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 هذا الكتاب 

 : قسمي إىل الكتاب قسمنا احلديث يف  

املادية   احلقوق  يف  ويبحث  األول: 

احلقوق،   هذه  أساس  باعتبارها  للزوجة، 

أن   عىل  زيادة  فيها،  أ وأمهها،  الفقهاء  كالم  كثر 

عن   فيه  احلديث  تناولنا  كبريين:  وقد  حقي 

 . . املهر، والنفقة

املعنوية   احلقوق  يف  ويبحث  الثاين: 

للزوجة، باعتبارها أهم احلقوق، وقد ذكرنا فيه  

كل ما يتعلق هبذه الناحية من حقوق كاحلقوق  

واحلقوق   االجتامعية  واحلقوق  الدينية، 

التعليم،   يف  الزوجة  وحق  ويف  االقتصادية، 

احلسنة،   الزوجات. العرشة  بي  العدل  .  وحق 

 . وغريذلك من احلقوق 
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 املقدمة 

إن أهم ما جيب عىل املسلم تعلمه من أحكام األرسة، وأوجب ما جيب عىل الفقيه تبيينه  

واالستقرار يف جوانبها، ألن واالجتهاد فيه، هو ما حيفظ كيان األرسة املسلمة، وينرش السعادة 

املقاصد الرشعية من الزواج ال تتحقق إال بذلك، فهذا الباب هو أصل الزواج ومقصده، أما  

 ما عداه من األبواب، فهو إما تأسيس له، أو إهناء قد تدعو له الرضورة. 

وقد الحظنا، ونحن نأسف لذلك، بعض التقصري يف هذا اجلانب من الفقه اإلسالمي،  

ي اخللقية  وربام  بالنواحي  عموما  مرتبط  الزوجية  احلياة  استقرار  أن  هو  ذلك  يف  العذر  كون 

يف   إال  القول  الفقهاء  يفصل  مل  فلذلك  الفقه،  أبواب  غري  يف  يبحث  مما  وغريها  والوجدانية 

بي   والعدل  والنفقة  املهر  عن  فتحدثوا  اجلانب،  هذا  من  املنضبطة  الظاهرة  املادية  اجلوانب 

رياث وحقوق األوالد، بينام مل يفصلوا احلديث عن احلقوق املعنوية والنفسية  الزوجات وحق امل 

 وغريها مما تبنى عىل أساسه العرشة الزوجية كام أرادها اهلل تعاىل. 

أن نسد    ا اجلزء من سلسلة ]فقه األرسة برؤية مقاصدية[ وبناء عىل هذا حاولنا يف هذ

ذكره ما  إىل  باإلضافة  فذكرنا  التقصري،  هذا  املنضبطة    بعض  الظاهرة  اجلوانب  من  الفقهاء 

  اجلوانب املعنوية والنفسية، وحاولنا تصنيفها بحسب التصنيف الفقهي، وعىل طريقة الفقهاء 

 يف بيان األحكام. 

ونتيجة لنقص املادة الفقهية يف بعض ما أردنا البحث فيه، فقد جلأنا يف أكثر األحيان إىل  

قيق احلياة الزوجية املستقرة، وإىل كتب األخالق  كيفية حت  كتب احلديث نستلهم من سنته  

 وغريها لنستنبط منها ما نراه رضوريا يف هذا اجلانب. 

 : قسمي إىل  الكتاب  وقد قسمنا احلديث يف  

: ويبحث يف احلقوق املادية للزوجة، باعتبارها أساس هذه احلقوق، وأمهها، زيادة عىل  األول 

 . . املهر، والنفقة حقي كبريين:  ا احلديث فيه عن  كثر كالم الفقهاء فيها، وقد تناولن أ أن  
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ويبحث يف احلقوق املعنوية للزوجة، باعتبارها أهم احلقوق، وقد ذكرنا فيه كل ما يتعلق    الثاين: 

هبذه الناحية من حقوق كاحلقوق الدينية، واحلقوق االجتامعية واحلقوق االقتصادية، وحق الزوجة  

 . وغريذلك من احلقوق. ق العدل بي الزوجات. وح ويف العرشة احلسنة،  يف التعليم،  
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 احلقوق املادية للزوجة 
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 املقدمة  

يف   جاء  وكام  النصوص،  يف  ورد  كام  الزوجية  احلياة  تتطلبها  التي  احلقوق  أهم  من 

اجلقوق   بتلك  الزوج  قيام  للزوجة عىل زوجها، ألن  املادية  احلقوق  املختلفة هي  الترشيعات 

 ملطالب الزوجة دليل عىل صدق عالقته هبا. وسده 

فلذلك أول ما تبدأ به احلياة الزوجية هو املهر الذي يقدمه الزوج هدية لزوجته كرمز   

 عىل انطالق احلياة الزوجية، وعىل قدرته عىل الوفاء بام تتطلبه احلياة الزوجية من عناء. 

ل بعد الطالق نفسه كام ينص  ويف احلياة الزوجية تشرتط النفقة حتى يف أشد احلاالت، ب

ُنوُهنَّ ِمْن 
عىل ذلك القرآن الكريم، داللة عىل أمهية النفقة، قال تعاىل يف شأن املطلقات: ﴿ َأْسكِ

وُهنَّ لُِتَضيُِّقوا َعَلْيِهنَّ ﴾ (، وقال تعاىل: ﴿ َوإِْن 6)الطالق:   َحْيُث َسَكنُتْم ِمْن ُوْجِدُكْم َواَل ُتَضارُّ

﴾ُكنَّ ُأوالِت مَحْل   ﴿ لُِينِفْق ُذو َسَعة   تعاىل: (، وقال  6)الطالق:   َفَأْنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحتَّى َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ

ِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه َفْلُينِفْق مِمَّا آَتاُه اهللَُّ ال ُيَكلُِّف اهللَُّ َنْفًسا إِال َما آَتاَها 
سيجعل اهلل بعد  ِمْن َسَعتِ

 (  7لطالق:  )ا  عرس يرسا ﴾

: )أن  : ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال له  هلذي سأللعن هذا احلق، فقال    وأخرب  

تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، أو اكتسبت، وال ترضب الوجه، وال تقبح وال هتجر  

 (1)إال يف البيت(

بل تظل هذه احلقوق املادية تابعة لعالقة الزوجية، ولو بعد املوت، باملرياث، كام نص  

﴿ َوَلُكْم نِْصُف َما َتَرَك َأْزَواُجُكْم إِْن مَلْ َيُكْن هَلُنَّ َوَلٌد َفإِْن َكاَن هَلُنَّ َوَلٌد َفَلُكُم  تعاىل: عىل ذلك قوله  

 
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه واحلاكم ،قال احلاكم صحيح اإلسناد، وألزم الدارقطني الشيخي       (1)

املنري: البدر  خالصة  الرتمجة،  هذه  داود:  2/253ختريج  وانظر:أبو  النسائي:  2/244،   ،5/273 ،

 .  4/447، أمحد: 7/305البيهقي:
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ُبُع مِمَّا َتَرْكَن ِمْن َبْعِد َوِصيَّ  ُبُع مِمَّا َتَرْكُتْم إِْن مَلْ َيُكْن َلُكْم َوَلٌد َفإِْن الرُّ ا َأْو َدْين  َوهَلُنَّ الرُّ  ُيوِصَي هِبَ
ة 

ا َأْو َدْين    ُتوُصوَن هِبَ
 ( 12:)النساء ﴾ َكاَن َلُكْم َوَلٌد َفَلُهنَّ الثُُّمُن مِمَّا َتَرْكُتْم ِمْن َبْعِد َوِصيَّة 

هذا   يف  سنتناول  هذا  من  كالمها  انطالقا  مهمي  موضوعي  باب  القسم  يف  يصب 

الفقهاء بتفصيل يف مواضع خمتلفة من كتب الفقه، وقد ذكرمها    )احلقوق املادية للزوجة(، وقد 

 وفق نظرة مقاصدية كلية واحدة.  ام يف موضع واحد لنتناوهلامرأينا لزوم مجعه

 : وهذان املوضوعان مها 

لزواج ورشوطه، ومل نر احلاجة إىل وضعه يف  : والفقهاء يتناولونه عادة يف أركان ااملهر 

إليه هو باب   قيم مادية، بل أقرب األبواب  الباب، فالزواج أرشف من أن يؤسس عىل  ذلك 

 )احلقوق الزوجية(، والنصوص الرشعية، واآلراء الفقهية الكثرية تدل عىل هذا. 

املهر إىل ما بعد    فأكثر الفقهاء عىل عدم اشرتاط ذكر املهر يف العقد، وجواز تأجيل تسليم 

الدخول، وجواز تنازل املرأة عن مهرها بعد تسلمه، وجواز كونه شيئا رمزيا ال قيمة مادية له..  

 وهكذا.

وهي ما تتطلبه احلياة الزوجية من نفقات مادية عىل الزوجة، من طعام ولباس    النفقة: 

رة مقاصدية تبعد ومسكن وخادم وعالج ونحوها، وهي من النواجي املهمة التي حتتاج إىل نظ 

 الفصل األول عنها آثار احلرفية التي غرقت فيها بعض األقوال الفقهية. 

 حق الزوجة يف املهر 

نتناول يف هذا الفصل أول حق من حقوق الزوجة عىل زوجها، والذي اعتربه كثري من  

لشدة الفقهاء من األسس التي يقوم عليها الزواج سواء باعتباره رشطا أو ركنا، وذلك نظرا  

 تأكيد الرشع عليه. 
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ولكنا مع ذلك مل نعتربه من األسس التي سبق ذكرها جلملة اعتبارات، منها اتفاق أكثر   

الفقهاء عىل عدم اشرتاط ذكر املهر يف العقد، وجواز تأجيل تسليم املهر إىل ما بعد الدخول،  

كون شيئا رمزيا ال  وجواز تنازل املرأة عن مهرها بعد تسلمه، وإجازة كثري من الفقهاء ألن ي

  قيمة مادية له، وغري ذلك من األقوال التي ال يصح اعتبار املهر بموجبها أساسا من األسس 

 الزواج، فلذلك أحلقناه بحقوق احلياة الزوجية. عقد التي يقوم عليها 

وهلذا، زيادة عىل ذلك سبب آخر هو ما سنذكره يف املهر املؤجل من إمكانية جعل املهر  

ار احلياة الزوجية واحلفاظ عليها أو عىل آثارها، وهو بذلك يدخل يف هذا الباب  وسيلة الستقر

 أكثر من دخوله يف الباب السابق.

 وقد قسمنا احلديث يف هذا الفصل إىل أربعة مباحث هي: 

 أحكام املهر، تناولنا فيه األحكام األصلية والعارضة للمهر، وما يتعلق هبا.  .1

 الرشوط التي نص عليها الفقهاء لصحة املهر. رشوط املهر، تناولنا فيه  .2

 أنواع املهر، وقد حتدثنا فيه عن أنواع املهر واحلاالت التي جيب فيها. .3

 أحكام تعجيل املهر وتأجيله.  .4
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 وحكمه   املهر أوال ـ حقيقة  

   : املهر ـ حقيقة    1

بأنه   املهر  الفقهاء  بعض  منافع  )عرف  مقابلة  الزوج يف  النكاح عىل  عقد  مال جيب يف 

ومن ثم    ،اعرتض بعدم شموله للواجب بالوطء بشبهة ، و(1)(إما بالتسمية أو بالعقد  ،بضعال

 .(2)بأنه: اسم ملا تستحقه املرأة بعقد النكاح أو الوطءآخر عرفه 

، بل رتبوا عىل بعضها أحكاما، وقد  عليه بتعديد املصطلحات الدالة    (3) اهتم الفقهاءوقد  

 الناظم يف قوله: مجع بعض تلك املصطلحات 

 حباء وأجر ثم عقد عالئق  صداق ومهر نحلة وفريضة 

 ملهر عىل قولي: ااختلفت آراء الفقهاء يف حقيقة وبناء عىل ذلك وغريه 

: أنه عوض عن يشء ملكه الزوج يف مقابلته، وهو ملك املتعة، ومن هنا  القول األول 

البيع إذا نفى فيه    حكموا بفساد العقد إذا تزوجها عىل أال مهر هلا وقبلت ذلك قياسًا له عىل 

قوله  (4)الثمن أجرًا يف  القرآن سامه  أن  األدلة عىل ذلك  ِمنُْهنَّ تعاىل: ، ومن  بِِه  اْسَتْمَتْعُتْم  َفاَم   ﴿

 َكاَن َعلِياًم َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َفِريَضًة َواَل ُجنَاَح َعَلْيُكْم فِياَم َتَراَضْيُتْم بِِه ِمْن َبْعِد اْلَفِريَضِة إِنَّ اهللََّ 

 
 .  3/315العناية:   (1)

 .  3/101رد املحتار:   (2)

ذكر ابن قدامة أن للصداق تسعة أسامء هي: الصداق ، والصدقة ، واملهر ، والنحلة ، والفريضة ، واألجر       (3)

 ، 2/135، تبيي احلقائق:  29/145، املوسوعة الفقهية :7/160، والعالئق ، والعقر ، واحلباء. انظر: املغني :

 . 3/200، أسنى املطالب :3/415،منج اجلليل :  8/227 اإلنصاف:

قال مالك: النكاح أشبه يشء بالبيوع ، ملا فيه من أحكام البيوع ، وهو وجوب العوض وتعريفه وإبقاؤه      (4)

 .  1/500ورده بالعيب والقيام فيه بالشفعة إىل غري ذلك من أحكامه، انظر:أحكام القرآن البن العريب: 
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باملعروف﴾  24)النساء:   َحكِياًم﴾ أجورهن  ﴿وآتوهن  يقول:  بعدها  التي  اآلية  (،ويف 

   (25)النساء: 

وهو قول الظاهرية  : أنه هدية الزمة فرضها الشارع من غري مقابلة يشء،  القول الثاين 

  أّنه  الصداق   واعتبار  خاطىء،  بنحو  املهر  ملسألة  البعض   تفسري  وأّما واإلمامية، قال الشريازي: )

  يقدمه   الذي  للصداق   يعطي   ال  اإِلسالم  ألن   اإِلسالمية،   بالقواني   يرتبط  فال  املرأة   ثمن   قبيل   من

  وأفضل   والرشاء،   للبيع   القابلة  البضاعة  صفة   املرأة   يعطي   ال  كام  الثمن  صفة   املرأة   إىِل  الرجل 

  الرابطة   يف   أساسيي   كركني   واملرأة  الرجل   فيه   يعترب   الذي  الزواج  عقد   صيغة   هو   ذلك  عىل   دليل 

  صّحة   بدليل   إِضافيًا،  أمراً   ويعترب  العقد،  هذا   هامش   عىل   واملهر الصداق   يقع  حي   يف   الزوجية، 

 هذه   تبطل   بدونه  إِذ   املالية  املعامالت  من  ذلك   وغري  والرشاء   البيع   صيغة   يف   يرد  مل   إذا   العقد

 بام ييل:   وقد استدل القائلون هبذا  ،(1) (املعامالت

﴿ َوآُتوا النَِّساَء َصُدَقاهِتِنَّ نِْحَلًة َفإِْن طِْبَن َلُكْم َعْن  تعاىل: أن القرآن سامه نحلة يف قوله   .1

 ِمنُْه َنْفًسا َفُكُلوُه َهنِيًئا َمِريًئا﴾
 
ء والنحلة تطلق عىل ما ينحله اإلنسان ،  (4)النساء:   يَشْ

نفس بدون مقابلة عوض، قال اجلصاص: )نحلة يعني بطيبة  ويعطيه هبة عن طيب  

أنفسكم، يقول ال تعطوهن مهورهن، وأنتم كارهون ولكن آتوهم ذلك وأنفسكم به  

طيبة، وإن كان املهر هلن دونكم، فجائز عىل هذا املعنى أن يكون إنام سامه نحلة، ألن  

إال متربعا هبا   الناحل  يفعلها  العطية،وليس يكاد  فأمروا  النحلة هي  نفسه،  طيبة هبا 

من   بطيبة  املعطي  يفعلها  التي  كالعطية  أنفسهم  من  بطيبة  مهورهن  النساء  بإيتاء 

 ( 2) نفسه(

 أن البيع بغري ذكر ثمن ال حيل، والزواج بغري ذكر صداق حالل صحيح.  .2

 

 . 103/  3مكارم الشريزي:   - تفسري األمثل    (1) [ 1: احلديث ]

 .  2/349أحكام القرآن للجصاص:   (2)
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 الرتجيح: 

ألن   الثاين،  القول  هو  الرشيعة  بمقاصد  واألوفق  املسألة،  يف  األرجح  أن  القول  نرى 

 ، كام سنرى. األول يقتيض أن املعارشة اجلنسية حق للرجل وحده، مع أهنا حق لكليهام

وقد اشتد ابن حزم عىل أصحاب القول األول، ومما قاله يف الرد عليهم:)وليت شعري،  

ماذا باع أو ماذا اشرتى، أرقبتها؟ فبيع احلر ال جيوز، أم فرجها؟ فهذا أبي يف احلرام، وهو قد 

كلمة اهلل تعاىل فرجها الذي كان حراما عليه قبل النكاح، كام استحلت بكلمة اهلل تعاىل  استحل ب

فرجه الذي كان حراما عليها قبل النكاح، ففرج بفرج، وبرشة ببرشة وأوجب اهلل تعاىل عليه  

وحده الصداق هلا زيادة عىل استحالهلا فرجه، وليس البيع هكذا إنام هو جسم يبادل بجسم،  

  (1)  ن واآلخر مبيع مثمون ال زيادة هاهنا ألحدمها عىل اآلخر(أحدمها ثم

رشوط   فيه  يشرتط  مل  الرشع  بأن  منتقض  املعاوضات  من  معاوضة  املهر  واعتبار 

املعاوضات من نفي اجلهالة للمرأة، بل جيوز العقد عىل املجهولة مطلقا، وال تعرض لتحديد  

عدم قصد الرشع إىل املعاوضة، وأنه إنام جعله  مدة االنتفاع، ويف ذلك كله وشبهه دليل عىل  

ثبوته عند ثبوت املرشوط، فلذا قال يف املشهور    رشطا ألصل اإلباحة، )وقاعدة الرشط أن يتعي 

بعدم التقرر مطلقا إال بالدخول أو باملوت، ألن الصداق إنام التزم إىل أقرص الزوجي عمرا أو  

 ( 2)  بالفراق ومل جيعله كالثمن(

املقاصد يف اعتباره نحلة وهبة للمرأة تعميق معاين املحبة واملودة بي الزوجي    ثم إن من

بخالف اعتباره عوضا، فاهلدية تنتج املحبة، والتالحي يف املهر باعتباره عوضا ينشئ الشحناء  

 والبغضاء. 

 
 .  9/90املحىل :   (1)

 .  3/176أنوار الربوق:    (2)
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والتعبري يف اآلية بلفظ النحلة يشري إىل ذلك، وغريه، وال بأس هنا أن ننقل كالما لسيد  

ب، يشري إىل بعض املعاين التي يوحي هبا اختيار القرآن هذا اللفظ، يقول سيد ـ رمحه اهلل ـ  قط

بترصف:)وهذه اآلية تنشىء للمرأة حقا رصحيا، وحقا شخصيا، يف صداقها، وتنبى ء بام كان 

واقعا يف املجتمع اجلاهيل من هضم هذا احلق يف صور شتى. واحدة منها كانت يف قبض الويل  

صداق وأخذه لنفسه؛ وكأنام هي صفقة بيع هو صاحبها! وواحدة منها كانت يف أن يزوج هلذا ال

الويل املرأة التي يف واليته، يف مقابل أن يزوجه من يأخذها امرأة هي يف والية هذا اآلخر. واحدة 

بواحدة. صفقة بي الوليي ال حظ فيها للمرأتي، كام تبدل هبيمة ببهيمة! فحرم اإلسالم هذا 

تأخذه ال للمرأة  حقا  والصداق  واختيار،  رغبة  عن  نفسي  التقاء  الزواج  وجعل  كلية؛  زواج 

لنفسها وال يأخذه الويل! وحتم تسمية هذا الصداق وحتديده، لتقبضه املرأة فريضة هلا، وواجبا 

وأن يؤديه عن   - أي هبة خالصة لصاحبتها    -   ( نحلة )ال ختلف فيه. وأوجب أن يؤديه الزوج  

رتياح خاطر. كام يؤدي اهلبة واملنحة. فإذا طابت نفس الزوجة بعد ذلك لزوجها طيب نفس، وا

فهي صاحبة الشأن يف هذا؛ تفعله عن طيب نفس،    - كله أو بعضه    - عن يشء من صداقها  

وراحة خاطر؛ والزوج يف حل من أخذ ما طابت نفس الزوجة عنه، وأكله حالال طيبا هنيئا 

نبغي أن تقوم عىل الرىض الكامل، واالختيار املطلق، والسامحة  مريئا. فالعالقات بي الزوجي ي

 (1) النابعة من القلب، والود الذي ال يبقى معه حرج من هنا أو من هناك(

التصورات   خيالف  والذي  املهر،  ملعنى  التصور  هذا  أنشأها  التي  اآلثار  سيد  ذكر  ثم 

الراسب  اجلاهلية ذلك  اإلسالم  استبعد  اإلجراء  اجلاهلية يف شأن   فقال:)وهبذا  رواسب  من 

املرأة وصداقها، وحقها يف نفسها ويف ماهلا، وكرامتها ومنزلتها، ويف الوقت ذاته مل جيفف ما بي  

 
 .  1/585يف ظالل القرآن:    (1)
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املرأة ورجلها من صالت، ومل يقمها عىل جمرد الرصامة يف القانون؛ بل ترك للسامحة والرتايض  

 ( 1)  لل بنداوهتا جو هذه احلياة(واملودة أن تأخذ جمراها يف هذه احلياة املشرتكة، وأن تب

 : للمهر   كم التكليفي احل ـ    2

الكتاب   الرجل، وقد دل عىل ذلك  للمرأة عىل  املهر حق واجب  الفقهاء عىل أن  اتفق 

 والسنةواإلمجاع: 

بَِأْمَوالُِكْم حُمِْصنَِي َغرْيَ  : فقوله تعاىل: ﴿ َوُأِحلَّ َلُكْم َما َوَراَء َذلُِكْم َأْن َتْبَتُغوا  أما الكتاب 

ُتْم بِِه ِمْن  ُمَسافِِحَي َفاَم اْسَتْمَتْعُتْم بِِه ِمنُْهنَّ َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َفِريَضًة َواَل ُجنَاَح َعَلْيُكْم فِياَم َتَراَضيْ 

َحكِياًم﴾ َعلِياًم  َكاَن  اهللََّ  إِنَّ  اْلَفِريَضِة  َصُدَقاهِتِنَّ اىل: تع (، وقال  24)النساء:    َبْعِد  النَِّساَء  َوآُتوا   ﴿

﴿ َفاَم اْسَتْمَتْعُتْم بِِه ِمنُْهنَّ َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َفِريَضًة َواَل ُجنَاَح تعاىل: وقال    (،4)النساء:    نِْحَلًة ﴾

 ( 24)النساء:  كِياًم﴾َعَلْيُكْم فِياَم َتَراَضْيُتْم بِِه ِمْن َبْعِد اْلَفِريَضِة إِنَّ اهللََّ َكاَن َعلِياًم َح 

 : فقد دلت عىل ذلك األحاديث الكثرية، ومنها: أما السنة 

: مهيم؟    فقال النبي    ،رأى عىل عبد الرمحن بن عوف درع زعفران  أن رسول اهلل   .1

فقال: يا رسول اهلل، تزوجت امرأة. فقال: ما أصدقتها؟. قال: وزن نواة من ذهب. فقال:  

 .(2)بارك اهلل لك، أومل ولو بشاة

 .  (3)وجعل عتقها صداقها   ،أعتق صفية  أن رسول اهلل  .2

: أمجع املسلمون عىل مرشوعية الصداق يف الزواج، قال القرطبي يف تفسري قوله  اإلمجاع 

نِْحَلًة ﴾ النَِّساَء َصُدَقاهِتِنَّ  َوآُتوا  (:)هذه اآلية تدل عىل وجوب الصداق  4)النساء:    تعاىل: ﴿ 

 
 .  1/585يف ظالل القرآن:    (1)

 .  3/190، أمحد: 1/605، ابن ماجة: 3/336، النسائي: 3/402، الرتمذي: 2/722البخاري:    (2)

