذا قذفت املرأة زوجها  ٢٨٧وقال املاوردي يف "األحكام السلطانية" ص 

  ُحدَّت ، ومل تالعن " انتهى .
وإذا علمت املرأة بزنا زوجها ، ومل يكن لديها البينة ، وهي أربعة شهود ، فإن 

لتطلب عليها أن تنصحه وتذكره وختوفه باهللا تعاىل ، فإن استمر يف غيه ، ف

                                                 
 . )٤سورة النور آية () (١



  

 

٥٣١    ابالزواج أحكام وآد

على الطالق منه ، أو ختالعه ، ألنه ال خري هلا يف البقاء معه ، وملا قد يرتتب 
 )١( .واهللا أعلم جمامعته هلا من مضرة عليها .

 
   ،بالضم ما أعددته حلوادث الدهرالعدة : 

لـم تـربص املـرأة مـدة معلومـة يع :ويقـال ،تربص يلزم املرأة مث زوال النكاح :العدةو 
Lــا بــراءة رمحهــا عــن فرقــة حيــاة بطــالق أو فســخ أو لعــان أو شــبهة أو وضــع أو 

  )٢.(تفجعا عن فرقة وفاة 
  أنواعھا :

  عدة الوفاة . -١
أمـا عـدة املتــوىف عنهـا زوجهــا أربعـة أشـهر وعشــراً، كمـا قــال اهللا تعـاىل: {والــذين 

فمـن مـات يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يرتبصن بأنفسهن أربع أشهر وعشـرًا}، 
عنها زوجها سواء كانت صغرية أو كبرية، سواء كان مدخوالً Lا أم غري مدخول 
Lا، فمن كتبت كتاLا ومات عنها زوجها قبل الدخول جيـب عليهـا العـدة أربعـة 
أشهر وعشراً، تبقى يف بيتها ال خترج منه إال عند الضرورة واحلاجة، فأم السنابل 

ت تستفيت رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم رضي اهللا عنها ملا مات زوجها خرج
فقال هلا: "امكثي يف بيتك"، وما المها وما عنفها على خروجها، فخروج املـرأة 
املعتدة للفتوى جائز ألنه حاجة وضرورة، وكذلك خروجها حلاجياNا األساسية، 

                                                 
  .اإلسالم سؤال وجواب) (١
 
 ) .١/٥٠٦) التعريفات ((٢



  

 

٥٣٢    ابالزواج أحكام وآد

لكن ال جيوز هلا أن تبيت إال يف بيـت زوجهـا، فـإن كانـت ال تسـتطيع أن تبيـت 
ر شـــــرعية، أو ألن احليـــــاة ال تصـــــلح يف هـــــذا البيـــــت كـــــأن تكـــــون عروســـــاً حملـــــاذي

مطموعاً Lا بينها وبني أسـالفها خلـوة فتنتقـل إىل بيـت أبيهـا، أو كـأن تكـون يف 
بـــالد غربـــة فتنتقـــل إىل بيـــت آخـــر تقضـــي فيـــه عـــدNا وال ختـــرج منـــه إال للحاجـــة 

  .والضرورة
لكـن التلمـيح والتلـويح ال حـرج  ويف العدة ال جيوز أن يصرح للمـرأة بـالزواج منهـا

فيـــه، لقولـــه تعـــاىل: {وال جنـــاح علـــيكم فيمـــا عرضـــتم بـــه مـــن خطبـــة النســـاء}، 
وذلك مثل رجل مات ابنه وترك زوجة عروساً ورأى هذه العروس فيها خري، وله 
ــأراد أن تكــون زوجــة هلــذا الولــد فيحــرم أن يصــرح  ابــن آخــر مقبــل علــى الــزواج ف

لــويح، كــأن يقــول هلــا: "يــا بنيــة أنــت صــاحبة خلــق بالنكــاح لكــن بــالتلميح والت
ــــــت" أو حنــــــو هــــــذه العبــــــارة ــــــن خترجــــــي مــــــن هــــــذا البي  .وديــــــن فــــــإن شــــــاء اهللا ل

 
واملـــرأة يف العـــدة حيـــرم عليهـــا: أن تكتحـــل تزينـــاً، أمـــا إن احتاجـــت إىل الكحـــل 
تطبباً جاز، وحيرم عليها اخلضاب، وتطبباً جـائز، وال جيـوز هلـا أن تتجمـل أو أن 

  .نمق من الثيابتلبس امل
وال يكون احلداد بالسواد، فإنه حداد األعاجم، سواء بالعلم علـى سـطح البيـت 
أو لبسه، وهذا حداد األعاجم وهي عادة قبيحة شـاعت وذاعـت بـني املسـلمني 
اليـــوم، فمـــن فعلـــه فهـــو متشـــبه Lـــم، وملعـــون علـــى لســـان حممـــد صـــلى اهللا عليـــه 

  .وسلم فحزننا وفرحنا يف داخلنا



  

 

٥٣٣    ابالزواج أحكام وآد

على املرأة يف احلداد أن تنتقل من شـقة إىل شـقة أو إىل سـطح البيـت، وال حرج 
  .فإن خرجت لغري حاجة مث تابت وعادت ال تبطل عدNا وال تقضيها

  عدة املطلقة . - ٢

املطلقة إن طلقت قبل الدخول واخللوة يعين قبل اجلماع وقبل اخللوة Lا 
  لقها تبني منه وحتل لغريه ،واملباشرة ، فإنه ال عدة عليها إطالقاً فبمجرد ما يط

 أن قبل من طلقتموهن مث املؤمنات نكحتم إذا آمنوا الذين ياأيهاقال تعاىل : ( 
 سراحا وسرحوهن فمتعوهن اتعتدوV عدة من عليهن لكم فما متسوهن
   )١(.) مجيال

وأما إذا كان قد دخل عليها وخال Lا وجامعها فإن عليها العدة وعدNا على 
 الوجوه التالية :

ــت املــدة أم قصــرت ، رمبــا  ــت حــامالً فــإىل وضــع احلمــل ســواء طال أوًال : إن كان
قهــا يف يطلقهــا يف الصــباح وتضــع الولــد قبــل الظهــر فتنقضــي عــدNا ، ورمبــا يطل

شهر حمـرم وال تلـد إال يف شـهر ذي احلجـة ، فتبقـى يف العـدة اثـين عشـر شـهراً ، 
َوُأْوَالُت اْألَْحَمـاِل {: املهم أن احلامل عدNا وضع احلمل مطلقـاً لقولـه تعـاىل : 

    )٢.(}َأَجُلُهنَّ َأن َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ 

                                                 
 .حزاب ) سورة األ(١
 ) .٤) سورة الطالق اآلية ((٢



  

 

٥٣٤    ابالزواج أحكام وآد

قبة ، فقالت له وهي "أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عوعن الزبري بن العوام : 
حامل : طيب نفسي بتطليقة ، فطلقها تطليقة، ثم خرج إلى الصالة فرجع 

فقال :  rوقد وضعت فقال : مالها خدعتني خدعها اهللا ؟! ثم أتى النبي 
  ) ١.( " سبق الكتاب أجلة ، أخطبها إلى نفسها"

لـة ثانياً : إذا كانت غري حامل وهي من ذوات احليض فعـدNا ثـالث حـيض كام
بعد الطالق مبعـىن أن يأتيهـا احلـيض وتطهـر مث يأتيهـا وتطهـر مث يأتيهـا وتطهـر ، 
هذه ثالث حيض كاملـة سـواء طالـت املـدة بيـنهن أم مل تطـل ، وعلـى هـذا فـإذا 
طلقهـــا وهـــي ترضـــع ومل يأNـــا احلـــيض إال بعـــد ســـنتني فإVـــا تبقـــى يف العـــدة حـــىت 

نتني أو أكثـر ، املهـم أن يأتيها احليض ثـالث مـرات فيكـون مكثهـا علـى هـذا سـ
 {: من حتيض عدNا ثالث حيض كاملة طالت املـدة أم قصـرت لقولـه تعـاىل : 

  ) ٢.( }َواْلُمطَلََّقاُت يـَتَـَربَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ َثالَثََة قـُُرَوٍء 
" أن أم حبيبـــة كانـــت والقـــرء هـــو احليضـــة ، حلـــديث عائشـــة رضـــي اهللا عنهـــا : 

  ) ٣.( ها أن تدع الصالة أيام أقرائها "فأمر  rتستحاض ،فسألت النبي 
ثالثاً : اليت ال حتـيض إمـا لصـغرها أو لكربهـا قـد أيسـت منـه وانقطـع عنهـا فهـذه 

ِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحـيِض ِمـن نَِّسـاِئُكْم {:  عدNا ثالثة أشهر ، لقوله تعاىل َوالالَّ
تـُُهنَّ َثَالثَُة َأْشُهٍر َوالالَّ  ْبُتْم َفِعدَّ    )٤.( }ِئي َلْم َيِحْضَن ِإِن اْرتـَ

                                                 
 ) .١٦٤٦) صحيح ابن ماجة برقم ((١
 ) .٢٢٨اآلية ( ) سورة البقرة(٢
  ) .٢٥٢) ، صحيح أيب داود برقم (٢٧٨) رواه أبو داود برقم ((٣
 ) .٤) سورة الطالق اآلية ((٤



  

 

٥٣٥    ابالزواج أحكام وآد

رابعاً : إذا كان ارتفع حيضها لسبب يُعلم أنه ال يعود احليض إليها ، مثل أن 
  ُيستأصل رمحها ، فهذه كاآليسة تعتد بثالثة أشهر .

خامساً : إذا كان ارتفع حيضها وهي تعلم ما رفعه فإVا تنتظر حىت يزول هذا 
  الرافع ويعود احليض فتعتد به .

: إذا ارتفع حيضها وال تعلم ما الذي رفعه ، فإن العلماء يقولون تعتد سادساً 
  بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل وثالثة أشهر للعدة .

  )١( .فهذه أقسام عدة املرأة املطلقة

@@@ 
  

  
  اإلیالء من الزوجة

فَِإْن َفآُؤوا فَِإنَّ  لِّلَِّذيَن يـُْؤُلوَن ِمن نَِّسآِئِهْم تـََربُُّص َأْربـََعِة َأْشُهرٍ {: قال اهللا تعـاىل
   )٢(.}الّلَه َغُفوٌر رَِّحيمٌ 

واهللا ال أجامعـك أربعـة  :مثـل ،هو اليمني على ترك وطء املنكوحـة مـدة :اإليالء
   )٣( . أشهر

                                                 
وانظــر  ).٦٣-٦١ص (فضــيلة الشــيخ حممــد بــن عثيمــني ، "جمموعــة أســئلة Nــم األســرة املســلمة" ) (١

 موقع اإلسالم سؤال وجواب .
  . )٢٢٦(اآلية  سورة البقرة )٢(
  ) .١/٥٩التعريفات ( )٢(



  

 

٥٣٦    ابالزواج أحكام وآد

إذا حلف الرجل أال يطأ زوجته مدة دون أربعة أشهر ، عليه أن يكفر عـن ميينـه 
مـــن ":  rال رســـول اهللا ، قـــ tويطـــأ زوجتـــه وهـــذا األوىل لـــه. فعـــن أيب هريـــرة 

  )١.("حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه
وإذا حلــف أال يطــأ زوجتــه أبــداً ، أو أكثــر مــن أربعــة أشــهر ، فــال حيــق لــه ذلــك 
فعليــه أن يكفــر ويعــود إىل وطئهــا، وإال انتظــرت الزوجــة حــىت متضــي أربعــة أشــهر 

لِّلَّـــِذيَن يـُْؤلُـــوَن ِمـــن نَِّســـآِئِهْم {لقولـــه تعـــاىل:  فلهـــا أن تطالبـــه بوطئهـــا أو طالقهـــا،
َوِإْن َعَزُمـواْ الطـََّالَق فَـِإنَّ اللّـَه  تـََربُُّص أَْربـََعـِة َأْشـُهٍر فَـِإْن فَـآُؤوا فَـِإنَّ اللّـَه َغُفـوٌر رَِّحـيم

يٌع َعِليمٌ    )٢(.}مسَِ
مسـى اهللا  وعن نافع ، أن ابن عمر رضي اهللا عنهما، كان يقول يف اإليالء الذي

 يحــــل ألحــــد بعــــد األجــــل إال أن يمســــك بــــالمعروف أو يعــــزم "التعــــاىل : 
  )٣(."كما أمر اهللا عز وجل  ،الطالق

 @@@ 
  

  حدود الھجر بین الزوجین
مـن املعلـوم أن هجـران الفـوزان: سئل الشيخ صاحل بـن فـوزان بـن عبـد اهللا        

ل مـا بـني الــزوج املسـلم ألخيـه فـوق ثـالث ليــال غـري جـائز ؛ فمـا حكـم مــا حيصـ
  وزوجته من هجران، سواء هجرها لقصد الرتبية أو هجرها لسبب غري ذلك؟ 

                                                 
)، باب نـدب مـن حلـف ميينـا فـرأى غريهـا خـريا منهـا أن يـأيت الـذي هـو ١٦٥٠) رواه مسلم برقم ((١

  خري ويكفر عن ميينه.
  . )٢٢٦(اآلية  سورة البقرة )٢(

 ) .٤٩٨٥رواه البخاري برقم ( )(٣



  

 

٥٣٧    ابالزواج أحكام وآد

فأجاب: إذا حصل من الزوجة نشوز يف حق زوجها، ووعظها، فلم ترتاجـع عـن 
صنيعها يعرض عنها بوجهه حىت تتوب، وال يتعارض هذا مع حترمي هجر املسلم 

ق، اهلجـر املطلـاملمنـوع هـو أخاه فوق ثالث؛ ألن هـذا هجـر مقيـد باملضـجع ، و 
أو يقال: املمنوع هو اهلجر بغري سبب املعصية، ونشوز املرأة يعتـرب معصـية تبـيح 

  )١( هجرها.
@@@ 

 
وإذا اشــتد اخلــالف بــني الــزوجني وتفــاقم، فكــذلك جعــل اهللا ســبحانه وتعــاىل لــه 

bÎ)ur óO÷ {العالج.فقــــــــــــــال اهللا تعــــــــــــــاىل: çF øÿÅz s-$ s)Ï© $ uK ÍkÈ]÷èt/ (#q èW yèö/$$ sù $ VJs3ym ô` ÏiB 

¾Ï& Î#÷dr& $ VJs3ymur ô` ÏiB !$ yg Î=÷dr& bÎ) !#yâÉ Ìç ãÉ $ [s» n=ô¹Î) È, Ïjùuq ãÉ ª! $# !$ yJåks]øät/ 3 ¨bÎ) ©! $# tb% x. 

$ ¸JäÎ=tã #Zéç Î7 yz ÇÌÎÈ {.)٢(   
فإذا كانت الرغبـة يف نفـس الـزوجني يف اإلصـالح وكـان الغضـب هـو احلـاجز 

ــــت الرغبــــة كــــذلك يف نفــــس احلكمــــني باإلصــــالح  واحلاجــــب بينهمــــا ، وكان
ِإن يُرِيـَدا ِإْصـَالًحا يـَُوفـِِّق اللّـُه {يقدر اهللا تعاىل الصلح بينهما ويوفق بينهما 

نَـُهَما نَـُهَما ِإنَّ اللّـَه َكـاَن َعِليًمـا  {، فاهللا تعاىل يستجيب هلما ويوفق  }بـَيـْ بـَيـْ
  .  }َخِبيًرا

                                                 
 ).٣/٢٥١املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان ( ) (١
  .نساء ال سورة )٢(



  

 

٥٣٨    ابالزواج أحكام وآد

َوِإْن ِخْفــُتْم ﴿علــى أنَّ املخاطــب بقولـــه تعــاىل:قــال ابــن بطــال: أمجــع العلمــاء 
ــاُم، وأنَّ املــراَد بقولِـــه : ﴾ ِشــَقاَق بـَْيِنِهَمــا اَحلَكمــاِن،  ﴾ِإن يُرِيــَدا ِإْصــَالحاً ﴿احلكَّ

وأنَّ احلَكَمني يكـوُن أحـُدمها مـن ِجهـِة الرجـِل واآلخـر مـن ِجهـِة املـرأة، إالَّ أْن ال 
ُز أن يكوَن من األجانِب ِممَّن يصُلُح لذلك، يوجَد من أهِلهما من يصُلُح، فيجو 

وأVما إذا اختلفا مل ينُفْذ قوُهلُما وإن اَتفقا نَفَذ يف اجلمِع بينهما من غـري توكبـل، 
واختلفوا فيما إذا اتفقا على الفرقة، فقال مالٌك واألوزاعـيُّ وإسـحاُق: يَنُفـُذ بغـري 

الشــــافعيُّ وأمحــــُد: حيتاجــــان إىل توكيـــٍل وال إْذٍن ِمــــن الــــزوجِني، وقــــال الكوفيــــون و 
ــــْوَىل، فــــإنَّ احلــــاِكم يُطَلِّـــــُق 

َ
اإلْذن، فأمَّــــا مالــــٌك ومــــن تابَعـــــه فــــأَحلُقوُه بــــالِعنِّني وامل

ـام، وأنَّ اإلرسـال  عليِهما، فكذلَك هذا، وأيضاً فلمَّا كـان املخاطَـُب بـذلَك اُحلكَّ
ليهم، وجرى البـاقون علـى إليهم، دلَّ على أنَّ بلوَغ الغاية من اجلمع أو التفريق إ

األصِل، وهو أنَّ الطـالَق بِيَـِد الـزوِج فـإن أِذَن يف ذلـك، وإالَّ طلَّـَق عليـه احلـاكم) 
  انتهى.   

فبموجِب ذلك ملَّا حَصَل الشقاُق وطال النـزاُع بني "فالٍن" وزوجِته املـذكورَيِن 
نــا يف ذلــك، فــإن  َخَلعناهــا منــه بــبعِض املْهــِر، وطلَّقناهــا عليــه تطليقــة، هــذا ُحكمُ 

كــــاَن صــــواباً فمــــن اهللا، و أرجــــو مــــن اهللا اإلثابــــة، وإن كــــان خطــــأً فمــــينِّ و مــــن 
  )١الشيطان فأرجو من اهللا املغفرة،  واهللا أعلم واحلمد هللا رب العاملني. (

@@@ 
 

                                                 
 .ببعض املْهـِر عند حدوث الشقاق بني الزوجنييف جواز خلع القاضي للزوجة لة ) رسا١(



  

 

٥٣٩    ابالزواج أحكام وآد

 حجاب املرأة

َن فـُــُروَجُهنَّ َوَال َوقُــل لِّْلُمْؤِمَنــاِت يـَْغُضْضــَن ِمــْن أَْبَصــارِِهنَّ َوَحيَْفْظــ{قــال اهللا تعــاىل :
َها َوْلَيْضرِْبَن ِخبُُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيوLِِنَّ    )١(.}يـُْبِديَن زِيَنتَـُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمنـْ

فاحلجـــاب: هـــو الســـرت ، وهـــو حجـــب  املـــرأة املســـلمة عـــن أنظـــار الرجـــال      
ـــذين ليســـوا مبحارمهـــا .  ـــب ال فـــإن : "رمحـــه اهللا قـــال العالمـــة ابـــن عثيمـــنياألجان

ـــر بـــه املـــرأة رأســـها وتغطيـــه بـــه كالغدقـــة، فـــإذا كانـــت مـــأمورة بـــأن  اخلمـــار مـــا ختمِّ
  تضرب باخلمار على جيبها كانت مأمورة بسرت وجهها" .