، 3/311، النسائي :2/221، أبو داود:  3/423، الرتمذيك  2/1045، مسلم:  1/322البخاري:     (3)

 .  206/ 2، الدارمي: 1/629ابن ماجة: 



 
23 

خالف فيه إال ما روى عن بعض أهل العلم من أهل العراق أن  للمرأة، وهو جممع عليه، وال  

﴿ َوآُتوا النَِّساَء    تعاىل: السيد إذا زوج عبده من أمته أنه ال جيب فيه صداق، وليس بشئ، لقوله  

﴾)النساء: نِْحَلًة  َوآُتوُهنَّ  4َصُدَقاهِتِنَّ  أْهلِِهنَّ  بِإِْذِن  َفانكُِحوُهنَّ  وقال:﴿  فعم،  ُأُجوَرُهنَّ (، 

 (1)(25بِاملَْْعُروِف﴾)النساء:  

   : للمهر   كم الوضعي ـ احل   3

خالف الفقهاء يف اعتبار املهر ركنا أو رشطا، وذكرنا أن األرجح   اجلزء السابقذكرنا يف 

يف املسألة هو اعتبار املهر أثرا من آثارالعقد املرتتبة عليه، فليس هو بالرشط وال بالركن، قال يف  

التاج املذهب:)واملهر الزم للعقد ال رشط، هذا مذهبنا ـ يقصد الزيدية ـ وهو قول أيب حنيفة  

يستحب أن    فإذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق العلامء، ولكنه مع ذلك ،  (2)والشافعي(

ال يعرى الزواج عن تسمية الصداق، وقد اختلف الفقهاء بناء عىل ذلك يف وقت وجوب املهر  

 عىل قولي: 

وإنام جيب بالفرض عىل الزوج أو بالدخول    ، : ال جيب املهر بنفس العقدالقول األول 

وقبل الفرض ال    ،ولو طلقها قبل الدخول هبا   ،لفرض جيب مهر املثلحتى لو دخل هبا قبل ا

،وهو قول  (3) وإنام جتب املتعة، ولو مات الزوجان ال يقىض بيشء  ، جيب مهر املثل بال خالف

 . الشافعية

 
 .  5/23تفسري القرطبي:   (1)

 .  2/145التاج املذهب:   (2)

الغالب موهتام عىل       (3) ، وإنام  نادر  الزوجان ألن موهتام معا يف زمان واحد  إذا مات  وهو قول أيب حنيفة 

التعاقب فإذا مل جتز املطالبة باملهر دل ذلك عىل االستيفاء أو عىل استيفاء البعض واإلبراء عن البعض، وقد قيل: 

من نسائها من يعترب به مهر مثلها كذا ذكره أبو    إن قول أيب حنيفة حممول عىل ما إذا تقادم العهد حتى مل يبق

 .  2/274احلسن الكرخي وأبو بكر الرازي ، وعند ذلك يتعذر القضاء بمهر املثل، انظر: املبسوط: 
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  تستحّق فإن املرأة ال   مهر بال العقد وقع لووقريب منه قول اإلمامية، فقد نصوا عىل أنه 

  والفقر   الغنى  من حاله بحسب  شيئاً   يعطيها   أن عليه  فتستحّق   طلقها،  إذا   إاّل   شيئاً   الدخول   قبل 

  مات   أو  الطالق  غري  بأمر  الدخول  قبل  العقد  انفسخ، ولو  املتعة  له  ويقال  واإلعسار،  واليسار

  واألحوط .  أمثاهلا   مهر   الدخول   بسبب  عليه   استحّقت   هبا   دخل   لو ، و شيئاً   تستحّق   مل   قبله   أحدمها 

 .   (1)السنّة مهر   عن زاد فيام التصالح -  هنا  -  املثل  مهر   يف وجوباً 

 عىل ذلك: هبا استدلوا  ومن األدلة التي 

والنحلة    ، ( فقد سمى الصداق نحلة4﴿ َوآُتوا النَِّساَء َصُدَقاهِتِنَّ نِْحَلًة ﴾)النساء:  تعاىل: قوله   .1

والعطية هي الصلة، فدل ذلك عىل أن املهر صلة زائدة يف باب الزواج، فال    ،هي العطية 

 جيب بنفس العقد. 

َفِريَضًة    تعاىل: قوله   .2 هَلُنَّ  َتْفِرُضوا  َأْو  وُهنَّ  مَتَسُّ مَلْ  َما  النَِّساَء  ْقُتْم  َطلَّ إِْن  َعَلْيُكْم  ُجنَاَح  ال   ﴿

ا َعىَل املُْْحِسنَِي﴾ )البقرة:  َوَمتُِّعوُهنَّ َعىَل املُْوِسِع َقَدُرُه َوَعىَل   املُْْقرِتِ َقَدُرُه َمَتاًعا بِاملَْْعُروِف َحقًّ

(، فإباحة الطالق قبل املسيس وقبل فرض صداق يدل عىل جواز عدم تسمية املهر  236

 يف العقد.  

ِذيَن آَمنُوا إَِذا َنَكْحُتْم املُْْؤِمنَاِت ُثمَّ َطلَّ   تعاىل: قوله   .3 َا الَّ وُهنَّ َفاَم  ﴿ َيا َأهيُّ ْقُتُموُهنَّ ِمْن َقْبِل َأْن مَتَسُّ

مَجِياًل﴾ اًحا  رَسَ ُحوُهنَّ  َورَسِّ َفَمتُِّعوُهنَّ  وهَنَا  َتْعَتدُّ  
ة  ِعدَّ ِمْن  َعَلْيِهنَّ  (،  49)األحزاب:    َلُكْم 

واملراد منه الطالق يف زواج ال تسمية فيه، بدليل أنه أوجب املتعة بقوله تعاىل: ﴿ فمتعوهن  

 تعة إنام جتب يف زواج ال تسمية فيه، فدل عىل جواز الزواج من غري تسمية. وامل ،﴾

 أن املهر عهدة زائدة يف حق الزوج صلة هلا، فال يصري عوضا إال بالتسمية.  .4

 أنه متى قام الدليل عىل أنه ال جواز للزواج بدون مهر كان ذكره ذكرا للمهر رضورة.  .5

 
 ( 441حييى بن سعيد احليل )ص:  -انظر: اجلامع للرشايع      ( 1) 
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ومل يسم هلا    ، احلنفية، حتى أن من تزوج امرأة: يثبت بنفس العقد، وهو قول  القول الثاين 

مهرا، بأن سكت عن ذكر املهر، أو تزوجها عىل أن ال مهر هلا، ورضيت املرأة بذلك، وجب هلا  

الزوج املثل من  الدخول يؤخذ مهر  قبل  املرأة  ماتت  العقد، ولو  بنفس  املثل  مات    ، مهر  ولو 

الزوج قبل الدخول تستحق مهر املثل من تركته، وجيوز الزواج عندهم بدون املهر حتى يثبت  

 هلا والية املطالبة بالتسليم، واستدلوا عىل ذلك بام ييل:  

اىل  أخرب تع  (، فقد24﴿ َوُأِحلَّ َلُكْم َما َوَراَء َذلُِكْم َأْن َتْبَتُغوا بَِأْمَوالُِكْم ﴾)النساء:  تعاىل: قوله   .1

 فدل عىل أنه ال جواز للزواج بدون املال.  أنه أحل ما وراء ذلك برشط االبتغاء باملال،

نِْحَلًة   .2 َصُدَقاهِتِنَّ  النَِّساَء  َوآُتوا   ﴿ تعاىل:  قوله  معنى  فيصري  الدين،  النحلة  من  املراد  أن 

 ( أي دينا، وذلك يقتيض أن يكون وجوب املهر يف الزواج دينا. 4﴾)النساء: 

واإلباحة تثبت باملهر، فعند عدم الرشط تبقى    ،يف األبضاع والنفوس هو احلرمة   أن األصل  .3

 احلرمة عىل األصل ال حكام للتعليق بالرشط. 

امرأة مات عنها زوجها    أن رجال كان خيتلف إليه شهرا يسأله عن  عن عبد اهلل بن مسعود  .4

لسائل: مل أجد ذلك يف  وكان يرتدد يف اجلواب فلام تم الشهر، قال ل  ،ومل يكن فرض هلا شيئا 

فإن أصبت فمن اهلل وإن   ،ولكن أجتهد برأيي كتاب اهلل وال فيام سمعته من رسول اهلل 

واهلل ورسوله منه بريئان أرى هلا مثل نسائها ال وكس وال    ، أخطأت، فمني ومن الشيطان

ع  قىض يف برو  فقام رجل يقال له: معقل بن سنان وقال: إين أشهد أن رسول اهلل    ، شطط

وقالوا: إنا نشهد بمثل    ،بنت واشق األشجعية مثل قضائك هذا، ثم قام أناس من أشجع

 )(1)فرحا مل يفرح مثله يف اإلسالم ملوافقة قضائه قضاء رسول اهلل    شهادته ففرح عبد اهلل 

أن ملك الزواج مل يرشع لعينه، بل ملقاصد ال حصول هلا إال بالدوام عىل الزواج والقرار   .5

 
الرتمذي:       (1) صحيح،  حسن  حديث  مسعود  ابن  حديث  الرتمذي:  النسائي: 3/450قال  وانظر:   ،

 ..  1/447، أمحد: 3/316
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وال يدوم إال بوجوب املهر بنفس العقد ملا جيري بي الزوجي من األسباب التي    ،عليه

الطالق من الوحشة الزوج عىل  يبايل    ،حتمل  العقد ال  بنفس  املهر  واخلشونة فلو مل جيب 

ألنه ال يشق عليه إزالته ملا مل خيف    ،ذا امللك بأدنى خشونة حتدث بينهامالزوج عن إزالة ه

 لزوم املهر فال حتصل املقاصد املطلوبة من الزواج. 

أن مصالح الزواج ومقاصده ال حتصل إال باملوافقة، وال حتصل املوافقة إال إذا كانت املرأة   .6

  ، إليها إال بامل له خطر عندهعزيزة مكرمة عند الزوج وال عزة إال بانسداد طريق الوصول  

وما يتيرس طريق إصابته هيون يف    ،ألن ما ضاق طريق إصابته يعز يف األعي فيعز به إمساكه

املوافقة فال   الوحشة فال تقع  الزوج تلحقها  األعي فيهون إمساكه ومتى هانت يف أعي 

 حتصل مقاصد الزواج. 

وأحكام امللك يف املرأة تشعر بالذل    ،املتعةأن امللك ثابت يف جانبها إما يف نفسها وإما يف   .7

 واهلوان فال بد وأن يقابله مال له خطر لينجرب الذل من حيث املعنى.  

 أن الفرض تقدير، ومن املحال وجوب تقدير ما ليس بواجب.   .8

إليها بعد الفرض .9 املهر ويسلم  وذلك كله دليل    ، أن هلا أن حتبس نفسها حتى يفرض هلا 

 الوجوب بنفس العقد.  

 الرتجيح:  

أن القول بثبوته  ولو  نرى أن النتيجة العملية ألكثر مسائل القولي تكاد تكون واحدة،  

بمجرد العقد يعطي هيبة للعقد، فال يقدم عليه املتالعبون اهلازلون، وذلك من مقاصد الرشع 

 من العقود حتى ال يتالعب هبا.

 حبس الزوج ألجل املهر: 

 :(1)إذا مل يدفع املهر الذي حل أجله عىل قولي اختلف الفقهاء يف حكم حبس الزوج 

 
 .  57، الطرق احلكمية: 1/247، اجلوهرة النرية: 4/294انظر: الفروع:   (1)
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وإنه غيب ماله، وهو قول    ،: إنه ال حيل حبسه بمجرد قول املرأة: إنه ميلءالقول األول 

مجهور العلامء، وقد انترص له ابن القيم، وبي البديل عن احلبس بأن يتثبت احلاكم ويتحرى،  

وإن تبي له بالقرائن واألمارات عجزه مل   ، بسهفإن تبي له مطله وظلمه رضبه إىل أن يويف أو حي

 ومن األدلة التي ساقها لذلك:  ، حيل له أن حيبسه ولو أنكرت الزوجة إعساره

يف ثامر ابتاعها، فكثر دينه      قال: أصيب رجل يف عهد رسول اهلل  عن أيب سعيد اخلدري .1

ذلك وفاء دينه، فقال  )فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ  :) تصدقوا عليه فقال رسول اهلل

، وهو رصيح يف أنه ليس  (1) لغرمائه:)خذوا ما وجدتم، وليس لكم إال ذلك    رسول اهلل

 وليس هلم حبسه وال مالزمته.  ،هلم إذا أخذوا ما وجدوه إال ذلك

  ، ال حيبس يف الدين   وقد كان عيل   ، مل حيبس طول مدته أحدا يف دين قط  أن الرسول   .2

حبس الرجل يف السجن بعد معرفة ما عليه من احلق ظلم(،  ويقول: )إنه ظلم(، وقال:)

قال: يل عليه كذا. يقول: اقضه فيقول: ما عندي    ، ويروى أنه كان إذا جاءه الرجل بغريمه

وإنه غيب ماله. فيقول: هلم بينة عىل ماله يقىض لك    ، فيقول: غريمه: إنه كاذب  ، ما أقضيه 

باهلل استحلفه  فيقول:  غيبه.  إنه  فيقول:  بيمينه.  عليه.  أرىض  قال: ال  منه شيئا.  ما غيب   

قال:    ،وال أحبسه  ،فيقول: ال أعينك عىل ظلمه  ،فيقول: فام تريد؟ قال: أريد أن حتبسه يل

 وأنا حائل بينك وبينه(  ،فيقول: إن لزمته كنت ظاملا له  ،إذن ألزمه 

احلبس من جنس الرضب .3 منه  ، أن  أشد  لو    ، بل قد يكون  أنه  الفقهاء عىل  اتفق  قال  وقد 

مل جيبه إىل ذلك فكيف جييبه إىل احلبس الذي هو    ،الغريم للحاكم: ارضبه إىل أن حيرض املال

 مثله أو أشد. 

 والعقوبة إنام تسوغ بعد حتقق سببها.  ،أن احلبس عقوبة .4

 
، أبو داود:  6/49، البيهقي:  3/44، الرتمذي:  2/47، احلاكم  11/409، ابن حبان:  3/1191مسلم:       (1)

 .  2/789، ابن ماجة: 7/265، املجتبى: 4/19، النسائي: 3/276
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 فال جيوز إيقاعها بالشبهة.    ، أن السجن من جنس احلدود .5

الثاين  الزوجالقول  إعسار  الزوجة عن  تسأل  له  ،:  مل حيبس  بإعساره  أقرت  وإن    ، فإن 

والتزامه للقسم    ، ألن األصل بقاء عوض املهر عنده  ، وسألت حبسه: حبس   ، أنكرت إعساره

 اآلخر باختياره يدل عىل قدرته عىل الوفاء، وهو قول احلنفية. 

وقد اختلفوا يف وقت سامع البينة باإلعسار، هل تكون قبل احلبس أو بعده، عىل قولي  

  ،  حال عدم السامع، اختلفوا يف مدة احلبس، فقال بعضهم: تكون مدة احلبس شهرا عندهم، ويف 

اثنان أربعة   ، وقيل: ثالثة  ،وقيل:  له  ،وقيل: ستة   ،وقيل:  وأنه   ،والصحيح عندهم أنه ال حد 

 مفوض إىل رأي احلاكم. 

 الرتجيح:  

خري فيه لكليهام،  نرى أن األرجح يف املسألة هو أن حبس املرأة لزوجها من أجل املهر ال  

املامطلة، فيتخذ هذا اإلجراء يف   أو ردعا عن  للمرأة،  إذا رأى ويل األمر يف ذلك مصلحة  إال 

أضيق احلدود، وقد يستعيض عنه بتكليفه بعمل تعود بعض أجرته لزوجته، أو خيصم من مرتبه  

رنا ابن القيم،  ـ إن كان موظفاـ  ما يسد هذا احلق الذي وجب عليه، وقد رجح هذا القول، كام ذك

وقواعد الرشع: أنه ال    ، فقال يف دين املهر ويف سائر الديون:)والذي يدل عليه الكتاب والسنة

سواء كان دينه عن عوض أو عن   ، إال أن يظهر بقرينة أنه قادر مماطل  ، حيبس يف يشء من ذلك

 ( 1)  وسواء لزمه باختياره أو بغري اختياره( ، غري عوض

 أصحاب احلق يف املهر:  

إلبانة خطر العقد وصيانة املرأة عن االبتذال،  اتفق الفقهاء عىل أن املهمر حق رشعي  

 . وز التنازل عنه بحال من األحوالولذلك ال جي

 
 .  57الطرق احلكمية:   (1)
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حالة البقاء بعد متام العقد، ولذلك جيوز هلا التنازل عنه    حق للمرأة: وأنه ـ مع ذلك ـ  

 ا ألنه حق الرشع.  لزوجها، بخالف تنازهلا عن عدم اشرتاط املهر، فال حيق هل

هلم االعرتاض إذا زوجت البالغة العاقلة    حق لألولياء: فلذلك جيوز وأنه مع ذلك مجيعا  

الفقهاء هنا عىل احللوان ويف    ،، واختلفوا يف حكمه(1)نفسها بأقل من مهر املثل، وقد حتدث 

 : (2) حكم من اشرتط عليه يف الصداق حباء حيابى به األب عىل أربعة أقوال

األول الق  وهو ول  حنيفة وأصحابه،  أيب  قول  وهو  والصداق صحيح،  الرشط الزم   :  

 وقيل: خيتص ذلك باألب دون غريه من األولياء.  ،مذهب احلنابلة،وهو قول مرسوق

ألنه من مجلة املهر، وإن كان بعد    ، : إذا كان الرشط عند الزواج فهو البنتهالقول الثاين 

الزواج فهو له، إن فارقها زوجها قبل أن يدخل هبا فلزوجها نصف احلباء الذي وقع به الزواج 

، وهو قول عمر بن عبد العزيز والثوري  (3) ألنه من الصداق وهو يتشطر بالطالق قبل الدخول

 وأيب عبيد، وقول املالكية، ومن األدلة عىل ذلك: 

أيام امرأة نكحت عىل صداق أو حياء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو هلا، فام  :)  قوله   .1

أخته( أو  ابنته  الرجل  به  أكرم  ما  وأحق  أعطيه،  ملن  فهو  النكاح  بعد عصمة  قال (4) كان 

الشوكاين:) وفيه دليل عىل أن املرأة تستحق مجيع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء  

 
 .  9/218هو احلباء ، وهو أخذ الرجل من مهر ابنته، فتح الباري:    (1)

، بداية املجتهد: 6/320، نيل األوطار:3/149ال يف املسألة، انظر: سبل السالم:اختلف يف عد األقو     (2)

 .  9/218، فتح الباري: 2/21

 .  3/170رشح الزرقاين:    (3)

، قال 2/182، أمحد:  1/628، ابن ماجة:  3/322، النسائي:  2/241، أبو داود:  7/248البيهقي:     (4)

ملنذري إىل أنه من رواية عمرو بن شعيب وفيه مقال معروف الشوكاين: احلديث سكت عنه أبو داود وأشار ا

 .  6/320ومن دون عمرو بن شعيب ثقات، نيل األوطار: 
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النكاح،    ان ذلك اليشء مذكورا لغريها وما يذكر بعد عقدوهو العطاء أو عدة بوعد ولو ك

 (1)فهو ملن جعل له سواء كان وليا ويل أو املرأة نفسها(

سدا للذريعة، للتهمة فيام لو كان الرشط يف عقد الزواج، فيكون ذلك الذي اشرتطه لنفسه   .2

واالتفاق عىل    نقصانا من صداق مثلها، وال توجد التهمة فيام إذا كان بعد انعقاد الزواج

 . (2)الصداق

إىل التفصيل يف املسألة، فقال:)والذي يصح عندي التقسيم، فإن    وقد ذهب ابن العريب 

املرأة ال ختلو أن تكون بكرا أو ثيبا، فإن كانت ثيبا جاز، ألن نكاحها بيدها، وإنام يكون للويل  

د البيع، وإن كانت بكرا مبارشة العقد، وال يمنع أخذ العوض عليه، كام يأخذه الوكيل عىل عق

بيده، وكأنه عوض ف  العقد  قبل  0كان  الزوج، وذلك باطل، فإن وقع فسخ  النكاح لغري  ي 

 ( 3)  البناء، وثبت بعده عىل مشهور الرواية(

: إن وقع يف نفس العقد وجب للمرأة مهر مثلها، وإن وقع خارجا عنه مل  القول الثالث 

إلمامية، فقد نص السيد عيل السيستاين يف بعض  ، وقريب منه قول اجيب، وهو قول الشافعية

  أو   بيها،أل  منه  ومقداراً   هلا   املهر  من  مقداراً   جعل   نأب  املهر   يف   مثالً   اباها   ارشك  إذا فتاويه عىل أنه )

 يستحق  فال  ب لأل  سامه  ما   سقط  بيها، أل  منها   عرشة  تكون   ان  عىل   مثالً   عرشين  مهرها   جعل

  جعل   لو  وكذا  صّح،   مهرها   من   شيئاً   تعطيه  ن أ  عليها   اشرتط   ولكن  املهر   يف   يرشكه  مل ولو .  شيئاً 

 ( يصّح   فال   له  الزوج  من  ابتدائياً   رشطاً   كان  لو   ما أو  ذلك،  عليه  لرشطها   مهرها   عىل   زائداً   شيئاً   له

 الرتجيح: 

 
 .  6/320نيل األوطار:   (1)

 .  2/21انظر: بداية املجتهد:   (2)

 .  13/279، تفسري القرطبي:3/501أحكام القرآن :   (3)
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نرى أن األرجح يف املسألة ما ذهب إليه أصحاب القول الثاين من التفريق بي حلوان ما  

العقد،   فيه أوىل من  قبل  قيل  ما  التي تكون بعده، لنص احلديث عىل ذلك، وهو مع  واهلدايا 

 غريه، خاصة وأن كثريا من املصالح الرشعية تستفاد من هذا القول. 

ومنها أن احللوان قبل املهر أشبه بالرشوة منه باهلدية، فقد خياف اخلاطب أن يرفض من  

أو يستغل حاجتهم للامل فريشوهم به، فتتحقق   املرأة أو من أوليائها، فيغرهيم هبذا احللوان، 

مصلحته من غري الطريق الرشعي، وقد يكون يف ذلك مفسدة للمرأة، وأقل املفاسد أن هذا 

 احللوان قد يؤثر يف مهره فيزيد من احللوان بقدر ما ينقص من املهر. 

ل الصلة  أما ما بعد العقد، فإن املضار تنتفي، بل إن هناك بعض ااملصالح املرجوة، مث

ال   الصلة  مصدرها  يكون  والتي  زوجته،  وأهل  الزوج  بي  اهلدايا  تلك  مثل  حتدثها  التي 

 االشرتاط، وسنوضح هذا املقصد الرشعي عند احلديث عن حقوق الزوجة االجتامعية. 

الفقهاء أن سبب االختالف يف املسألة هو تشبيه الزواج يف ذلك بالبيع فمن   وقد ذكر 

يبيع   البيع، ومن  شبهه بالوكيل  السلعة ويشرتط لنفسه حباء قال ال جيوز الزواج كام ال جيوز 

، ونرى أن قياس الصداق عىل البيع أو أي عقد  (1)الزواج يف ذلك خمالفا للبيع قال: جيوز جعل

 من عقود املعاوضات قياس مع الفارق، فاملرأة ليست سلعة، واملهر ليس ثمنا. 

 ـ رشوط املهر  ثانيا  

ي نص عليها الفقهاء، والتي ال يعترب املهر مهرا إال بتوفرهاـ  عىل اختالف  من الرشوط الت

 بينهم يف ذلك ـ الرشوط التالية:

 : الرشط األول ـ كون املهر متقوما 

 تعريف املال املتقوم: 

 
 .  2/21انظر: بداية املجتهد:   (1)
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 يرد تعبري )املال املتقوم( يف عرف الفقهاء عىل أحد شيئي:  

 ما يباح االنتفاع به رشعا.   .1

 الناس.  ما يقابله يف عرف  .2

  ، وسبب هذا اخلالف يف التعريف أن احلنفية قسموا املال إىل قسمي: متقوم وغري متقوم 

وغري املتقوم: ما ال حيل االنتفاع   ،فاعتربوا املتقوم هو ما حيل االنتفاع به رشعا يف حال االختيار

 به رشعا من األموال.  

الفقهاء إىل اشرتاط حل االنتفاع رشعا يف   املال، وعىل ذلك ال  بينام ذهب سائر  ماهية 

النعدام املاهية بانتفاء رشطها، غري أنه يرد عىل   ،يتصور عندهم مال ال حيل االنتفاع به رشعا 

 ألسنتهم تعبري املال املتقوم، بمعنى املال الذي تقابله قيمة مادية يف عرف الناس. 

 حكم كون املهر ماال متقوما: 

 ماال متقوما عىل األقوال التالية: اختلف الفقهاء يف اشرتاط أن يكون املهر 

:اشرتاط أن يكون املال متقوما، وهو قول احلنفية واملالكية، واستدلوا عىل  القول األول 

 ذلك بام ييل:  

1. ﴾ بَِأْمَوالُِكْم  َتْبَتُغوا  َأْن  َذلُِكْم  َوَراَء  َما  َلُكْم  َوُأِحلَّ   ﴿ تعاىل:    (، 24)النساء:    قوله 

فال تصح تسميته    ، فام ال يكون ماال ال يكون مهرا  ،املهر ماالفرشطت اآلية أن يكون  

 مهرا. 

وُهنَّ َوَقْد َفَرْضُتْم هَلُنَّ َفِريَضًة َفنِْصُف َما   .2 ْقُتُموُهنَّ ِمْن َقْبِل َأْن مَتَسُّ قوله تعاىل: ﴿َوإِْن َطلَّ

ل  (، فقد أمر تعاىل بتنصيف املفروض يف الطالق قبل الدخو 237)البقرة:    َفَرْضُتم﴾ 

 فيقتيض كون املفروض حمتمال للتنصيف، وذلك ال يكون إال يف املال. 

أن احلديث الذي استدل به املخالفون، محلوه عىل إرادة: زوجتكها بسبب ما معك من   .3

 القرآن وبحرمته وبركته، ال أنه كان ذلك الزواج بغري تسمية مال. 
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أن يتملك باهلبة أو باملرياث  : عدم اشرتاط التقوم يف املال، وأن كل ما جاز  القول الثاين 

  و والثمرة التي مل يبد  ،والسنور  ،والكلب  ،جاز أن يكون صداقا، سواء حل بيعه أو مل حيل كاملاء 

 .صالحها والسنبل قبل أن يشتد

  ، واحلسن بن حي والليث بن سعد  ،واألوزاعي  ،قال ابن حزم: وهو قول سفيان الثوري

  ، وأيب ثور   ، وأمحد بن حنبل وإسحاق  ،شافعيوال  ،وابن وهب صاحب مالك  ، وابن أيب ليىل 

 .(1)ومجلة أصحاب احلديث ممن سلف وخلف ،وأصحاهبم  ، وأيب سليامن

  من   الزوجان  به  تراىض   ما   الصداق  يف  يكفي وهو مذهب اإلمامية، فقد نصوا عىل أنه ) 

  بل  منفعة  يكون  أو   عيناً   يكون  أو  ماالً   يكون   أن  يشرتط  ال   انه  كام.  القلة   ناحية   ومن  الكثرة  ناحية

  أو  كدار   لعي   منفعة   أو   ديناً   كان  أو   عيناً   كان  سواء   صداقاً   جيعل  أن   يصح   املسلم   يملكه   ما   كل

  عمل   كل   من  ذلك  ونحو  فن  او  علم   أو   صنعة   كتعليم   منفعة   جعله  يصح  كام  حيوان   أو  عقار

 كحق  واالنتقال   للنقل   القابلة  املالية  احلقوق   يف   الصداق   جعل   صحة   أيضاً   الظاهر   بل ،  حملل

  (2)(  كثرياً  أو كان قلياًل  الزوجان عليه  ترىض  ما  انه األخبار يف ورد  ولذا ،مثاًل  التحجري

قد أجاز ابن حزم كذلك أن يكون صداقا كل ما له نصف قل  فوهو مذهب الظاهرية،  

كتعليم    ،وكذلك كل عمل حالل موصوف  ، أو كثر، ولو أنه حبة بر أو حبة شعري أو غري ذلك

يشء من القرآن أو من العلم أو البناء أو اخلياطة أو غري ذلك إذا تراضيا بذلك، وقد استدل ابن 

 :(3)حزم عىل ذلك بام ييل 

)النساء:   إطالق اآليات الواردة يف املهر، كام قال تعاىل: ﴿ َوآُتوا النَِّساَء َصُدَقاهِتِنَّ نِْحَلًة ﴾ .1

ْقُتُموُهنَّ ِمْن َقبِْل  (، وقال تعاىل ﴿ وآتوهن أجورهن ب4 املعروف ﴾ وقال تعاىل: ﴿ َوإِْن َطلَّ

 
 .  9/90املحىل:   (1)

 .. 4:  31. وجواهر الكالم 439اجلامع للرشائع :      ( 2) 

 .  9/90انظر :املحىل:   (3)
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َفَرْضُتْم ﴾)البقرة:   َما  َفنِْصُف  َفِريَضًة  َفَرْضُتْم هَلُنَّ  َوَقْد  وُهنَّ  مَتَسُّ (، فلم يذكر اهلل  237َأْن 

تعاىل يف يشء من كتابه الصداق، فجعل فيه حدا بل أمجله إمجاال، مع أنه لو أراد أن جيعل  

 وال أغفله.  داق حدا ال يكون أقل منه ملا أمهله،للص

أدائه .2 إجياب  يف  الصداق  أمر  عظم  إنام  تعاىل  اهلل  رضاها   ، أن  بغري  أخذه  وذلك    ،وحتريم 

ة     ، موجود يف كل حق سواء كان كثريا أو قليال  كام قال اهلل تعاىل: ﴿ َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

ا َيَره َوَمْن َيْعَمْل ِمْثقَ  ا َيَره﴾)الزلزلة:  َخرْيً ة  رَشًّ أنه قال: )اتقوا    (،وقد صح عنه  8،  7اَل َذرَّ

كذلك قوله:    مع أنه ال عظيم أعظم من اتقاء النار، وصح عنه    (1)   النار ولو بشق مترة( 

 ( 2)  )من حلف عىل منربي بيمي آثمة وجبت له النار وإن كان قضيبا من أراك(

:)التمس ولو  شرتاط أن يكون متقوما، ومنها قوله  األحاديث الواردة يف املهر بدون ا .3

يشء؟ قال: نعم    فقال: أمعك من القرآن  ، خامتا من حديد؟(، فالتمس الرجل فلم جيد شيئا 

كذا  وسورة  كذا  القرآن  ،سورة  من  معك  بام  زوجناكها  قد  ابن  (3)قال:  قال   ،

التواتر من طريق الثقات(، وال بأس   أن نذكر هنا  حزم:)واحلديث مشهور ومنقول نقل 

قول ابن حزم مع ما فيه من احلدة التي ال نوافقه عليها، ولكن نوافقه عىل رده عىل ما تأولوا  

:)فاعرتضوا يف هذا فقال:   به احلديث، قال ابن حزم بعد سياقه لروايات احلديثـ  بترصفـ 

  أو ثالثة   ، خامتا من حديد، مزينا يساوي عرشة دراهم من فضة   إنام كلفه رسول اهلل  

ألهنا جماهرة بام مل يكن    ،دراهم من فضة خالصة، فقول يضحك الثكىل وييسء الظن بقائله

 
 .  1/478، الدارمي:  2/39، النسائي: 704/ 2، مسلم: 2/513البخاري:    (1)

قال ابن حجر: رواه أمحد وابن ماجة واحلاكم بلفظ:» ال حيلف عىل هذا املنرب عبد وال أمة عىل يمي آثمة    (2)

، أبو داود: 10/176، وانظر: البيهقي:3/229ولو عىل سواك رطب إال وجبت له النار«، تلخيص احلبري:  

 .  2/779، ابن ماجة: 3/221

 سبق خترجيه.     (3)
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وال خلقه اهلل عز وجل قط يف العامل أن تكون حلقة من حديد وزهنا درمهان تساوي    ،قط 

ما ذكروا وال سيام يف املدينة، وقد علم كل ذي حظ من التمييز أن مرورهم ومساحيهم  

النخل   ، وشوافرهم وفؤوسهم لقطع احلطب   ، حلفري األرض وحصاد    ، ومناجلهم لعمل 

للحرث  ، الزرع للزرج   ، وسككهم  ورماحهم  ، ونومزابرهم  من    ، ودروعهم  ذلك  كل 

 (1)هبذه الكذبة السخيفة؟( حديد فمن أين استحلوا أن خيربوا عن النبي 

مالك .4 بن  أنس  اهلل    عن  لرسول  قال  عوف،  بن  الرمحن  عبد  من  أن  امرأة  تزوجت   :

: كم سقت إليها؟ قال: وزن نواة من ذهب فقال له رسول  األنصار، فقال له رسول اهلل  

مل ولو بشاة، قال أنس:وذلك دانقان من ذهب، وقد حدد ابن حزم قيمة ذلك يف  أو اهلل 

فالدانقان، وزن ثلث درهم    - وهو األندليس    -عرصه بأن الدانق: سدس الدرهم الطربي  

قتادة عن أنس يف    ،أندليس الرواية يف ذلك عن  الذهب، وكذب  املثقال من  وهو سدس 

دراهم، بثالث  قومت  أهنا  املذكورة  وال    النواة  ساقط  احلديث  رواة  أحد  حجاج  ألن 

 يعارض بروايته رواية عبد الرزاق.  

قال: )لو رضيت بسواك من أراك لكان مهرا(، وعن    فعن ابن عباس  ،أن هذا قول السلف  .5

اخلدري سعيد  إذا    أيب  كثريه  أو  ماله  بقليل  يتزوج  أن  جناح  أحد  عىل  )ليس  قال:  أنه 

قال: )من أعطى يف صداق امرأة ملء حفنة    استشهدوا وتراضوا(، وعن جابر بن عبد اهلل 

أو   ،من سويق أو متر فقد استحل(،وعن عطاء، أنه قال يف الصداق: أدنى ما يكفي: خامته

ثوب يرسله، وقال عمرو بن دينار: أدنى الصداق ما تراضوا به، وقال سعيد بن املسيب:  

ابن ابنته  زوج  أنه  املسيب  بن  له، وعن سعيد  أصدقها سوطا حلت  له:    ،أخيه  لو  فقيل 

أنه كان يقول يف الصداق: هو عىل ما تراضوا    أصدق؟ فقال: درمهي، وعن احلسن البرصي

وال يؤقت شيئا، وقال: ما تراضوا به عليه فهو صداق، وعن حييى    ، عليه من قليل أو كثري

 
 .  9/478املحىل:    (1)
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 .(1) بن سعيد األنصاري أنه قال: حيل املرأة ما رضيت به من قليل أو كثري

 الرتجيح: 

املهر هدية   اعتبار  الكثرية يف  اآلثار  لتواتر  الثاين  القول  املسألة هو  أن األرجح يف  نرى 

هلذا  أكثر  أدلة  وسنرى  لذلك،  رشعي  حتديد  غري  من  لزوجه  الرجل  يقدمها  واجبة  رمزية 

الرتجيح يف حملها عند ذكر احلد األدنى للمهر، والقول هبذا يتفق مع مقصد الرشيعة من الزواج 

بينه وبي سائر املعاوضات، فالصداق ـ كام ذكرنا سابقا ـ ليس عوضا، بل هو نحلة  والتفريق  

وعربون مودة يزيد يف الصلة بي الرجل وزوجه، وأن العربة فيه برضا الطرفي، فعن عامر بن 

: )أرضيت من نفسك فقال رسول اهلل    ، تزوجت عىل نعلي   ، أن امرأة من بني فزارة  ،ربيعة

 .(2) ت: نعم، فأجازهومالك بنعلي؟ قال

 حكم اعتبار حتفيظ القرآن الكريم صداقا:  

 :(3) بناء عىل ما سبق، اختلف الفقهاء يف اعتبار حتفيظ القرآن الكريم صداقا عىل قولي

: عدم جواز جعل حتفيظ القرآن الكريم صداقا، وهو قول احلنفية واملالكية  القول األول 

 واستدلوا عىل ذلك بام ييل:    يف املشهور عندهم وأمحد يف رواية عنه،

أن الزوجة ال يمكن استباحتها إال باألموال لقوله تعاىل: ﴿ َوُأِحلَّ َلُكْم َما َوَراَء َذلُِكْم َأْن   .1

َفآُتوُهنَّ   ِمنُْهنَّ  بِِه  اْسَتْمَتْعُتْم  َفاَم  ُمَسافِِحَي  َغرْيَ  حُمِْصنَِي  بَِأْمَوالُِكْم  َفِريَضًة  َتْبَتُغوا  ُأُجوَرُهنَّ 

 (، وذكر اهلل الطول يف الزواج، والطول املال، والقرآن ليس بامل. 24﴾)النساء: 

 أو يتعوض به يشء من أمور الدنيا، فعن عبادة  ،هنى أن يؤكل بالقرآن   أن رسول اهلل   .2

 
 .  9/450انظر هذه اآلثار بأسانيدها يف املحىل:   (1)

الرتمذي:     (2) صحيح،  حسن  حديث  الرتمذي:  نيل 3/420قال  تصحيحه،  يف  خولف  وقد   ،

 .  3/445، أمحد: 7/138، وانظر: البيهقي: 6/309األوطار:

 .  7/163، املغني :3/16رشح معاين اآلثار:    (3)
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عىل أن أقبلها   ،فأهدى إيل رجل منهم قوسا   ،قال: )كنت أعلم ناسا من أهل الصفة القرآن

فقال إن أردت أن يطوقك اهلل هبا طوقا من     سبيل اهلل. فذكرت ذلك لرسول اهلل  يف

  ، وال تأكلوا به  ، وال جتفوا عنه ، : )اقرؤوا القرآن وال تغلوا فيه، وقال (1) فاقبلها(  ،النار

به( تستكثروا  قوما  وقال  ،  (2)   وال  بعدكم  من  فإن  به،  اهلل  واسألوا  القرآن،  )اقرؤوا   :

،ونحن  قال: خرج علينا رسول اهلل    وعن جابر  ،(3)  يسألون به الناس(  يقرؤون القرآن

نقرأ القرآن، وفينا األعرايب والعجمي، فقال: اقرؤوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه  

يقام القدح يتأجلونه(4)كام  قال: كنت أختلف إىل رجل    ، وعن أيب(6) (5) ، يتعجلونه وال 

  ة قد احتبس يف بيته أقرئه القرآن، فيؤتى بطعام ال آكل مثله باملدينة، مسن قد أصابته عل

فقال: )إن كـان ذلك الطعام طعامه وطعم أهله،    فحاك يف نفيس يشء، فذكرته للنبي  

 ( 7)  فكل منه، وإن كان بحقك فال تأكله(

املراد يف احلديث، وإنام معناه   .3 املهر  الكريم ليس هو  القرآن  بربكة ما معك من  أن حتفيظ 

وليس فيه داللة    ، القرآن، أو بسبب ما معك من القرآن، أو من أجل أنك من أهل القرآن

 
 .  6/125البيهقي:   (1)

، وانظر: 8/36قال ابن حجر: رواه الطرباين واللفظ له وأمحد ورجاهلام رجال الصحيح، جممع الزوائد:     (2)

 .  8/344، املعجم األوسط:3/428، أمحد: 2/17البيهقي: 

 .  2/29، ضعفاء العقيل: 18/166املعجم الكبري:   (3)

يء أقوام يقيمونه أي يصلحون ألفاظه وكلامته القدح وهو السهم قبل أن يراش، ومعنى احلديث، أنه سيج     (4)

الرياء  املبالغة ألجل  القراءة كامل  يبالغون يف عمل  القدح أي  يقام  ويتكلفون يف مراعاة خمارجه وصفاته كام 

 .  3/42والسمعة، عون املعبود:

 يتعجلونه: أي ثوابه يف الدنيا ،وال يتأجلونه بطلب األجر يف العقبى، بل يؤثرون العاجلة عىل اآلجلة.     (5)

 .  2/539، شعب اإليامن: 3/397، أمحد: 1/220ابو داود:    (6)

 .  6/25قال الشوكاين: أخرجه األثرم يف سننه، نيل األوطار:   (7)
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عىل أنه جعله مهرا، ونفس التأويل محلوه عىل حديث أيب طلحة حي تزوج أم سليم عىل  

وإنام   ،. فلم يعتربوا اإلسالم مهرا يف احلقيقة (1) فحسنه(  ،  إسالمه فذكرت ذلك للنبي  

، وقد ذكر ابن حزم أهنم استدلوا بام  (2)أي تزوجها إلسالمه  ، ناه تزوجها عىل إسالمهمع

ثم قال:    ، امرأة عىل سورة من القرآن  روي عن أيب النعامن األزدي قال: زوج رسول اهلل  

مهرا   بعدك  ألحد  يكون  قال  (3)ال  الضعف،  ظاهرها  أخرى  زيادة  القرطبي  وذكر   ،

:من ينكح  ما احتج به مالك وغريه، وفيه: فقال رسول اهلل  القرطبي:)وفيه زيادة تبي  

هذه؟ فقام ذلك الرجل، فقال: أنا يارسول اهلل،فقال: ألك مال؟ قال: ال يارسول اهلل، قال:  

قد    فهل تقرأ من القرآن شيئا؟ قال: نعم سورة البقرةوسورة املفصل، فقال رسول اهلل  

قك اهلل عوضتها، فتزوجها الرجل عىل ذلك(،  أنكحتكها عىل أن تقرئها وتعلمها، وإذا رز 

وهذا نص ـ لو صح ـ يف أن التعليم ال يكون صداقا، قال الدارقطني: تفرد    قال القرطبي:

 .(4)به عتبة بن املوطأ وهو مرتوك احلديث

قام   .4 فإنام  القرآن،  من  شيئا  إنسانا  علم  من  فكل  كفاية،  فرض  الكريم  القرآن  تعليم  أن 

أن جيوز  فكيف  تعليم    بفرض،  عىل  التزويج  جلاز  ذلك  جاز  ولو  للبضع،  عوضا  جيعل 

اإلسالم، وهو باطل، ألن ما أوجب اهلل تعاىل عىل اإلنسان فعله، فهو متى فعله فعله فرضا،  

فال يستحق أن يأخذ عليه شيئا من أعراض الدنيا، ولو جاز ذلك جلاز للحكام أخذ الرشى  

 
 .  2/196احلاكم:    (1)

 .  21/119، التمهيد:3/17 اآلثار :انظر:رشح معاين   (2)

املربع:       (3) الروض  باحلديث يف:  فيه ثالث 3/107استدل   ، ابن حزم: هذا خرب موضوع  فيه  ، وقد قال 

عيوب: أوهلا أنه مرسل ، وال حجة يف مرسل ، إذ رواه شعبة عن أيوب، والثاين: أن أبا عرفجة الفايش جمهول 

 ..  9/499النعامن األزدي جمهول أيضا ال يعرفه أحد، املحىل: ال يدري أحد من هو، والثالث: أن أبا 

 .  5/135تفسري القرطبي:    (4)
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 .(1)عىل احلكم، وقد جعل اهلل ذلك سحتا حمرما 

البيع عىل التعليم، ألن اإلجارات ال جتوز إال ألحد   .5 القياس عل عدم صحة اإلجارة أو 

إذا   إما عىل عمل بعينه كخياطة ثوب وما أشبهه، وإما عىل وقت معلوم، وكان  معنيي: 

استأجره عىل تعليم سورة فتلك إجارة ال عىل وقت معلوم، وال عىل عمل معلوم، وإنام 

وقد يفهم بقليل التعليم وكثريه يف قليل األوقات وكثريها، وكذلك  استأجره عىل أن يعلم،

لو باعه داره عىل أن يعلمه سورة من القرآن، مل جيز للمعاين التي ذكرناها يف اإلجارات،  

به   متلك  ال  أن  ذلك  من  فأوىل  األموال،  والأعيان  املنافع  به  يملك  ال  التعليم  كان  وإذا 

 .(2) األبضاع

 كريم ال جيوز أن يقع إال قربة لفاعله.  أن حتفيظ القرآن ال .6

: جواز جعل حتفيظ القرآن الكريم صداقا للمرأة، وهوقول الشافعية، وهو  القول الثاين 

، وأمحد يف رواية عنه، قال ابن عبد الرب:)وأكثر أهل العلم  (3)خالف املشهور عند بعض املالكية

   (4) ال جييزون ما قال الشافعي(

  من   ء   يش   أو   القرآن   من   آية   تعليم   عيل   العقد   جيوز):  النهاية  يف  قالوهو قول اإلمامية،  

، ومن الروايات الواردة يف هذا عن   (5)(مقّدرة  قيمة   و   معّي   أجر   له  ذلک  ألنّ   واآلداب   احلكم

 
 .  3/91أحكام القرآن للجصاص:   (1)

 .  5/134حكى هذا الدليل القرطبي عن الطحاوي: تفسري القرطبي:    (2)

قال الزرقاين: روي عن مالك هذا التفسري( أن يعلمها ما معه من القرآن أو مقدارا ما منه فيكون ذلك      (3)

رواه عنه ابن مرض األندليس واحتج شيوخنا العراقيون هبذا احلديث عىل أن منافع األعيان يصح أن )صداقها 

 . 3/286تكون عوضا عن البضع ،انظر: املنتقى:

 .  21/120التمهيد:    (4)

 .469النهاية:      ( 5) 
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  أحّب  ما ) : فقال اهللّ  كتاب من سورة يعّلمها  أن  عيل  امرأة  تزّوج   رجل  عنع أنه سئل  جعفر  أيب

  ال:  فقال   زبيبا؟  أو   مترا   يعطيها   أن  أجيوز :  قلت،  شيئا   ويعطيها   ،السورة   يعّلمها   حّتي   يدخل   أن

  (1)(كان ما   كائنا  به رضيت  إذا بذلك بأس

 : ومن األدلة عىل ذلك

زوج ذلك الرجل تلك املرأة عىل تعليمه إياها    أن احلديث الثابت ورد بأن رسول اهلل   .1

 سورا سامها. 

 أن تعليم القرآن يصح أخذ األجرة عليه، فجاز أن يكون صداقا. .2

أنه ال وجه لقول من قال: إن ذلك كان من أجل حرمة القرآن، ومن أجل كونه من أهل   .3

شيئا، ثم قال له التمس  : التمس  القرآن، ألن يف احلديث ما يبطل هذا التأويل، فقد قال  

ولو خامتا من حديد، ثم قال له: هل معك من القرآن يشء؟ فقال: سورة كذا، فقال: قد  

 زوجتكها بام معك من القرآن، أي بأن تعلمها تلك السورة من القرآن. 

وهذا ال حجة هلم فيه    ، فلم يكن هلا مهر غريه  ، عىل أن يسلم  أن أبا طلحة تزوج أم سليم  .4

اهلل    لوجهي،أحدمها: رسول  هجرة  قبل  كان  ذلك  قديم    ،بمدة  أن  طلحة  أبا  ألن 

ومل يكن نزل إجياب إيتاء النساء صدقاهتن به. الثاين:    ،من أول األنصار إسالما   ، اإلسالم

 علم ذلك.  أنه ليس يف ذلك اخلرب أن رسول اهلل 

ْم يِف َرُسوِل اهللَِّ ُأْسَوٌة  أن اعتبار اخلصوصية يف ذلك يتناىف مع قول اهلل تعاىل: ﴿ َلَقْد َكاَن َلكُ  .5

َكثِرًيا﴾  َواْلَيْوَم اآْلِخَر َوَذَكَر اهللََّ  (، فكل ما فعله  21)األحزاب:    َحَسنٌَة ملَِْن َكاَن َيْرُجو اهللََّ 

واملانع من    ، ، فالفضل لنا واألجر واإلحسان يف أن نفعل كام فعل ائتساء بهرسول اهلل  

فال حيل أن   أو سنة ثابتة بأنه خصويص لرسول اهلل  إال أن يأيت نص قرآن    ، ذلك خمطئ 

 يعمل به حينئذ. 