َْزَواِجَك َوبـََناِتَك َوِنَساء اْلُمْؤِمِنَني يُـْدِنَني َعلَـْيِهنَّ { قوله تعاىل:و  يَا أَيـَُّها النَِّيبُّ ُقل ألِّ
  )٢(.}نَّ َذِلَك أَْدَىن َأن يـُْعَرْفَن َفَال يـُْؤَذْيَن وََكاَن اللَُّه َغُفورًا رَِّحيًماِمن َجَالبِيِبهِ 

قال ابن عباس رضي اهللا عنهما : "أمر اهللا نساء املؤمنني إذا خـرجن مـن بيـوNن 
يف حاجة أن يغطني وجوههن من فـوق رءوسـهن باجلالليـب" . قـال الشـيخ ابـن 

جة، بل قال بعـض العلمـاء إنـه يف حكـم املرفـوع عثيمني : "وتفسري الصحايب ح
  إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ". 

أن النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم قــال :  ،عــن ابــن عمــر رضــي اهللا عنهمــاو       
   )٣(."ال تنتقب املرأة احملرمة وال تلبس القفازين"

                                                 

  ).٣١سورة النور آية ( )٢(

  .)٥٩سورة األحزاب( )٢(

  رواه البخاري. )٢(



  

 

٥٤٠    ابالزواج أحكام وآد

لنقـــاب هـــذا ممـــا يـــدل علـــى أن ا :قـــال شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة رمحـــه اهللا     
والقفـــــازين كانـــــا معـــــروفني يف النســـــاء الـــــاليت مل حيـــــرمن ، وذلـــــك يقتضـــــي ســـــرت 

  وجوههن وأيديهن .
قال القاضي أبو بكر بن العريب : "قوله يف حديث ابن عمر: "ال تنتقب و       

املــرأة احملرمــة" وذلــك ألن ســرتها وجههــا بــالربقع فــرض إال يف احلــج، فإVــا ترخــي 
هــا غـــري الصــق بــه، وتعـــرض عــن الرجــال ويعرضـــون شــيئاً مــن مخارهـــا علــى وجه

  عنها" .
يف قولـــه صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم : "املـــرأة عـــورة" دليـــل علـــى مشـــروعية ســـرت و    

  الوجه . 
قال الشيخ محود التوجيري : "وهذا احلديث داّل على أن مجيع أجزاء املـرأة عـورة 

  ها" .يف حق الرجال األجانب، وسواٌء يف ذلك وجهها وغريه من أعضائ
ال حيــارب النقــاب (غطــاء الوجــه) إال جاهــل أو مغــرض ، لنتــدبر فهــذه أم       

يف قصـــــة اإلفـــــك ، واحلـــــديث الـــــذي أخرجـــــه  اعائشـــــة رضـــــي اهللا عنهـــــ املـــــؤمنني
وكـــــان صـــــفوان بـــــن املعطـــــل الســـــلمي مث  :" قالـــــت عائشـــــة :ومســـــلم ،البخـــــاري

نسان نـائم فأتـاين زيل فرأى سواد إـالذكواين من وراء اجليش فأدجل فأصبح عند من
فعرفين حني رآين ، وكان يراين قبل احلجاب فاسـتيقظت باسـرتجاعه حـني عـرفين 

  .فخمرت وجهي جبلبايب"
قالت: "كـان الركبـان ميـرون بنـا وحنـن حمرمـات مـع الرسـول  ارضي اهللا عنه هاعنو 

صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فـــإذا حاذونـــا ســـدلت إحـــدانا جلباLـــا علـــى وجههـــا مـــن 
  رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه . .نا كشفنا "رأسها فإذا جوز 



  

 

٥٤١    ابالزواج أحكام وآد

قالــت : "رأيــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يســرتين  ارضــي اهللا عنهــ وعنهــا
  متفق عليه . .بردائه وأنا أنظر إىل احلبشة يلعبون يف املسجد "

قالت: "خرجت سودة بعـدما  اأخرج اإلمام البخاري عن عائشة رضي اهللا عنهو 
هــا وكانــت امــرأة جســيمة ال ختفــى علــى مــن يعرفهــا فرآهــا ضــرب احلجــاب حلاجت

عمـــر بـــن اخلطـــاب فقـــال : يـــا ســـودة أمـــا واهللا مـــا ختفـــني علينـــا فـــانظري كيـــف 
ختـــرجني " ويف هـــذا احلـــديث داللـــة واضـــحة علـــى أن وجههـــا كـــان مســـتوراً وأنـــه 

  رضي اهللا عنه مل يعرفها إال جبسمها .
ــ ،فأبشــري يــا فتــاة اإلســالم     ــّري حبجاب واعلمــي أن املســتقبل هلــذا  ،ك عينــاً وقـَ
  ، ولو كره احلاقدون...وأن العاقبة للمتقني ولو كره الكارهون ،الدين
التفصيل يف هذه املسألة فلريجع إىل جمموعة الرسائل يف و  التوسع ومن أراد     

عبدالعزيز ابن  نيوللشيخ ،احلجاب والسفور لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
وكتاب الشيخ محود التوجيري رمحه اهللا  ،هما اهللارمحالعثيمني باز ، وحممد 

  .وغريها من الكتب""الصارم املسلول على أهل التربج والسفور

@@@ 

  
  نقاب المرأة المسلمة بین الوجوب واإلباحة

  رد على من یقول ببدعیة النقاب
  زعم أن حجاب املسلمة ال يناسب هذا العصر!!يمن   كلإىل
  أن تغطية الوجه من العادات!! يّدعيمن   كلإىل
  ريد إخراج املرأة من بيتها واختالطها بالرجال يف كل مكان . يمن   كلإىل



  

 

٥٤٢    ابالزواج أحكام وآد

صـلى اهللا عليـه وسـلم  خـري األنـاموهـذه أحاديـث  ،وهؤ فـاقر ا كـالم الـرمحن هذ
وهــذا فهــم أئمــة اإلســالم مــن الســلف واخللــف يــدل  ،بــني أيــديكم فادرســوها

  عقلوه . على وجوب احلجاب وسرت الوجه فا
فلنتحــدث باختصــار وإجيــاز علــى أدلــة احلجــاب مــن الســنة والكتــاب،      

  وأقوال علمائنا األطياب.
  فال للعواطف بل لإلتباع .

َوقُــــل لِّْلُمْؤِمنَــــاِت يـَْغُضْضــــَن ِمــــْن أَْبَصــــارِِهنَّ َوَحيَْفظْــــَن {قــــال اهللا تعــــاىل :     
َها َوْلَيْضرِْبَن ِخبُُمرِِهنَّ َعلَـى ُجيُـوLِِنَّ فـُُروَجُهنَّ َوَال يـُْبِديَن زِيَنتَـُهنَّ ِإالَّ   َما َظَهَر ِمنـْ

{ ).١(  
فاحلجاب: هـو السـرت ، وهـو حجـب  املـرأة املسـلمة عـن أنظـار الرجـال      

  األجانب الذين ليسوا مبحارمها .
ــر بــه املــرأة رأســها رمحــه اهللا قــال العالمــة ابــن عثيمــني  : "فــإن اخلمــار مــا ختمِّ

الغدقـــة، فـــإذا كانـــت مـــأمورة بـــأن تضـــرب باخلمـــار علـــى جيبهـــا  وتغطيـــه بـــه ك
  كانت مأمورة بسرت وجهها" .

َْزَواِجــَك َوبـََناتِــَك َوِنَســاء اْلُمــْؤِمِنَني يـُـْدِنَني { قولــه تعــاىل:و  يَــا أَيـَُّهــا النَّــِيبُّ قُــل ألِّ
َن وََكــــاَن اللَّــــُه َغُفــــورًا َعلَــــْيِهنَّ ِمــــن َجَالبِيــــِبِهنَّ َذلِــــَك أَْدَىن َأن يـُْعــــَرْفَن فَــــَال يـُــــْؤَذيْ 

   )٢(.}رَِّحيًما

                                                 
 ) .٣١) سورة النور آية (  (١
 ).٥٩) سورة األحزاب( (٢



  

 

٥٤٣    ابالزواج أحكام وآد

قــال ابــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا : "أمــر اهللا نســاء املــؤمنني إذا خــرجن مــن 
بيـوNن يف حاجـة أن يغطـني وجـوههن مـن فـوق رءوسـهن باجلالليـب" . قـال 
الشــيخ ابــن عثيمــني : "وتفســري الصــحايب حجــة، بــل قــال بعــض العلمــاء إنــه 

  لنيب صلى اهللا عليه و سلم ". يف حكم املرفوع إىل ا
سـلم قـال : أن النيب صلى اهللا عليـه و  ،عن ابن عمر رضي اهللا عنهماو       

    )١(."ال تنتقب املرأة احملرمة وال تلبس القفازين"
هــذا ممــا يــدل علــى أن النقــاب  :قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة رمحــه اهللا     

حيـــرمن ، وذلـــك يقتضـــي ســـرت  والقفـــازين كانـــا معـــروفني يف النســـاء الـــاليت مل
  وجوههن وأيديهن .

قــال القاضــي أبــو بكــر بــن العــريب : "قولــه يف حــديث ابــن عمــر: "ال و       
تنتقــب املــرأة احملرمــة" وذلــك ألن ســرتها وجههــا بــالربقع فــرض إال يف احلــج، 
فإVـــا ترخـــي شــــيئاً مـــن مخارهـــا علــــى وجههـــا غـــري الصــــق بـــه، وتعـــرض عــــن 

  الرجال ويعرضون عنها" .
يف قوله صلى اهللا عليه و سلم : "املـرأة عـورة" دليـل علـى مشـروعية سـرت و    

  الوجه . 
قال الشـيخ محـود التـوجيري : "وهـذا احلـديث داّل علـى أن مجيـع أجـزاء املـرأة 
عــــــورة يف حــــــق الرجــــــال األجانــــــب، وســــــواٌء يف ذلــــــك وجههــــــا وغــــــريه مــــــن 

  أعضائها" .
                                                 

  رواه البخاري. )٢(



  

 

٥٤٤    ابالزواج أحكام وآد

  ھل ھو جھل أم عناد؟!
(غطـاء الوجـه) إال جاهـل أو مغـرض ، لنتـدبر فهـذه ال حيارب النقاب       

يف قصـة اإلفـك ، واحلـديث الـذي أخرجـه  اعائشة رضي اهللا عنهـ أم املؤمنني
وكــــان صـــفوان بـــن املعطـــل الســــلمي مث  :ومســـلم " قالـــت عائشـــة ،البخـــاري

زيل فــرأى ســواد إنســان نــائم ـالــذكواين مــن وراء اجلــيش فــأدجل فأصــبح عنــد منــ
آين ، وكــان يــراين قبــل احلجــاب فاســتيقظت باســرتجاعه فأتــاين فعــرفين حــني ر 

  .حني عرفين فخمرت وجهي جبلبايب"
ـــت: "كـــان الركبـــان ميـــرون بنـــا وحنـــن حمرمـــات مـــع  ارضـــي اهللا عنهـــ هـــاعنو  قال

الرســـول صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فـــإذا حاذونـــا ســـدلت إحـــدانا جلباLـــا علـــى 
  )١(.وجهها من رأسها فإذا جوزنا كشفنا "

ــــه وســــلم  اعنهــــ رضــــي اهللا وعنهــــا ــــت رســــول اهللا صــــلى اهللا علي ــــت : "رأي قال
   )٢(.يسرتين بردائه وأنا أنظر إىل احلبشة يلعبون يف املسجد "

قالــت: "خرجــت ســودة  اأخــرج اإلمــام البخــاري عــن عائشــة رضــي اهللا عنهــو 
ـــت امـــرأة جســـيمة ال ختفـــى علـــى مـــن  بعـــدما ضـــرب احلجـــاب حلاجتهـــا وكان

ل : يـــا ســـودة أمـــا واهللا مـــا ختفـــني علينـــا يعرفهـــا فرآهـــا عمـــر بـــن اخلطـــاب فقـــا
فــانظري كيـــف ختــرجني " ويف هـــذا احلــديث داللـــة واضــحة علـــى أن وجههـــا  

  كان مستوراً وأنه رضي اهللا عنه مل يعرفها إال جبسمها .
                                                 

  رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه . )٢(

  .متفق عليه  )٢(



  

 

٥٤٥    ابالزواج أحكام وآد

وسئل الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهللا تعاىل : ما هو احلجاب 
  الشرعي ؟

مـا حيـرم عليهـا إظهـاره أي سـرتها  فأجاب : احلجـاب هـو حجـب املـرأة     
مـــا جيـــب عليهـــا ســـرته وأوىل ذلـــك وأولـــه ســـرت الوجـــه ألنـــه حمـــل الفتنـــة وحمـــل 
الرغبة فالواجب على املرأة أن تسرت وجهها عن من ليسوا مبحارمها وأما مـن 
زعـــم أن احلجـــاب الشـــرعي هـــو ســـرت الـــرأس والعنـــق والنحـــر والقـــدم والســـاق 

ج وجههـــا وكفيهـــا فـــإن هـــذا مـــن أعجـــب مـــا والـــذراع ، وأبـــاح للمـــرأة أن ختـــر 
يكــون مــن األقــوال ألنــه مــن املعلــوم أن الرغبــة وحمــل الفتنــة هــو الوجــه وكيــف 
ميكــن أن يقــال أن الشــريعة متنــع كشــف القــدم مــن املــرأة وتبــيح هلــا أن ختــرج 
الوجــه ، هــذا ال ميكــن أن يكــون واقعــاً يف الشــريعة العظيمــة احلكيمــة املطهــرة 

نسان يعرف أن الفتنة يف كشف الوجه أعظم بكثري مـن من التناقض، وكل إ
الفتنــة بكشــف القــدم ، وكــل إنســان يعــرف أن حمــل رغبــة الرجــال يف النســاء 
إمنــا هــي الوجــوه وهلــذا لــو قيــل للخاطــب أن خمطوبتــك قبيحــة الوجــه ولكنهــا 
مجيلة القدم ما أقـدم علـى خطبتهـا ، ولـو قيـل لـه أVـا مجيلـة الوجـه ولكـن يف 

كفيهــــا أو يف قــــدميها أو يف ســــاقيها نــــزول عــــن اجلمــــال لكــــان   يــــديها أو يف
يقـــدم عليهـــا ، فعلـــم Lـــذا أن الوجـــه أوىل مـــا جيـــب حجابـــه وهنـــاك أدلـــة مـــن  

وأقــــوال الصـــحابة وأقــــوال أئمــــة اإلســــالم وعلمــــاء  rكتـــاب اهللا وســــنة نبيــــه 
اإلســـالم تـــدل علـــى وجـــوب احتجـــاب املـــرأة يف مجيـــع بـــدVا عـــن مـــن ليســـوا 



  

 

٥٤٦    ابالزواج أحكام وآد

علـــى أنــــه جيـــب علــــى املـــرأة أن تســــرت وجههـــا عمــــن ليســــوا مبحارمهـــا وتــــدل 
  ) ١(مبحارمها وليس هذا موضع ذكر ذلك ، واهللا أعلم . 

وسئل الشيخ صاحل بن فـوزان بـن عبـد اهللا الفـوزان: هنـاك مـن يقـول إن       
ـــذلك ال جيـــب تغطيتـــه عـــن ذلـــك يف ســـائر  كشـــف الوجـــه لَـــْيَس حرامـــاً ، وب

  األوقات ، ويف احلج بصفة خاصة .
فأجـاب : الصــحيح الــذي تــدل عليــه األدلــة أن وجــه املــرأة مــن العــورة        

الـيت جيـب سـرتها ، بـل هــو أشـد املواضـع الفاتنـة يف جسـمها ، ألن األبصــار 
أكثــر مــا توجــه إىل الوجــه ؛ ألنــه مركــز اجلمــال ، وحمــل مــدح الشــعراء وأكثــره 

األدلــة الشــرعية يف حماســن الوجــه ، فالوجــه أعظــم عــورة يف املــرأة ، مــع ورود 
  على وجوب سرت الوجه .

َوُقل لِّْلُمْؤِمَناِت يـَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ َوَحيَْفظْـَن {من ذلك قوله تعاىل :     
َها َوْلَيْضرِْبَن ِخبُُمرِِهنَّ َعلَـى ُجيُـوLِِنَّ  فـُُروَجُهنَّ َوَال يـُْبِديَن زِيَنتَـُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمنـْ

{ ).٢(  
  اخلمار على اجليوب يلزم منه تغطية الوجه . فضرب 

يـُـْدِنَني َعلَــْيِهنَّ  {وملـا ســئل ابــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا عــن قولــه تعــاىل :    
  )٣.(}ِمن َجَالبِيِبِهنَّ 

                                                 
 ) .٢/٨٦٣) فتاوى الشيخ حممد صاحل العثيمني ( (١
 ) .٣١) سورة النور آية (  (٢
 ) .٥٩) سورة األحزاب آية (  (٣



  

 

٥٤٧    ابالزواج أحكام وآد

غطى وجهه وأبدى عينا واحدة فهذا يدل على أن املراد باآلية تغطيـة الوجـه 
اآليـــة كمـــا رواه عنـــه  ، وهـــذا هـــو تفســـري ابـــن عبـــاس رضـــي اهللا عنهمـــا هلـــذه

  عبيدة السلماين ملا سأله عن ذلك . 
ــيب      Vــى احملرمــة أن تنتقــب  rومــن الســنة أحاديــث كثــرية منهــا :" أن الن

  وأن تلبس الربقع " فدل على أVا قبل اإلحرام كانت تغطي وجهها .
وليس معىن هذا أVا إذا أزالت الربقع والنقاب حال اإلحـرام أVـا تبقـي       
هها مكشوفاً ، بل تسرته بغري النقاب وبغري الربقـع بـدليل حـديث عائشـة وج

حمرمــات ، فكنــا إذا مــر بنــا الرجــال  rرضــي اهللا عنهــا قــال :" كنــا مــع النــيب 
سدلت إحدانا مخارها من على رأسها على وجهها ، فإذا جاوزنـا كشـفناه " 

ب ؛ ألن فاحملرمــة وغــري احملرمــة جيــب عليهــا ســرت وجههــا عــن الرجــال األجانــ
الوجــه هــو مركــز اجلمــال ، وهــو حمــل النظــر مــن الرجــال فــال حجــة صــحيحة 
مـع مــن يــرى أن الوجـه لــيس بعــورة ،وإمنـا احلجــة الصــحيحة مـع مــن يــرى أنــه 

   )١(عورة ،واهللا أعلم . 
تقـــول الصـــحفية األمريكيـــة (هيلســـيان ستاســـنربي) بعـــد أن أمضـــت يف      

دت إىل بالدهـــا : "إن اeتمـــع إحـــدى العواصـــم العربيـــة عـــدة أســـابيع مث عـــا
 تُلـزمالعريب كامل وسليم، ومن اخلليق Lذا اeتمـع أن يتمسـك بتقاليـده الـيت 

الفتاة والشاب يف حدود املعقول . وهـذا اeتمـع خيتلـف عـن اeتمـع األوريب 
املــرأة، وحتــتم احــرتام األب  حفــظواألمريكــي، فعنــدكم أخــالق موروثــة حتــتِّم 

                                                 
 ) .١٥٥، ٣/١٥٤) املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان (  (١



  

 

٥٤٨    ابالزواج أحكام وآد

مــن ذلــك عــدم اإلباحيــة الغربيــة، الــيت Nــدم اليــوم اeتمــع واألم، وحتــتم أكثــر 
حريـــة الفتـــاة، بـــل  واضـــبطواواألســـرة يف أوربـــا وأمريكـــا .. امنعـــوا االخـــتالط، 

ارجعـــوا إىل عصـــر احلجـــاب، فهـــذا خـــري لكـــم مـــن إباحيـــة وانطـــالق وجمـــون 
  ."من : رسالة املرأة وكيد األعداء"أوربا وأمريكا"  

دعو إىل احلجـــاب بعـــد أن رأت التمـــزق األســـري هـــذه امـــرأة أمريكيـــة تـــ     
  واالحنالل اخللقي يعصف مبجتمعها . 