 
 . 2من أبواب املهور، احلديث  1الباب  15الوسائل:      ( 1) 
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أنه ال يصح استدالهلم بنصف الصداق الوارد يف اآلية، يف حال الطالق قبل الدخول، ألنه   .6

  ، وال سبيل هلا إليه  ،إن كان قد علمها السورة التي أصدقها تعليمها فقد استوفت صداقها 

وهذا ال حيرم    ،فقط  يعلمها إياه فعليه أن يعلمها نصفها وإن كان مل    -ألنه عرض قد انقىض  

 وقد كلم أمهات املؤمني الناس.  - يعني تعليم امرأة أجنبية   -عىل أحد  

   الرتجيح: 

نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذكره أصحاب القول الثاين لصحة احلديث الوارد يف  

مل يذكر    س مطلقا، ألن النبي  ذلك، ولكن ذلك يبقى مربتبطا بحال حلاجة والرضورة، ولي 

له القرآن الكريم كمهر يقدمه هلا إال بعد علمه بفاقته الشديدة، أو أن يكون ذلك برغبة منها،  

وتأليفا  اخلالف،  يستحب خروجا من  ذلك،  ولكنه مع  احلرية يف حتديده،  وهلا  فاملهر حقها، 

 من ترشيع املهر. لقلبها أن يقدم هلا من اهلدايا باسم املهر ما ترس له النساء، ألنه املقصد األصيل 

أما ما استدل به املخالفون من اآلية، فإن تفسري اآلية حمل نزاع بي العلامء، واألكثر عىل  

الوجه، بل لو   أهنا منسوخة، فلذلك ال يصح االستدالل هبا عىل هذا  أو  املتعة،  أهنا يف زواج 

ا ما يشرتطه الويل  فرض صحة االستدالل هبا، فإنه يمكن توجيهها عىل أن املراد من األموال فيه

أو املرأة، وال خالف يف وجوبه أما يف حال عدم اشرتاطه، أو اشرتاط املنافع، فإهنا جتب بإجياب  

 الويل أو املرأة. 

ثم إن املال ما يمتلك، وله قيمة، وال حرج يف اعتبار القرآن لذلك من باب املجاز نوعا 

 ري مما يدل عىل ذلك.  من املال، بل هو أغىل املال، ويف النصوص الرشعية الكث 

أما ما ذكروه من النصوص واستدلوا به من النهي عن األكل بالقرآن الكريم، فنحن  

لتضعيف   حاجة  نرى  وال  هنا،  رجح  ما  وبي  بينه  تناقضا  نرى  وال  به،  ونقول  له،  نسلم 

األحاديث، فهي من الكثرة بحيث يقوي بعضها بعضا، وقد حاولنا أن نجمع الكثري منها غري  

ي بام رسد يف كتب الفقه، ولكنا مع ذلك ال نراها متعلقة هبذا املوضوع، ألن املهر ليس  مكتف
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ثمنا حتى تعترب فيه املالية، وليس عوضا كسائر املعاوضات حتى حيرم استغالل القرآن خلدمة  

تلك املعاوضة، بل هو كام ذكرنا نوع صلة مادية تربط بي املرأة وزوجها، فلذلك كان القرآن 

 ما يوثق هذه الرابطة. أرشف  

تنزيل   يصح  ال  ذلك  فإن  بالقرآن،  أكال  هلا  مهرا  القرآن  املرأة  تعليم  اعترب  ولو  حتى 

ألن األكل أكالن: أكل    ،األحاديث السابقة عليه، قال ابن حزم:)لو صح مل تكن هلم به حجة

بباطل  ،بحق حسن  ، وأكل  بحق  اهلل    ، فاألكل  رسول  املدينة    وقد مىض  إىل    - وأصحابه 

وينفق األنصار عليهم، قال اهلل    ، يعلمون األنصار القرآن والدين  - كمصعب بن عمري وغريه  

وا َوهللَِِّ َخَزائُِن السَّ  ِذيَن َيُقوُلوَن اَل ُتنِْفُقوا َعىَل َمْن ِعنَْد َرُسوِل اهللَِّ َحتَّى َينَْفضُّ اَمَواِت  تعاىل:﴿ ُهْم الَّ

(، فأنكر اهلل تعاىل عىل من هناهم عن النفقة  7اَل َيْفَقُهون﴾)املنافقون:َواأْلَْرِض َوَلكِنَّ املُْنَافِِقَي  

 أشد النكري(  عىل أصحاب رسول اهلل 

كقوله   أخرى،  بنصوص  معارضة  فإهنا  األحاديث  تلك  صحة  فرضت  يف    ولو 

  (1) احلديث املشهور:)إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب اهلل عز وجل( 

سلم يف هذا املوضع كام ال تسلم يف أكثر املواضع، لعدم  أما دعوى اخلصوصية، فال ت

الدليل عليها، ولو ترك القول هبا ملن شاء أن يقول لبطلت السنة، وبطل معها اإلسالم مجيعا 

قال ابن عبد الرب:)دعوى التعليم عىل احلديث دعوى باطل ال يصح، وتأويل الشافعي عىل ما  

 ( 2)  خلصوص فضعيف ال وجه له، وال دليل عليه(ذكرنا يف هذا الباب حمتمل، فأما دعوى ا

أما قياس املهر عل اإلجارة والبيع كام ذكره الطحاوي، فال يصح باعتبار املهر ليس من  

عقود املعاوضات، بل هو نحلة يقدمها الرجل لزوجه، ولو فرض ذلك، فإنه ال حرج يف أن 

 
ابن حبان:  2/795البخاري:       (1) البيهقي:  11/546،  الدارقطني:  1/430،  اإليامن:  3/65،  ، شعب 

2/536  . 

 .  21/120التمهيد:    (2)
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ريا، ثم يوفيه أجره علام ينتفع به، إذا  جيعل الرجل مبلغا من املال أو أن يبيع داره، أو يستأجر أج 

ما تراضيا عىل ذلك، وال عربة يف ذلك بطول الوقت وقرصه، وال حرج أن ال نسمي هذا العقد 

   بيعا أو إجارة أو جعالة ألن العربة يف العقود باحلقائق واملعاين ال باأللفاظ واملباين.

عله مهرا، فإن جعله مهرا حيوله  أما اعتبار تعليم القرآن فرضا كفائيا، فلذلك ال يصح ج

أو   بالعموميات  متعلقة  الكفائية  الفرضية  أن  مع  العينية،  الفرضية  إىل  الكفائية  الفرضية  من 

القرآن  الرجل زوجته  أحد بوجوب حتفيظ  يقل  فلم  إليها دون غريها،  التي حيتاج  التفاصيل 

 الكريم ال بعضه، وال كله. 

املقاصدية من جعل املهر قر  الغاية  التي  أما  الروحية  املعاين  آنا، فهي غاية جليلة تؤكد 

يريدها اإلسالم من الزواج، فليس مقصد الزواج يف اإلسالم شهوة تنطفئ، أو أجياال تنشأ، أو  

غري ذلك فقط، بل إن قمتها هي يف الرتقي الروحي للزوجي، ورحلة اجلميع إىل اهلل، وما أمجل  

 كالم اهلل. أن يكون عربون تلك الرحلة القرآن الكريم 

 القدر الواجب من اإلصداق بالقرآن: 

اتفق القائلون بجواز اعتبار القرآن الكريم صداقا عىل أنه ال بد من تعيي ما حيفظها إياه  

كام اتفقوا عىل وجوب حتفيظها القدر املتفق    ،ألن السور واآليات ختتلف   ،من السور واآليات

واتفقوا عىل أهنم إذا رشطوا قراءة معينة جيب عليه أن حيفظها هذه    ،(1) عليه من السور واآليات

فإن خالف وعلمها قراءة أخرى غريها فمتطوع، ويلزمه تعليمها القراءة املتفق عليها   ،القراءة 

 يي القراءة التي يعلمها وفقا هلا أم ال عىل قولي: عمال بالرشط، ولكنهم اختلفوا هل يشرتط تع

 
اشرتط الشافعية أن حيفظها عىل األقل أقرص سورة من القرآن وهي الكوثر ثالث آيات فصاعدا ليكون       (1)

قدر ما خيتص به اإلعجاز فإن كان أقل مل جيز ألنه ال خيتص به اإلعجاز وتعي القرآن يقتضيه ،أسنى املطالب: 

3/215  . 
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األول  وهو  القول  األخرى،  القراءة  مناب  تنوب  قراءة  كل  ألن  ذلك  اشرتاط  عدم   :

احلنابلة،   الوجهي عند  أحد  الشافعية وهو  اإلمامية،  مذهب مجهور  قول  واستدلوا عىل وهو 

خيتلفون يف القراءة أشد من اختالف  مل يعي للمرأة قراءة معينة، وقد كانوا    ذلك بأن النبي  

 . (1) القراء اليوم، فيعلمها ما شاء من القراءات املتواترة

الثاين  ختتلفالقول  األغراض  ألن  بعينها  قراءة  تعيي  جيب  أنه  كذلك    ، :  والقراءات 

ونقل عن البرصيي من الشافعية أنه يعلمها ما غلب عىل   ،فمنها صعب ومنها سهل  ، ختتلف

 وإن مل يكن فيها أغلب علمها ما شاء من القراءات.  ، قراءة أهل البلد

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو تعليمها أي قراءة قرآنية متواترة، وال حرج يف ذلك، ألنه  

فة، فاملستحب أن خيتار هلا أيرس األداءات،  ال يصح التفضيل بي القراءات، أما األداءات املختل

 وذلك يكون غالبا مما أخذ به أهل البلد. 

 حكم جعل صداق الكتابية تعليمها القرآن: 

اإلنجيل،ألنه   أو  التوراة  من  تعليمها  الكتابية  مهر  جيعل  أن  حرمة  عىل  الفقهاء  اتفق 

 القرآن صداقا عىل قولي: ، واختلفوا يف جواز جعل تعليمها (2) منسوخ مبدل حمرم

األول  الشافعية، واستدلوا عىل  القول  يتوقع إسالمها، وهوقول  إذا كان  ذلك  : جواز 

َي اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكاَلَم اهللَِّ ُثمَّ َأْبلِْغُه َمْأَمنَُه  تعاىل: ذلك بقوله  
كِ ﴿ َوإِْن َأَحٌد ِمْن املرُْْشِ

ُْم قَ   ( 6ْوٌم اَل َيْعَلُموَن﴾)التوبة: َذلَِك بَِأهنَّ

 
 .  7/164املغني:   (1)

 .  5/263الفروع :   (2)



 
45 

: عدم جواز ذلك وأن هلا مهر املثل، وهو قول احلنابلة، واستدلوا عىل ذلك  القول الثاين 

، وذلك خمافة أن تناله أيدهيم فالتحفيظ  (1)   : )ال تسافروا بالقرآن إىل أرض العدو(  بقوله

 أوىل أن يمنع منه. 

 الرتجيح: 

مع مراعاة ما ذكرناه يف اجلزء السابق من  قول األول،  نرى أن األرجح يف املسألة هو ال

حكم الزواج بالكتابيات، وهو اقتصاره عىل الرضورة والطمع يف إسالمها، أو أن يكون زواجا 

 مؤقتا. 

نرى استحباب تعليمها القرآن الكريم سواء جعل ذلك مهرا أو مل جيعل،  ويف هذه احلالة  

: )ال تسافروا بالقرآن إىل أرض العدو(، فاستدالل    بقوله أما االستدالل عىل النهي عن ذلك  

   . ( 2) :)خمافة أن يناله العدو(، ويقصد بذلك انتهاك حرمته  غري صحيح، فقد علل ذلك بقوله  

ويوافق هذا أن اإلمجاع ورد عىل مفهوم هذا احلديث يف حال اخلوف عىل املصحف من  

أ الفقهاء  الرب:)وأمجع  عبد  ابن  قال  الرسايا االنتهاك،  العدو يف  أرض  إىل  بالقرآن  يسافر  ن ال 

 ( 3)  والعسكر الصغري املخوف عليه(

أما يف غري ذلك، وحال عدم اخلوف فقد اختلفوا يف جواز ذلك يف العسكر الكبري املأمون  

ومل يفرق بي العسكر الكبري والصغري،    عليه، فقال مالك: ال يسافر بالقرآن إىل أرض العدو،

 
ن     (1) البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة من قال يف  الراية:: رواه اجلامعة إال الرتمذي، فأخرجه  صب 

الراية:  العدو«، نصب  يناله  أن  » خمافة  فيه  ماجة  وابن  داود  أبو  ،وزاد  ابن عمر  نافع عن  مالك عن  حديث 

 .  3/1491، وانظر:مسلم :3/383

 .  1/376رشح العمدة:   (2)

 .  15/254التمهيد:   (3)
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: يكره أن يسافر بالقرآن إىل أرض العدو إال يف العسكر العظيم فإنه ال بأس  وقال أبو حنيفة

 بذلك.

املودة والرمحة ليست جيش   بينهام عرى  التي اختارها زوجة، وتألفت  املرأة  ونرى أن 

عدو خياف عليها انتهاك حرمة املصحف، وليست دارمها بدار حرب، ولو كانت كذلك ملنع 

 من إدخال املصحف إىل بيته. 

ومن هذا الباب اختالف الفقهاء يف جواز تعليم الكافر القرآن، فمذهب أيب حنيفة أنه  

ال بأس بتعليم احلريب والذمي القرآن والفقه، وقال مالك: ال يعلمون القرآن وال الكتاب، بل  

 كره رقية أهل الكتاب، وعن الشافعي روايتان أحدمها الكراهة واألخرى اجلواز. 

ي قرب فقه أيب حنيفة من حتقيق األمر باجلهاد بالقرآن الذي نص  ونرى يف كلتا املسألت

َكبِرًيا﴾)الفرقان: ِجَهاًدا  بِِه  َوَجاِهْدُهْم  اْلَكافِِريَن  ُتطِْع  َفاَل   ﴿ تعاىل:  قوله  يف  وقوله  52عليه   )

كَِي اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكاَلَم   ُْم  تعاىل: ﴿ َوإِْن َأَحٌد ِمْن املرُْْشِ اهللَِّ ُثمَّ َأْبلِْغُه َمْأَمنَُه َذلَِك بَِأهنَّ

َيْعَلُموَن﴾)التوبة:  اَل  به،  6َقْوٌم  ماجاء  إىل  الدعوة  وحتفيظه  القرآن  تعليم  من  الغرض  (، ألن 

قوله   وبينه بحجة  بينهم  بالقرآن، واحلجب حتول  الزوجة  أو  الذمي،  أو  احلريب  يؤمن  وكيف 

ُكونَ  :)ال يمس القرآن إال طاهر( أو أن (، أو قوله  28 َنَجٌس ﴾)التوبة:تعاىل: ﴿ إِنَّاَم املرُْْشِ

من تنزيه القرآن وتعظيمه إبعاده عن األقذار والنجاسات، ويف كونه عند أهل الكفر تعريض له  

 لذلك وإهانة له. 

وختالف   أوال،  الرشعية  املقاصد  ختالف  واالستدالالت  الفهوم  هذه  كل  أن  ونرى 

إىل أهل الكتاب املحاربي ال الذميي بكتب فيها قرآن،   فقد كتب  النصوص الرصحية ثانيا،

أهل النواحي بسم اهلل الرمحن الرحيم، وقد قال ابن عبد الرب:)فإن   وكان يكتب يف صدر كتبه إىل
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قال قائل أفيجوز أن يكتب املسلم إىل الكافر كتابا فيه آية من كتاب اهلل، قيل له: أما إذا دعي إىل  

 (1) كانت رضورة إىل ذلك فال بأس به(  اإلسالم، أو

وإذا      ثم أورد حديث أيب سفيان يف قصة هرقل وحديثه، وفيه: فقرأ كتاب رسول اهلل 

فيه:)بسم اهلل الرمحان الرحيم، من حممد عبد اهلل ورسوله إىل هرقل عظيم الروم، سالم عىل من 

م وأسلم يؤتك اهلل أجرك مرتي،  أما بعد، فإين أدعوك بدعاية اإلسالم، أسلم تسل اتبع اهلدى،

 َبْينَنَا َوَبْينَُكْم َأالَّ َنْعُبَد    فإن توليت فعليك إثم األريسيي،
 
و﴿ َياَأْهَل اْلكَِتاِب َتَعاَلْوا إىَِل َكلَِمة  َسَواء

َك بِِه َشْيًئا َواَل َيتَِّخَذ َبْعُضنَا َبْعًضا َأْرَباًبا ِمْن ُدونِ  ْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا   إِالَّ اهللََّ َواَل ُنرْشِ اهللَِّ َفإِْن َتَولَّ

ا ُمْسلُِموَن﴾)آل عمران:  (واآلية الرصحية املذكورة سابقا تنص عىل ذلك، قال القرطبي  64بَِأنَّ

أي سأل   بقتاهلم، ﴿استجارك﴾  أمرتك  الذين  أي من  املرشكي،  أحد من  تفسريها:)وإن  يف 

آن، أي يفهم أحكامه وأوامره ونواهيه، فإن جوارك أي أمانك وذمامك،فأعطه إياه ليسمع القر

 ( 2)  قبل أمرا فحسن، وإن أبى فرده إىل مأ منه وهذا ما ال خالف فيه(

فإن كان هذا الترصف جيوز،بل نؤمر به مع كافر حمارب، فكيف ال جيوز مع الزوجة،  

ولذلك ال نرى حرجا يف عرصنا أن تطبع املصاحف بلغات العامل املختلفة لتنرش يف مجيع ديار  

احلرب والذمة، معربة ومرتمجة، بل نرى وجوب ذلك القتضاء الدعوة هذا السبيل، والنتفاء  

ال يمكن أن ننرش دين اهلل، ونحن نسرت كتابه يف بيوتنا خمافة أن يدنس، وكيف  حماذير اإلهانة، ف

 واألصنام حتيط هبم من كل النواحي.  أفواههميقرؤونه بملء  والصحابة يدنس، وقد كان 

 حكم املهر املتقوم رشعا بمنفعة: 

 اختلف الفقهاء يف جعل املنافع صداقا عىل قولي: 

 
 .  15/254التمهيد:   (1)

 .  8/76القرطبي:   (2)
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األول  قول  القول  وهو  مطلقا،  مهرا  بمنفعة  رشعا  املتقوم  املال  يكون  أن  جيوز   :

واحلنابلة و  (1)اإلمامية معلوم    ،الشافعية  عمل  عىل  املرأة  الرجل  يتزوج  أن  عندهم  فيصح 

وجيوز أخذ األجرة    ،وبناء دار وتعليم صنعة وغري ذلك من كل ما هو مباح  ،كخياطة ثوب معي 

عليه،بل يصح )أن يصدقها تعليم علم معي من فقه وأدب كنحو ورصف وبيان ولغة ونحوها،  

وشعر مباح معلوم، ولو أنه يتعلمه ويعلمها، وكذا لو أصدقها تعليم صنعة أو كتابة أو خياطة  

تعذر عليه    ، فإن تعلمت ما أصدقها تعليمه من غريه، أو(2)  ثوهبا أو رد قنها من حمل معي(

تعليمها، بأن أصدقها تعليم خياطة فتعذر، لزمته أجرة التعليم، ألنه ملا تعذر الوفاء بالواجب  

 وجب الرجوع إىل بدله. 

 
بناء، أو      ( 1)  قال الطويس يف اخلالف: )جيوز أن يكون منافع احلر مهرا، مثل: تعليم آية، أو شعر مباح، أو 

خياطة ثوب وغري ذلك، مما له أجرة. واستثنى أصحابنا من مجلة ذلك االجارة فقالوا: ال جيوز ذلك، ألنه كان 

الشيخ أيب جعفر حممد بن احلسن بن عيل بن احلسن الطويس    -( )اخلالف-عليه السالم    -موسى  خيتص بذلك  

 ( 366)ص:  04ج 

وقد ورد يف الرواية ما يدل عىل علة ذلك، ما رواه الكليني عن أيب نرص البزنطي، قال: قلت أليب احلسن ع:  

ا }قول شعيب:    َعىَل َأْن َتْأُجَريِن َثاَميِنَ ِحَجج  َفإِْن َأمْتَْمَت َعرْشً
َحَك إِْحَدى اْبنَتَيَّ َهاَتْيِ

َفِمْن ِعنِْدَك   إِينِّ ُأِريُد َأْن ُأْنكِ

يَ   َوَما  احِلِ [، أّي األجلي قيض؟ قال: )الوفاء 27]القصص:    {ُأِريُد َأْن َأُشقَّ َعَليَْك َستَِجُديِن إِْن َشاَء اهللَُّ ِمَن الصَّ

قال: )قبل أن ينقيض(،  انقضائه؟  بعد  أو  قبل أن ينقيض الرشط  أبعدمها عرش سني( قلت: فدخل هبا  منهام 

يها إجارة شهرين جيوز ذلک؟ فقال: )إّن مويس عليه الّسالم قد علم  قلت: فالرجل يتزّوج املرأة و يشرتط ألب

يتزّوج    أّنه سيتّم له رشطه فكيف هلذا بأن يعلم أن سيبقي حتّي يفي؟ وقد كان الرجل عيل عهد رسول اهللّ  

)الوسائل:   احلنطة(  القبضة من  الدرهم وعىل  القرآن وعىل  من  السورة  أبواب   22الباب    15املرأة عيل  من 

 (1ملهور، احلديث ا

 .  3/108الروض املربع:    (2)
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فإن علمها ما أصدقها تعليمه ثم نسيت ما علمه إياها، فال يشء عليه، ألنه قد وفاها،  

ليام، ألن العرف ال يعده تعليام، فإن وإن لقنها اجلميع، وكلام لقنها شيئا نسيته، مل يعتد بذلك تع

ادعى الزوج أنه علمها، وادعت أن غريه علمها، فالقول قوهلا، ألن األصل عدمه،وإن أتاها 

بغريه يعلمها،مل يلزمها قبوله، ألن املعلمي خيتلفون يف التعليم، وقد يكون هلا غرض يف التعليم  

 منه لكونه زوجها. 

تعل وقبل  الدخول،  قبل  طلقها  مثل  فإن  أجرة  نصف  أي  األجرة،  نصف  فعليه  يمها، 

الفتنة،وعليه   تعليمها  يف  يؤمن  فال  منه،  أجنبية  صارت  قد  ألهنا  تعليمه،  أصدقها  ما  تعليم 

بطالقها قبل التعليم، وبعد الدخول كل األجرة الستقرار ما أصدقها بالدخول، وإن كان طلقها 

ن الطالق قبل الدخول يوجب نصف  قبل الدخول بعد تعليمها رجع عليها بنصف األجرة، أل

نصف   وهو  بدله  إىل  الرجوع  جيب  فإنه  متعذر،  التعليم  بنصف  الرجوع  أن  وبام  الصداق، 

األجرة، ولو حصلت الفرقة من جهتها قبل الدخول، وبعد التعليم رجع عليها باألجرة كاملة  

  .(1) لتعذر الرجوع بالتعليم

ن كانت املنفعة التي جعلها صداقا هلا  وقد نص أصحاب هذا القول ـ كذلك ـ عىل أنه إ

جمهولة،كرد آبقها أين كان، وخدمتها فيام شاءت شهرا مل يصح ذلك صداقا، ألنه عوض يف  

 عقد معاوضة، فلم يصح جمهوال كالثمن يف البيع واألجرة يف اإلجارة.

  ، وإن عجز عن خياطته (2)ونصوا عىل أنه إن تلف الثوب قبل خياطته، فعليه أجرة املثل

مع بقائه، فامت ملرض ونحوه، فعليه أن يقيم مقامه من خييطه، وإن طلقها قبل خياطته وقبل  

 
 .  5/60، وانظر: األم:5/131كشاف القناع:   (1)

«، وقد نص الشافعية هنا عىل أنه إذا مات الصبي  5/130هذا ما نص عليه احلنابلة » انظر: كشاف القناع:     (2)

 نفساخ بذلك ثالثة وجوه:الذى استؤجر عىل إرضاعه، أو تلف الثوب الذى استؤجر عىل خياطته، ففي اال

 أنه ال ينفسخ ألنه كاملستويف فأشبه موت العاقدين فإنه ال يوجب الفسخ. .1
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  الدخول فعليه خياطة نصفه، إن أمكن معرفة نصفه، وإال فنصف األجرة، إىل أن يبدل خياطة 

   .(1)أكثر من نصفه، بحيث يعلم أنه قد خاط النصف يقينا 

 ومن أدلة أصحاب هذا القول:  

حكاية عن شعيب مع موسى عليهام الصالة والسالم: ﴿ َقاَل إِينِّ ُأِريُد َأْن  قوله تعاىل   .1

ا َفِمْن ِعنِْدَك   ُأنكَِحَك إِْحَدى اْبنََتيَّ َهاَتْيِ َعىَل َأْن َتْأُجَريِن َثاَمنَِيَة ِحَجج  َفإِْن َأمْتَْمَت َعرْشً

َي﴾)القصص: َوَما ُأِريُد َأْن َأُشقَّ َعَلْيَك َسَتِجُديِن إِْن َشاَء ا احِلِ  ( 27هللَُّ ِمْن الصَّ

 أن منفعة احلر جيوز أخذ العوض عنها يف اإلجارة فجازت صداقا. .2

الثاين  ، وقد فرق احلنفية  (2): عدم اجلواز، وهو قول احلنفية، وقول عند املالكيةالقول 

أو عىل تعليم القرآن، فلم جييزوها،   (3) بي املنافع املتعلقة بالزوج كأن يصدقها خدمته وهو حر

أما لو تزوجها عىل منافع سائر األعيان من سكنى داره وركوب دابته واحلمل عليها وزراعة  

 
بنفسخ ألنه كموت األجري ألن الغرض خيتلف به، وقد نص الشافعي عىل أنه لو أصدقها خياطة   .2

 ثوب فتلف الثوب رجعت إىل مهر املثل وهو حكم باالنفساخ.

استمر العقد وإال ثبت الفسخ، ونرى أن هذا هو أعدل األقوال يف املسألة، انظر: أهنام إن مل يتشاحا يف اإلبدال  

 .  5/244، روضة الطالبي: 4/200الوسيط:

 .  5/130كشاف القناع:   (1)

اختلف املالكية يف جعل املنافع صداقا عىل ثالثة أقوال: كرهه مالك ، ومنعه ابن القاسم، وقال: يفسخ      (2)

بعده ، وأجازه غريمها، وقال أصبغ: إن نقد معه يشء ففيه اختالف ، وإن مل ينقد فهو أشد ،  قبل البناء ، ويثبت  

 .  2/16، بداية املجتهد:3/500فإن ترك مىض عىل كل حال انظر :أحكام القرآن البن العريب: 

ألن   ;دمة  اختلف احلنفية يف حال جعله املهر خدمته، فقيل :جيب مهر املثل ، وقال حممد: جتب قيمة اخل     (3)

املسمى مال إال أنه عجز عن التسليم ملكان املناقضة فصار كالتزوج عىل عبد الغري بخالف تعليم القرآن، وقد  

روي عنهم يف رعي غنمها روايتي ، ومنهم من قال: يصح يف رعي الغنم باإلمجاع ، وإنام اخلالف يف خدمته 

 ..  2/278دائع الصنائع: ، ب2/145هلا.انظر تفصيل اخلالف يف: تبيي احلقائق: 
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ألن هذه املنافع أموال أو    ، أرضه ونحو ذلك من منافع األعيان مدة معلومة صحت التسمية

وإمكان   ،  الزواج متحققةواحلاجة يف  ،التحقت باألموال رشعا يف سائر العقود ملكان احلاجة 

الدفع بالتسليم ثابت بتسليم حماهلا إذ ليس فيه استخدام املرأة زوجها فجعلت أمواال والتحقت  

 باألعيان فصحت تسميتها.  

 ومن األدلة عىل ذلك:  

ىَل َأْن  أن ما استدلوا به من قوله تعاىل:﴿ َقاَل إيِنِّ ُأِريُد َأْن ُأنكَِحَك إِْحَدى اْبنََتيَّ َهاَتْيِ عَ  .1

َثاَمنَِيَة ِحَجج  ﴾)القصص: مل  27َتْأُجَريِن  املقام، ألنه  به يف هذا  ( ال يصح االستدالل 

،وما رشط لألب ال يكون مهرا، ولو  يرشط املنافع للمرأة، وإنام رشطها لشعيب 

صح أهنا كانت مرشوطة هلا، وأنه إنام أضافها إىل نفسه، ألنه هو املتويل للعقد، أو ألن  

لد منسوب إىل الوالد، فهو منسوخ بالنهي عن الشغار، ثم إنه جيوز أن يكون  مال الو

  هذا الزواج جائزا يف تلك الرشيعة بغري بدل تستحقه املرأة، وهو منسوخ برشيعة النبي 

 (1). 

مل يكن ذكرا لصداق املرأة، وإنام اشرتاطا لنفسه عىل ما  أن ما جرى من شعيب   .2

داق بناهتا، وتقول يل كذا يف خاصة نفيس وترك املهر  يفعله األعراب، فإهنا تشرتط ص

 مفوضا، وزواج التفويض جائز. 

أن خدمة الزوج احلر ليست بامل حقيقة، إذ ال تستحق فيه أي يشء، وإنام تصري ماال   .3

للرضورة واحلاجة عند استحقاق عينها واالنتفاع هبا، فعند عدم استحقاق عينها ال  

 ارت كاخلمر ونحوها فيجب مهر املثل. رضورة إليها، فال جتعل ماال فص

متقومة .4 بأموال  ليست  املنافع  واإلتالف  ، أن  بالغصب  مضمونة  تكن  مل  وإنام   ، وهلذا 

دفعا للحاجة هبا، وال يمكن دفع    ، يثبت هلا حكم التقوم يف سائر العقود رشعا رضورة

 
 .  2/260، وانظر: بدائع الصنائع:5/215، 3/92أحكام القرآن للجصاص:   (1)
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 ألن احلاجة ال تندفع إال بالتسليم.   ،احلاجة هبا ههنا 

وهلذا ال    ،وهو ال جيوز   ، لكونه استهانة وإذالال  ، ها احلر حرامأن استخدام احلرة زوج .5

فال يمكن دفع احلاجة    ،جيوز لالبن أن يستأجر أباه للخدمة، فال تسلم خدمته هلا رشعا 

فصار كام لو سمى ما ال قيمة له كاخلمر    ، هبا، فلم يثبت هلا التقوم فبقيت عىل األصل 

 واخلنزير. 

فإذا    ، االشرتاك يف القيام بمصالح املعاش، فكان هلا يف خدمته حقأن مبنى الزواج عىل   .6

فكأنه جعل ما هو هلا مهرها، فلم جيز كاألب إذا استأجر ابنه    ،جعل خدمته هلا مهرها 

 ألن خدمة األب مستحقة عليه.  ،بخدمته، فإنه ال جيوز 

 الرتجيح: 

لرتايض عادة يكون موافقا  نرى أن األرجح يف املسألة هو أن العربة يف املهر بالرتايض، وا

للمصالح التي يطلبها كال الطرفي، فلذلك ال يلزم الرشع طرفا من األطراف بام ال يرضاه، ما 

 دام يف ذلك الرضا حتقيق مصلحة أو درء مفسدة. 

ثم إن يف الصنعة التي تكتسبها املرأة، أو العلم الذي تنتفع به، أو اخلدمات التي يقدمها  

ان نفسها، ألن مصري األعيان إىل التلف أما تلك املنافع فقد متتد معها طول  الزوج ما يفوق األعي

إليه أو لغناها، وتكون يف   العيني لعدم حاجتها  املال  املرأة تكون مستغنية عن  عمرها، ولعل 

نفس الوقت مفتقرة إىل يشء تتعلمه، أو خدمة تؤدى هلا، فلامذا نحرمها من هذه اخلدمة، وهي  

 هلا من املال العيني.  تعتقد أهنا أصلح  

التي ال كالم معها بجواز ذلك،   النصوص  نناقش األمر عقليا، وقد رصحت  لنا  وما 

فاآلية رصحية يف جواز جعل املنافع صداقا، أما القول بنسخ اآلية، أو ختصيصها برشع من قبلنا،  

ن وقت  فال دليل عليه، ولو كان األمر كذلك لنص عليه القرآن الكريم، فالسكوت عن البيا 

احلاجة ال جيوز، أما ما ذكره بعضهم من أن ذلك من احللوان الذي يأخذه األب، فقد قال فيه  
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حرام وهو  املهر،  عىل  وزيادة  حلوان  هو  األعراب  تفعله  الذي  العريب:)هذا  يليق    (1)ابن  ال 

 ( 2) باألنبياء(

 الرشط الثاين ـ جواز متلكه  

ا ال جيوز متلكه كاخلمر واخلنزير، فلو تزوج املسلم  عىل أنه ال يعترب مهرا م  (3) اتفق الفقهاء

املسلمة عىل ميتة أو دم أو مخر أو خنزير مل تصح التسمية، ألن امليتة والدم ليسا بامل يف حق أحد،  

واخلمر واخلنزير ليسا بامل متقوم يف حق املسلم فال تصح تسمية ذلك مهرا، وألجل هذا الرشط  

منهام جعل بضع كل واحدة منهام مهر األخرى، والبضع    حرم زواج الشغار ؛ ألن كل واحد

 ليس بامل ففسدت التسمية. 

 كاخلمر واخلنزير عىل قولي:  ، وقد اختلف الفقهاء فيام لو سمى يف الزواج صداقا حمرما 

 
األصح أن يف املسألة خالفا للعلامء، فقد اختلفوا فيام خيرجه الزوج من يده، وال يدخل يف يد املرأة عىل       (1)

 أقوال ذكرناها يف حملها من هذا الفصل. 

 .  3/501أحكام القرآن :   (2)

 .  4/367، مغني املحتاج :3/176،البحر الرائق : 5/174، التاج واإلكليل:8/246اإلنصاف :   (3)
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  ، منهم الثوري   ، والزواج صحيح، وهو قول عامة الفقهاء  ،: التسمية فاسدةالقول األول 

أنه إن كان بعد   (2)وحكي عن مالك،  (1) وهو قول اإلماميةواحلنفية،  ، والشافعي ،واألوزاعي

 فسخ، واستدلوا عىل ذلك بام ييل:   ،وإن كان قبله  ،ثبت الزواج  ،الدخول 

 فال يفسد بتحريمه كاخللع. ،أنه عقد ال يفسد بجهالة العوض .1

فكذلك إذا    ،صحيحا   فإنه لو عدم املهر كان العقد  ، أن فساد العوض ال يزيد عىل عدمه .2

 فسد.

، واستدلوا عىل ذلك بأنه زواج  (3): الزواج فاسد، وهو رواية عند احلنابلةالقول الثاين 

 فأشبه زواج الشغار.  ، جعل الصداق فيه حمرما 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول، ألن املهر جزء مكمل للزواج، وليس ركنا  

من أركانه، فال يصح أن يفسد بسببه عىل أن ما روي عن اإلمام أمحد يف ذلك أظهر يف الداللة  

طيب،   تزوج عىل غري  إذا  املروذي:  رواية  يف  سئل  فقد  الوجوب،  عىل  منه  االستحباب  عىل 

 
القيمة، قال الطويس: )إذا قال أصدقتها هذا اخلّل فبان مخرا كان هلا قيمتها عند      ( 1)  وقد نصوا عىل أن هلا 

مستحّليها، و قال الشافعي: و يبطل املسّمي و هلا مهر املثل، دليلنا: أّن العقد وقع عيل معي و نقله إيل مهر املثل 

لتي استدلوا عىل ذلك خرب عبيد بن زرارة قال: قلت أليب  (، ومن األدلة ا406/ 2حيتاج إيل دليل ( )اخلالف: 

عبد اهللّ ع: النرصاين يتزّوج النرصانية عيل ثالثي دّنا مخرا و ثالثي خنزيرا ثّم أسلام بعد ذلک و مل يكن دخل 

 األّول هبا؟ قال: )ينظر كم قيمة اخلمر و كم قيمة اخلنازير و يرسل هبا إليها ثّم يدخل عليها و مها عيل نكاحهام

 ( 2من أبواب املهور، احلديث  3الباب  15( )الوسائل: 

قال مالك يف املدونة يف هذه املسألة: إذا دخل هبا كان هلا صداق مثلها ، وهو بمنزلة اجلني يف بطن أمه أو     (2)

انظ عليه،  يثبتا  ومل  زواجها  فسخ  هبا  يدخل  مل  ،وإن  يبد صالحها  مل  التي  الثمرة  أو  الشارد  املدونة: البعري  ر: 

2/147  . 

 .  5/98، كشاف القناع:7/89املبدع:   (3)
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ى استقبال النكاح، فأعجبه، قال ابن قدامة:)وكالم أمحد يف رواية املروذي فكرهه، فقلت: تر

حممول عىل االستحباب، فإن مسألة املروذي يف املال الذي ليس بطيب، وذلك ال يفسد العقد  

 ( 1)  بتسميته فيه اتفاقا(

ومع ذلك، فإن قول اإلمام مالك له قيمته من حيث مراعاة املفاسد التي قد تنجر عىل  

التفريق بعد الدخول، فلذلك فرق بي احلالتي، وهو الصحيح، ألن الذي يقدم عىل تقديم مهر  

حمرم، إما أن يكون فاسقا فاجرا، أو مستهينا هبذا العقد اجلليل، فلذلك أفتى مالك بالفسخ قبل  

ال بالتفريق   الدخول، أما بعد الدخول، فإن الصحيح هو تصحيح الفاسد بإعطاء مهر صحيح

 ملفسدة التفريق. درءا 

 الرشط الثالث ـ كون املهر معلوما 

ذلك باجلنس    (2)ويتحقق  اجلهالة  وتكون  الفاحشة،  اجلهالة  من  خاليًا  يكون  بأن 

، مثل أن يسمى هلا حيوانًا أو بيتًا أو قنطارًا أو ثوبًا، وقد اتفق الفقهاء عىل اشرتاط ذكر  (3)والنوع

  قولي: اجلنس والنوع، واختلفوا يف ذكر الوصف عىل 

: ال ترض جهالة الوصف ألهنا يسرية ال تؤدي إىل اخلالف، وهو قول احلنفية  القول األول 

 . (4) واإلمامية واملالكية واحلنابلة

 
 .  7/170املغني:   (1)

 .5/275،التاج واإلكليل : 3/357، العناية رشح اهلداية :7/168املغني :   (2)

اجلنس يف اللغة الرضب من كل يشء، وقد عرفه اجلرجاين بأنه اسم دال عىل كثريين خمتلفي باألنواع،       (3)

وقال الرشبيني: اجلنس: كل شيئي أو أشياء مجعها اسم خاص تشرتك يف ذلك االسم باالشرتاك املعنوي، أما 

 .  16/86الفقهية: النوع فهو ما صدق يف جواب ما هو عىل كثريين متفقي باحلقيقة، املوسوعة

قال السبحاين، بعد ذكره لبعض الروايات الدالة عىل هذا: )فاحلّق ما ذكرناه، من عدم اشرتاط يش ء سوي       ( 4) 

الرشيعة   يف  النكاح  )نظام  القراءة..(  تعيي  عن  فضال  السورة  تعيي  فال جيب  للرضا  موردا  و  متمّوال  كونه 

 ( 197، ص: 2اإلسالمية الغراء، ج 
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وهم يوجبون الوسط من الصفات ال األعىل وال األدنى، وخيري الزوج بي دفع الوسط  

يثبت يف الذمة، بل الذي يثبت  أو القيمة، ألن الوسط يعرف بالقيمة، وألن جمهول الوصف ال 

فيها هو القيمة، وحينئذ يكون الواجب هو الوسط باعتباره مذكورًا يف العقد أو القيمة باعتبار 

 ثبوهتا يف الذمة، ومن أدلتهم عىل ذلك: 

 ، وهذا قد تراضوا عليه. (1) : )العالئق ما تراىض عليه األهلون( قول النبي  .1

الوص .2 التسمية بجهالة  لو فسدت  أقل من  أنه  التسمية  املثل، وجهالة  ف وجب مهر 

 ألنه يعترب بنسائها ممن يساوهيا يف صفاهتا وبلدها وزماهنا ونسبها.   ، جهالة مهر املثل

أن املال غري مقصود يف عقد الزواج، ألنه يتساهل فيه بخالف املعاوضات املالية ألهنا   .3

 مبنية عىل املساومة فجهالة الوصف فيها مفضية إىل النزاع. 

الثاين  : أن جهالة الوصف تفسد التسمية، فلو سمى هلا قنطارًا من القطن وبي  القول 

نوعه ومل يبي درجة جودته فإن التسمية تكون فاسدة وجيب مهر املثل، وهو مذهب الشافعية،  

 واستدلوا عىل ذلك بالقياس عىل املعاوضات املالية. 

 الرتجيح:  

 
قال ابن حجر: رواه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس، وإسناده ضعيف جدا ،ورواه أبو داود       (1)

من  البيهقي  أيضا، وأخرجه  اخلدري وإسناده ضعيف  أيب سعيد  الدارقطني من حديث  املراسيل، ورواه  يف 

وقد ضعفوه، قال   حديث عمر بإسناد ضعيف أيضا، تلخيص احلبري: قال ابن اجلوزي: فيه إسامعيل بن عياش،

ابن حبان: خرج عن حد االحتجاج به، وفيه أبو هارون العبدي، واسمه عامرة بن جوين قال محاد بن زيد: كان 

، الدارقطني: 7/239، وانظر: البيهقي: 2/281كذابا وقال أمحد: ليس بيشء، التحقيق يف أحاديث اخلالف:

3/244  . 
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األوىل   أن  هو  املسألة  يف  األرجح  أن  والنوع    واألحوط  واألورع نرى  اجلنس  حتديد 

هذه  بأحد  اجلهل  بسبب  قد حيدث  الذي  للخالف  درءا  األعيان  أو  املنافع  يف  سواء  والصفة 

 األمور. 

أما القول بأن اجلهل بالصفة ال يرض، فإن ذلك ال يصدق عىل عرصنا الذي أعطيت فيه  

أصبح اليشء الواحد يباع بأسعار  النوعية قيمة كربى، بسبب تنافس الرشكات فيام بينها، حتى  

خمتلفة اختالفا فاحشا، قد يكون أضعافا مضاعفة بسبب نوعيته أو عالمته املسجلة، وهلذا نرى 

األرجح حتديد الوصف بدقة يف األمور التي حتتاج إىل وصف، أو ترك ذلك للعرف، إن كان يف 

 العرف حتديد لذلك، فإن حصل اخلالف حكم هلا بمهر أمثاهلا.

 ـ أال يقل املهر عن احلد املقدر له رشعا   الرابع ط  الرش 

 ويتعلق هبذا الرشط املسائل التالية: 

 أدنى املهر: 

 :(1) اختلف الفقهاء يف احلد األدنى للمقدار الذي يصلح مهرا عىل قولي

القليل والكثري،  القول األول  فيه  املهر غري مقدر بمقدار رشعي، فلذلك يستوي  : أن 

ليىل وعطاءوهو قول احلسن   ليىل   ،وعمرو بن دينار  ، وسعيد بن املسيب وابن أيب    ،وابن أيب 

وداود والطربي وابن حزم،    ،وأيب ثور  ،وإسحاق  ،والشافعي  ،والليث   ، واألوزاعي  ، والثوري

 عىل ذلك: وهو قول اإلمامية، ومن األدلة 

ذلك، بل  أن تقدير املقادير حيتاج إىل الداللة الرشعية، ومل ترد النصوص التي حتدد   .1

املهر دون حتديده، كقوله   النصوص عامة بطلب  َما  تعاىلوردت  َلُكْم  َوُأِحلَّ   ﴿ :

 (، فإنه يدخل فيه القليل والكثري. 24َوَراَء َذلُِكْم َأْن َتْبَتُغوا بَِأْمَوالُِكْم ﴾)النساء: 

 
الصنائع:       (1) :  7/1661،املغني:    2/276بدائع  املنرية  :  3/14،اجلوهرة  ،التاج    8/229،اإلنصاف 

 .  3/277، حاشيتا قليويب وعمرية: 5/187واإلكليل :
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النبي   .2 قال:    قول  أجد،  قال: ال  للذي زوجه: )هل عندك من يشء تصدقها؟ 

 ( 1) (خامتا من حديدالتمس، ولو  

فقال رسول اهلل    ، تزوجت عىل نعلي  ،أن امرأة من بني فزارة   ،عن عامر بن ربيعة  .3

(2) : )أرضيت من نفسك ومالك بنعلي؟ قالت: نعم، فأجازه. 

 (3): )لو أن رجال أعطى امرأة صداقا ملء يده طعاما، كانت له حالال(قوله  .4

  (4) عىل القبضة من الطعام( اهلل قال: )كنا ننكح عىل عهد رسول  ، عن جابر  .5

: )أدوا العالئق قيل: وما العالئق يا رسول اهلل؟ قال ما تراىض  قول رسول اهلل   .6

وال يقع اسم علق إال عىل يشء مما يتمول وإن قل    ، قال الشافعي: (5)  به األهلون( 

استهلك إذا  ويكون  هبا،  يتبايع  قيمة  له  ما  عىل  إال  علق  وال  مال  اسم  يقع  ها  وال 

 ( 6) مستهلك أدى قيمتها(

  ، (7)أنه قال: تزوج عبد الرمحن بن عوف امرأة عىل وزن نواة من ذهب،  عن أنس .7

 فدل أن التقدير يف املهر ليس بالزم.  ،وكان ذلك بمحرض من الصحابة

أو أهنا منسوخة أو أن أهل املدينة    أن دعوى أن هذه األحاديث خمتصة بالنبي   .8

 عىل خالفها فدعوى ال يقوم عليها دليل واألصل يردها. 

 
 سبق خترجيه.     (1)

 سبق خترجيه.     (2)

 رواه أمحد.     (3)

 رواه مسلم وغريه.     (4)

 سبق خترجيه.     (5)

 .  5/63األم:   (6)

 ق خترجيه.  سب   (7)
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والدين   .9 بالعلم  رضيت  فإن  به،  تنتفع  للمرأة  حقا  األصل  يف  رشع  الصداق  أن 

وإسالم الزوج وقراءته للقرآن، كان هذا من أفضل املهور وأجلها، وقد حصل هلا  

أم سليم من بإسالم أيب طلحة وبذهلا نفسها    انتفاع بذلك، وهذا هو الذي اختارته

 له إن أسلم وهذا أحب إليها من املال. 

استيفاء   . 10 فيه  الترصف  متلك  أهنا  بدليل  املرأة  وهو حق  للعبد  حقا  ثبت  املهر  أن 

 فكان التقدير فيه إىل العاقدين.  ،وإسقاطا 

 ة. كالعرشة وكاألجر ، فجاز ما تراضيا عليه من املال ، أن املهر بدل منفعتها  . 11

ومالك    ،وابن شربمة   ،والنخعي  ،: أن له حدا أدنى، وهو قول سعيد بن جبريالقول الثاين 

 وأيب حنيفة، واستدلوا عىل ذلك بام ييل:  

(، فرشط  24قوله تعاىل: ﴿ َوُأِحلَّ َلُكْم َما َوَراَء َذلُِكْم َأْن َتْبَتُغوا بَِأْمَوالُِكْم ﴾)النساء:   .1

واحلب ماال،  املهر  يكون  أن  يصلحان  تعاىل  فال  ماال  يعدان  ال  ونحومها  والدانق  ة 

 مهرا. 

املهر .2 االبتذال    أن  شبهة  عن  له  البضع صيانة  إبانة خطر  به  قصد  للرشع  فيه حق 

 بإجياب مال له خطر يف الرشع كام يف نصاب الرسقة. 

 : (1) حتديد املقدار األدنى للمهر يف قيمة املقدار عىل األقوال التاليةوا يف اختلفوقد 

وهو قول احلنفية، واستدلوا عىل    ،: أن أدناه عرشة دراهم أو ما قيمته عرشة دراهم األول 

 ذلك بام ييل:  

قياس الصداق عىل قطع اليد، واليد عند أيب حنيفة، ال تقطع إال يف دينار ذهبا أو عرشة   .1

دراهم كيال، وال صداق عنده أقل من ذلك، وعىل ذلك مجاعة أصحابه وأهل مذهبه، وهو  

 أكثر أهل بلده يف قطع اليد ال يف أقل الصداق.  قول 

 
 .  5/128، القرطبي:21/119انظر هذه األقوال يف: التمهيد:     (1)
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 ( 1)  أنه قال: )ال مهر دون عرشة دراهم( عن رسول اهلل  عن جابر .2

: أن املقدار األدنى هو ربع دينار، أو ثالثة دراهم، وهو قول املالكية، قال مالك يف  الثاين 

ب به القطع( واستدلوا دينار، وذلك أدنى ما جي  املوطأ: )ال أرى أن تنكح املرأة بأقل من ربع

بأقل من أقله أتم الباقي وإال فسخ   عىل ذلك كام قال مالك بأدنى ما جيب به القطع، فمن نكح

 ( 2)  قبل الدخول، وإن دخل أمته جربا.