أمريكيـــــــة توصـــــــينا بالتمســـــــك بأخالقنـــــــا اإلســـــــالمية اجلميلـــــــة، وعاداتنـــــــا     
  احلسنة . 

أمريكيـــــة حتـــــذرنا مـــــن مغبَّـــــة االخـــــتالط واإلباحيـــــة الـــــيت أدت إىل فســـــاد     
  اeتمعات يف أوربا وأمريكا . 

واعلمـــي أن املســـتقبل  ،وقـَـــّري حبجابـــك عينـــاً  ،ا فتـــاة اإلســـالمفأبشـــري يـــ    
  ، ولو كره احلاقدون...وأن العاقبة للمتقني ولو كره الكارهون ،هلذا الدين

ها هي أمامكم، رسول رب األرباب،  أحاديثالكتاب، و  فهذه آيات     
وحنن ننتظر منكم الرجوع إىل احلق وعدم التمادي يف الباطل؛ فإن الرجوع 

ة، فاتقوا اهللا وتوبوا إليه، ىل احلق فضيلة، واإلصرار على الباطل شر ورذيلإ
َهَلَك َعينِّ  َما أَْغَىن َعينِّ َمالِيهْ {وإياكم أن تكونوا كما قال اهللا عنه 

   )١(.}ُسْلطَانِيهْ 

                                                 

  .احلاقة سورة )٢(



  

 

٥٤٩    ابالزواج أحكام وآد

التفصيل يف هذه املسألة فلريجع إىل جمموعة الرسائل يف و  التوسع ومن أراد     
عبدالعزيز ابن  نيوللشيخ ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللاحلجاب والسفور 

وكتاب الشيخ محود التوجيري رمحه اهللا  ،هما اهللارمحباز ، وحممد العثيمني 
  وغريها من الكتب.""الصارم املسلول على أهل التربج والسفور

ال يصح عن أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها أVا رّخصت للمرأة املسلمة يف  
 . ف وجهها إال حني ال يراها األجانبكش

صح عن أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها ورد سؤال ملوقع سؤال وجواب هل 
  .أVا رّخصت للمرأة املسلمة يف كشف وجهها 

  السؤال:
هل صحيح أنه اُثر عن عائشة رضي اهللا عنها أVا قالت : إنه جيوز للمرأة أن 

كان األمر كذلك، فكيف جنيب تكشف وجهها إن هي أرادت ذلك ؟ وإذا  
 على من يستدل Lذا األثر؟

  احلمد هللا:   اجلواب
الثابت عن أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها يف مسألة سرت الوجه : هو  أوال :

األمر به ، واحلث عليه ، وأنه من احلجاب الذي أمر اهللا به نساء النيب صلى 
  لك ما يلي :اهللا عليه وسلم ونساء املؤمنني ، ويدل على ذ

جاء يف حديث اإلفك قول عائشة رضي اهللا عنها عن صفوان بن املعطل  -
رضي اهللا عنه : ( فـََعَرَفِين ِحَني َرآِين ، وََكاَن يـَرَاِين قـَْبَل احلَِْجاِب ) رواه البخاري 



  

 

٥٥٠    ابالزواج أحكام وآد

) ولفظه : ( فـََعَرَفِين ِحَني َرآِين َوَقْد َكاَن يـَرَاِين ٢٧٧٠) ، ورواه مسلم (٤٧٥٠(
    َل َأْن ُيْضَرَب احلَِْجاُب َعَلىَّ ) .قـَبْ 

فهذا يدل على أن آية احلجاب نزلت تأمر بسرت الوجه وسائر البدن ، ولوال أنه  
  كان يراها قبل احلجاب ما عرفها .

) عن عائشة رضي اهللا عنها أVا قالت : " يرحم اهللا ٤١٠٢روى أبو داود ( -
وليضربن خبمرهن على جيوLن ) نساء املهاجرات األول ، ملا أنزل اهللا : ( 

شققن أكنف مروطهن فاختمرن Lا " . صححه األلباين يف "صحيح أيب داود" 
.  

وعن صفية بنت شيبة قالت : " بينما حنن عند عائشة قالت : وذكرت نساء 
قريش وفضلهن ، فقالت عائشة : " إن لنساء قريش لفضالً ، وإين واهللا ما 

أشد تصديقاً بكتاب اهللا ، وال إمياناً بالتنزيل رأيت أفضل من نساء األنصار ؛ 
؛ لقد أنزلت سورة النور : ( وليضربن خبمرهن على جيوLن ) انقلب رجاهلن 

إليهن يتلون عليهن ما أنزل إليهن فيها ، ويتلو الرجل على امراته وابنته وأخته ، 
تجرت وعلى كل ذي قرابته ، ما منهن امرأة إال قامت إىل مرطها املرحل ، فاع

به تصديقاً وإمياناً مبا أنزل اهللا من كتابه ، فأصبحن يصلني وراء رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم الصبح معتجرات ، كأن على رؤوسهن الغربان ". رواه ابن أيب 

  ) .٢٥٧٥حامت يف تفسريه (

لَِّه َصلَّى اللَُّه عن عائشة قالت : " َكاَن الرُّْكَباُن َميُرُّوَن بَِنا َوَحنُْن َمَع َرُسوِل ال -
َعَلْيِه َوَسلََّم ُحمْرَِماٌت ، فَِإَذا َحاَذْوا بَِنا َسَدَلْت ِإْحَدانَا ِجْلَبابـََها ِمْن رَْأِسَها َعَلى 



  

 

٥٥١    ابالزواج أحكام وآد

) وقال األلباين يف ١٨٣٣َوْجِهَها ، فَِإَذا َجاَوُزونَا َكَشْفَناُه " رواه أبو داود (
  شواهد " .) " حسن يف ال١٠٧"جلباب املرأة املسلمة" (ص

  قال علماء اللجنة :
" وإذا كان هذا يف حالة اإلحرام املطلوب فيه كشف وجه املرأة ، ففي غريها 

  ) .٢٥٦/ ١٧أوىل " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (

أما ما يُروى عن عائشة رضي اهللا عنها من الرخصة يف كشف الوجه فال  ثانيا :
ارته ملخالفته ما تقدم مما صح عنها يصح ، وال جيوز أن حيتج به لضعفه ونك

  من كون سرت الوجه من احلجاب املأمور به ، ويف هذا حديثان :
   األول :

عن خالد بن دريك عن عائشة رضي اهللا عنها : " أن أمساء بنت أيب بكر 
دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ، فأعرض 

وسلم وقال : ( يا أمساء إن املرأة إذا بلغت عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه 
   وأشار إىل وجهه وكفيه " . -احمليض مل تصلح أن يرى منها إال هذا وهذا ) 

) وضعفه بقوله " هذا مرسل ، خالد بن دريك مل يدرك ٤١٠٤رواه أبو داود (
  عائشة رضي اهللا عنها " .

انتهى من " هذا حديث ضعيف جدا "  وقال الشيخ ابن باز رمحه اهللا :
  ) .٢٦/٢٢٦"جمموع فتاوى ابن باز" (

" هذا احلديث ضعيف سنداً ومنكٌر متنا " ال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا :وق
  ) .١٢/٨٤انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (



  

 

٥٥٢    ابالزواج أحكام وآد

) من طريق ُعْقَبة اَألَصّم َعْن َعطَاِء ْبِن َأِىب ٢/٢٢٦ما رواه البيهقي (  الثاين :
َها ) : اْلَوْجُه َواْلَكفَّاِن َربَاٍح َعْن َعاِئشَ  َها قَاَلْت : " ( َما َظَهَر ِمنـْ َة َرِضَى اللَُّه َعنـْ

انتهى من "الثمر  قوله : " عقبة بن األصم ضعيف " .ضعفه األلباين ب " .
  ) .٣٠٤املستطاب" (ص 

وهو ضعيف جدا ، قال ابن معني : ليس بثقة ، ويف رواية : ليس بشيء ، 
: كان ضعيفا واهي احلديث ليس باحلافظ ، وقال وقال عمرو بن علي 

  النسائي: ليس بثقة ، وقال ابن حبان : ينفرد عن املشاهري باملناكري .
  ) .٢١٨-٢١٧/ ٧"Nذيب التهذيب" (

فتبني مبا تقدم أن الصحيح الثابت عن عائشة رضي اهللا عنها هو األمر 
ه والكفان ، أما ما باحلجاب الكامل ، وهو سرت البدن كله ، مبا يف ذلك الوج
  يُروى عنها خبالف ذلك فال يصح عنها ، رضي اهللا عنها .

َها قَاَلِت : " ٩٣١٦أما ما رواه البيهقي ( ثالثا : ) َعْن َعاِئَشَة َرِضَى اللَُّه َعنـْ
الَ تـََتبَـْرَقُع اْلُمْحرَِمُة تـَْلَبُس ِمَن الثـَِّياِب َما َشاَءْت ِإالَّ ثـَْوبًا َمسَُّه َوْرٌس َأْو َزْعَفرَاٌن وَ 

َوالَ تـََلثَُّم َوتْسدُل الثـَّْوَب َعَلى َوْجِهَها ِإْن َشاَءْت " وصححه األلباين يف " الرد 
  ) .٣٧املفحم " (ص 

فلعل هذا األثر هو ما يقصده السائل ، ولذلك أفردناه بالكالم ، وهو وإن  
رخصة كان صحيح اإلسناد ؛ إال أن معناه ليس كما يتبادر إىل الذهن من ال

يف كشف احملرمة وجهها يف كل حال ؛ فقد سبق بيان حاهلا وحال من معها 
من النساء يف ذلك ، من قوهلا هي ، رضي اهللا عنهن ، وأVن كن يسدلن من 



  

 

٥٥٣    ابالزواج أحكام وآد

   فوق رؤوسهن ، إذا قرب منهن الرجال .
وإمنا مرادها بذلك ، واهللا أعلم : بيان احلكم الشرعي يف أن احملرمة ليست 

وجهها منعا مطلقا ، بل مىت احتاجت إىل ذلك : سدلت  ممنوعة من سرت
الثوب من فوق رأسها ، كما سبق من فعلها وفعل من معها ، وال تغطيه 

  بالنقاب وال اللِّثام .

) عن َعاِئَشُة رضى اهللا عنها أVا قالت ١٢١١ويدل على ذلك ما رواه مسلم (
ْرِجُع النَّاُس بَِأْجَرْيِن َوأَْرِجُع بَِأْجٍر : " يَا َرُسوَل اللَِّه أَيَـ  - يعين يف حجة الوداع  -

؟ َفَأَمَر َعْبَد الرَّْمحَِن ْبَن َأِىب َبْكٍر َأْن يـَْنطَِلَق Lَِا ِإَىل التـَّْنِعيِم ، قَاَلْت : َفَأْرَدَفِىن 
فـََيْضِرُب َفَجَعْلُت أَْرَفُع ِمخَارِى َأْحُسرُُه َعْن ُعُنِقى  -قَاَلْت  - َخْلَفُه َعَلى َمجٍَل َلُه 

  رِْجِلى ِبِعلَِّة الرَّاِحَلِة . قـُْلُت َلُه : َوَهْل تـََرى ِمْن َأَحٍد ؟ " .

" املعىن أنه يضرب رجل أخته بعود بيده ، عامدا هلا ،  قال النووي رمحه اهللا :
يف صورة من يضرب الراحلة ، حني تكشف مخارها ؛ غرية عليها ، ( وهل ترى 

  ليس هنا أجنيب أسترت منه " انتهى .من أحد ) : أي حنن يف خالء 

وينظر ، ملعرفة احلاالت اليت جيوز للمرأة فيها كشف الوجه : جواب السؤال رقم 
  )١( .واهللا تعاىل أعلم ) .٢١٩٨: (

  

                                                 

  موقع اإلسالم سؤال وجواب )٢(



  

 

٥٥٤    ابالزواج أحكام وآد

 مىت جيوز للمرأة كشف وجهها
هل العلم وجوب تغطية املرأة ولكن هناك حنن نعلم أن الراجح من أقوال أ

حاالت متعددة ال تستطيع املرأة فيها تغطية الوجه فهل ميكن إلقاء الضوء على 
 هذا املوضوع ؟

  احلمد هللا
القول الراجح الذي تشهد له األدلة هو : " وجوب سرت الوجه " ، وعليه فإن 

ذرائع الفساد ، ويتأكد املرأة الشابة ُمتنع من كشفه أمام الرجال األجانب سداً ل
  ذلك عند اخلوف من الفتنة .

وقد نص أهل العلم على أّن ما حرم سداً للذريعة يباح من أجل مصلحة 
  راجحة .

وبناًء علي ذلك نص الفقهاء على حاالت خاصة جيوز للمرأة عندها كشف 
وجهها أمام الرجال األجانب عندما تدعو احلاجة إىل كشفه أمامهم ، كما 

الء أن ينظروا إليه ، شريطة أن ال يتجاوز األمر يف احلالتني مقدار جيوز هلو 
  .احلاجة ، ألن ما أبيح للضرورة أو حاجة يقدر بقدرها 

    وجنمل هذه احلاالت فيما يلي :
   أوًال : اِخلطبة :

جيوز للمرأة كشف وجهها وكفيها أمام مريد خطبتها ، لينظر إليهما يف غري 
لوجه على الدمامة أو اجلمال ، والكفني على حنافة خلوة ودون مّس ، لداللة ا

  البدن أو خصوبته .
وقال أبو الفرج املقدسي : " وال خالف بني أهل العلم يف إباحة النظر إىل 



  

 

٥٥٥    ابالزواج أحكام وآد

   وجهها .. جممع احملاسن ، وموضع النظر .. "
   ويدل على جواز نظر اخلاطب إىل خمطوبته أحاديث كثرية منها :

هللا عنه قال : " إن امرأة جاءت إىل رسول اهللا عن سهل بن سعد رضي ا - ١
صلى اهللا عليه وسلم ، فقالت : يا رسول اهللا ، جئت ألهب لك نفسي ، 
فنظر إليها رسول اهللا صلى اهللا عيله وسلم ، فصّعد النظر إليها وصّوبه ، مث 

طأطأ رأسه ، فلما رأت املرأة أنه مل يقض فيها شيئاً جلست ، فقام رجل من 
قال : أي رسول اهللا ، َإلِن مل تكن لك Lا حاجة فزوجنيها .. ) أصحابه ف

 ٦/١١٣، والنسائي  ٤/١٤٣، ومسلم  ٧/١٩احلديث أخرجه البخاري 
  . ٧/٨٤بشرح السيوطي ، والبيهقي 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه ، قال : " كنت عند النيب صلى اهللا عليه  - ٢
ن األنصار ، فقال رسول اهللا صلى وسلم ، فأتاه رجل فأخربه أنه تزوج امرأة م

اهللا عليه وسلم : أنظرت إليها ؟ قال : ال ، قال : فاذهب فانظر إليها فإن يف 
،  ٤/١٤٢) ، ومسلم  ٢/٢٨٦،٢٩٩(   أعني األنصار شيئاً " أخرجه أمحد 

  . ٢/٧٣والنسائي 
وعن جابر رضي اهللا عنه ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال : (  - ٣

خطب أحدكم املرأة ، فإن استطاع أن ينظر إىل مايدعوه إىل نكاحها إذا 
فليفعل ) أخرجه أبو داود واحلاكم ، وسنده حسن ، وله شاهد من حديث 

حممد بن مسلمة ، وصححه ابن حبان واحلاكم ، وأخرجه أمحد وابن ماجه ، 
  .)  ٩/١٨١ومن حديث أيب محيد أخرجه أمحد والبزار ، كذا يف فتح الباري ( 

 -وإن أَِمن الشهوة  -قال الزيلعي : ( وال جيوز له أن ميس وجهها وال كفيها 
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أ.هـ ، ويف درر البحار : ال حيل املّس للقاضي  لوجود احلرمة ، وانعدام الضرورة 
رد احملتار على  والشاهد واخلاطب وإن أمنوا الشهوة لعدم احلاجة .. أ.هـ ) 

  . ٥/٢٣٧الدر املختار 
: ( وال جيوز له اخللوة Lا ألVا ُحمّرمة ، ومل يَرد الشرع بغري النظر  وقال ابن قدامة

فبقيت على التحرمي ، وألنه ال يؤمن مع اخللوة مواقعة احملظور ، فإن النيب صلى 
اهللا عليه وسلم قال : ( ال خيلون رجل بإمراة فإن ثالثهما الشيطان ) وال ينظر 

أمحد يف رواية صاحل : ينظر إىل الوجه  إليها نظر تلذذ وشهوة ، وال ريبة . قال
    ، وال يكون عن طريق لذة .

ملقصود ال حيصل إال بذلك " وله أن يرّدد النظر إليها ، ويتأمل حماسنها ، ألن ا
   أ.هـ

    ثانياً : املعاملة :
وجيوز هلا كشف وجهها وكفيها عند حاجتها إىل بيع أو شراء ، كما جيوز 

تسليم املبيع ، واملطالبة بالثمن ، ما مل يؤد إىل فتنة للبائع أن ينظر إىل وجهها ل
  ، وإال منع من ذلك .

قال ابن قدامة : ( وإن عامل امرأة يف بيع أو أجارة فله النظر إىل وجهها 
ليَـْعَلَمها بعينها فريجع عليها بالّدَرك ( وهو ضمان الثمن عند استحقاق البيع ) 

ابة دون العجوز ، وكرهه ملن ، وقد روي عن أمحد كراهة ذلك يف حق الش
خياف الفتنة ، أو يستغين عن املعاملة فأما مع احلاجة وعدم الشهوة فال بأس " 

Lامش املغين ،  ٧/٣٤٨، والشرح الكبري على منت املقنع  ٧/٤٥٩املغين 
  . ١٠/٢٤واهلداية مع تكملة فتح القدير 
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شف عن وجهها وقال الدسوقي : إن عدم جواز الشهادة على املتنقبة حىت تك
عام يف النكاح وغريه ، كالبيع ، واهلبة ، والدين ، والوكالة ، وحنو ذلك ، 

  . ٤/١٩٤لدسوقي على الشرح الكبري واختاره شيخنا " حاشية ا
   ثالثاً : املعاجلة

جيوز للمرأة كشف مكان العلة من وجهها ، أو أي موضع من بدVا لطبيب 
ج ، هذا إذا مل توجد امرأة تداويها ، يعاجل علتها ، شريطة حضور حمرم أو زو 

ألن نظر اجلنس إىل اجلنس أخّف ، وأن ال يكون الطبيب غري مسلم مع وجود 
  طبيب مسلم ميكنه معاجلتها ، وال جيوز هلا كشف ما يزيد عن موضع املرض .
وال جيوز للطبيب نظر أو ملس ما يزيد على ما تدعو احلاجة إليه ، قْصراً لألمر 

  اليت تقدر بقدرها . على الضرورة
قال ابن قدامة : ( يباح للطبيب النظر إىل ما تدعوا إليه احلاجة من بدVا من 

  العورة وغريها ، فإنه موضع حاجة .
وعن عثمان أنه أيت بغالم قد سرق فقال : انظروا إىل مؤتزره ( أي موضع شعر 

فلم يقطعه " العانة الداّل على البلوغ من عدمه ) ، فلم جيدوه أنبت الشعر ، 
  . ١/٩٧، وغذاء األلباب  ٧/٤٥٩املغين 

وقال ابن عابدين : ( قال يف اجلوهرة : إذا كان املرض يف سائر بدVا غري الفرج 
جيوز النظر إليه عند الدواء ، ألنه موضع ضرورة ، وإن كان موضع الفرج فينبغي 

أو يصيبها وجع أن يعّلم امرأة تداويها ، فإن مل توجد وخافوا عليها أن Nلك ، 
ال حتتمله يسرتوا منها كل شيء إال موضع العلة ، مث يداويها الرجل ، ويغض 

، وانظر : اهلدائية  ٥/٢٣٧بصره ما استطاع إال عن موضع اجلرح ) رد احملتار 
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  . ٢٤٥العالئية ص/
وِمثله من يلي ( يتوىل ويُباشر ) خدمة مريض ولو أنثى يف وضوء واستنجاء . 