وقد علل بعض املالكية سبب اختيار مالك أدنى ما جيب به القطع حدا أدنى للمهر بقوله  

ـ:)وكان أشبه األشياء بذلك قطع اليد، ألن البضع عضو، واليد عضو  ـ كام حكاه عنه القرطبي 

يستباح بمقدر من املال، وذلك ربع دينار أو ثالثة دراهم كيال فرد مالك البضع إليه قياسا عىل 

  (3)  اليد(

عليه،   وغريهم  أصحابه  من  الفقهاء  لعتاب  سببا  العلة  هلذه  مالك  اختيار  كان  وقد 

بأيب حنيفة، قال الدراوردي ملالك إذ قال ال صداق أقل من ربع دينار:    واعتربوه يف ذلك متأثرا

تعرقت فيها يا أبا عبداهلل، أي سلكت فيها سبيل أهل العراق، وقال ابن عبد الرب: قد تقدمه إىل  

 هذا أبو حنيفة فقاس الصداق عىل قطع اليد. 

 سعيد بن جبري.   أن أقله مخسون درمها، وهو قول الثالث:  

ن أقله أربعون درمها، وهو قول النخعي، وربام يكون مقصده من ذلك أن يكون  أ:  الرابع

 
أخرجه الدارقطني، ويف سنده مبرش بن عبيد مرتوك وروى عن داؤد األودي عن الشعبي عن عيل ال       (1)

يكون املهر أقل من عرشة دراهم، قال أمحد بن حنبل لقن غياث بن إبراهيم داؤد األودي عن الشعبي عن عيل 

: وهو حديث ال يثبت ، وقال ابن عبد الرب5/128ال مهر أقل من عرشة دراهم فصار حديثا، تفسري القرطبي:

 .  21/119،وروي عن الشعبي عن عيل مثله وال يصح ايضا عن عيل، التمهيد: 

 .  5/187التاج واإلكليل:   (2)

 .  5/128تفسري القرطبي:   (3)
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فقد روي عنه قوله:)أكره أن يكون مثل مهر البغي، ولكن   املال له قيمة، وليس حتديد األربعي،

 (1) العرشة والعرشون( 

 الرتجيح: 

نرى أن األرجح يف املسألة انطالقا مما سبق ذكره أن األساس يف املهر هو الرتايض بي  

الطرفي، فلذلك مل حتدد النصوص الرشعية قيمة بعينها، بل رغبت عموما يف التيسري يف املهر،  

كام سنرى األدلة عىل ذلك يف حينها، وهلذا ذهب أكثر املحققي من املالكية وغريهم إىل هذا،  

قوله  قال   بعموم  الشافعي  فتعلق  ذلك  قدر  يف  بذلك  قال  من  )واختلف  ﴿  تعاىل: القرطبي: 

بقليل وكثري، وهو الصحيح(، ثم قال:)وهذا 24بَِأْمَوالُِكْم ﴾ )النساء:   الصداق  (، يف جواز 

قول مجهور أهل العلم، ومجاعة أهل احلديث من أهل املدينة وغريها، كلهم أجازوا الصداق  

ه، وهو قول عبداهلل بن وهب صاحب مالك، واختاره ابن املنذر وغريه، قال  بقليل املال وكثري

 ( 2)  سعيد بن املسيب: لو أصدقها سوطا حلت به(

الثابتة   القيم القول بتحديد احلد األدنى للمهر من رد السنة الصحيحة  وقد اعترب ابن 

الص السنة  فقال:)رد  الفاسد،  والقياس  الضعيفة  واآلثار  اخلاصة  الرصحية  بالفهوم  حيحة 

املحكمة يف جواز الزواج بام قل من املهر ولو خامتا من حديد مع موافقتها لعموم القرآن يف قوله  

بَِأْمَوالُِكْم ﴾)النساء:   َتْبَتُغوا  َأْن  َذلُِكْم  َوَراَء  َما  َلُكْم  َوُأِحلَّ  (، وللقياس يف جواز 24تعاىل: ﴿ 

ال يثبت، وقياس من أفسد القياس عىل قطع يد  بأثر    ،الرتايض باملعاوضة عىل القليل والكثري

  (3) وأين النكاح من اللصوصية؟ وأين استباحة الفرج به من قطع اليد يف الرسقة؟( ،السارق

 أكثر املهر: 

 
 .  21/119التمهيد:   (1)

 .  5/128تفسري القرطبي:   (2)

 .  2/252إعالم املوقعي :   (3)
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 اتفق الفقهاء عىل أنه ال حد ألكثر الصداق، واستدلوا عىل ذلك بام ييل:  

بَْداَل َزْوج  َمَكاَن َزْوج  َوآَتْيُتْم إِْحَداُهنَّ ِقنَطاًراقوله تعاىل:﴿ َوإِْن َأَرْدُتْم   .1
َفاَل َتْأُخُذوا  (1)اْستِ

ُمبِينًا﴾)النساء: َوإِْثاًم  َتاًنا  هُبْ َأَتْأُخُذوَنُه  َشْيًئا  دليل عىل جواز  20ِمنُْه  اآلية  القرطبي:  قال   ،)

 .(2)املغاالة يف املهور ألن اهلل تعاىل ال يمثل إال بمباح

فإهنا لو كانت مكرمة يف    ، عىل املنرب: )أال ال تغالوا يف صدقات النساء  ل عمر بن اخلطابقا  .2

ما أصدق قط امرأة من نسائه وال    ،   الدنيا وتقوى عند اهلل لكان أوالكم هبا رسول اهلل  

إليه امرأة فقالت: يا عمر  يعطينا اهلل وحترمنا    ،من بناته فوق اثنتي عرشة أوقية(، فقامت 

ْبَداَل َزْوج  َمَكاَن َزْوج  َوآَتْيُتْم إِْحَداُهنَّ ِقنَطاًرا  
أنت؟ أليس اهلل تعاىل يقول: ﴿ َوإِْن َأَرْدُتْم اْستِ

 .  (3) ( فقال عمر: )امرأة أصابت وأمري أخطأ( 20)النساء: َشْيًئا ﴾ َفاَل َتْأُخُذوا ِمنُْه 

النبي  .3 فالنة،    أن  أزوجك  أن  أترىض  لرجل  أن    قال  أترضي  للمرأة:  وقال  نعم  قال: 

أزوجك فالنا قالت: نعم،فزوج أحدمها صاحبه ومل يفرض هلا صداقا، ومل يعطها شيئا،  

فلام بخيرب،  سهم  وله  احلديبية،  شهد  ممن  اهلل  وكان  رسول  إن  قال:  الوفاة      حرضته 

أعطها شيئا، وإين أشهدكم أين أعطيتها صداقها    زوجني فالنة، ومل أفرض هلا صداقا، ومل 

اهلل  رسول  فقال  ألف،  بامئة  فباعته  سهام  فأخذت  بخيرب،  الصداق    سهمي  :)خري 

 
املفرسون ما ورد يف حت     (1) ثور من ذكر  اعتربه ملء مسك  أقوال كثرية، حتى أن بعضهم  القنطار من  ديد 

وال يصح يف هذا الباب يشء، والذي يصح يف ذلك (قال ابن العريب :  ذهب، وقد روي بعضها عن النبي  

أنه املال الكثري الوزن ، هذا عرف عريب )وال يقصد بالقنطار ما هو حمدد عندنا عرفا، انظر: أحكام القرآن البن 

 .  4/30تفسري القرطبي:1/469العريب: 

 .  5/99تفسري القرطبي:    (2)

 ..  2/7فيض القدير:    (3)
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  (1)أيرسه(

 حكم ختفيف املهر وتيسريه: 

 وكراهية املغاالة فيه، ومن األدلة عىل ذلك:  حتفيف املهرعىل سنية  (2) اتفق الفقهاء

، وقد علل بعض العلامء ذلك بأن املرأة  (3)  : )إن أعظم النساء بركة أيرسهن مئونة( قوله   .1

الدنيا، فخفت عنه كلفتها، ومل   الشهوات وزينة احلياة  بالقليل من احلالل عن  قنعت  إذا 

فيسرتيح قلبه وبدنه من التعنت والتكلف، فتعظم    يلتجىء بسببها إىل ما فيه حرمة أو شبهة، 

، وقد ورد روايات أخرى للحديث تؤكد هذا املعنى، وتفصله، وهي كام  (4)الربكة لذلك

، ويف رواية:)إن  (5)  : )خريهن أيرسهن صداقا(أوردها صاحب كشف اخلفاء: قوله  

، ويف رواية:)من يمن  (6)  من يمن املرأة تيسري خطبتها، وتيسري صداقها، وتيسري رمحها(

 .(7) املرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها(

  (9)  ((8) : )خري النكاح أيرسهقوله  .2

 
، 7/232، البيهقي:2/198حديث صحيح عىل رشط الشيخي، ومل خيرجاه، احلاكم:قال احلاكم :هذا    (1)

 .  3/499، ابن أيب شيبة: 2/238أبو داود: 

 هناك خالف يف املسألة ذكره اإلمامية سنعرض له الحقا.     ( 2) 

البيهقي: 2/194، وانظر: احلاكم:  1/465رواه أمحد والبيهقي عن عائشة مرفوعا، كشف اخلفاء:     (3)  ،

 . 402، النسائي: 7/235

 .  2/6فيض القدير:    (4)

 .  1/465رواه الطرباين عن ابن عباس مرفوعا بسندين ضعيفي، كشف اخلفاء:   (5)

 .  1/465رواه أمحد والبيهقي والطرباين بسند جيد عنها بلفظ، كشف اخلفاء:   (6)

 .  1/465رواه ابن حبان، كشف اخلفاء:   (7)

 .  6/107أي أقله مهرا أو أسهله إجابة للخطبة، عون املعبود:   (8)

 .  2/238، أبو داود: 7/232، البيهقي:9/381ابن حبان:    (9)
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يستفتيه يف مهر امرأة، فقال: كم أمهرهتا؟    عن ابن أيب حدرد األسلمي أنه أتى النبي   .3

 .(2)ما زدتم (1)قال: مائتي درهم، فقال: لو كنتم تغرفون من بطحان

  ، السابق: أال ال تغالوا يف مهور النساء   ، ومنها قول عمرالسلفورود اآلثار يف ذلك عن   .4

أصدق امرأة    ما   ،  فإهنا لو كانت مكرمة يف الدنيا أو تقوى عند اهلل كان أوالكم النبي  

من نسائه وال أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عرشة أوقية، وقال عروة: أول شؤم  

املرأة كثرة صداقها، ويف أثر آخر: تيارسوا يف الصداق، إن الرجل ليعطي املرأة حتى يبقى  

   ذلك يف نفسه عليها حسيكة.

أن ال يزيد أكثره مع القدرة واليسار عىل مهر    وقد ذكر الفقهاء من مستحبات الصداق 

النبي   بناته   أزواج  اخلالصة   ،وال  بالدراهم  إىل مخسامئة  أربعامئة  ما بي  وذلك نحو    ،وكان 

من فعل ذلك فقد استن بسنة رسول    تسعة عرش دينارا، قال ابن تيمية:)فهذه سنة رسول اهلل  

  صداق ابنته عىل صداق بنات رسول اهلل  يف الصداق.. فمن دعته نفسه إىل أن يزيد    اهلل  

العاملي يف كل صفة، فهو جاهل    ، اللوايت هن خري خلق اهلل يف كل فضيلة وهن أفضل نساء 

أمحق، وكذلك صداق أمهات املؤمني، وهذا مع القدرة واليسار، فأما الفقر ونحوه فال ينبغي  

  (3) له أن يصدق املرأة إال ما يقدر عىل وفائه من غري مشقة( 

ذكر   فقد  السنة،  إىل  الكثري  املهر  رد  وجوب  إىل  اإلمامية  علامء  من  الكثري  ذهب  وقد 

 
اسم واد باملدينة، سمي به لسعته وانبساطه ،من البطيح وهو البسط، وخص بالذكر ألنه أقرب املواضع،      (1)

 .  5/330فيض القدير: 

اهليثمي أخرجه اإلمام أمحد واحلاكم عن أيب حدرد األسلمي وقال احلاكم صحيح تركها الذهبي وقال       (2)

، أمحد:  7/235، البيهقي:2/194، وانظر: احلاكم:  2/172رجال أمحد رجال الصحيح، البيان والتعريف:  

3/448  . 

 .  3/195الفتاوى الكربى :   (3)
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 قيمتها   جيادًا،   درهم  مخسمئة   باملهر  يتجاوز   ال   أّنه   اإلمامية  به   انفردت  )مما   أنّ   املرتىض   الرشيف

   (1) (السنّة هذه إىل  ردّ  ذلك عىل  زاد  فام دينارًا، مخسون

  درهم، (  500) لـ  املهر  جتاوز  يف االحرتاس من  تشددواذين  ومثله كل فقهاء اإلمامية ال

 . درهم( 500)  عن زاد  ما  جواز عدم إلثبات املذهب  إمجاع  إىل يستـند  املرتىض  والرشيف

لكن الشيخ جعفر السبحاين يرى غري ذلك، وأن الروايات يف ذلك ال تعني التحديد،  

  السنّة،   و   الكتاب   لظاهر   خمالف   القول  فهذا  تقدير،   كل   قالـ  بعد ذكره لألقوال يف املسألة: )وعيل 

﴾)النساء:   : سبحانه  قال َشْيًئا  ِمنُْه  َتْأُخُذوا  َفاَل  ِقنَطاًرا  إِْحَداُهنَّ   القنطار  فرس  و   (20﴿َوآَتْيُتْم 

  (2) كثريا( السنّة مهر  عيل  زيادته  جيمعها  خمتلفة  بوجوه

إال بمسألة أو غريها من الوجوه  إىل أداء املهر  مل يتوصل  وقد نص الفقهاء عىل حرمة من  

املحرمة، فأما إن كثر وهو مؤخر يف ذمته، فيكره ملا فيه من تعريض نفسه لشغل الذمة، ومن  

 األدلة عىل ذلك:  

أنه  .1 النبي    روي  إىل  كم    جاء رجل  فقال: عىل  األنصار.  امرأة من  تزوجت  إين  فقال: 

: عىل أربع أوراق فكأنام تنحتون الفضة  تزوجتها؟ قال: عىل أربع أوراق. فقال النبي  

من عرض هذا اجلبل، ما عندنا ما نعطيك؛ ولكن عسى أن نبعثك يف بعث تصيب منه قال:  

، واألوقية هي أربعون درمها، وهي  (3) فبعث بعثا إىل بني عبس فبعث ذلك الرجل فيهم

 دم ومؤخر. جمموع الصداق، ليس فيه مق

أن املهر إذا كان قليال مل يستصعب الزواج من يريده، فيكثر الزواج املرغب فيه ويقدر عليه   .2

بخالف ما إذا كان املهر كثريا فإنه ال   ، الفقراء، ويكثر النسل الذي هو أهم مطالب الزواج

 
 ..651: 18االنتصار      ( 1) 

 . 185، ص: 2نظام النكاح يف الرشيعة اإلسالمية الغراء، ج      ( 2) 

 .  193/ 2، احلاكم: 2/1040مسلم:    (3)
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ي  فيكون الفقراء الذين هم األكثر يف الغالب غري مزوج   ،يتمكن منه إال أرباب األموال 

   (1 )فال حتصل املكاثرة التي أرشد إليها النبي 

بل احلرمة فيام يفعله بعض الناس، من أهل اجلفاء    ونص العلامء عىل الكراهية الشديدة

وهو ينوي  ،وهم ال يقصدون أخذه من الزوج  ،واخليالء والرياء من تكثري املهر للرياء والفخر

أن ال يعطيهم إياه، وإنام غرضهم من ذلك الفخر واخليالء، وقد أشار ابن تيمية إىل هذه الظاهرة  

قبيح )منكر  بقوله:  عليها  للسنة   ، يف عرصه، وحكم  قصد   ،خمالف  وإن  الرشيعة،  خارج عن 

  ، وتعرض لنقص حسناته   ،ذمته   وشغل  ، الزوج أن يؤديه وهو يف الغالب ال يطيقه فقد محل نفسه

بالدين آذوا صهرهم ورضوه(  ،وارهتانه  قد  املرأة  هذا (2)   وأهل  مثل  عن  ينتج  ما  وأخطر   ،

لناس قدم من املهر كذا من االسلوك الالأخالقي أن ينترش التغايل يف املهور، بحجة أن فالنا  

 وكذا، فيكون بذلك قد سن سنة سيئة يف املسلمي، وآذاهم من حيث يشعر أو ال يشعر. 

 لعالنية: مهر الرس وا 

ثم يعقد عليها يف العالنية بمهر آخر،    ،تزوج املرأة يف الرس بمهر   اختلف الفقهاء يف من 

 :(3) يف أهيام يطالب، عىل قولي

 
 .  6/197نيل األوطار :   (1)

 .  3/195الفتاوى الكربى :   (2)

 .  7/202، املغني: 2/287، بدائع الصنائع: :7/164، األم :2/249املدونة:   (3)



 
67 

األول  الشعبي القول  قول  وهو  بالعالنية،  يؤخذ  أنه  ليىل   ،:  أيب  والثوري    ، وابن 

واستدلوا عىل    يف رواية األثرم، وهو رواية عن أيب حنيفة،   (1) وهو ظاهر قول أمحد  ،والشافعي

 ذلك بام ييل:  

 أن املرأة مل تقر بزواج الرس فثبت مهر العالنية.  .1

والذي يملك به البضع هو    ،ألنه اسم ملا يملك به البضع  ،أن املهر هو املذكور يف العقد .2

ألنه مال معلوم فتصح تسميته ويصري مهرا    ، املذكور يف العقد وأنه يصلح أن يكون مهرا

 وال تعترب املواضعة السابقة. 

: أن الواجب هو املهر الذي انعقد به الزواج رسا كان أو عالنية، وهو قول  القول الثاين 

وإسحاق،وهو ظاهر الرواية عن أيب    ،ك ومال  ،واحلكم بن عتيبة   ،والزهري  ،واحلسن  ،رشيح

استدلوا عىل ذلك بأن الزيادة قد  و ،  (2)وهو قول اإلمامية  وهو قول أيب يوسف وحممد،   ، حنيفة 

واملهر مما يدخله اجلد    ،منهام كانت من باب السمعة، فقد هزال بذلك حيث مل يقصدا به مهرا 

 واهلزل، ففسدت تسميته وبقي العقد عىل ما اتفقا عليه. 

 الرتجيح:  

 
يفوا ، ويؤخذ قال أمحد ، يف رواية ابن منصور: إذا تزوج امرأة يف الرس بمهر ، وأعلنوا مهرا ، ينبغي هلم أن       (1)

قال: » املؤمنون عىل رشوطهم،    بالعالنية. فاستحب الوفاء بالرشط ، لئال حيصل منهم غرور ، وألن النبي  

 .  7/202انظر: املغني: 

 وقد ذكروا أن للمسألة صورتي:        ( 2) 

الثاين أكثر   ثّم عقدا ثانيا بمهر آخر، سواء كان  أو أقّل فالثاين لغو بال  األويل: إذا وقع العقد بمهر معّي رّسا 

كالم، وإليه تشري رواية زرارة عن أيب جعفر  ع يف رجل أرّس صداقا و أعلن أكثر منه فقال: )هو الذي أرّس و 

 كان عليه النكاح( 

الثاين: إذا عقدا عىل ألفي ظاهرا و كان اجلد أّن املهر هو ألف. و الظاهر، بطالن كون األلفي مهرا لعدم تعّلق 

 ( 199، ص: 2جلّدية هلام حسب الفرض. )نظام النكاح يف الرشيعة اإلسالمية الغراء، ج اإلرادة ا
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نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين، خاصة إذا كان هدفهام من ذلك صاحلا، كأن 

يكون الرجل غنيا، أو املرأة طالبت للحاجة بسبب غناه مهرا غاليا، وخشيا أن يؤثر ذلك يف  

غاالة يف املهور، فإن هذه النية الطيبة ختول التفريق بي مهر الرس ومهر العالنية، ومثله  انتشار امل

ـ ولكنه أدنى منه، وأقرب إىل الكراهة ـ ما لو طالبت املرأة بمهر مثلها يف العالنية، وطالبت بام 

 واخليالء. دونه يف الرس، واملحرم ما ذكرنا سابقا من التغايل يف مهور العالنية من باب الفخر 

 االختالف يف قدر الصداق:  

الصداق بعد   املتفق عليه يف  القدر  الزوج والزوجة يف  الفقهاء فيام إذا اختلف  اختلف 

 العقد، وال بينة ألحد منهام عىل قولي: 

: أن القول قول من يدعي مهر املثل منهام، فإن ادعت املرأة مهر مثلها أو  القول األول 

أو أكثر وإ  ،(1)فالقول قوهلا   ،أقل  املثل  الزوج مهر  فالقول قوله، وهو قول احلنفية،    ،ن ادعى 

احلنابلة، عن  والنخعي  ورواية  احلسن  عن  سليامن  ،وروي  أيب  بن  نحوه،    ،ومحاد  عبيد  وأيب 

 واستدلوا عىل ذلك بام ييل: 

املثل .1 مهر  يدعي  من  قول  الظاهر  قوله  ،أن  القول  سائر    ، فكان  يف  املنكر  عىل  قياسا 

 وعىل املودع إذا ادعى التلف أو الرد.  ،الدعاوى

 أنه عقد ال ينفسخ بالتحالف فال يرشع فيه كالعفو عن دم العمد.  .2

أن القول بالتحالف ـ وهو القول الثالث ـ يفيض إىل إجياب أكثر مما يدعيه أو أقل مما   .3

ثامني، وقال: بل هو مخسون أوجب  يقر هلا به، فلو كان مهر مثلها مثال مائة فادعت  

وقال: بل هو مائة ومخسون    ،هلا عرشين يتفقان عىل أهنا غري واجبة، ولو ادعت مائتي

 فأوجب مائة ألسقط مخسي يتفقان عىل وجوهبا.   ،ومهر مثلها مائة

 
ألنه اختالف فيام جيوز بذله ،   ;قال ابن قدامة: كل من قلنا: القول قوله يف هذه املسألة، فهو مع يمينه        (1)

 . 7/180ترشع فيه اليمي ، كسائر الدعاوى يف األموال، انظر: املغني :
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التفاقهام عىل أنه غري ما أوجبه    ،مل جيز إجيابه  ، أن مهر املثل إن مل يوافق دعوى أحدمها  .4

ألهنا ال تؤثر يف    ،فال حاجة يف إجيابه إىل يمي من ينفيه   ، وإن وافق قول أحدمها   ،قدالع

 ويرجع كل واحد منهام يف ماله.   ، فإنه ينفسخ بالتحالف ، وفارق البيع ،إجيابه

وابن    ، وابن أيب ليىل   ،: أن القول قول الزوج بكل حال، وهو قول الشعبيالقول الثاين 

د احلنابلة، وبه قال أبو يوسف، إال أن يدعي مهرا ال يتزوج بمثله  وأيب ثور، ورواية عن ، شربمة

:)ولكن اليمي عىل املدعى  فيدخل حتت قوله    ،ومدعى عليه  ،ألنه منكر للزيادة  ،يف العادة

 ( 1)  عليه(

الثالث  اآلخرالقول  ونكل  أحدمها  حلف  فإن  يتحالفان،  قاله  ، :  ما  حلفا    ،ثبت  وإن 

واستدلوا عىل ،    (2)، وقريب منه قول اإلماميةاملثل، وهو قول الشافعي والثوري  وجب مهر

فيتحالفان قياسا عىل املتبايعي إذا    ،وال بينة   ،ذلك بأهنام اختلفا يف العوض املستحق يف العقد

 اختلفا يف الثمن. 

الرابع  الدخول القول  قبل  إن كان االختالف  الزواج  ،:  بعده   ، حتالفا وفسخ    وإن كان 

 فالقول قول الزوج، وهو قول املالكية واستدلوا عىل ذلك بام ييل:  

 القياس عىل البيع، فإنه يفرق يف التحالف فيه بي ما قبل القبض وبعده. .1

 فقد رضيت بأمانته.  ،أهنا إذا أسلمت نفسها بغري إشهاد .2

 الرتجيح:  

 
 سبق خترجيه.     (1)

قال الشيخ الطويس: )إّن القول قول الزوج بيمينه إذا مل تكن هناک بيّنة معها، و وافقنا مجاعة عيل ذلک،          ( 2) 

و قال قوم يتحالفان، و بمن يبدأ؟ فيه أقوال ثالثة: أحدها يبدأ بيمي الزوج، و الثاين بيمي الزوجة، و الثالث 

/ 4طل املهر و وجب هلا مهر املثل( )الطويس: املبسوط:  و متي حتالفا ب  -إيل أن قال:  -يبدأ احلاكم بأهّيام شاء

300) 
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القضائية، والقايض حيكم فيها  نرى أن األرجح يف املسألة هو أن هذه املسألة من املسائل  

بعد التحري بام يتناسب مع أحوال كل من الزوجي بعد حماولة التعرف عليهام، ومدى صدق  

كل منهام، ويمكنه لذلك أن يضع حال وسطا يريض اجلميع، ويمكنه أن يفصل بينهام بناء عىل 

 ما يتفرسه منهام ما دامت له أهلية ذلك. 

يف  نعتمده  الذي  هو  الرأي  بضوابط    وهذا  حيكم  القايض  ألن  القضائية،  املسائل  كل 

الرشيعة، ثم يرتك له بعدها املجال واسعا للتحري والتحقيق، وال يصح أن نصف له وصفا 

 واحدا لكيفية التحقيق مع جمتمع خمتلف متناقض من الناس. 

 االختالف يف كون املدفوع مهرا أو هدية: 

أو   املدفوع صداقا  اعتبار  الفقهاء يف  قال  اختلف  بأن  الزوجي،  اختالف  هبة يف حال 

 الزوج: دفعتها إليك صداقا، وقالت الزوجة: بل هبة، ومن األقوال يف املسألة: 

األول  عىل  القول  املسألة  إىل  نظروا  ولذلك  احلنابلة،  قول  وهو  واللفظ،  اعتبارالنية   :

 :(1)االعتبارين التالي

قصدت دفع الصداق، فالقول قول  :كأن قالت: قصدت اهلبة. وقال:  اختالفهام يف نيته 

 وال تطلع املرأة عىل نيته.   ،ألنه أعلم بام نواه ، الزوج بال يمي

فالقول    ،: كأن قالت: قد قلت خذي هذا هبة أو هدية، فأنكر ذلكاختلفامها يف لفظه 

 فأشبه ما لو ادعت عليه بيع ملكه هلا.   ، وهو ينكره ، ألهنا تدعي عقدا عىل ملكه  ،قوله مع يمينه

 
هذا إذا كان املدفوع من جنس الواجب عليه ،أما إذا كان املدفوع من غري جنس الواجب عليه ، كأن       (1)

أصدقها دراهم ، فدفع إليها عوضا ، ثم اختلفا ، وحلف أنه دفع إليها ذلك من صداقها ، فللمرأة رد العرض 

ته بصداقها.. فأما إذا ادعى أهنا احتسبت به من الصداق ، وادعت هي أنه قال: هو هبة. فينبغي أن ، ومطالب

 ..  7/181حيلف كل واحد منهام ، ويرتاجعان بام لكل واحد منهام، املغني :
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فكان القول قول    ،استدلوا عىل هذا االعتبار بأهنام اختلفا يف صفة انتقال ملكه إىل يدها و

 كام لو قال: أودعتك هذه العي. قالت: بل وهبتها.  ،املالك

  خذي:  يل  قلت:  فقالت  اختلفا   إن  و وقريب منه قول اإلمامية، قال الشيخ الطويس: )

، وعلق  (1)(حال   بكّل   الزوج   قول  فالقول   مهرا،   خذهيا   قلت  بل:  قال  و  هبة،   قالت  أو  هدية  هذه

 عيل   داّلة   قرينة   هناک  تكن  مل   لو   الزوج  قول   يقّدم   فإّنام  تقدير   كّل   عىل   و عليه السبحاين بقوله: )

  املوارد   هذه  يف   لالطمئنان  املفيد  الظاهر  نّ إف  ،أحيانا   اخلاتم   بل  واجلورب   كاملقنعة   هدية،   كونه

 ( 2)  (الزوج اّدعاء عيل  قوهلا  لتقّدم  موجب

  ، فإن كان املدفوع مما جرت العادة هبديته  ، : اعتبار العرف، وهو قول املالكيةالقول الثاين 

 .  (3)وإال فالقول قوله ،ألن الظاهر معها  ،فالقول قوهلا  ، كالثوب واخلاتم

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة يف حال إقرار الزوجة بعدم تلفظ الزوج أن القول قوله، ألن  

يمكن حلها ـ والقصد املجرد ال يطلع عليه غري صاحبه، أما فيام عدا ذلك فهي مسألة قضائية، 

العرف،   باعتبار  ـ  املالكية  اقرتح  قيمة  كام  يف  النظر  من  السبحاين  الشيخ  ذكره  ما  باعتبار  أو 

 . تلف فيه، فاهلدية عادة تكون أدنى قيمة من املهراملخ

 حكم الزيادة أو احلط يف املهر:  

 
 . 302/ 4الطويس: املبسوط:        ( 1) 

 . 284، ص: 2نظام النكاح يف الرشيعة اإلسالمية الغراء، ج        ( 2) 

اختلف قول مالك فيام جرى العرف به يف اهلدايا التي يتهاداها األزواج عند األعراس ، فمرة رأى القضاء      (3)

 .  5/210هبا ألن العرف كالرشط إال أنه أبطلها يف املوت ، ومرة مل ير القضاء هبا، انظر: التاج واإلكليل :
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عىل أنه إذا وجب املهر وعلم، فال بأس أن يقع فيه الرتايض بعد ذلك    (1) اتفق الفقهاء

سواء كان ذلك بي املرأة والرجل    ،أو الزيادة عليه   ، بي الرجال والنساء يف تركه كله أو بعضه

إذا كانا مالكي أمرمها أو إىل الويل إن كان منهام من ال يملك أمر نفسه، واستدلوا عىل ذلك بام 

 ييل: 

تعا  .1 َما  قوله  َفنِْصُف  َفِريَضًة  هَلُنَّ  َفَرْضُتْم  َوَقْد  وُهنَّ  مَتَسُّ َأْن  َقْبِل  ِمْن  ْقُتُموُهنَّ  َطلَّ َوإِْن  ىل:﴿ 

 َتنَسْوا  َفَرْضُتْم إاِلَّ َأْن َيْعُفوَن َأْو َيْعُفَو الَِّذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النَِّكاِح َوَأْن َتْعُفوا َأْقَرُب لِلتَّْقَوى َواَل 

(، قال القرطبي:والعافيات يف هذه  237َبْينَُكْم إِنَّ اهللََّ باَِم َتْعَمُلوَن َبِصرٌي﴾)البقرة: اْلَفْضَل  

فأذن اهلل تعاىل هلن يف إسقاطه بعد وجوبه، إذ جعله خالص    اآلية كل امرأة متلك أمر نفسها، 

حقهن، فيترصفن فيه باإلمضاء واإلسقاط كيف شئن إذا ملكن أمر أنفسهن، وكن بالغات  

 .(2)اقالت راشداتع

  ﴾ قوله تعاىل:﴿ َواَل ُجنَاَح َعَلْيُكْم فِياَم َتَراَضْيُتْم بِِه ِمْن َبْعِد اْلَفِريَضِة إِنَّ اهللََّ َكاَن َعلِياًم َحكِياًم  .2

  ، (، فقد رفعت اآلية اجلناح فيام تراىض به الزوجان بعد الفريضة وهو التسمية24)النساء: 

 حلط منه. وذلك هو الزيادة يف املهر أوا

 حكم هبة املرأة مهرها للزوج:  

نص الفقهاء عىل أنه جيوز للمرأة أن هتب مهرها لزوجها الذي دخل هبا أو مل يدخل،  

 سواء كان أبا أو غريه، ومن األدلة عىل ذلك:  ، وليس ألحد من أوليائها االعرتاض عليها 

 ِمنُْه َنْفًسا  .1
 
ء  ( 4َفُكُلوُه َهنِيًئا َمِريًئا﴾)النساء:قوله تعاىل: ﴿ َفإِْن طِْبَن َلُكْم َعْن يَشْ

 أهنا وهبت خالص ملكها وليس ألحد يف عي املهر حق.  .2

 حكم هبة األب مهر ابنته: 

 
 .  2/290، بدائع الصنائع: 500/ 1أحكام القرآن البن العريب:    (1)

 .  3/206تفسري القرطبي:   (2)
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 ، ومن األدلة عىل ذلك: (1)اتفق الفقهاء عىل أنه ليس لألب أن هيب مهر ابنته

 ِمنُْه َنْفًسا َفُكُلوُه هَ  .1
 
ء (، فقد  4نِيًئا َمِريًئا﴾)النساء:قوله تعاىل: ﴿ َفإِْن طِْبَن َلُكْم َعْن يَشْ

أنفسهن بطيب  اإلباحة  تعاىل  ملكها وحقها   ،علق  أن مهرها    ، فدل ذلك كله عىل 

 وليس ألحد أن هيب ملك اإلنسان بغري إذنه. 

(، أضاف املهر إليها، فدل  4قوله تعاىل: ﴿ َوآُتوا النَِّساَء َصُدَقاهِتِنَّ نِْحَلًة ﴾)النساء:   .2

 أن املهر حقها وملكها. 

 وبضعها حقها وملكها. ، ألنه بدل بضعها  ، أن املهر ملك املرأة وحقها  .3

 أنواع املهر   ثالثا ـ 

نعرض هلام يف هذا    ثالثة أنواعقسم الفقهاء املهر بحسب حتديد املهر وعدم حتديده إىل  

 . بالتسليم وعدمه يف املبحث الرابعاملبحث، ونتعرض لألنواع األخرى املتعلقة 

 النوع األول ـ املهر املسمى 

  كان   وسواء  يذكر،  مل  أو  العقد   يف  ذكر  سواء   وليهام،   أو  الزوجان  عليه  يتفق  الذي  وهو

  كمهر،  معي مقدار عىل  بينهام االتفاق حصل إذا  فإنه بعده، أو عنده أو العقد  قبل   عليه االتفاق

  نصف   تستحق  فإهنا   الدخول  قبل  طلقها   إذا   أما   ،   الدخول   بعد  بكامله   له   املرأة   استحقاق   ثبت 

  يف   مصلحتها   يراعي   أن   جيب   والذي  وليها،   عنه   يتنازل   أو   عنه،   تتنازل   أن   إال   عليه،   املتفق   املهر 

 . مقداره  و العفو  أصل

 
أجاز بعضهم ذلك واستدلوا بقوله تعاىل: » أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح «فاعتربوا األب ممن بيده      (1)

 .  2/290عقدة الزواج ،انظر: بدائع الصنائع: 



 
74 

ويكون    ،األحكام العدلية بأنه: املهر املسمى للزوجة حي عقد النكاحعرفته جملة  وقد  

 .(1) معجال ومؤجال

 وقد ذكر الفقهاء لوجوبه األسباب التالية: 

 :  العقد الصحيح 

اتفق الفقهاء عىل أنه مما يرتتب عىل العقد الصحبح وجوب املهر املسمى للزوجة، ومن  

 األدلة عىل ذلك: 

 ( 4َوآُتوا النَِّساَء َصُدَقاهِتِنَّ نِْحَلًة ﴾)النساء: قال تعاىل: ﴿  .1

 واملهر جيب بمقابلة إحداث امللك.  ، أنه إحداث امللك .2

وجوب   .3 فيقتيض  باملهر  البضع  معاوضة  وهو  بذلك،  القول  عىل  معاوضة،  عقد  أنه 

 العوض كالبيع. 

ف نصفه  تستحق  أهنا  أم  العقد  بمجرد  كامال  املهر  املرأة  تستحق  قط عىل  واختلفوا هل 

 قولي: 

  القبض،   قبل تلف إن  ضامنه  من   كان  و   بالعقد،   ملكته   صداقا   أصدقها   : إذا القول األول 

 رجع   هبا   الدخول  قبل  إن طّلقها   و  استقّر،  هبا   دخل  فإن.  القبض  بعد  تلف   إن  ضامهنا   من  و

اإلمامية،  الشافعي وهو قول    و  أصحابه،  و   حنيفة،  أبو   قال  به  و.  نامئه  دون   املعّي   املهر  بنصف

تعاىل: ﴿ َوآُتوا النَِّساَء َصُدَقاهِتِنَّ نِْحَلًة ﴾)النساء:    ومن األدلة التي استدلوا هبا عىل ذلك قوله

 : (2) وجهي من داللة  ، ففيه(4

  و   الدخول   قبل   بي   يفرق   مل   و   هلّن،   أّنه   الظاهر   و  إليهن،   الصدقات   أضاف  أّنه:  أحدمها 

 .بعده

 
 .  171، وانظر: رشح حدود ابن عرفة:2/783درر احلكام :   (1)

 . 260: ص ،2 ج  الغراء، اإلسالمية  الرشيعة يف النكاح نظام       ( 2) 



 
75 

 . هلنّ   الكل أنّ  ثبت   كّله، ذلک ئهنّ بايتا  أمر  ملّا  أّنه : والثاين

  فإذا   نصفي،  بينهام  الصداق  فيكون  إال نصف املهر،   : ال متلك املرأة بالعقدالقول الثاين 

  هلک   تفريط  غري  من  هلک  فإن.  لزوجها   يدها   يف  أمانة  اآلخر  و   بامللک،  نصفه  هلا   كان  قبضته 

 عنه، وهو قول املالكية. يزل  مل  ملكه ألّنه  النصف، أخذ له كان  الدخول  قبل   طّلقها  فإن. منهام

 : الرتجيح 

نرى أن األرجح يف املسألة القول األول بناء عىل أن األصل هو أن استحقاق املرأة للمرأة  

الدخول   قبل  التطليق  أما  والقبول،  يتم بمجرد اإلجياب  الزواج والذي  موافقتها عىل  بسبب 

تويف عنها قبل الدخول استلمت املهر كامال  فمسألة طارئة، وهي ال خترق األصل، وهلذا إذا  

 كام سنرى. 

   : بالزوجة   الدخول 

ألنه    ، ال خالف بي الفقهاء يف أن من سمى مهرا لزوجته قبل الدخول لزمه بالدخول

لقوله تعاىل: ﴿ َوإِْن َطلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن   ،وإن طلقها قبل الدخول لزمه نصفه   ، حتقق به تسليم املبدل

 َ وُهنَّ َوَقْد َفَرْضُتْم هَلُنَّ َفِريَضًة َفنِْصُف َما َفَرْضُتْم ﴾)البقرة:  َقْبِل َأْن مَت  ( 237سُّ

   : بالزوجة   اخللوة 

 :(1)اختلف الفقهاء يف تأثري اخللوة يف استحقاق الزوجة املهر كامال عىل قولي

 
اجلصاص:5/102القرطبي:     (1) القدير:  2/147،  فتح  املبدع:  1/253،  الفروع  7/93،   ،5/223  ،

، 5/236، الوسيط:  2/57، املهذب:  7/191، املغني:  2/180، منار السبيل:8/283اإلنصاف للمرداوي  

، 2/348، خمترص اختالف العلامء:5/150، املبسوط:  7/263، روضة الطالبي:3/402حاشية البجريمي:  

 .  3/507ج واإلكليل:التا 
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: إن اخللوة بي الزوجي البالغي املسلمي وراء سرت أو باب مغلق يوجب  القول األول 

 واستدلوا عىل ذلك بام ييل:   ،(1) قديم قويل الشافعي، وهو قول احلنفيةوهو  املهر والعدة، 

ْبَداَل َزْوج  َمَكاَن َزْوج  َوآَتْيُتْم إِْحَداُهنَّ ِقنَطاًرا فَ  .1
اَل َتْأُخُذوا  قوله تعاىل: ﴿ َوإِْن َأَرْدُتْم اْستِ

َبْعض    إِىَل  َبْعُضُكْم  َأْفىَض  َوَقْد  َتْأُخُذوَنُه  َوَكْيَف  ُمبِينًا  َوإِْثاًم  هُبَْتاًنا  َأَتْأُخُذوَنُه  َشْيًئا  ِمنُْه 

( فقد هنى تعاىل يف هذه اآلية الزوج عن  21،  20َوَأَخْذَن ِمنُْكْم ِميَثاًقا َغلِيًظا﴾)النساء: 

ا إليها من  الطالقأخذ يشء مما ساق  النهي بوجود اإلفضاء، وهو    ،ملهر عند  وعلل 

  ، ومأخذ اللفظ دليل عىل أن املراد منه اخللوة الصحيحة  ،اخللوة دخل هبا أو مل يدخل

نبات فيه، وال   الذي ال  الفضاء من األرض، وهو املوضع  ألن اإلفضاء مأخوذ من 

وهي    ،عىل هذا الوجهبناء، وال حاجز يمنع عن إدراك ما فيه، فكان املراد منه اخللوة  

فظاهر النص يقتيض    ،التي ال حائل فيها وال مانع من االستمتاع عمال بمقتىض اللفظ

 أن ال يسقط يشء منه بالطالق. 

نِْحَلًة ﴾)النساء:  تعاىل: قوله   .2 َصُدَقاهِتِنَّ  النَِّساَء  َوآُتوا  فال  4﴿  اجلميع،  إيفاء  فأوجب   )

 جيوز إسقاط يشء منه إال بدليل. 

)النساء: : تعاىل قوله   .3 بِاملَْْعُروِف﴾  ُأُجوَرُهنَّ  َوآُتوُهنَّ  أْهلِِهنَّ  بِإِْذِن  َفانكُِحوُهنَّ   ﴿25  ،)

(، يعني  24وقوله تعاىل ﴿ َفاَم اْسَتْمَتْعُتْم بِِه ِمنُْهنَّ َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َفِريَضًة﴾ )النساء: 

 ام دليله. مهورهن، وظاهره يقتيض وجوب اإليتاء يف مجيع األحوال إال ما ق

  :)من كشف مخار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل هبا أو مل يدخل(   قال رسول اهلل  . 4

 
، وللاملكية أربعة أقوال يف املسألة، هي: أن املهر كامال يستقر بمجرد 191/ 7، املغني:  5/149املبسوط:     (1)

اخللوة، وقيل ال يستقر إال بالوطء، وقيل يستقر باخللوة يف بيت اإلهداء، وقيل بالتفرقة بي بيته وبيتها، قال 

باخللو استقراره  والصحيح  القرطبي:القرطبي:  تفسري  مطلقا،  وانظر:املدونة:5/102ة  مواهب 2/229،   ،

 . 4/105اجلليل:
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 (1 ) 

أهنا لو محلت بعد تلك اخللوة حلق به الولد، وقد روي أن احلارث بن احلكم تزوج امرأة،   . 5

فاختصموا  فأغلق عليها الباب، ثم خرج فطلقها، وقال: مل أطأها، وقالت املرأة: قد وطئني،  

إىل مروان، فدعا زيد بن ثابت، فقال: كيف ترى، فإن احلارث عندنا مصدق، فقال زيد:  

 أكنت رامجها لو حبلت قال: ال قال: فكذلك تصدق املرأة يف مثل هذا. 

فامللك الثابت هلا ال جيوز أن يزول إال بإزالة املالك،    ، أن املهر متى صار ملكا هلا بنفس العقد  . 6

تفاع باململوك حقيقة، إما ملعنى يرجع إىل املالك، أو ملعنى يرجع إىل املحل،  أو بعجزه عن االن 

اخللوة سقط   وقبل  الدخول،  قبل  الطالق  عند  إال  يزول  فال  ذلك،  من  يوجد يشء  ومل 

  ، ألن الطالق فعل الزوج   ، النصف بإسقاط الرشع، وهو غري معقول املعنى إال بالطالق 

   اط حق الغري عن نفسه. واإلنسان ال يملك إسق   ، واملهر ملكها 

  ، أهنا سلمت املبدل إىل زوجها فيجب عىل زوجها تسليم البدل إليها، كام يف البيع واإلجارة  . 7

والدليل عىل أهنا سلمت املبدل أن املبدل هو ما يستوىف بالوطء، وهو املنافع، إال أن املنافع  

العي، وأهنا متصور  فال يتصور تسليمها لكن هلا حمل موجود وهو    ، قبل االستيفاء معدومة 

املنفعة، كام يف اإلجارة، وقد وجد تسليم   العي مقام تسليم  التسليم حقيقة،فيقام تسليم 

 املحل. 

ألن الكالم يف    ، وذلك برفع املوانع، وقد وجد   ، أن التسليم هو جعل اليشء ساملا للمسلم إليه  . 8

كن إال بعد ارتفاع  اخللوة الصحيحة، وهي عبارة عن التمكن من االنتفاع، وال يتحقق التم 

ألن هذا    ، فيجب عىل الزوج تسليم البدل   ، املوانع كلها، فثبت أنه وجد منها تسليم املبدل 

عقد معاوضة وأنه يقتيض تسليام بإزاء التسليم كام يقتيض ملكا بإزاء ملك حتقيقا بحكم  

 
، واحلديث مرسل، وفيه ابن هليغة، انظر: التحقيق يف أحاديث 3/307، الدارقطني: 7/256البيهقي:     (1)

 . 2/284اخلالف:
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 املعاوضة. 

فعجزه وامتناعه ال  أن املستحق من قبلها هو التسليم، ووقوع الوطء إنام هو من قبل الزوج،   . 9

يف املخلو هبا:)هلا املهر كامل،ا ما ذنبهن    يمنع من صحة استحقاق املهر، ولذلك قال عمر 

ما لو استأجر دار أو خىل بينها وبينه استحق األجر لوجود    إن جاء العجز من قبلكم(، ومثله 

 التسليم، فكذلك اخللوة يف الزواج. 

ل  . 10 حيلها  ال  اخللوة  جمرد  بأن  االستدالل  علة  أن  هو  إنام  التسليم  خطأ،ألن  األول  زوجها 

قبل   عنها  مات  لو  فالزوج  األول،  للزوج  إلحالهلا  بعلة  وليس  املهر،  كامل  الستحقاق 

الدخول استحقت كامل املهر، وكان املوت بمنزلة الدخول، ومع ذلك ال حيلها ذلك للزوج  

 األول. 

وُهنَّ ﴾)البقرتعاىل: أن قوله   . 11 ( الذي استدل به املخالفون ال  237ة:﴿ ِمْن َقْبِل َأْن مَتَسُّ

 يصح استدالهلم به من الوجهي التاليي: 

اختلفوا فيه، فتأوله عيل وعمر وابن عباس وزيد وابن عمر    : أن الصحابة الوجه األول 

عىل اخللوة، وهذا التأويل إال أن يكون مصدره اللغة أو أنه اسم له يف الرشع، فإن كان مصدر 

ذلك اللغة، فهم حجة فيها ألهنم أعلم باللغة ممن جاء بعدهم، وإن كان مصدره الرشع، فأسامء  

تقدير اآلية بذلك:)وإن طلقتموهن من قبل اخللوة فنصف  الرشع ال تؤخذ إال توقيفا، فيصري  

 ما فرضتم(  

الثاين  بعضهم عىل  الوجه  وتأوله  باليد،  املس  به حقيقة  يرد  مل  أنه  اتفقوا عىل  ملا  أهنم   :

اجلامع، وبعضهم عىل اخللوة، ومتى كان مرادا به اجلامع كان كناية عنه، وجائز أن يكون حكمه  

سقط اعتبار ظاهر اللفظ، التفاق اجلميع عىل أنه مل يرد حقيقة معناه،  كذلك، وإذا أريد به اخللوة  

وهو املس باليد، ووجب طلب الدليل عىل احلكم من غريه، وما ذكر من الداللة يقتيض أن مراد  

 اآلية هو اخللوة دون اجلامع، فأقل أحواله أن ال خيص به ما ذكر من ظاهر اآلي والسنة. 
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  ، توجب املهر كامال، ما مل حيصل مسيس، وهو قول رشيح  : إن اخللوة ال القول الثاين 

وابن   ، والشافعي يف اجلديد، وحكي ذلك عن ابن مسعود  ،وابن سريين  ، وطاوس  ، والشعبي

 .  (1)وهو القول املشهور عند اإلماميةعباس، وروي نحو ذلك عن أمحد، 

هبا، فلها   وقد بالغ يف القول هبذا ابن حزم حتى نص عىل أنه )من طلق قبل أن يدخل

، واستدلوا  (2)  نصف الصداق الذى سمى لو دخل هبا، ومل يطأها طال مقامه معها أو مل يطل( 

 عىل ذلك بام ييل:  

َما   .1 َفنِْصُف  َفِريَضًة  هَلُنَّ  َفَرْضُتْم  َوَقْد  وُهنَّ  مَتَسُّ َأْن  َقْبِل  ِمْن  ْقُتُموُهنَّ  َطلَّ َوإِْن  تعاىل: ﴿  قوله 

َنَكْحُتْم  237﴾)البقرة:  َفَرْضُتْم   إَِذا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيُّ َيا  أخرى:﴿  آية  يف  تعاىل  وقوله   ،)

وهَنَا فَ  ة  َتْعَتدُّ وُهنَّ َفاَم َلُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ ْقُتُموُهنَّ ِمْن َقْبِل َأْن مَتَسُّ َمتُِّعوُهنَّ  املُْْؤِمنَاِت ُثمَّ َطلَّ

مَجِ  اًحا  رَسَ ُحوُهنَّ  ووجوب  49ياًل﴾)األحزاب: َورَسِّ املهر  كامل  استحقاق  تعاىل  فعلق   ،)

العدة بوجود املسيس، وهو الوطء، ألنه من املعلوم أنه مل يرد به وجود املس باليد، وإنام  

:)إن اهلل تعاىل يكني القبيح باحلسن، كام كنى باملس عن    اجلامع، كام قال ابن عباس  أراد به

تعاىل عىل ذلك نصف املفروض يف الطالق قبل الدخول يف زواج  اجلامع(، فقد أوجب اهلل  

وعدمها فمن أوجب كل املفروض فقد خالف    ، فيه تسمية، ومل يفصل بي وجود اخللوة

 
 ذكر السبحاين أن للمسألة عند اإلمامية أربعة أقوال:         ( 1) 

 ال جيب باخللوة و إن كانت تامة و هو املشهور.  - 1

 جيب باخللوة بام أهّنا سبب تام، حكاه الشيخ يف اخلالف عن بعض أصحابنا و هو بعد غري حمقق عندنا. - 2

اّتفاقهام عيل عدمه، للفرار من العّدة من جانبها جيب عيل ظاهر احلال، بمعني أّن اخللوة أمارة الدخول و أّن    -  3

 و املهر من جانبه. 