  . ١/٩٧لباب أنظر : غذاء األ
بالقيود اليت سبق  - قال حممد فؤاد : ويدل على جواز مداواة الرجل للمرأة 

ما رواه اإلمام البخاري بسنده عن الربـَيِّع بنت معوذ ، قالت : ( كنا  -ذكرها 
نعزو مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، نسقي القوم وخندمهم ، ونرد القتلى 

فتح الباري ) ،  ١٠/١٣٦و٦/٨٠البخاري واجلرحى إىل املدينة ) أخرجه 
مع عون  ٧/٢٠٥) ، وأبو داود ( ٥/١٩٦وأخرجه بنحوه عن أنس : مسلم (

  ) وقال : حسن صحيح . ٣٠٢-٥/٣٠١املعبود ) ، والرتمذي ( 
وقد ترجم اإلمام البخاري هلذا احلديث بقوله : ( باب هل يداوي الرجل املرأة 

   ) ١٠/١٣٦، واملرأة الرجل ) ؟ فتح الباري ( 
قال احلافظ ابن حجر : " ويؤخذ حكم مداواة الرجل املرأة منه بالقياس ، وإمنا 

باحلكم ، الحتمال ألن يكون ذلك قبل احلجاب ،  -يعين البخاري  -مل جيزم 
أو كانت املرأة تصنع ذلك مبن يكون زوجاً هلا أو حمرماً ، وأما حكم املسألة : 

، وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر ،  فتجوز مداواة األجانب عند الضرورة
  ) .١٠/١٣٦غري ذلك " فتح الباري (واجلّس باليد ، و 
    رابعاً : الشهادة

جيوز للمرأة كشف وجهها يف الشهادة أداًء وحتمالً ، كما جيوز للقاضي النظر 
  إليه ملعرفتها صيانة للحقوق من ضياع .

متنقبة حىت تكشف عن  قال الشيخ الدردير : ( وال جتوز شهادة على امرأة
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وجهها ليشهد على عينها ووصفها لتتعني لألداء ) .الشرح الكبري للشيخ 
   ) ٤/١٩٤الدردير ( 

وقال ابن قدامة : ( وللشاهد النظر إىل وجه املشهود عليها لتكون الشهادة 
واقعة على عينها ، قال أمحد : ال يشهد على امرأة إال أن يكون قد عرفها 

) Lامش  ٧/٣٤٨، والشرح الكبري على منت املقنع ( ٧/٤٥٩ بعينها ) املغين
  . ١٠/٢٦اية مع تكملة فتح القدير املغين ، واهلد

    خامساً : القضاء
 -عند ذلك  -جيوز للمرأة كشف وجهها أمام قاض حيكم هلا أو عليها ، وله 

  النظر إىل وجهها ملعرفتها ، إحياء للحقوق ، وصيانة هلا من الضياع .
الشهادة تنطبق على القضاء سواًء بسواء ، الحتادمها يف علة احلكم  و..أحكام

مع  ) ، واهلدية٢٤٤) ، اهلدية العالئية ( ص/٥/٢٣٧. انظر : الدرر املختار (
  ) .١٠/٢٦تكملة فتح القدير ( 

   سادساً : الصيب املمّيز غري ذي الشهوة
ميز غري ذي أن تُبدي أمام الصيب امل -يف إحدى الروايتني  -يباح للمرأة 

الشهوة ما تبديه أمام حمارمها ، لعدم رغبته يف النساء ، وله أن يرى ذلك كله 
  منها .

قال الشيخ أبو الفرج املقدسي : ( وللصيب املميز غري ذي الشهوة النظر إىل 
املرأة إىل ما فوق السرة وحتت الركبة يف إحدى الروايتني ، ألن اهللا تعاىل قال : 

ليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم من بعض ) ( ليس عليكم وال ع
وقال تعاىل : ( وإذا بلغ األطفال منكم احلُلم فليستأذنوا كما  ٥٨النور :



  

 

٥٦٠    ابالزواج أحكام وآد

  فدل على التفريق بني البالغ وغريه . ٥٩استئذن الذين من قبلهم ) النور : 
قال أبو عبد اهللا : حجم أبو طيبة أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو غالم 

.  
والرواية األخرى : حكمه حكم ذوي احملارم يف النظر إذا كان ذا شهوة ، لقوله 

    ٣١تعاىل : ( أو الطّفل الذين مل يظهروا على عورات النساء ) النور : 
قيل أليب عبد اهللا : مىت تغطي املرأة رأسها من الغالم ؟ قال : إذا بلغ عشر 

ه تعاىل : ( وإذا بلغ األطفال سنني ، فإذا كان ذا شهوة فهو كذي احملرم لقول
    ٥٩منكم احللم ) اآلية النور : 

وعنه : أنه كاألجنيب ألنه يف معىن البالغ يف الشهوة ، وهو املعىن املقتضي 
للحجاب وحترمي النظر ، ولقوله تعاىل : ( أو الطفل الذين مل يظهروا على 

جيب االستتار منه فأما الغالم الطفل غري املميز فال  ٣١عورات النساء ) النور 
،  ٧/٤٥٨ين ، وانظر : املغ٧/٣٤٩يف شيء . الشرح الكبري على منت املقنع 

  . ١/٩٧وغذاء األلباب 
   سابعاً : عدمي الشهوة

وجيوز للمرأة أن ُتظهر لعدمي الشهوة ما تظهره أمام حمارمها ، ولكونه ال أَرب له 
ها ، قال : ابن يف النساء ، وال يفطن ألمورهن ، وله أن يرى ذلك كله من

قدامة : " ومن ذهبت شهوته من الرجال لِكَرب ، أو ُعّنٍة ، أو مرض ال يُرجى 
برؤه ، واخلصّي .. ، واملخنث الذي ال شهوة له ، فحكمه حكم ذوي احملرم 
يف النظر ، لقوله تعاىل : ( أو التابعني غري أوِيل اإلربة ) أي غري أويل احلاجة 

هو الذي التستحي منه النساء ، وعنه : هو   س : إىل النساء ، وقال ابن عبا
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  املخنث الذي ال يكون عنده انتشار ( أي مقدرة على االنتصاب ) .
الذي ال أرب له يف النساء ، فإن كان املخنث ذا شهوة  وعن جماهد وقتادة : 

ويعرف أمر النساء فحكمه حكم غريه ، ألن عائشة قالت : دخل على أزواج 
يه وسلم خمنث فكانوا يعدونه من غري أويل اإلربة من الرجال النيب صلى اهللا عل

فدخل علينا النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو ينعت امرأة أVا إذا أقبلت أقبلت 
بأربع ، وإذا أدبرت أدبرت بثمان ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم : ( أال 

ه أبو داود أرى هذا يعلم ما ههنا ، ال يدخلّن عليكم هذا ) فحجبوه . روا
  وغريه .

قال ابن عبد الرب : ليس املخنث الذي تُعرف فيه الفاحشة خاصة ، وإمنا 
التخنيث بشدة التأنيث يف اخلِلقة حىت يشبه املرأة يف اللني والكالم والنظر 

والنغمة والعقل ، فإذا كان كذلك مل يكن له يف النساء أرب ، وكان ال يفطن 
يل اإلربة الذين أبيح هلم الدخول على النساء ، غري أو  ألمور النساء ، وهو من 

أال ترى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل مينع ذلك املخنث من الدخول على 
نسائه فلما مسعه يصف ابنة غيالن وَفِهم أمر النساء أمر حبجبه ) املغين 

   ) ٣٤٨-٧/٣٤٧بري على منت املقنع ، الشرح الك ٧/٤٦٣
   شتهى مثلهاثامناً : العجوز اليت ال يُ 

وجيوز للعجوز اليت ال ُتشتهى كشف وجهها وما يظهر غالباً منها أمام 
  األجانب ، والسرت يف حقها أفضل .

أال ترى أن اهللا تعاىل قال : ( والقواعد من النساء الاليت ال يرجون نكاحاً 
فليس عليهن جناح أن يضعن ثياLن غري متربجات بزينة وأن يستعففن خري هلن 
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، قال ابن قدامة : ( العجوز اليت ال ُيشتهي مثلها ال بأس بالنظر  ٦٠ر:) النو 
منها إىل ما يظهر غالباً ، لقول اهللا تعاىل : ( والقواعد من النساء الاليت ال 

يرجون نكاحاً ) اآلية ، قال ابن عباس يف قوله تعاىل : ( قل للمؤمنني يغضوا 
ضن من أبصارهن ) اآلية ( وقل للمؤمنات يغض ٣٠من أبصارهم ) النور : 

، قال : فنسخ ، واستثىن من ذلك القواعد من النساء الاليت ال  ٣١النور : 
يرجون نكاحاً ، اآلية . ويف معىن ذلك الشوهاء اليت ال تشتهى ) املغين 

  . ٣٤٨-٧/٣٤٧كبري على منت املقنع ، الشرح ال ٧/٤٦٣
    تاسعاً : كشف الوجه أمام الكوافر

   يما جيوز أن تظهره املسلمة أمام الكافرة :اختلف أهل العلم ف
قال ابن قدامة : ( وحكم املرأة مع املرأة حكم الرجل مع الرجل سواء ، وال 

فرق بني املسلمني ، وبني املسلمة والذمية ، كما ال فرق بني الرجلني املسلمني 
 وبني املسلم والذمي يف النظر ، قال أمحد : ذهب بعض الناس إىل أVا ال تضع
مخارها عند اليهودية والنصرانية ، وأما أنا فأذهب إىل أVا ال تنظر إىل الفرج ، 

وال تقبلها حني تلد . ( أي ال تكون قابلة ألVا ستطّلع على العورة املغّلظة عند 
  الوالدة إال يف حاالت الضرورة كما تقّدم ) .

، .. لقوله  وعن أمحد رواية أخرى : أن املسلمة ال تكشف قناعها عند الذمية
تعاىل : ( أو نسائهن ) ، واألول أوىل ، ألن النساء الكوافر من اليهوديات 

وغريهن قد كن يدخلن على نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم فلم يكّن حيتجنب 
وال أُمْرن حبجاب ، وقد قالت عائشة : جاءت يهودية تسأهلا ، فقالت : 

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعاذك اهللا من عذاب القرب ، فسألت عائشة ر 
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يعين عن  - .. ، وذكر احلديث ، وقالت أمساء قدمت علّي أمي وهي راغبة 
فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أِصُلها ؟ قال : نعم . وألن  -اإلسالم 

احلجب بني الرجال والنساء ملعىن ال يوجد بني املسلمة والذمية فوجب أن ال 
سلم مع الذمي ، وألن احلجاب إمنا جيب بنص أو يثبت احلجب بينهما كامل

  قياس ومل يوجد واحد منهما .
فأما قوله تعاىل : ( أو نسائهّن ) فيحتمل أن يكون املراد مجلة النساء . املغين 

  Lامش املغين . ٧/٣٥١، الشرح الكبري على منت املقنع  ٧/٤٦٤
ميع النساء وإمنا قال ابن العريب املالكي : ( الصحيح عندي أن ذلك جائز جل

جاء بالضمري لإلتباع ، فإVا آية الضمائر ، إذ فيها مخسة وعشرون ضمرياً مل 
  . ٣/٣٢٦يروا يف القرآن هلا نظرياً ، فجاء هذا لإلتباع ) أحكام القرآن 

وقال اآللوسي : ( وذهب الفخر الرازي إىل أVا كاملسلمة ، فقال : واملذهب 
ئهن مجيع النساء ، وقول السلف حممول على أVا كاملسلمة ، واملراد بنسا

  االستحباب .
مث قال : وهذا القول أرفق بالناس اليوم ، فإنه ال يكاد ميكن احتجاب 

  . ١٩/١٤٣املسلمات عن الذميات " تفسري اآللوسي 
قال حممد فؤاد : إن كان ذلك القول أرفق يف زماVم ، فال شك أنه أوىل ، 

 زماننا هذا ، سيما ملن أجلأNم أسباب قاهرة وأكثر رفقاً ، وأعظم يسراً يف
لإلقامة يف غري بالد املسلمني ، فاختلطت املسلمات بالذميات ، وتشابكت 
ظروف احلياة ، حبيث أصبح احتجاLن عنهن مليء بالصعوبات فإنا هللا وإنا 

  إليه راجعون .



  

 

٥٦٤    ابالزواج أحكام وآد

   عاشراً :
أو العمرة ،  جيب على املرأة أن تكشف وجهها وكفيها حالة إحرامها باحلج

لبس النقاب والقفازين ، لقول رسول اهللا صلى اهللا  -عند ذلك  -وحيرم عليها 
حرمة ، وال تلبس القفازين )

ُ
    عليه وسلم : ( ال تتنقب املرأة امل

فإن احتاجت إىل سرت وجهها ملرور الرجال بقرLا ، أو كانت مجيلة وحتققت 
سها على وجهها ، حلديث من نظر الرجال إليها ، سدلت الثوب من فوق رأ

عائشة رضي اهللا عنها ، قالت : ( كان الركبان ميرون بنا وحنن ُحمرمات مع 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلباLا على 

    وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه )
قال اجلزيري حكاية عنهم : ( للمرأة أن تسرت وجهها حلاجة كمرور األجانب 

بقرLا ، وال يضر التصاق الساتر بوجهها ، ويف هذا سعة ترفع املشقة واحلرج ) 
  . ١/٦٤٥ الفقه على املذاهب األربعة 

هذه مجلة حاالت يصح للمرأة معها كشف وجهها وكفيها حسب التفصيل 
الذي نص عليه الفقهاء ، وحرره العلماء ، ولكن بقيت مسألة أخرى جديرة 

وهي : " حالة اإلكراه " اليت يفرض مبوجبها على املرأة  بالنظر واالهتمام ، أال
  كشف وجهها ، فما احلكم يف ذلك ؟  املسلمة

    احلادي عشر : حالة اإلكراه
فرضت بعض األنظمة املتسلطة أحكاماً جائرة ، وقوانني ظاملة ، خالفت Lا 
ن دين اإلسالم ، ومتردت على اهللا ورسوله ، ومنعت مبوجبها املرأة املسلمة م

احلجاب ، بل وصل احلال ببعضها إىل إزاحته عنوة عن وجوه النساء ، 



  

 

٥٦٥    ابالزواج أحكام وآد

    ومارست ضدهن أسوأ أنواع التسلط والقهر واإلرهاب..
كما حدثت مضايقات للمنقبات يف بعض البالد األوربية .. وتعرض بعضهن 

إىل اإليذاء تارة ، والتعرض لإلسالم أو الرسول صلى اهللا عليه وسلم تارة أخرى 
..  
زاء ذلك فإنه جيوز للمرأة يف حال الضرورة اليت تتيّقن فيها أو يغلب على وإ

، وإن األخذ بقول  ظّنها حصول األذى الذي ال ُتطيقه أن تكشف وجهها 
  مرجوح أوىل من تعرضها للفتنة على أيدي رجال السوء .

ولئن جاز للمرأة كشف وجهها وكفيها يف احلاالت املتقدمة اليت ال تصل إىل 
إلكراه ، فإن جواز كشفهما ألذى يلحقها يف نفسها أو دينها من باب حد ا

األوىل ، خاصة إذا كان نقاLا سيعرضها جلالوزة يرفعون حجاLا عن رأسها ، 
أو يؤدي Lا إىل عدوان عليها ، والضرورات تبيح احملظورات ، وما أبيح 

ي التساهل للضرورة يقدر بقدرها ، كما نص على ذلك أهل العلم .. وال ينبغ
يف هذا األمر وجيب إحسان الّتقدير للظّرف والوضع الذي تعيش فيه املرأة 

املسلمة واالعتبار بالتجارب واملواقف اليت حصلت لغريها حىت يكون تقديرها 
  للضرورة صحيحا ال ُيصاحبه اهلوى وال الّضعف واخلَور .

املتقدمة ، فال وحيث جاز للمرأة كشف وجهها وكفيها يف احلاالت االستثنائية 
جيوز هلا ذلك مع الزينة باملساحيق واحللي الظاهر ، إذ حيرم عليها إظهارها أمام 
الرجال األجانب عند مجيع الفقهاء ، لقوله تعاىل : ( ال يبدين زينتهن ) ولعدم 

وجود ضرورة أو حاجة ماسة تدعو إىل ذلك . حجاب املسلمة بني انتحال 



  

 

٥٦٦    ابالزواج أحكام وآد

  ٢٣٩املبطلني وتأويل اجلاهلني ص/
 )١(.سلمني وصلى اهللا على نبينا حممدواهللا املسؤول أن يصلح أحوال امل

  
   

@@@ 
  

  أحكام الزینة للمرأة
  سئل فضيلة الشيخ حممد صاحل العثيمني :

  ما احلكم يف إجراء عمليات التجميل .. ؟ وما حكم تعلم علم التجميل ؟
أو غريه ..  فأجاب : التجميل نوعان : جتميل إلزالة العيب الناتج عن حادث

:" إذن لرجل قطعت أنفه يف  eوهذا ال بأس به وال حرج فيه ألن النيب 
  احلرب أن يتخذ أنفاً من ذهب .." 

والنوع الثاين: هو التجميل الزائد وهو ليس من أجل إزالة العيب بل لزيادة 
:" لعن النامصة واملتنمصة  e، ألن الرسول  وهو حمرم وال جيوز ،احلسن

ستوصلة والوامشة واملستومشة ."ملا يف ذلك من إحداث التجميل والواصلة وامل
  الكمايل الذي ليس إلزالة العيب .

أما بالنسبة للطالب الذي يقرر علم التجميل ضمن مناهج دارسته فال حرج 
  عليه أن يتعلمه ولكن ال ينفذه يف احلاالت احملرمة .. 

                                                 

  .حل املنجدالشيخ حممد صا موقع اإلسالم سؤال وجواب )٢(



  

 

٥٦٧    ابالزواج أحكام وآد

ت النصيحة على جاء بل ينصح من يطلب ذلك يتجنبه ألنه حرام ورمبا لو
  )١لسان طبيب كانت أوقع يف أنفس الناس .(

ما حكم لبس العدسات  وسئل الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان :
  لایر؟ ٧٠٠امللونة حبجة الزينة واتباع املوضة علماً بأن قيمتها ال تقل عن 

فأجاب: لبس العدسات من أجل احلاجة ال بأس به، أما إذا كان من غري 
ة؛ فإن تركه أحسن، خصوصاً إذا كان غايل الثمن؛ فإنه يعد من اإلسراف حاج

احملرم؛ عالوة على ما فيه من التدليس والغش ؛ألنه يظهر العني بغري مظهرها 
  ) ٢احلقيقي من غري حاجة إليه . (

عن حكم ثقب أذن البنت أو أنفها  وسئل فضيلة الشيخ حممد صاحل العثيمني:
  من أجل الزينة ؟

: الصحيح أن ثقب األذن ال بأس به ، ألن هذا من املقاصد اليت فأجاب
يتوصل Lا إىل التحلي املباح، وقد ثبت أن نساء الصحابة كان هلن أخراص 
يلبسنها يف آذاVن، وهذا التعذيب تعذيب بسيط ، وإذا ثقب يف حال الصغر 

  صار برؤه سريعاً .

                                                 
  ) .٨٣٢/ ٢) فتاوى الشيخ حممد صاحل العثيمني (١(
  ) . ٣/١٧٧) املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان ( ١(



  

 

٥٦٨    ابالزواج أحكام وآد

الماً، ولكنه فيه ُمثلة وتشويه وأما ثقب األنف: فإنين ال أذكر فيه ألهل العلم ك
للخلقة فيما نرى، ولعل غرينا ال يرى ذلك، فإذا كانت املرأة يف بلد بعد حتلية 

  ) ١األنف فيها زينة وجتمالً فال بأس بثقب األنف لتعليق احللية عليه.(
  عن حكم استعمال الكحل؟ وسئل الشيخ حممد صاحل العثيمني:

كتحال لتقوية البصر وجالء الغشاوة من فأجاب: االكتحال نوعان :أحدمها: ا 
العني وتنظيفها وتطهريها بدون أن يكون له مجال ، فهذا ال بأس به ، بل إنه 

كان يكتحل يف عينيه ، وال سيما إذا كان   eمما ينبغي فعله ، ألن النيب  
  باألمثد األصلي .

املرأة النوع الثاين: ما يقصد به اجلمال والزينة، فهذا للنساء مطلوب، ألن 
وأما الرجال فمحل نظر ، وأنا أتوقف فيه، ، مطلوب منها أن تتجمل لزوجها

وقد يفرق فيه بني الشباب الذي خيشى من اكتحاله فتنة فيمنع،وبني الكبري 
  )  ٢الذي ال خيشى ذلك من اكتحاله فال مينع.(

@@@ 
  

  حكم تخفیف شعر الحاجبما 
ختفيـــف الشـــعر الزائـــد مـــن مـــا حكـــم  وســـئل مساحـــة الشـــيخ عبـــد العزيـــز بـــن بـــاز

  احلاجب؟ 

                                                 
  ) .١٣٧/ ٤) جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمني ( ٢(
  ) .١١٦/ ٤) جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمني ( ١(



  

 

٥٦٩    ابالزواج أحكام وآد

فأجاب: ال جيوز أخذ شـعر احلـاجبني وال التخفيـف منهمـا ، ملـا ثبـت عـن النـيب  
e شـعر احلـاجبني  :"أنه لعن النامصة واملتنمصة"، وقد بني أهـل العلـم أن أخـذ

  )١من النمص . (
هــــل جيـــوز للمــــرأة أن تزيـــل شــــعر  وســـئل فضـــيلة الشــــيخ حممـــد صــــاحل العثيمـــني:

  ني أو ترقيق شعر حاجبيها إذا كان يشوه منظرها؟احلاجب
فأجـاب : هــذه املســألة تقــع علــى وجهــني: الوجــه األول أن يكــون ذلــك بــالنتف 

  فاعله. eفهذا حمرم وهو من الكبائر : ألنه من النمص الذي لعن النيب 
الوجه الثاين: أبن يكون على سبيل القص واحلـف ، فهـذا فيـه خـالف بـني أهـل 

مــن الــنمص أم ال ، واألوىل جتنــب ذلــك وأال تفعلــه املــرأة ، أمــا  العلــم هــل يكــون
مـــا كـــان مـــن الشـــعر غـــري املعتـــاد حبيـــث ينبـــت يف أمـــاكن مل جتـــر العـــادة Lـــا كـــأن 
ــأس بإزالتــه : ألنــه  يكــون للمــرأة شــارب أو ينبــت علــى خــدها شــعر ، فهــذا ال ب

 يتعـرض لـه خالف املعتاد وهو مشوه للمرأة ، أما احلواجب فإن كان معتـاداً فـال
، ألن النـاس ال يعدونـه عيبــاً ، بـل يعــدون فواتـه مجـاالً أو وجــوده مجـاالً ، ولــيس 

  )٢من األمور اليت تكون عيباً حىت حيتاج اإلنسان إىل إزالته. (
ختفيف احلاجب وتطويل :عن حكم  ابن باز رمحه اهللا تعاىلوسئل الشيخ 

جبني، وال التخفيف ال جيوز أخذ احلافأجاب:  ؟ األظافر ووضع املناكري
أنه لعن النامصة واملتنمصة وقد بني أهل العلم أن  eمنهما، ملا ثبت عن النيب 

  أخذ شعر احلاجبني من النمص .

                                                 
  ) لسماحة الشيخ ابن باز . ٢/٢٢٩ة ( ) الفتاوى ـ كتاب الدعو ٢(
  ) . ٢/٨٣٢) فتاوى الشيخ حممد صاحل العثيمني ( ١(



  

 

٥٧٠    ابالزواج أحكام وآد

أنــه قــال: "الفطــرة  eوقــال تطويــل األظــافر خــالف الســنة وقــد ثبــت عــن النــيب 
مخـٌس: اخلتــان، واالســتحداد ، وقــص الشــارب، ونتــف اإلبــط، وقلــم األظفــار" . 

قــال: "وقَّــَت لنــا  tجيــوز أن تــرتك أكثــر مــن أربعــني ليلــة ملــا ثبــت عــن أنــس وال 
يف قـــصِّ الشـــارب وقلـــم الظفـــر ونتـــف اإلبـــط وحلـــق العانـــة أن ال  eرســـول اهللا 

تــرتك شــيئاً مــن ذلــك أكثــر مــن أربعــني ليلــة". وألن تطويلهــا فيــه تشــبه بالبهــائم 
نـــد الوضـــوء، ألنـــه مينـــع وبعـــض الكفـــرة. أمـــا املنـــاكري فرتكـــه أوىل، وجتـــب إزالتـــه ع

  . وصول املاء إىل الظفر ..
ما حكم اإلسالم في لبس الحذاء  :ابن باز رمحه اهللا تعاىلوسئل الشيخ 

  بالكعب العالي؟
ج: أقل أحواله الكراهة ألن فيه أوًال: تدليسًا حيث تبدو املرأة طويلة وهي  

وثالثاً: ضار صحياً   ليست كذلك، وثانياً: فيه خطر على املرأة من السقوط،
  ) ١( كما قرر ذلك األطباء .

یكثPPPر السPPPؤال مPPPثًال عPPPن امPPPرأة فPPPي   وســـئل الشـــيخ األلبـــاين رمحـــه اهللا: 
ذراعیھا شعر ویستقبح ذلك زوجھا، فھل یجوز لھا أن تنتف ھPذا  

فأجـــاب: إن هـــذا تغيـــري خللـــق اهللا، خلقهـــا كثـــرية الشـــعر، فيجـــب أن الشPPPعر؟ 
   .)٢( مبا أذن به اهللا كنتف اإلبط وغريهترضى خبلق اهللا وال تغريه إال

هذه موعظة من امرأة أملانية مسـلمة: ال تنخـدْعن بـالغرب يف أفكـار وموضـاته ، 
  فهذا كله خدعة يستدرجوننا Lا ليبعدونا عن ديننا ليستولوا على أموالنا  .

                                                 
  ) .٣٣٩) فتاوى النساء (ص١(
  ) .٣٥٤) فتاوى النساء (ص٢(



  

 

٥٧١    ابالزواج أحكام وآد

اإلســالم وأنظمتــه األســرية هــو الــذي يوافــق املــرأة ألن مــن طبيعتهــا أن تســتقر يف 
بيت ولعلكم تسألون مل ؟ ألن اهللا خلق الرجل أقوى من املرأة يف حتمله وعقله ال

ــيت  وقوتــه اجلســدية لــق املــرأة عاطفيــة جياشــة الشــعور ال متلــك الطاقــة اجلســدية ال
هي للرجـل . وهـي إىل حـد مـا متقلبـة املـزاج عنـه لـذلك فاملنــزل سـكن هلـا واملـرأة 

مــن غــري ســبب وال ختــتلط بالرجــل إطالقــاً احملبــة لزوجهــا وأوالدهــا ال تــرتك منـــزهلا 
% مــن اإلنــاث يف الغــرب مل يصـــلن إىل مــا وصــلن إليــه مــن احنـــدار إال ٩٩عــن 

بعــد أن بعــن أنفســهن فــال خــوف يف قلــوLن هللا . وخــروج املــرأة للعمــل يف العــامل 
الغريب Lذا الشكل املكثف جعل الرجل ميارس دور املرأة فقعـد يف البيـت يغسـل 

األطفـــال ويشـــرب اخلمـــر وأنـــا اعلـــم أن اإلســـالم ال مينـــع يف الصـــحون ويســـكت 
معاونة الرجل لزوجته يف البيت بل يرغب يف ذلك ولكن ليس للحد اليت تنقلب 

      )١( فيه األدوار.
@@@ 

  
  ملخص الكتاب

  أهداف الزواج باختصار
  سنة األنبياء واملرسلني  - ١

أزواجا وذرية ..) سورة  قال تعاىل : ( ولقد أرسلنا رسال من قبلك وجعلنا هلم
  ) ٣٨الرعد (

عن أنس رضى اهللا عنه ىف قصة الثالثة الذين قال أحدهم : أما أنا فأصلى 

                                                 
  ) .١٦٥) كتاب أسعد امرأة يف العامل (ص١(



  

 

٥٧٢    ابالزواج أحكام وآد

الليل أبداً ، وقال اآلخر : أنا أصوم الدهر وال أفطر ، وقال اآلخر : أنا أعتزل 
النساء فال أتزوج أبدا فجاء رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم ) فقال : (( أنتم 

ن قلتم كذا وكذا ؟ أما واهللا إىن أخشاكم هللا وأتقاكم له،لكىن أصوم الذي
  )١( .وأفطر ،وأصلى وأرقد ، وأتزوج النساء ،فم نرغب عن سنىت فليس مىن ))

  حتقيق السكينة والطمأنينة - ٢
قال تعاىل : ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها 

  )٢( .وجعل بينكم مودة ورمحة )
  قال الشيخ السعدى : 

[ ومن آياته] الدالة على رمحته وعنايته بعباده ، وحكمته العظيمة ، وعلمه 
احمليط ،[أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ] تناسبكم وتناسبوVن ، 

وتشاكلكم وتشاكلوVن [لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة ] مبا رتب 
رمحة فحصل بالزوجة اإلستمتاع على الزواج من األسباب اجلالة للمودة وال

واللذة ، واملنفعة بوجود األوالد وتربيتهم ، والسكون إليها، فال جتد بني أحد ىف 
الغالب مثل ما بني الزوجني من املودة والرمحة [ إن ىف ذلك آليات لقوم 

  ن من شئ إىل شئ .. يتفكرون] يُعِملونأفكارهم ، ويتدبرون آيات اهللا ، وينتقلو 
  )٣( .أ هـ 

*{فالبزواج حتقيقني أختاه لنفسك وجسدك الراحة والسكن النفسي واملتعة لِك 

                                                 
 ) .١٤٠١)، أخرجه مسلم برقم ال(٥٠٦٣أخرجه البخاري برقم ()  (١
 )٢١سورة الروم ( ) (٢
 ).٦٣٩تفسري الكرمي الرمحن ىف تفسري كالم املنان (صـ ) (٣



  

 

٥٧٣    ابالزواج أحكام وآد

ولزوجك وهى أمور ال حتدث غالباً إال بالزواج وكلما حتققت هذه األمور كلما 
  أعانت املرأة على القيام بتكاليفها امللقاة على عاتقيها}* 

  
  غض البصر وإحصان الفرج. - ٣

) ١( .)من أبصارهن وحيفظن فروجهن يغضضن وقل للمؤمناتقال تعاىل: (
  والزواج يعني اإلنسان على تنفيذ هذا األمر . 

: (( يا معشر الشباب ،من إستطاع منكم  ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقا
الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن مل يستطع فعليه بالصوم 

  )٢( .فإنه له وجاء))
: مؤنة الزواج وتكاليفه فإن اخلطاب موجه ملن له قدرة على واملراد بالباءة هنا 

  )٣( .أهـ.وبالوجاء : ما يقطع الشهوة  اجلماع ،
  الولد الصاحل - ٤

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ((:   صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا
  )٤( .)) ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له ٍ ثالث صدقتة جارية أو علم

  اجلنة بطاعة الزوج دخول - ٥
إذا صلت املرأة مخسها وصامت " صلى اهللا عليه وسلم :قال رسول اهللا 

                                                 
 ) ٣١سورة النور ( ) (١
 ) ١٤٠٠)/أخرجه مسلم (٥٠٦٥أخرجه البخاري ( ) (٢
 ).٣صحيح فقه السنة وأدلته (ج ) (٣
 )١٦٣١أخرجه مسلم ( ) (٤



  

 

٥٧٤    ابالزواج أحكام وآد

ادخلى اجلنة من أي  شهرها، وحفظت فرجها ، وأطاعت زوجها ، قيل هلا
  )١(".أبواLا شئت

  اإلنتفاع بشفاعة الولدان ىف دخول اجلنة  - ٦
لى اهللا عليه فعن أصحاب النىب (صلى اهللا عليه وسلم) أنه مسع النىب (ص

وسلم) يقول : ((يقال للولدان يوم القيامة : ادخلوا اجلنة ، قال فيقولون: يارب 
حىت يدخل آباؤنا وأمهاتنا ،قال :فيأتون قال: فيقول اهللا عّزوجّل : (( ماىل 
أراكم *حمنبطئني ادخلوا اجلنة ))قال فيقولون : يارب آباؤنا وأمهاتنا ، قال: 

  )٢( نتم وآباؤكم)).(ادخلوا اجلنة أفيقول: (
  *جمبنطئني: ممتنعني. 

  حتصيل األجر من اجلماع ىف احلالل.  - ٧
قال رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) : رضي اهللا عنه،  حديث أىب ذر

((....وىف بضع أحدكم صدقة ))قالوا يارسول اهللا، أيأتى أحدنا شهوته ويكون 
أكان عليه فيها ِوذٌر؟  له فيها أجر؟ قال : (( أرأيتم لو وضعها ىف حرام،

  )٣( .وضعها ىف احلالل، كان له أجر)) فكذلك إذا
تكثري النسل الذى به تتم مباهاة النىب (صلى اهللا عليه وسلم) لسائر - ٨

  األنبياء واألمم. 

                                                 
 ) .٦٦٠صحيح سنن ابن ماجة برقم ( ) (١
 ) .٤/١٠٥حسن أخرجه أمحد ( ) (٢
 ).١٠٠٦ه مسلم (صحيح: أخرج ) (٣



  

 

٥٧٥    ابالزواج أحكام وآد

ىن مكاثر بكم تزوجوا الودود الولود ،فإ" ليه وسلم :صلى اهللا عقال رسول اهللا 
  )١(".األمم يوم القيامة

  جبني بناتاً يكن لك سرتا من النار. أن تن-٩ 
قالت : جاءتىن  رضى اهللا عنها ى (البخاري ومسلم) من حديث عائشةفف

امرأة ، ومعها بنتان هلا، فسألتىن فلم جتد عندى شيئا غري مترة واحدة فأعطيتها 
فخرجت إياها، فأخذNا فقسمتها بني ابنتيها، ومل تأكل منها شيئا مث قامت 

النىب  فحدثته حديثها، فقال علّى النىب صلى اهللا عليه وسلمفدخل  وابنتاها،
من ابتلى من البنات بشٍئ فأحسن إليهن كن له سرتا " :صلى اهللا عليه وسلم

  )٢( ." ارمن الن
  النكاح سبب من أسباب الغىن ورفع الفقر. -١٠

قال تعاىل : (( وأنكحوا األيامى منكم والصاحلني من عبادكم وإمآئكم إن 
  )٣( .فقرآء يغنهم اهللا من فضله واهللا واسٌع عليم))يكونوا 

  *قال الشيخ السعدى : 
يأمر اهللا تعاىل األولياء واألسياد ، بإنكاح من حتت واليتهم من األيامى وهم : 

من ال أزواج هلم من رجال ونساء ثيب وأبكار ، فيجب على القريب وويل 
ه عليه ، وإذا كانوا مأمورين اليتيم ، أن يزوج من حيتاج للزواج ، ممن جتب نفقت

  بإنكاح من حتت أيديهم ، كان أمرهم بالنكاح بأنفسهم من باب أوىل. 

                                                 
 ) ٣٩٤٠صححه األلباين ىف صحيح اجلامع ( ) (١
 ).١٤١٨رواه البخاري يف صحيحه برقم ( ) (٢
 )٣٢سورة النور()  (٣



  

 

٥٧٦    ابالزواج أحكام وآد

[والصاحلني من عبادكم وإمائكم] حيتمل أن املراد بالصاحلني صالح الدين ، 
مأمور سيده  - وهو الذى ال يكون فاجرا زانياً  –وأن الصاحل من العبيد واإلماء 

حه، وترغيبا له فيه ، وألن الفاسد بالزنا منهٌي عن بإنكاه، جزاء له على صال
تزوجه ، فيكون مؤيدا للمذكور ىف أول السورة . أّن نكاح الزاىن والزانية حمرك 

حىت يتوب،ويكون التخصيص بالصالح ىف العبيد واإلماء دون األحرار، لكثرة 
وج إليه وجود ذلك ىف العبيد عادة، وحيتمل أن املراد بالصاحلني الصاحلني للتز 

من العبيد واإلماء، يؤيد هذا املعىن ،أن السيد غري مأمور بتزويج مملوكه ، قبل 
  حاجته إىل الزواج، واليبعد إرادة املعنني كليهما . واهللا أعلم. 

  وقوله: [إن يكونوا فقراء] أي: األزواج واملتزوجني. 
فتقر بسبب  [يغنهم اهللا من فضله] فال مينعكم ما تتومهون، من أنه إذا تزوج،ا

  كثرة العائلة وحنوه، وفيه حث على التزويج ووعد للمتزوج بالغىن بعد الفقر. 
  [واهللا واسع] كثري اخلري عظيم الفضل. 

عطى  [عليم] مبن يستحق فضله الديىن، والدنيوى أو أحدمها ممن ال يستحق، في
  )١( .أهـكال ما علمه واقتضاه حكمه.

  )٢( .التقوى..))قال تعاىل : (( وتعاونوا على الرب و 
   -قال رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) :

((ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر 

                                                 
 ). ٥٦٧تفسري السعدى سورة النور ( ) (١
 )٢سورة املائدة()  (٢



  

 

٥٧٧    ابالزواج أحكام وآد

  )١( .اآلخرة))
عن ابن عمر (رضى اهللا عنهما) عن النىب (صلى اهللا عليه وسلم) قال : 

على أهل (( كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، واألمري راع، والرجل راع 
بيته، واملرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع ، وكلكم مسئول عن 

   )٢( .رعيته))
   : رمحه اهللاقال الشيخ العثيمني 

اخلطاب لألمة مجيعاً يبني فيه الرسول (صلى اهللا عليه وسلم) أن كل إنسان راِع 
يهيئها ومسئول عن رعيته، والراعى هو الذى يقوم على الشئ ويرعى مصاحله ف

له، ويرعى مفاسده فيجنبه إياها ، كراعى الغنم ينظر ويبحث عن املكان املربع 
  حىت يذهب بالغنم إليه وينظر ىف املكان اeدب فال يرتكها ىف هذا املكان. 
هكذا بنو آدم كل إنسان راع، وكٌل مسئول عن رعيته، فاألمري راع ومسئول 

 مناطق أعماهلم، قد يكون هذا عن رعيته. فاألمراء خيتلفون ىف نفوذهم وىف
األمري أمريا على قرية صغرية، فتكون مسئوليه صغرية ، وقد يكون أمريا على 

مدينة كبرية فتكون مسئوليته كبرية ، وقد يكون مسئوال عن أمة كاألمري الذى 
ليس فوقه أمري ىف منطقته، كامللك مثال هنا، وكالرؤساء ىف البالد األخرى، 

ىف عهد عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أىب  وكأمراء املؤمنني
  طالب وكاخللفاء ىف زمن بىن أمية وىب العباس وغريهم. 

املهم أن الرعاة تتنوع رعيتهم ما بني مسئولية كبرية واسعة، ومسئولية صغرية ، 
                                                 

 ) ) .٥٢٣١والرتمذى وابن ماجه عن ثوبان. صحيح اجلامع ( ٥/٢٨٢رواه أمحد )  (١
 ) .١٨٢٩) ، ومسلم برقم (٧١٢٩و٨٩٣جه البخاري برقم () أخر  (٢



  

 

٥٧٨    ابالزواج أحكام وآد

وهلذا قال : (( األمري راع)) يعىن هو مسئول عن رعيته ، الرجل راع لكل رعيته 
و راع ىف أهل بيته، ىف زوجته، ىف إبنه، فىبنته، ىف أخته، ىف عمته، حمصورة، ه

ىف خالته، كل من ىف بيته، هو راع ىف أهل بيته ومسئول عن رعيته جيب عليه 
  أن يرعاهم أحسن رعاية، ألنه مسئول عنهم. 

*كذلك املرأة راعية ىف بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، جيب عليها أن تنصح 
لطبخ، ىف القهوة، ىف الشاي،ىف الفرش،ال تطبخ أكثر من ىف البيت، ىف ا

الالزم،وال تسوى الشاي أكثر مما حيتاج إليه،جيب عليها أن تكون مقتصدة،فإن 
اإلقتصاد نصف املعيشة، غريمفرطة فيما ينبغى، مسئولة أيضا عن أوالدها ىف 
 إصالحهم وإصالح أحواهلم وشئوVم، كإلباسهم الثياب،وخلعهم الثياب غري

النظيفة،وتغيري فراشهم الذى ينامون عليه، وتغطيتهم ىف الشتاء وهكذا مسئولة 
عن كل ما ىف البيت، كذلك العبد مسئول، وراع ىف مال سيده، ومسئول عن 

رعيته، جيب عليه أن حيفظ مال سيده،ومسئول عن رعيته، جيب عليه أن حيفظ 
وأال يتعدى احلدود  مال سيده، وأن يتصرف فيه مبا هو أحسن، وأال يفرط فيه،

شرح رياض الصاحلني .أهـ لكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. وهكذا ، فك
   )١( .اهـ.باب حق الزوج على املرأة) ٢ج ٧٧صـ
  
  
  
  

                                                 
  ) مىن ابراهيم الدسوقي . (١
  



  

 

٥٧٩    ابالزواج أحكام وآد

  تربیة األوالد على حب اهللا تعالى وطاعتھ 
  

كثـري مـن اآلبــاء يهتمـون بــأمر الرتبيـة ويقصـرون اهتمامــاNم علـى متابعــة آخـر مــا 
  العلم .توصل إليه هذا 

  يتساءل الكثري عن تربية أوالده ، كيف يكونون أبناء صاحلني ولرLم متقني ؟و  
وتستشـــــرف عقـــــوهلم ملعرفـــــة أســـــرار الثـــــواب والعقـــــاب وفنـــــون الدافعيـــــة ومعاجلـــــة 

كبـــرية يف تربيـــة أبنـــائهم  ويبـــذل كثـــري مـــن اآلبـــاء واألمهـــات جهـــوداً  األخطـــاء،
هـذا اهلـاجس  وجمـتمعهم.. ويسـيطروإصالحهم ، وجعلهم أفراداً نافعني لـدينهم 

ـــب اآلبـــاء واألمهـــات وعقـــوهلم إن مل يكونـــوا   يف إصـــالح األبنـــاء علـــى فكـــر أغل
وهـــم يتفـــاوتون مبـــا يبذلونـــه مـــن أب آلخـــر ، فمـــن اآلبـــاء مـــن يبـــذل  كلهـــم،

واألحـالم ! لرتبيـة أبنائـه دون أي تطبيـق علـى أرض الواقـع..  األمنيـات واألمـاين
ــأ مجيــع الوســائل املاديــة والرتبويــة يف و  ومــنهم مــن اســرتخص الغــايل النفــيس وهّي

يف النتــائج واحملصــالت، وتبقــى الثمــرة  إصــالح األبنــاء، وهــم يتفــاوتون كــذلك
  .والنتيجة والتوفيق بعلم اهللا سبحانه وتعاىل

 لكــن املالحــظ أن كثــرياً مــن اآلبــاء يــركن إىل بعــض األســباب املاديــة الظاهريــة،
األبنــاء  لــيت قــد يكــون هلــا أثــر عظــيم يف صــالحويغفــل عــن كثــري مــن األســباب ا

  .مثل : الدعاء ، والكسب احلالل ، واألمانة ، وبر الوالدين.. وغريها
فاألسئلة كثـرية واألجوبـة متشـعبة ومـنهم يكـون علـى حـق وجوابـه صـواب، فكـل 

  يديل بدلوه جييب حسب ما ميليه عليه علمه وتقواه .
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وسـنة نبينـا صـلى سـتقي مـن مصـادره  ، لنفلننظر إىل كتاب ربنا سـبحانه وتعـاىل 
   سنجد اجلواب الشايف والدليل القاطع.واستنباطات العلماء ، اهللا عليه وسلم ، 

قــال اهللا تعــاىل: ((وأمــا اجلــدار فكــان لغالمــني يتيمــني يف املدينــة وكــان حتتــه كنــز 
 هلما وكان أبومها صـاحلا فـأراد ربـك أن يبلغـا أشـدمها ويسـتخرجا كنزمهـا رمحـة مـن

     )١( ربك)).
  .فحفظ اهللا للغالمني كنزمها الذي هو من متاع الدنيا الزائل لصالح أبيهما

قال سعيد بن جبري رمحه اهللا عـن األب : إنـه كـان يـؤدي األمانـات والودائـع إىل 
.ففــي اآليــة  فحفــظ اهللا تعــاىل كنــزه حــىت أدرك ولــداه فاســتخرجا كنزمهــا أهلهــا،

  العناية باألبناء . داللة على أن صالح اآلباء يفيد
يتأمل قوله سبحانه وتعاىل: (وََكـاَن أَبُوُمهَـا َصـاِحلاً) ويتأمـل لطـائف املفسـرين  ومن
هذه اآلية ليجـد سـبباً عظيمـاً مـن أسـباب "صـالح األبنـاء" قـد نغفـل عنـه أو  يف

 نتغافل عنه.
قال ابـن عبـاس يف قولـه تعـاىل: (وكـان أبومهـا صـاحلا) حفظـا بصـالح أبيهمـا ومـا 

  .ر منهما صالحذك

                                                 
  ).٨٢) سورة الكهف آية (١(

َُما وََكانَ  أنه قال يف قوله تعاىل: عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال:  أَبُوُمهَا َصاِحلاً  وََكاَن َحتَْتُه َكنٌز هلَّ
وب يف أحـــدمها:  "عجبـــت ملـــن عـــرف املـــوت وهـــو أســـطر مكتـــ الكنـــز لـــوح مـــن ذهـــب وعليـــه ســـبعة

فانيــة وهــو يرغــب فيهــا، وعجبــت ملــن عــرف احلســاب وهــو  يضــحك، و عجبــت ملــن عــرف أن الــدنيا
وهـو يـذنب، و عجبـت ملـن عـرف اهللا يقينـاً وهـو يـذكر غـريه، و  جيمع املال، و عجبت ملن عرف النار

   ".ن عرف الشيطان عدو=ا فأطاعهوهو يسرتيح بالدنيا، وعجبت مل عجبت ملن عرف اجلنة يقيناً 
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فيـــه دليـــل علـــى أن الرجـــل الصـــاحل حيفـــظ يف ذريتـــه، وقـــال ابـــن كثـــري رمحـــه اهللا: 
وتشــمل بركـــة عبادتــه هلـــم يف الــدنيا واآلخـــرة بشــفاعته فـــيهم، ورفــع درجـــتهم إىل 
أعلى درجة يف اجلنة لتقر عينـه Lـم كمـا جـاء يف القـرآن، ووردت بـه السـنة، قـال 

بصــالح أبيهمـا ومل يــذكر هلمــا صــالحا  سـعيد بــن جبــري عــن ابـن عبــاس : حفظــا
  )١( .اهـ.

كمــا يف قولــه تعــاىل: (وكــان   ، وقــد حيفــظ اهللا العبــد بصــالحه بعــد موتــه يف ذريتــه
  أبومها صاحلا) . 

قـال : "إن اهللا يصــلح  رضـي اهللا عنهمــا ، عــن ابـن عبــاس، أخـرج ابــن أيب حـامت 
حوله فما يزالون يف بصالح الرجل ولده وولد ولده وحيفظه يف دويرته والدويرات 

  ".سرت من اهللا وعافية
ـــف العبـــد املـــؤمن يف ولـــده  وأخـــرج أمحـــد يف الزهـــد عـــن كعـــب قـــال : إن اهللا خيل

  ".مثانني عاما
وأخـــرج ابـــن أيب شـــيبة وأمحـــد يف الزهـــد وابـــن أيب حـــامت عـــن خيثمـــة قـــال : "قـــال 
عيســى عليــه الســالم طــوىب لذريــة املــؤمن مث طــوىب هلــم كيــف حيفظــون مــن بعــده 

  تال خيثمة هذه اآلية.و 
مــا مــن مــؤمن ميــوت إال حفظــه :  رمحــه اهللا ورضــي عنــه وقــال عمــر بــن عبــدالعزيز

  اهللا يف عقبه وعقب عقبه 

                                                 
 ).٣/١٣٤تفسري ابن كثري () (١
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وقـــال ابـــن املنكـــدر : "إن اهللا لـــيحفظ بالرجـــل الصـــاحل ولـــده وولـــد ولـــده وعرتتـــه 
وعشريته والدويرات الـيت حولـه، فمـا يزالـون يف حفـظ مـن اهللا وسـرت ، ومـىت كـان 

  عبد مشتغال بطاعة اهللا فإن اهللا حيفظه يف تلك احلال". ال
وقـال ســعيد بـن املســيب البنــه : ألزيـدن يف صــاليت مــن أجلـك رجــاء أن أحفــظ 

  فيك ، مث تال هذه اآلية وكان أبومها صاحلا .
  .لقوله تعاىل: (وكان أبومها صاحلا)، فيكون بقاء أثر صالح اآلباء يف األعقاب 

عنـــدما كـــان يصـــلي مـــن الليـــل وابنـــه رضـــي اهللا عنـــه ،  فهـــذا عبـــداهللا بـــن مســـعود
نائم ينظر إليه قـائًال: مـن أجلـك يـا بـين! ويتلـو وهـو يبكـي قولـه تعـاىل "  الصغري

  " صاحلاً  وكان أبومها
ومـــن أمجـــل مـــن استشـــعر هـــذا املعـــىن ســـعيد بـــن املســـيب رمحـــه اهللا فقـــال: "إين 

 ل إىل مرتبـــةألصـــلي فـــأذكر ولـــدي فأزيـــد يف صـــاليت"، يريـــد بـــذلك أن يصـــ
  .الصاحلني، فينال بصالحه صالح أبنائه من بعده

ـــــد يف صـــــاليت ابتغـــــاء  ـــــا بـــــين إين ألزي ـــــن املنكـــــدر لولـــــده : واهللا ي وقـــــال حممـــــد ب
صــالحك. فــانظر كيــف كــان فقهــه رمحــه اهللا ورضــي عنــه لقضــية صــالح الذريــة، 
وعلــم مــا هــو الشــيء النفــيس والغــايل الــذي يكتنــزه لولــده حــىت ينفعــه فيمــا هــو 
مقبــل عليــه مــن العواقــب واملشــقات. لقــد أدرك ابــن املنكــدر الطريــق فهــل تبصــره 

  أنت؟ 
وهــذا عمــر بــن عبــدالعزيز رمحــه اهللا ورضــي عنــه يضــرب املثــال وهــو مــن هــو يف  

زهده وورعه، مات وما خلف ألهل بيته من حطام الـدنيا شـيئا ... مث ...يقـول 
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بـد العزيـز أغـىن النـاس، ورأينـا العارفون من أهل عصـره: قـد رأينـا أبنـاء عمـر بـن ع
  أبناء عبدامللك بن مروان عالة يتكففون الناس. 

فــرتك احلــرام، وقــول املعــروف، وفعــل اخلــريات وبــذل الصــدقات، هــي األمــان لولــد 
تتقلب أحواله يف الدهر وأنت ال شك تاركه، ولكن الذي ال يزول، والذي بيده 

وديعتـــــك فلـــــن يضـــــيعها.  مقـــــادير الســـــماوات واألرض وخزائنهـــــا إن اســـــتودعته
"ولــــيخش الــــذين لــــو تركــــوا مــــن خلفهــــم ذريــــة ضــــعافا خــــافوا علــــيهم فليتقــــوا اهللا 

  وليقولوا قوال سديدا" 
مـا يـذكره اإلمـام الغـزايل رمحـه  ومما يُذكر يف امتداد أثر صالح اآلبـاء علـى األبنـاء

مــرض  الشـافعي رمحـه اهللا ملـا فيقـول: ُروي أن، اهللا يف كتابـه إحيـاء علـوم الـدين 
وفاتـه حضـر وقـال ائتـوين  َمـَرض موتـه، قـال: مـروا فالنـاً يغسـلين، فلمـا بلغـه خـرب

سبعون ألـف درهـم دينـاً، فقضـاها عنـه، وقـال:  بوصيته، فإذا فيها على الشافعي
  هذا غسلي إياه .

قــال أبــو ســعيد الــواعظ احلركوشــى: ملــا قــدمت مصــر طلبــت منــزل ذلــك الرجــل، 
أحفـاده وزرNـم فرأيـت فـيهم سـيما اخلـري ، وآثـار فدلوين عليه، فرأيت مجاعة من 

ـــه  ـــت: بلـــغ أثـــره يف اخلـــري إلـــيهم وظهـــرت بركتـــه فـــيهم مســـتدال بقول الفضـــل، فقل
  . تعاىل: (وكان أبومها صاحلا)

ويف مسند اإلمام أمحد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: كانت امرأة يف بيت 
نـزة وصيصـيتها الـيت كانـت فخرجت يف سرية من املسلمني، وتركت ثنيت عشـرة ع

تنسج Lا قال ففقدت عنزة هلا وصيصيتها فقالت: يا رب إنك قـد ضـمنت ملـن 
خـــرج يف ســـبيلك أن حتفـــظ عليـــه، وإين قـــد فقـــدت عنـــزا مـــن غنمـــي وصيصـــييت، 
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وإين أنشـدك عنــزة يل وصيصــييت، قـال: وجعــل النــيب صـلى اهللا عليــه وســلم يــذكر 
ســــول اهللا صـــــلى اهللا عليــــه وســـــلم: شــــدة مناشــــدNا رLـــــا تبــــارك وتعـــــاىل، قــــال ر 

  .)١("فأصبحت عنزها ومثلها وصيصيتها".
ومــــن أنـــــواع احلفـــــظ حفـــــظ اهللا للعبـــــد يف دينـــــه وإميانـــــه فيحفظـــــه يف حياتـــــه مـــــن 
الشــبهات املضــلة، ومــن الشــهوات احملرمــة، وحيفــظ عليــه دينــه عنــد موتــه فيتوفــاه 

  على اإلميان .
لى اهللا عليـه وسـلم، أنـه أمـره ففي الصحيحني عـن الـرباء بـن عـازب عـن النـيب صـ

أن يقول عند منامه: إن قبضت نفسي فارمحها وإن أرسلتها فاحفظها مبا حتفـظ 
به عبادك الصـاحلني، ويف حـديث عمـر أن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم علمـه أن 
يقــــول: اللهــــم احفظــــين باإلســــالم قائمــــا واحفظــــين باإلســــالم قاعــــدا واحفظــــين 

   )٢(عدوا وال حاسدا . باإلسالم راقدا وال تطمع يف
وكـان النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يـودع مـن أراد سـفرا فيقـول اسـتودع اهللا دينـك  

وأمانتك وخواتيم عملـك، وقـال صـلى اهللا عليـه وسـلم: إن اهللا إذا اسـتودع شـيئا 
حفظــــه. خرجــــه النســــائي وغــــريه، ويف اجلملــــة فــــإن اهللا عــــز وجــــل حيفــــظ املــــؤمن 

نـه وبـني مـا يفسـد عليـه دينـه بـأنواع مـن احلفـظ وقـد احلافظ حلدود دينه وحيـول بي
  )٣( .ال يشعر العبد ببعضها

                                                 
): رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح، وصححه األلبـاين يف ٥/٥٠٤قال اهليثمي يف جممع الزوائد () ١(

  ). ٢٩٣٥السلسلة الصحيحة برقم (
  صيصيتها: هي الصنارة اليت يغزل Lا وينسج .

  ).١٢٦٠ح اجلامع رقم ()، صحي١٥٤٠السلسلة الصحيحة رقم ( )٢(
 جامع العلوم واحلكم.) (٣
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قال بعض السلف: من اتقى اهللا فقد حفظ نفسه، ومن ضـيع تقـواه فقـد ضـيع  
  نفسه، واهللا غّين عنه.

ومن عجيب حفظ اهللا ملن حفظه أن جيعـل احليوانـات املؤذيـة بـالطبع حافظـة لـه 
النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم حيــث كســر بــه  مــن األذى كمــا جــرى لســفينة مــوىل

املركــب وخــرج إىل جزيــرة فــرأى األســد فجعــل ميشــي معــه حــىت دلــه علــى الطريــق 
  فلما أوقفه عليها جعل يهمهم كأنه يودعه مث رجع عنه .

ورؤي إبراهيم بن أدهم نائما يف بستان، وعنده حية يف فمها طاقة نـرجس، فمـا 
هــذا أن مــن ضــيع اهللا ضــيعه اهللا فضــاع زالــت تــذب عنــه حــىت اســتيقظ، ومقابــل 

بــــني خلقــــه حــــىت يــــدخل عليــــه الضــــرر واألذى ممــــن كــــان يرجــــو نفعــــه مــــن أهلــــه 
وغــــريهم، كمــــا قــــال بعــــض الســــلف: إين ألعصــــي اهللا فــــأعرف ذلــــك يف خلــــق 

  خادمي ودابيت .

 
  الرتبية الصاحلة

واألب جيـــين مثـــرة مـــا زرع مـــن تربيتـــه الصـــاحلة ألبنائـــه وال تســـتوي الســـنبلة علـــى 
عودهــا إال إذا كانــت بــذرNا صــاحلة وتربتهــا صــاحلة فــإذا كانــت البــذرة فاســدة 
وتربتهــــا ســــبخة فــــأي عــــود وأي زرع ترجــــو مــــن وراء ذلــــك، فقــــد قــــال تعــــاىل: 

  ذن ربه والذي خبث ال خيرج إال نكدا". "والبلد الطيب خيرج نباته بإ
  فمن حق البذرة أال توضع إال يف أرض طيبة 

فهــذا املبــارك والــد اإلمــام احلجــة شــيخ اإلســالم عبــداهللا بــن املبــارك، كــان عبــداً 
رقيقــــاً أعتقــــه ســــيده، مث عمــــل أجــــرياً عنــــد صــــاحب البســــتان، ويف يــــوم خــــرج 



  

 

٥٨٦    ابالزواج أحكام وآد

لمبـارك: ائتنـا برمـان حلـو صاحب البستان مع أصحاب له إىل البستان وقـال ل
  فقطف رمانات، فإذا هي حامضة، 

ـــــــــو مـــــــــن احلـــــــــامض؟!!  ـــــــــت مـــــــــا تعـــــــــرف احلل فقـــــــــال صـــــــــاحب البســـــــــتان: أن
فقـال لـه: أنـت مل تـأذن يل ألعـرف احللــو مـن احلـامض.. فقـال: أنـت مـن كــذا 
وكذا سنة حترس البستان، وتقول هذا ، وظن أنه خيدعه،فسأل اجلريان، فقالوا: 

دة منذ عمل هنا، فقال له صاحب البستان: يا مبارك ليس ما أكل رمانة واح
عنـــدي إال ابنـــة واحـــدة فلمـــن أزوجهـــا؟ قـــال املبـــارك: اليهـــود يزوجـــون للمـــال، 
والنصـارى للجمـال، والعـرب للحسـب، واملسـلمون يزوجـون للتقـوى ـ فمـن أي 
األصناف أنـت؟ زّوج ابنتـك للصـنف الـذي أنـت منـه،فقال: وهـل يوجـد أتقـى 

جــه ابنتــه.  فكــان مــن مثــرة ذلــك شــجرة يانعــة مباركــة مــن جهــاد، منــك، مث زوّ 
  وزهد، وعلم، وصدقة إنه "عبد اهللا بن املبارك". 

  :يقول عند موته رمحه اهللا وهذا والد اإلمام البخاري 
"واهللا ال أعلــــم أين أدخلــــت علــــى أهــــل بيــــيت يوًمــــا درمهًــــا حراًمــــا أو درمهًــــا فيــــه 

موعـــاً علـــى يـــد ولـــده "حممـــد بـــن شـــبهة"، فجـــاء حـــديث الرســـول الصـــحيح جم
  إمساعيل البخاري" أصح الكتب بعد كتاب اهللا عّز وجّل . 

وكان أبو املعايل اجلويين ينسخ باألجرة، ويتكسب وينفـق علـى زوجتـه الصـاحلة 
وابنه الرضيع، وكان قد أوصى زوجته أالّ متّكـن أحـًدا مـن إرضـاعه، فـدخل مـرّة 

!! فمـا كـان منـه إال أن أدخـل إصــبعه وقـد أخذتـه إحـدى اجلـارات فرضـع قلـيالً 
يف فيه، ومل يزل يفعل ذلك حىت قاء الرضيع مجيع مـا شـربه وهـو يقـول: يسـهل 
ــف أّن لقمــة  ــنب غــري أمــه!! وانظــر كي ــّي أن ميــوت وال يفســد طبعــه بشــرب ل عل



  

 

٥٨٧    ابالزواج أحكام وآد

  واحدة قد تفسد صاحبها. 
ه وكذلك فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم عندما ُأيت بتمر الصدقة، فأخـذ سـبط

احلسن بن علي رضي اهللا عنهما مترة منها وجعلها يف فيه فقال النيب صـلى اهللا 
 عليه وسلم: "كخ كخ ليطرحهـا مث قـال: أمـا شـعرت أنّـا ال نأكـل الصـدقة"!!.

)١(  
  غش الرعية وعدم النصح هلم

قد حيرم األب صالح األبناء بسبب ذنب خفي داوم عليه أو كسب أو عقوق  
والتعلـيم فقـط، أو متيـز  بناء وحسن تربيتهم ليس يف التلقنيللوالدين؛ فصالح األ

واملال فقـط .. إمنـا  يف اختيار املدارس واحملاضن الرتبوية املناسبة، أو بذل للجهد
مـن اهللا،  هناك أسباب عبادية عظيمة يقـوم Lـا األب نفسـه، مـن أمههـا: اخلـوف
احل خفـّي أو ومراقبته سـبحانه وتعـاىل أو بـذل وسـع يف عمـل دعـوي أو عمـل صـ

   .والدين أو قيام الليل بر
والواجب على األب أن ينصح ألوالده ويربيهم الرتبية اإلسالمية وفق كتاب ربنا 
وسنة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم، وأن ال يربيهم تربيـة سـيئة خـالف تعـاليم 
ديننـا احلنيـف ، وأن ال يغشـهم جبلـب األجهــزة الـيت تبـث األمـور اهلابطـة كأمثــال 

  الدش وما فيه من مفاسد وجمون فليتقوا اهللا بأوالدهم .
  وأعرض لكم فتوى العالمة حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهللا Lذا اخلصوص:

                                                 
 رواه البخاري . )(١
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  أنتفاع األب بدعاء ولده الصاحل
إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة:  : "rقال رسول اهللا 

  )١(".لد صاحل يدعو لهإال من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو و 
): قال ١١/٨٥قال اإلمام النووي رمحه اهللا يف شرحه على مسلم (

العلماء: معىن احلديث أن عمل امليت ينقطع مبوته وينقطع جتدد الثواب له إال 
يف هذه األشياء الثالثة لكونه كان سببها فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم 

  الصدقة اجلارية، وهي الوقف . الذي خلفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك 
  فوائد احلديث :

  قال اإلمام النووي رمحه اهللا، وفيه : 
  فضيلة الزواج لرجاء ولد صاحل . - ١
 وفيه : دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه .  - ٢
: بيان فضيلة العلم واحلث على االستكثار منه والرتغيب يف  - وفيه  - ٣

ينبغي أن خيتار من العلوم توريثه بالتعليم والتصنيف واإليضاح ، وأنه 
 األنفع فاألنفع .

وفيه : أن الدعاء يصل ثوابه إىل امليت ، وكذلك الصدقة ، ومها  - ٤
 جممع عليهما .

                                                 
) ، بــاب مــا يلحــق اإلنســان مــن الثــواب بعــد وفاتــه، ١٦٣١) رواه مســلم يف كتــاب الوصــية بــرقم (١(

  ).٣٦٥٣)،والنسائي يف كتاب الوصايا برقم (١٣٧٦والرتمذي يف كتاب األحكام برقم (



  

 

٥٩٠    ابالزواج أحكام وآد

وكذلك قضاء الدين كما سبق ، وأما احلج فيجزي عن امليت عند  - ٥
الشافعي وموافقيه ، وهذا داخل يف قضاء الدين إن كان حجا 

 )١( من باب الوصايا.اهـ. واجبا، وإن كان تطوعا وصى به فهو
ــف الرجــل مــن  rقــال : قــال رســول اهللا  tوعــن أيب قتــادة  : "خــري مــا خيل

بعده ثالث : ولد صاحل يدعو له ، وصـدقة جتـري يبلغـه أجرهـا، وعلـم يُعمـُل 
  )٢( به من بعده".

يقـــول : "أربعـــٌة جتـــري علـــيهم  rقـــال : مسعـــت رســـول اهللا  tوعـــن أيب أمامـــة 
جٌل مات مرابطاً يف سـبيل اهللا ، ورجـل علـم علمـاً فـأجره أجورهم بعد املوت : ر 

جيري عليه مـا ُعِمـل بـه ، ورجـل أجـرى صـدقًة فأجرهـا لـه مـا َجـَرت، ورجـل تـرك 
  )٣(ولداً صاحلاً يدعو له".

  )٤(.)قوا أنفسكم وأهليكم ناراً (يف قوله تعاىل :  tوعن علي 
  )٥(قال "علموا أهليكم اخلري". 

"إن اهللا تبـارك وتعـاىل لريفـع : صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال وعن أيب هريرة عن النيب
  ) ١للرجل الدرجة فيقول : أىن يل هذه ؟ فيقول : بدعاء ولدك لك".(

                                                 
 ).١١/٨٥شرح النووي( )(١
  ) .٧٥ابن ماجة بإسناد صحيح وقال األلباين : "صحيح" "الرتغيب" رقم () رواه  (٢
  ).١٠٩) رواه اإلمام أمحد ، والبزار، والطرباين يف الكبري ، واألوسط، وصححه األلباين يف الرتغيب( ٣
 )٦التحرمي ( )(٤

يـــب ) رواه احلـــاكم موقوفـــاً وقـــال : (صـــحيح علـــى شـــرطهما) ، وقـــال األلبـــاين : "صـــحيح" الرتغ (٥
)١١٤. (  



  

 

٥٩١    ابالزواج أحكام وآد

"إن اهللا عــز : وعنــه رضــي اهللا عنــه قــال : قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم
 وجل لريفع الدرجـة للعبـد الصـاحل يف اجلنـة فيقـول : يـا رب أىن يل هـذه ؟ فيقـول

 )٢(: باستغفار ولدك لك".
"يتبــع  وعــن أيب ســعيد اخلــدري قــال : قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم:

الرجــــل يــــوم القيامــــة مــــن احلســــنات أمثــــال اجلبــــال فيقــــول : أىن هــــذا ؟ فيقــــال : 
 )٣(باستغفار ولدك لك".

  
  ومن أسباب صالح األوالد

  أوال : القدوة الصاحلة:
على األب أن يكون قدوة صاحلة ألوالده من حيـث إلتزامـه وأخالقـه وتصـرفاته، 

النيب صلى اهللا عليه وسلم قدوة للصحابة يف قوله وعمله، فعـن عائشـة  فقد كان
ــت: "كــان صــلى اهللا عليــه وســلم يقــوم  الليــل حــىت تتفطــر رضــي اهللا عنهــا قال

   )٤(.قدماه"

                                                                                                                       
) قال اهليثمي:  رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غـري عاصـم بـن Lدلـة وهـو حسـن احلـديث. ولـه  (١

  )١٧٢٤٠)  برقم (٢٣٤طرق يف التوبة يف استغفار الولد لوالده. جممع الزوائد (ص 
وحسـنه . رواه أمحد والطرباين يف األوسط ورجاهلما رجال الصحيح غري عاصم بن Lدلة وقد وثـق ) (٢

  ) التحقيق الثاين.٢٣٥٤)، واملشكاة برقم (١٥٩٨الصحيحة برقم (األلباين يف 
  . جممع الزوائد باب استغفار الولد لوالده.رواه الطرباين يف األوسط وفيه ضعفاء قد وثقوا ) (٣
 ).٤٥٥٧رواه البخاري() (٤
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ــت: "كــان خلقــه القــرآن".   ــيب صــلى اهللا عليــه وســلم فقال وســئلت عــن خلــق الن
ــأمر النــاس فعــل وطبــق، فصــالح الوالــدين مــن أقــوى ســبل  رواه مســلم،فقبل أن ي

 فيحبون اخلري ويعملونه ويكرهون الشر وجيتنبونه. صالح األبناء،
  العبادة:ثانيا : الدعاء فهو سالح املؤمن وأصل 

  الدعاء لألوالد بالصالح من أسباب استقامتهم وصالحهم .   
 رب اجعلين مقيم[ حكى اهللا تعاىل عن خليله إبراهيم عليه السالم حيث قال:

  ،  )١(.] الصالة ومن ذرييت ربنا وتقبل دعاء
ربنـــا هـــب لنـــا مـــن أزواجنـــا  [عـــن عبـــاده الصـــاحلني:  وحكـــى ســـبحانه وتعـــاىل

  ، )٢( . ] وذرياتنا قرة أعني
يل مـن لـدنك  رب هـب[وحكـى سـبحانه وتعـاىل عـن عبـده زكريـا حيـث قـال: 

   )٣( . ]ذرية طيبة إنك مسيع الدعاء
وعـّودهم علـى  ثالثاً: قم بأمر األبناء باألخالق الفاضة واآلداب اجلليلة الكاملة،

 اخلــري والصــالح فيقــودهم إىل منــاهج الفــالح، وعّلمهــم إفشــاء الســالم وإطعــام
وخصال الكـرام، وعـّودوهم علـى هـدي أهـل اإلسـالم، واتبّـاع خـري األنـام الطعام 

 .صلى اهللا عليه وسلم 

                                                 
 ٤٠إبراهيم: )(١
 )٧٤سورة إبراهيم ( )(٢
 )٢٨آل عمران( )(٣
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يــا بــين أقــم الصــالة وأمــر بــاملعروف [قــال اهللا تعــاىل علــى لســان لقمــان احلكــيم: 
من عزم األمور وال تصعر خدك  وانه عن املنكر واصرب على ما أصابك إن ذلك

  )١(.]فخور  هللا ال حيب كل خمتالللناس وال متش يف األرض مرحاً إن ا
  وأمرهم بصلة األرحام، وزيارة األقرباء وعدم اإلساءة هلم .

  املسلمني خاصة. وأمرهم بعدم أذية اجلريان، وأذية
  .قم بتوجيههم وإرشادهم 

أبنائـــك وبناتـــك، ال تفضـــل األبنـــاء الـــذكور، وال تفضـــلوا البنـــات  اعـــدل بـــني
ا عدلت بني أبنائك وبناتك حللت منابر مـن يف اجلميع، فإذ اإلناث، واتقي اهللا

الـرمحن يف يـوم يغبطـك فيـه األنبيـاء والصـديقون قــال :  نـور يف اجلنـان علـى ميـني
يوم القيامـة يغـبطهم عليهـا األنبيـاء والشـهداء  ((إن املقسطني على منابر من نورٍ 

 ولوا الذين يعدلون يف أهليهم وما
 بعــض، بــل اتــق اهللا فــيهم واعــدلفإيــاك أن تفّضــل بعــض أبنــاءك بالعطيــة دون 

ـــــنهم، إن ظلـــــم األبنـــــاء والبنـــــات يوجـــــب احلقـــــد والبغضـــــاء ويوجـــــب انتشـــــار  بي
قلوLم، وتتقطع أواصر احملبة بينهم. كان السلف الصـاحل رمحـة  الشحناء، فتتفرق

أوالدهــم حــىت لــو قبّــل أحــدهم ابنــاً ذهــب إىل البنــت  اهللا علــيهم يعــدلون بــني
 .يكون مفضالً لواحٍد منهم على اآلخر وجل أن وقّبلها، خياف من اهللا عز

  رابعاً : أمر األبناء بالصالة :
بالصالة إذا بلغ االبن سبع سنني وبلغت البنت سبع سنني، وفـرق  مروا أوالدكم

  بينهم يف املضاجع فاهللا سائلك يوم القيامة عن ذلك.
                                                 

 . ).١٨ـ١٧ن آية(سورة لقما) (١



  

 

٥٩٤    ابالزواج أحكام وآد

ا أوالدكـم عن عبداهللا بن عمرو قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه: "وسـلم مـرو 
بالصالة وهم أبناء سبع سنني واضربوهم عليها وهم أبنـاء عشـر وفرقـوا بيـنهم يف 

  ". املضاجع
  خامسا : الصحبة الصاحلة :

أخـــرت هلـــم الصـــحبة الصـــاحلة فالصـــاحب ســـاحب ويف احلـــديث الصـــحيح "املـــرء 
خيالــل"، وقــال اهللا عــن الصــحبة الصــاحلة  علــى ديــن خليلــة فلينظــر أحــدكم مــن

بعضـــهم لـــبعض عـــدوا إال املتقـــني ) وقـــد ذكـــر اهللا تعـــاىل عـــن  ومئـــذ(األخـــالء ي
  الظاملني وصحبتهم (مال الظاملني من محيم وال شفيع يطاع)

قـــال بعـــض املفســـرين احلمـــيم ( الصـــديق احلبيـــب ) وصـــح عنـــه صـــلى اهللا عليـــه  
الســوء كحامــل املســك ونــافخ  وســلم حــديث ( مثــل اجللــيس الصــاحل و جلــيس

 .الكري )
وصـالحهم يكونـوا لـك بـإذن اهللا حجـاٌب مـن  تربية األبناء والبنـات فالصرب على

مــن هــذه البنــات فــأّدLن فأحســن  النــار ، ففــي احلــديث: ((مــن ابتلــي بشــيءٍ 
  النار)). تأديبهن ورباهن فأحسن تربيتهن كن له حجاباً من

  وقفة تأمل
 مأنفســك قــوا آمنــوا الــذين أيهــا يــا[: يــا عبــد ا هــل تــدبرت قــول ا تعــاىل 

 اهللا يعصـون ال شـداد غـالظ مالئكـة عليها واحلجارة الناس وقودها نارا وأهليكم
   )١(.]يؤمرون ما ويفعلون أمرهم ما

                                                 
 ).٦سورة التحرمي ()  (١



  

 

٥٩٥    ابالزواج أحكام وآد

 نفـس كل توىف مث اهللا إىل فيه ترجعون يوما واتقوا[: وهل تدبرت قوله تعاىل
   )١(.]يظلمون ال وهم كسبت ما

 وكلكـم عرا  كلكـم: "وهل تـدبرت قـول املصـطفى صـلى ا عليـه وسـلم       
 واملـــرأة مســـؤول وهـــو أهلـــه علـــى راع والرجـــل مســـؤول وهـــو راع فاإلمـــام مســـؤول
 مســؤول وهـو ســيده مـال علــى راع والعبـد مسـؤولة وهــي زوجهـا بيــت علـى راعيـة
   .)٢( ."مسؤول وكلكم راع فكلكم أال

 ليحـرم الرجـل وإن: " وهل تـدبرت قـول املصـطفى صـلى ا عليـه وسـلم       
  )٣( ".يصيبه بالذنب الرزق

  وھل تذكرت أن اهللا یراك ویعلم سرك ونجواك.
  .أن المالئكة تحصي علیك جمیع أقوالك وأعمالكوھل تذكرت 
القبر وعذابھ وظلمتھ فھو إما روضة من ریاض الجنPة  وھل تذكرت 

  النار فھناك ال أب شفیق وال أم ترحم. رأو حفرة من حف
 یPPPوم تتطPPPایر، وھPPPو حفPPPاة عPPPراة  یPPPوم یحشPPPر النPPPاسوھPPPل عملPPPت ل

یوم تدنو الشPمس مPن   ، الصحف فآخذ كتابھ بیمینھ وآخذ كتابھ بشمالھ
الرؤوس قدر میل ویعرق الناس على قدر أعمPالھم فمPنھم مPن یصPل     
العرق إلى كعبیھ ومنھم من یصل إلى ركبتیPھ ومPنھم مPن یصPل إلPى      

  حقویھ ومنھم من یلجمھ العرق إلجاما والعیاذ باهللا. 

                                                 
 ).٢٨١سورة البقرة ( ) (١
  ).١٨٢٩)، ومسلم برقم (٤٨٩٢البخاري برقم () ٢(
احلديث عن ثوبان موىل املصطفى صلى اهللا عليه وسـلم، قـال احلـاكم: صـحيح، وأقـره الـذهيب، مث  )٣(

ــذري: رواه النســائي بإســناد صــحيح. فــيض القــدير ( )، وحســنه األلبــاين يف ٢/٣٣٢العراقــي، وقــال املن
  ).٣٢٤٨صحيح ابن ماجة برقم (



  

 

٥٩٦    ابالزواج أحكام وآد

وجل وليس بينـك وبينـه حجـاب     وقوفك بني يدي ا عزوهل تذكرت 
  أو ترمجان فيذكرك بكل ذنب عملته. 

  فھذه ذكرى لمن كان لھ قلب أو ألقى السمع وھو شھید .
 القـــول يســـتمعون الـــذين[ جعلنPPPي اهللا وإیPPPاك ممPPPن قPPPال فPPPیھم: 

  )١(.]اهللا هداهم الذين أولئك أحسنه فيتبعون
  

، وأن تزرعــي فــيهم ولــيكن تربيتــك أخــيت املســلمة ألوالدك علــى طاعــة اهللا تعــاىل
  .  eحب اهللا تعاىل وحب رسوله 

وهـــذه مـــن أفضـــل الرتبيـــة الـــيت تلقـــي اهللا عليهـــا، وLـــذه تنـــايل رضـــى اهللا ســـبحانه 
  وتدخلي جنته بإذنه جل وعال .

وعليك أن تعلمـي األوالد الصـالة وتـرغبيهم فيهـا، وقـد أوصـى بـذلك رسـول اهللا 
e  
علمـــوا أوالدكـــم الصـــالة إذا : "أنـــه قـــال e، عـــن رســـول اهللا tعـــن أيب هريـــرة ف

    )٢".(بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وفرقوا بينهم يف املضاجع

                                                 
 ).١٨سورة الزمر ( ) (١
  ) .٤٠٢٦) صحيح اجلامع حديث رقم ((٢



  

 

٥٩٧    ابالزواج أحكام وآد

هل مسعِت بقصة امرأة صاحل بن حيي ، إVا امرأة مـات عنهـا زوجهـا وتـرك      
هلـــا ولـــدين، فلمـــا شـــبا إذا Lـــا تعلمهـــم أول مـــا تعلمهـــم العبـــادة والطاعـــة وقيـــام 

  الليل .
ت لولديها : ينبغي أال متـر حلظـة واحـدة مـن الليـل يف بيتنـا إال وفيـه قـائم لقد قال

ــت : نقســم الليــل بيننــا  ذاكــر هللا عــز وجــل فقــاال : ومــا ذا تريــدين يــا أمــاه ؟ قال
ثالثة أجزاء ، يقوم أحدكما الثلـث األول ، مث يقـوم اآلخـر الثلـث الثـاين ، وأقـوم 

  ر .أنا الثلث األخري ، مث أوقظكما لصالة الفج
فقال : مسعاً وطاعة يـا أمـاه ، فلمـا ماتـت األم مل يـرتك الولـدان قيـام الليـل ، ألن 
حــب الطاعــة والعبــادة قــد مــأل قلبيهمــا ، وصــارت أحلــى حلظــات حياNمــا هــي 
اللحظات اليت يقومان فيها من الليل ، فقسما الليل بينهما نصفني ، وملا مرض 

  )١( له وحده .أحدمها مرضاً شديداً ، قام اآلخر الليل ك
@@@ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ) .١١٤كتاب أسعد امرأة يف العامل ص (   )(١



  

 

٥٩٨    ابالزواج أحكام وآد

  
  

  
   اخلامتة

  
  
  
  

  
األخت المسلمة لألخ المسلم ونختم ھذا الكتاب بتذكیر 

السعادة الحقیقیة، والحب الحقیقي ، والصحة، والشباب بأن
الحقیقي ال ُیشترى بالمال ، وھم اشتروا السعادة الخیالیة، 

،  قوالشباب والصحة الوھمیة، والحب المزیف من األسوا
ن ھل استطاعوا شراء قلٍب حٍي، أو سعادة حقیقیة ، أو لك

  حبٍّ حقیقي؟ فمن السعید حقًا؟ .

ويـــوم ، فهـــم يعيشـــون حيـــاة طيبـــة ، ال أحـــد أســـعد مـــن املـــؤمنني بـــاهللا تعـــاىل 
  .باذن اهللا تعاىل القيامة جيازون بأحسن اجلزاء من رب العباد 

ثَـى َوُهـَو ُمـْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَّـُه َحيَـاًة  َمْن َعِمَل َصاِحلاً ِمْن ذََكـرٍ [قال اهللا تعاىل :  َأْو أُنـْ
    )١. (]طَيَِّبًة َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ 

                                                 
  ) . ٩٧) سورة النحل اآلية ((١
  



  

 

٥٩٩    ابالزواج أحكام وآد

علمناجمیعا أحكام الزواج ومالھ وما علیھ ، فعلینا بفعل ما بعد أن و
امھ ، والتمسك بأحكبھ الشرع الحكیم، وترك ما نھى عنھ أمرنا

بالكتاب والسنة فإن فیھما النجاة یوم القیامة  العظیمة، وعلینا التمسك
 .  

اهللا  فالحرص الحرص أخوتي على تعلم  أحكام الدین  لنعبد      
  إلى ما یحب ویرضى . ماهللا خیرًا ووفقك معلى علم وجزاك

 ُمثَّ الصَّالُة بـَْعُد َمْع َسالمِ *** َواَحلْمُد ِهللا َعَلى اخلَِتامِ 
 

  فـَْلتَـْقَتُدوا َمْع َأْهِلُكْم ِمبِْثِلهِ *** َعَلى النَِّيبِّ َخْريِنَا ألْهِلهِ 
  
  

@@@ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

٦٠٠    ابالزواج أحكام وآد

  مصادر الكتاب
  

 القرآن الكرمي . - ١
 موطأ اإلمام مالك . - ٢
  مسند اإلمام أمحد . - ٣
 صحيح البخاري . - ٤
 صحيح مسلم . - ٥
 فتح الباري . - ٦
 شرح صحيح مسلم للنووي . - ٧
 ن عثيمني .شرح رياض الصاحلني الب - ٨
 التمهيد . - ٩

 تفسري القرآن العظيم البن كثري . -١٠
 أضواء البيان للشنقيطي . -١١
 مصنف ابن أيب شيبة . -١٢
 مصنف عبد الرزاق . -١٣
 تلخيص احلبري . -١٤
 جممع الزوائد للهيثمي . -١٥
 مستدرك احلاكم . -١٦
 فيض القدير . -١٧
 سنن النسائي . -١٨



  

 

٦٠١    ابالزواج أحكام وآد

 كتاب األم . -١٩
 الفرقان . -٢٠
 احمللى البن حزم . -٢١
 األحكام البن حزم . -٢٢
 موع الفتاوى .جم -٢٣
 الفتاوى الكربى . -٢٤
 فتاوى اللجنة الدائمة . -٢٥
 جامع األصول . -٢٦
 السلسلة الصحيحة . -٢٧
 صحيح اجلامع لأللباين . -٢٨
 صحيح الرتغيب . -٢٩
 صحيح الرتمذي .  -٣٠
 صحيح ابن ماجة . -٣١
 صحيح ابن خزمية . -٣٢
 مشكاة املصابيح . -٣٣
 إرواء الغليل . -٣٤
 صحيح موارد الظمآن . -٣٥
 صحيح الكلم الطيب . -٣٦
 األلباين .صفة الصالة  -٣٧
 جلباب املرأة املسلمة . -٣٨



  

 

٦٠٢    ابالزواج أحكام وآد

 أحكام اجلنائز . -٣٩
 الرجال الذين ترجم هلم األلباين يف اإلرواء . -٤٠
 شرح السنة .  -٤١
 حتفة األحوذي . -٤٢
 املغين . -٤٣
 سبل السالم . -٤٤
 نیل األوطار . -٤٥
 فتاوى ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراھیم آل الشیخ . -٤٦

   . الفتاوى السعدیة
 البن باز .الشیخ لسماحة الفتاوى كتاب الدعوة  -٤٧
 مجموع فتاوى ورسائل فضیلة الشیخ ابن عثیمین . -٤٨
 الشرح الممتع على زاد المسقنع .  -٤٩
 فقھ العبادات البن عثیمین . -٥٠
 تنبیھ األفھام البن عثیمین . -٥١
 برنامج نور على الدرب باإلذاعة . -٥٢
 املسلمون . -٥٣
 الكنز الثمین . -٥٤
 . فتاوى العقیدة -٥٥
للعالمPPة عبPPد العزیPPز المحمPPد   العبPPاد لالسPPتعداد لیPPوم المعPPاد إرشــاد  -٥٦

 السلمان .
 المنتقى من فتاوى فضیلة الشیخ صالح بن فوزان . -٥٧
 فتاوى المرأة المسلمة . -٥٨
 فتاوى الحرم . -٥٩
 جامع أحكام النساء . -٦٠
 رسالة في دماء النساء . -٦١



  

 

٦٠٣    ابالزواج أحكام وآد

  أحكام السواك . -٦٢
 . زَاد املَعادْ  ْزَهة الِعَباد  ِبَفَواِئدن -٦٣
 احملرمات على النساء . -٦٤
 . معجم البلدان -٦٥
 النهاية يف غريب احلديث . -٦٦
 الغريب البن سالم . -٦٧
 الغريب للخطايب . -٦٨
 لسان العرب . -٦٩
 القاموس احمليط . -٧٠
 معجم مقاييس اللغة . -٧١
 خمتار الصحاح . -٧٢
 الفائق . -٧٣
 التعريفات . -٧٤

  

+ @ + 
  
  
  
  
  
  



  

 

٦٠٤    ابالزواج أحكام وآد

  الكتب التي صدرت للمؤلف بفضل اهللا وحده
  إتحاف ذوي األلباب بما في األقوال واألفعال من الثواب. -١

  قرأه وقدم له فضيلة الشيخ محمد إبراهيم شقرة .         

  حتذير األنام مبا يف األقوال واألفعال من اآلثام.  - ٢
  قرأه وقدم له فضيلة الشيخ حممد إبراهيم شقرة .        

والسـنة  يف ضـوء الكتـاب خيص اللسـان مـن خـري أو شـر آداب اللسان فيما -٣
  .وأقوال السلف

م العالمـة احملـدث حممـد ناصـر الـدين األلبـاين رمحـه اهللا الرواة الـذين تـرجم هلـ -٤
ويليـــه ، ومقارنتهـــا بأحكـــام احلـــافظ ابـــن حجـــر رمحـــه اهللا مـــن إرواء الغليـــل تعـــاىل

  .الفوائد الفقهية واحلديثية
  رحلة العلماء في طلب العلم . -٥

  .وأقوال السلف صحيح الطب النبوي في ضوء الكتاب والسنة -٦
ـــــ -٨ ـــــن ســـــيرة  -٩رى.أشـــــراط الســـــاعة الكب ـــــر وعظـــــات م قصـــــص وعب

  الصحابيات.
  تحذير الخالن من فتنة آخر الزمان المسيح الدجال. -١٠
  .  عما ال يصح من أحاديث الصيام زيه كالم خير األنامـتن -١١
  ابن لك بيتاً في الجنة.  -١٣. زَاد المَعادْ  ْزَهة الِعَباد ِبَفَواِئدن -١٢
واالسPتقامة   الصPیام  فضPل  -١٥. فPي الصPالة  خمسة أخطPاء   -١٤

  . على األعمال
  رد السهام الطائشة يف الذب عن أمنا السيدة عائشة .  -١٦



  

 

٦٠٥    ابالزواج أحكام وآد

حتفـــة األقـــران بفضـــل  -١٩ تـــذكري األحبـــة مبـــا هلـــم مـــن األجـــر يف الصـــدقة. -١٨
   القرآن.

  القول املبني يف قصص الظاملني .  – ٢١أحكام املرأة املسلمة .  - ٢٠
  عروف وعدم اخلروج عليهم .وجوب طاعة والة األمر بامل -٢٢
  شرف املؤمن . -٢٤كشف اإللباس عن مسائل احليض والنفاس .   -٢٣
  الذهب املسبوك مبا جيب على املرأة من السلوك . -٢٥
 إعالم األصحاب مبا يف اإلسالم من اآلداب .   -٢٦

تفســري األحــالم املنســوب البــن ســريين علــى األحــرف األجبديــة حتقيــق  -٢٧
 وتعليق

 لى اهللا عليه وسلم يف حياته كأنك تراه .مع رسول اهللا ص -٢٨

 وكان أبومها صاحلا . -٢٩

 إعالم نساء األمة  بما أعّد اهللا لھّن من النعیم في الجنة -٣٠
 بني الزوجني . -٣١

 هدية للعروسني . -٣٢

 اللؤلؤ املنثور مبهر احلور . -٣٣

 العالج بالقرآن والسنة . -٣٤

 كيف تكسبني حب زوجك . -٣٥

 ولتنظر نفس ما قدمت لغد . -٣٦



  

 

٦٠٦    ابالزواج أحكام وآد

 مني .أفيقوا يا مسل -٣٧

 من هو املسلم . -٣٨

 بيع وشراء آثار املشاهري . -٣٩

 مكانة الصحابة الكرام عند أهل السنة . -٤٠

 
  كتب تحت الطبع:    

 الياقوت واملرجان يف وصف اجلنة واحلور احلسان . - ١

 إحتاف الصاحلني بسرية أمهات املؤمنني . - ٢

 .  eجواب السؤول عن سرية بنات وعمات الرسول   - ٣

 إلسالم . مكانة الصالة وفضلها يف ا - ٤

 معاين األذكار وثواLا . - ٥

 يبتدعون وال يعلمون . - ٦

 الزواج أحكام وآداب ومثرات . - ٧

 صيام السبت بني الكراهة واإلباحة . - ٨

 إعالم شباب اإلسالم حبرمة التفجريات واخلروج على احلكام . - ٩

 إعالم اجلماعة عن الفنت واألحداث . -١٠

ذير املسـلم مبـا حفظ اللسان والتحذير من الغيبة والبهتان ، ويليـه حتـ -١١
 يف احلسد من اإلمث، ويليه حتصني البيت واألوالد من كيد الشيطان .



  

 

٦٠٧    ابالزواج أحكام وآد

سباق أهل اإلميان إىل قصور اجلنان . طبع مكتبة الصحابة الشـارقة  -١٢
. 

  الثواب يف بناء املساجد واملشي إليها . -١٣
 . تذكري األحبة مبا هلم من األجر يف الصدقة  -١٤

 أحلى الكالم عن صلة األرحام . -١٥

 األقران بفضل القرآن .حتفة  -١٦

 تبشري األصحاب مبا هلم يف العشر من ذي احلجة من الثواب . -١٧

 ما صح وما مل يصح يف احلج . -١٨

 ما صح وما مل يصح يف رمضان . -١٩

 ما صح وما مل يصح احملرم وعاشوراء . -٢٠

 األحاديث اليت ال تصح يف شعبان . -٢١

 التحذير من األحاديث الضعيفة واملوضوعة . -٢٢

 شعبان . فضل ليلة النصف من -٢٣

 اجلمعة أحكام وآداب ومثرات . -٢٤

 اإلخالص واالتباع . -٢٥

 إحتاف األطهار بفضل الدعاء وصحيح األذكار وفوائدمها . -٢٦

 ماذا بعد رمضان . -٢٧



  

 

٦٠٨    ابالزواج أحكام وآد

 االستغفار فضائل ومثرات . -٢٨

نقاب املرأة املسلمة بني الوجوب واإلباحة رٌد على من يقول ببدعية  -٢٩
 النقاب. 

 لعلماء .فتاوى عطاء يف احلج مقارنة بأقوال ا -٣٠

 عائشة أم املؤمنني براءNا وحكم الطاعنني . -٣١

 حتفة األخيار مبحبة الصحابة األبرار . -٣٢

 إعالم األشرار حبكم الطعن بالصحابة األطهار .  -٣٣

 Vي األنام عن ارتكاب الذنوب العظام . -٣٤

 السرية النبوية سؤال وجواب . -٣٥

 صحيح اإلمام األلباين . -٣٦

 حلية املسلم واملسلمة . -٣٧

 اعرف خالقك . -٣٨

 اعرف نبيك . -٣٩

 اعرف دينك . -٤٠

 هل تريد أن حيبك  اهللا . -٤١

 هل تريد أن حيبك النيب صلى اهللا عليه وسلم . -٤٢

 هل تريد دخول اجلنة . -٤٣



  

 

٦٠٩    ابالزواج أحكام وآد

 هل تريد النجاة من النار . -٤٤
وإني ألرجو من كل أٍخ كریم یطلع على أي مؤلف من ھذه المؤلفات إذا وجد خطأ أن        

أو  Email:a_mk1992@hotmail.comإللكتروني یعلمني بھ ، وأن یراسلني عبر البرید ا

majeed_islam@yahoo.com  عمًال بحدیث المصطفىe :"رحم ، و""الدین النصیحة

" حتى نحق الحق ، ولم آُل جھدًا في تحري الحق ، فإن ُوفقت إلیھ فإنھ اهللا امرًأ أھدى إلي عیوبي

 عليَّ ، ولھ المّنة وحده، وإن كانت األخرى فحسبي  أّني قد بذلت قصارى جھدي  من فضل اهللا

  في جمع األدلة الصحیحة واألخذ من علماء اإلسالم، مع الحرص على معرفة الحق والصواب .

رمحه اهللا تعاىل: لقد أَلَّفـُت هـذه الكتـب  قال الشافعي
أ، ألنَّ اهللا ومل آُل جهــــداً فيهــــا، والبُــــدَّ أن يُوجــــد فيهــــا اخلطــــ

تعاىل يقول: (ولو كان مـن عنـد غـري اهللا لوجـدوا فيـه اختالفـاً  
). فمــا وجــدمت يف كتــيب هــذه ممــا خيــالُف ٨٢كثــرياً). النســاء (

الكتاَب والسُّنة، فقد رجعت عنه، أخرجـه عبـداهللا بـن شـاكر 
). ١/٣٥يف مناقــــــــب الشــــــــافعي كمــــــــا يف كشــــــــف اخلفــــــــاء (

ٌث ال أصل لـه بلفـظ: "أىب باملناسبة يُروى يف هذا املعىن حدي
اهللا أن يصــــــــــح إال كتابــــــــــه . وقــــــــــد أورده علــــــــــي القــــــــــاري يف 

  املوضوعات .

وإين مرتاجـــع عمـــا يصـــدر مـــين مـــن خطـــأ يف أي موضـــع ممـــا  
كتبــت وأســتغفر اهللا منــه، تأســياً بقــول بعــض ســلفنا الصــاحل: 

وأسـتغفر اهللا ذا الكمـال "، إذا صح الحديث فهـو مـذهبي"
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٦١٠    ابالزواج أحكام وآد

ـــُن اهللا بـــريء منـــه، وأنـــا مـــن خطئـــي، ومـــا زل بـــه قلمـــ ي، ودي
تائــــب عنــــه، واهللا خــــُري مــــأمول أال يضــــيع ســــعينا، وال خييــــب 

  رجاءنا ، وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
علماً أين اتكأت يف كل ما كتبت يف كتـيب علـى نقـوالت مـن  
كتب أهل العلم، وأشرت يف غالبها إىل قائليها، وقسم منهـا 

أمتكـــــن مـــــن معرفـــــة مل أعزهـــــا ملـــــن قاهلـــــا؛ إمـــــا بســـــبب أين مل 
القائل، أو تقصـرياً مـين، وأسـأل اهللا أن جيـزل املثوبـة لكـل مـن 
أخـــــذت منـــــه وأن جيعلـــــه يف ميـــــزان حســـــناNم، وأســـــتغفر اهللا 

  وأتوب إليه إنه تواب رحيم .   
اللهــــم إين أســـألك بأمسائـــك احلســـىن وصـــفاتك العليـــا، ورمحتـــك الـــيت 

، الـرب الـرحيم وسعت كل شـيء، أسـألك بأنـك أنـت اهللا رب العـاملني
، وأن يانـــــاالغفــــور الـــــودود، ذو العــــرش الكـــــرمي، أن تتجــــاوز عـــــن خط

، وأن جتـــزي كـــل مـــؤمن صـــنع إحســـاناً بإحســـان مـــن وبنـــاذن نـــاتغفـــر ل
  أي مظلمة كانت.  اأو ظلمن ناعندك، وأن تغفر لكل من أساء إلي

واهللا املوفـــق وهـــو اهلـــادي ســـبحانه ، واحلمـــد هللا رب العـــاملني 
على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني،  والصالة والسالم

    المؤلف .وجزاكم اهللا خرياً .  
  
  