إّن مقّدمات الوطء مطلقا، كالتقبيل و سائر االستمتاعات تقوم مقام الدخول نسب إيل ابن اجلنيد.. )انظر:   -  4

 ( 229، ص: 2نظام النكاح يف الرشيعة اإلسالمية الغراء، ج 

 .  9/485املحىل:   (2)
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 النص. 

﴿ َوَكْيَف َتْأُخُذوَنُه َوَقْد َأْفىَض َبْعُضُكْم إِىَل  تعاىل: أنه قد اختلف يف معنى اإلفضاء يف قوله   .2

(، فقال بعضهم: اإلفضاء إذا كان معها يف  21ُكْم ِميَثاقًا َغلِيظًا﴾ )النساء: َبْعض  َوَأَخْذَن ِمنْ

حلاف واحد، جامع أو مل جيامع، وقيل:أن خيلو الرجل واملرأة وأن جيامعها،وقال ابن عباس  

اللغة   وجماهد والسدي وغريهم: اإلفضاء يف هذه اآلية اجلامع، مع أن أصل اإلفضاء يف 

 ملختلط فضا، فلذلك ال يصح استدالل املخالفي هبذه اآلية. املخالطة، فيقال للشئ ا 

َفِريَضًة  تعاىل: قوله   .3 هَلُنَّ  َتْفِرُضوا  َأْو  وُهنَّ  مَتَسُّ مَلْ  َما  النَِّساَء  ْقُتْم  َطلَّ إِْن  َعَلْيُكْم  ُجنَاَح  اَل   ﴿

َمَتاًعا   َقَدُرُه  املُْْقرِتِ  َوَعىَل  َقَدُرُه  املُْوِسِع  َعىَل  َعىَل  َوَمتُِّعوُهنَّ  ا  َحقًّ بِاملَْْعُروِف 

( أي يف حال مل تفرضوا هلن فريضة فمتعوهن، فأوجب تعاىل هلن  236املُْْحِسنَِي﴾)البقرة: 

 املتعة يف الطالق يف زواج ال تسمية فيه مطلقا من غري فصل بي حال وجود اخللوة وعدمها. 

ِذيَن آَمنُوا إَِذا َنَكْحُتْم املُْ  .4 َا الَّ وُهنَّ َفاَم  قوله تعاىل:﴿ َياَأهيُّ ْقُتُموُهنَّ ِمْن َقْبِل َأْن مَتَسُّ ْؤِمنَاِت ُثمَّ َطلَّ

مَجِياًل﴾)األحزاب:  اًحا  رَسَ ُحوُهنَّ  َورَسِّ َفَمتُِّعوُهنَّ  وهَنَا  َتْعَتدُّ  
ة  ِعدَّ ِمْن  َعَلْيِهنَّ  (  49َلُكْم 

 ل. فدلت اآلية الرشيفة عىل نفي وجوب العدة ووجوب املتعة قبل الدخول من غري فص 

النبي   .5 فقال    أن  أصاب،  يعني  فرجها،  من  استحل  بام  املهر  هلا  امرأة  جعل  :)أيام 

نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل هبا، فلها 

 ( 1)  املهر بام استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له(

الفاسدةفال  ،أن هذه خلوة خلت عن اإلصابة .6 املهر والعدة كاخللوة  وهذا ألن    ، توجب 

عليه  املعقود  بقبض  املعاوضات  عقود  البدل يف  ال    ،تقرر  باطنها  معنى يف  عليه  واملعقود 

املوضع ذلك  إىل  تصل  التي  باآللة  إال  مستوىف  قبضا    ،يصري  فيها  اخللوة  تكون  فال 

 باآللة اجلارحة فلم  فإن حق من له القصاص يف الباطن ال يصري مستوىف إال  ،كالقصاص

 
 سبق خترجيه.     (1)



 
81 

 تكن اخللوة فيه قبضا. 

 أنه لو كان التسليم قائام مقام الوطء لوجب أن حيلها للزوج األول كام حيلها الوطء.  .7

 الرتجيح:  

،  نص عليها الفقهاءنرى أن األرجح يف املسألة هو أن الزوجي إذا اختليا بالرشوط التي  

اجلامع أو املبارشة التي تقرب من اجلامع، فإنه ال حق ومل حيصل مسيس باملعنى القرآين الذي هو  

 . هلا ديانة إال يف نصف املهر إال إذا تنازل الزوج بإعطائها النصف الثاين تورعا واحتياطا 

 النوع الثاين ـ مهر املثل 

اختلف الفقهاء يف تعريفه بناء عل اختالفهم يف اعتبارات الكفاءة، فعرفه املالكية بأنه ما  

به مث باعتبار دين، ومجال، وحسب، ومال، وبلد، وأخت شقيقة أو ألب؛ ال  يرغب  له فيها: 

 .(1)األم، والعمة

وعرفه احلنفية بأنه املهر الذي أعطي مثله ملن تساوهيا يف بلدها وعرصها عىل ماهلا ومجاهلا  

 وسنها وعقلها ودينها. 

ويعترب سن وعقل    ،،وركنه األعظم النسب  ،وعرفه الشافعية بأنه ما يرغب به يف مثلها 

فإن اختصت بفضل أو نقص زيد أو نقص الئق   ، ويسار وبكارة وثيوبة وما اختلف به غرض

 .(2)ولو خفضن للعشرية فقط اعترب ، ولو ساحمت واحدة مل جتب موافقتها  ، يف احلال

 االعتبارات املقدمة يف مهر املثل: 

و  املثل،  ملهر  املحددة  االعتبارات  من  كثري  الفقهاء عىل  تقديم  اتفق  اختلفوا يف  لكنهم 

 بعضها عىل بعض، بناء عىل اختالفهم يف خصال الكفاءة عىل قولي: 

 
 .  3/467منح اجلليل:    (1)

 .  8/273، األم: 4/387مغني املحتاج :   (2)
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: تقديم اعتبار النسب عىل غريه، وهو قول اجلمهور من الشافعية واحلنابلة  القول األول 

 واحلنفية، وقد اختلفوا يف النسب املعترب يف ذلك: 

ألبيها وأمها أو ألبيها وعامهتا وبنات  فذهب احلنفية إىل اعتبار مثل نسائها من أخواهتا  

  ،أعاممها، وال يعترب مهرها بمهر أمها وال بمهر خالتها إال أن تكون من قبيلتها من بنات أعاممها 

والنسب من اآلباء   ، ألن املهر ـ عند القائلي باعتبار الكفاءة يف النسب ـ خيتلف برشف النسب

من النسب  رشف  هلا  حيصل  فإنام  األمهات  من  أمها   ال  قبل  من  ال  قبيلته  أو  أبيها  قبيل 

 . (1)وعشريهتا 

عىل أنه ما يرغب به يف مثلها من نساء عصباهتا، وهن املنسوبات إىل من   ونص الشافعية

القربى فالقربى  العم، وإن متن فرتاعى  إليه، كاألخت وبنت األخ والعمة وبنت  تنسب هي 

خ ألبوين ثم ألب ثم العامت عىل ترتيب  فتقدم، األخوات من األبوين ثم من األب ثم بنات األ

اإلرث يف األقربية، فإن فقدن، أو مل ينكحن، أو جهل مهرهن، فنساء األرحام فتقدم القربى  

فالقربى من اجلهات، وكذا من اجلهة الواحدة كاجلدات واخلاالت، وإن تعذرت نساء األرحام  

 .(2)اعتربت األجنبيات

 .(3)بذوات األرحاموقال ابن أيب ليىل: يعترب 

االعتبارات  سائر  يلغي  ال  عندهم  النسب  الشافعي:    واعتبار  قال  عليها،  يقدم  ولكن 

نساء   وأعني  نسائها،  من  أمها  وليس  نساء عصبتها،  أعني  فإنام  نسائها،  مهر  هلا  قلت:  ومتى 

 
 .  3/139رد املحتار :   (1)

 .  3/206، أسنى املطالب :4/387مغني املحتاج :   (2)

 .  3/282املنتقى:   (3)
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وأدهبا   وعرسها  ويرسها  وقبحها  ومجاهلا  ومحقها  وعقلها  سنها  مثل  يف  هو  من  ومهر  بلدها، 

 .(1) ألن املهور بذلك ختتلف(  ،رصاحتها وبكرا كانت أو ثيبا و

واملال   واجلامل  السن  املرأتان يف  تتساوى  أن  املثل  مهر  يعترب يف  أنه  احلنفيه عىل  ونص 

وكذا خيتلف    ، ألن مهر املثل خيتلف باختالف هذه األوصاف  ،والعقل والدين والبلد والعرص 

 .(2)ألنه خيتلف بالبكارة والثيوبة  ،أيضا يف البكارةباختالف الدار والعرص، ويعترب التساوي 

ومن االعتبارات التي اتفق عل القول هبا مجيع الفقهاء بام فيهم أصحاب القول الثاين  

اعتبار البالد الختالف أعرافها يف املهور، ومثلها العصور، وقد علل ذلك بأن البلدين ختتلف  

زوجت يف غري البلد الذي زوج فيه أقارهبا ال يعترب   فلو ، عادة أهلهام يف املهر يف غالئه ورخصه

 .(3)بمهورهن

: اعتبار صفات الزوجة التي يرغب فيها من أجلها كالدين واألدب والعقل  القول الثاين 

والتعليم واجلامل والسن والبكارة والثيوبة، وكوهنا ولودًا أو عقياًم، وقد اعتربها املالكية الركن 

ثل، بناء عل قوهلم يف الكفاءة، قال الباجي:)ما يعترب يف مهر املثل، فإنه األعظم يف حتديد مهر امل

أربع صفات: الدين واجلامل واملال واحلسب، ومن رشط التساوي مع ذلك األزمنة والبالد،  

وقريب منه  ،  (4)  فمن ساواها يف هذه الصفات ردت إليها يف مهر املثل، وإن مل تكن من أقارهبا( 

  يوجب   الرشع   فإن  معي،   مهر   دون  زواجها   يتم   التي   املرأة نصوا عىل أن )  قول اإلمامية، فقد 

  مالحظة   مع   ألمثاهلا،   املتداول  حسب  صداقها،   لتحديد  االجتامعي  العرف   إىل   حينئذ    الرجوع

 
 .  8/283األم:   (1)

 .  3/368فتح القدير:    (2)
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 .  175، رشح حدود ابن عرفة:3/282املنتقى:    (4)



 
84 

 وحفظاً   محاية  ونقصانه،   املهر  ارتفاع  يف   والعادة  العرف   يف   دخل ماله   وكل   وصفاهتا،   املرأة  حال

 واستدلوا عىل ذلك بام ييل:   (1)(حلقها 

: )ينكح النساء ألربع ملاهلا وحلسبها وجلامهلا ولدينها فاظفر بذات الدين تربت  قوله   .1

فأخرب أن املقصود من النساء يف الزواج هذه    يداك(. فوجه الدين من احلديث أنه  

الصفات فوجب أن يزيد املهر وينقص بحسب هذه املعاين املقصودة وال يقرص ذلك  

  احلسب دون غريه. عىل 

 حض عىل ذات الدين فوجب أن يكون االعتبار هبذه الصفات أوىل.  أنه  .2

من جهة القياس أن هذه زوجة فوجب أن يعترب يف مهر مثلها من كان عىل مثل حاهلا   .3

  .(2)وإن مل تكن من قومها كالتي ال عشرية هلا 

 الرتجيح:  

يف الكفاءة، وبناء عىل الواقع، وتقربا نرى أن األرجح يف املسألة بناء عىل ما سبق ذكره  

 من املقاصد الرشعية يف الزواج وغريه القول الثاين. 

نخوة   تعيد  قد  التي  السبل  كل  إزالة  أحكامه  مجيع  اجلليلة يف  الرشع  مقاصد  من  ألن 

ولو    اجلاهلية األحكام،  هذه  ومثل  وعشائرهم،  أنساهبم  بسبب  الناس  بي  الفرقة  وتزرع 

ال أثر هلا إال أهنا مقدمة من املقدمات اخلطرية هلذا السلوك اجلاهيل، ويف  تصورناها بسيطة أو  

بنت   فالن  بنت  تساوي  وهل  بفالن،  فالنا  تسوي  التعبري:)كيف  هذا  كثريا  نسمع  جمتمعاتنا 

فالن(، وهي تعابري جاهلية حمضة، ولكنها لألسف ترجع أو تستغل بعض أقوال الفقهاء التي  

ة، وهتمل كل النصوص القرآنية والنبوية التي تشنع عىل مثل هذه أرشنا إليها يف فصل الكفاء

 االعتبارات. 

 
 . 236الصفار، فقه األرسة، ص  حسن الشيخ       ( 1) 
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ولكن اخلطورة هنا أشد منها يف الكفاءة، ألن احلاكم يف الكفاءة هو الويل، وهو فرد من  

املسلمي، لكن احلاكم يف مهر املثل قد يكون ويل أمر املسلمي، ومن اخلطورة أن يشجع ويل  

أمر املسلمي عىل مثل هذا، فيأيت المرأة قد تتوافر فيها كل الصفات التي يرغب هبا يف مثلها،  

قدم هلا املهر الفالين، فام ذنب املرأة   قريبتها ضل عليها امرأة أدنى منها علام وخلقا ودينا ألن  فيف

 صاحبتها.لقريبة مثلام قدم لقريبتها  الصاحلة أن ال يكون قد قدم 

 التزوج بأقل من مهر املثل:    حكم 

 عىل قولي: تزويج الويل ملوليته بأقل من مهر املثل اختلف الفقهاء يف جواز  

األول ا  مثلها لقول  بدون صداق  ابنته  تزويج  لألب  أن  ثيبا   ،:  أو  كانت  صغرية    ،بكرا 

 :  (1)كانت أو كبرية، وهو قول احلنفية واملالكية ورواية عند احلنابلة، واستدلوا عىل ذلك بام ييل 

ووضع املرأة   ،وإنام املقصود السكن واالزدواج  ، أنه ليس املقصود من الزواج العوض .1

 وحيسن عرشهتا.  ، ويصوهنا  ، يف منصب عند من يكفيها 

أن الزواج يشتمل عىل مصالح وأغراض ومقاصد مجة، واألب وافر الشفقة ينظر لولده   .2

والصداق ليوفر سائر املقاصد    فوق ما ينظر لنفسه، فالظاهر أنه إنام قرص يف الكفاءة

فع هلا من الصداق والكفاءة فكان ترصفه واقعا بصفة النظر فيجوز  وذلك أن  ،عليها 

وإن كان هو يف    ،كالويص إذا صانع يف مال اليتيم جاز ذلك حلصول النظر يف ترصفه

ماال غري واجب يعطي  إذ ال مقصود    ،الظاهر  املال  وهذا بخالف ترصف األب يف 

 النقصان ما جيربه. هناك سوى املالية، فإذا قرص يف املالية فليس بإزاء هذا 

فلم جيز تفويته،    ، أن الزواج يفارق سائر عقود املعاوضات، فإن املقصود فيها العوض .3

 بخالف الزواج. 

فإن فعل فلها مهر مثلها، وهو قول الشافعية والظاهرية، وقول    ، : أنه ليس له ذلك القول الثاين 

 
 .  1/1/407،أحكام القرآن ال بن العريب:2/290، بدائع الصنائع:4/225املبسوط:   (1)
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 :  ( 1) وحممد بن احلسن، واستدلوا عىل ذلك بام ييل   ، وأيب يوسف   ، أيب سليامن 

ومن    ،(،فهو حق هلا 4أنه حق هلا بقول اهلل تعاىل: ﴿ َوآُتوا النَِّساَء َصُدَقاهِتِنَّ نِْحَلًة ﴾)النساء:   .1

 مجلة ماهلا. 

اَل َتِزُر َواِزَرٌة  لقول اهلل تعاىل: ﴿ َواَل َتْكِسُب ُكلُّ َنْفس  إِالَّ َعَلْيَها وَ   ، أنه ال حكم ألبيها يف ماهلا  .2

 ( 164ِوْزَر ُأْخَرى ﴾)األنعام:

ألن اهلل    ، أنه ال جيوز أن يقىض بتامم مهر مثلها عىل أبيها إال أن يضمنه خمتارا لذلك يف ماله .3

ِذيَن آَمنُوا اَل َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْينَُكْم بِاْلَباطِِل إِالَّ َأْن َتُكونَ  َا الَّ اَرًة َعْن  تعاىل يقول: ﴿ َيا َأهيُّ  جِتَ

 ( 29َتَراض  ِمنُْكْم ﴾)النساء: 

فالقضاء به عىل األب يف ماله قضاء   ،عىل الزوج ال عىل األب   - بنص القرآن  - الصداق   أن .4

 وأكل مال بالباطل ال حيل.  ، ظلم وجور

أن املهر من خالص حقها فإنه بدل ما هو مملوك هلا ألن االستيفاء واإلبراء إليها والترصف   .5

ش كيف  حق    ،اءت فيه  لألولياء  يكون  فال  صحيح  حقها  خالص  هو  فيام  وترصفها 

 االعرتاض.  

 أنه عقد معاوضة فلم جيز أن ينقص فيه عن قيمة املعوض كالبيع.  .6

 وليس له ذلك.   ،أنه تفريط يف ماهلا  .7

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن لألب حق حتديد املهر، ولو كان ذلك دون مهر املثل،  

 بقاء حق االعرتاض من البنت، وذلك لسببي: مع 

عىل أن الويل هو الذي حيدد املهر، فلذلك كان من حسن خلق    قديم أن األعراف جتري من  .1

 البنت رضاها بام يفرضه أبوها من صداق، ألن العادة فيه النظر ملا يصلحها.  

 
 .  9/51املحىل:   (1)
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تقدم هلا الكفء  أن هلا حق االعرتاض يف حالة إساءة أبيها هلا بذلك درءا للمفسدة، فقد ي .2

قيمة   بتحديد  عنها  يرصفه  فهمه حلاجتها  عدم  عل  بناء  والدها  ولكن  فيه،  ترغب  الذي 

لذلك،حق   احتياطا  هلا،  املثل، ولكنها ترصفه عنها، فكان  مهر  أقل من  للمهر قد تكون 

االعرتاض يف حال إساءة الوالد الترصف، أو أن تكون املرأة مثال امرأة صاحلة مستغنية  

ي أن  التحديد  تريد  حق  لذلك  هلا  فكان  تتعلمه،  علام  أو  حتفظه  قرآنا  مهرها  كون 

 واالعرتاض.  

وانطالقا من ذلك ال نرى صحة ما ذهب إليه احلنفية من أن لألولياء حق االعرتاض إن  

زوجت املرأة نفسها أو رضيت أن تزوج بأقل من مهر املثل ألن ذلك حقها تستطيع أن تأخذه 

عرتاض ليس عىل احلكم، وإنام عىل التوجيه الذي وجه به هذا احلكم،  أو تتنازل عنه، وهذا اال

واالستدالل الذي بني عليه، فقد ذكروا أن )هلم حق االعرتاض كام لو زوجت نفسها من غري  

ألن األولياء يتفاخرون بكامل مهرها، ويعريون بنقصان مهرها، فإن ذلك مهر املومسات    ،كفء 

 ا يف ذلك إىل آية أو حديث استندوا إىل قول الشاعر: الزانيات عادة(، وبدل أن يستندو

 متشط رأيس وتكون فاليه  وما عيل أن تكون جاريه 

 زوجـتها مروان أو معاويه  حتى ما إذا بلغت ثامنيـه 

 أختان صدق ومهور غاليه 

أما الرضر الثاين الذي ذكروه، فهو حلوق العار باألولياء، ألن فيه إحلاق الرضر بنساء  

العشرية، ألن من تزوج منهن بعد هذا بغري مهر فإنام يقدر مهرها بمهر هذه فيكون يف ذلك 

 .(1)وإنام يذب عن نساء العشرية رجاهلا، فكان هلم حق االعرتاض ، رضرا عليهن

 
 .  5/13املبسوط:   (1)
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املهر، والتي تتضح من خالل   التي من أجلها رشع  الغاية  يتناىف متاما مع  والقول هبذا 

والسنة   القرآنية  تستوحي  النصوص  التي  النثر  الشعر وخطب  قصائد  املطهرة، ال من خالل 

 اجلاهلية فكرا وسلوكا. 

ثم ـ بعد هذا ـ ماذا نقول المرأة صاحلة أرادت أن حتيي سنة الزواج بالقرآن الكريم، أو  

أن تكون مباركة بتيسري مهرها، أو أن تتقرب إىل زوجها بعدم إرهاقه بام ال يطيق، أنلغي كل  

املصالح   تفتخر  هذه  أن  العشرية  هلذه  يمكن  أال  الغايل،  بمهرها  تفتخر عشريهتا  أن  أجل  من 

 بينام التغايل سنة املتكربين واملتعالي.  بإحياء سنة عدم التغايل، وهي سنة رسول اهلل 

 حاالت استحقاق املرأة ملهر املثل: 

مثلها، وسنذكر  اختلف الفقهاء اختالفا شديدا يف احلاالت التي تستحق فيها املرأة مهر  

 هنا بعض احلاالت كنامذج عن غريها مما مل نذكره، سواء اتفق عليها أو اختلف فيها: 

 عدم التسمية:  

وذلك إذا ما صدرت الصيغة جمردة من ذكره أو نفيه، فيكون للزوجة حينذاك احلق يف  

إن مل جيبها مطالبة زوجها بعد العقد بتقدير مهر هلا، فإن فعل وتراضيا وجب ما تراضيا عليه، و

 إىل طلبها كان هلا أن ترفع األمر للقايض ليأمره بالفرض، فإن مل يمتثل قىض هلا بمهر املثل. 

وإن سكتت عن املطالبة بالفرض حتى دخل هبا، فلها مهر املثل، ألنه وجب بالعقد،  

 :(1)وتأكد بالدخول، ومن األدلة عىل ذلك

بالعقد، واستحق عليها   .1 أمرها  إليه أنه قد ملك عليها  فعليه هلا مثل    ، تسليم نفسها 

 وهو مهر املثل.  ، ملكه عليها 

اهللََّ  تعاىل: قوله   .2 ُقوا  َواتَّ َعَلْيُكْم  اْعتََدى  َما  بِِمْثِل  َعَلْيِه  َفاْعَتُدوا  َعَليُْكْم  اْعَتَدى  َفَمْن   ﴿

ستملكه  (، فقد عقل به وجوب قيمة ما ي194َواْعَلُموا َأنَّ اهللََّ َمَع املُْتَِّقَي﴾)البقرة: 

 
 .  512/ 1أحكام القرآن للجصاص:    (1)
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 وكذلك مثل متلك احلق يف الزوجة هو مهر املثل.   ،عليه بام ال مثل له من جنسه 

يف املتوىف عنها زوجها،ومل يسم هلا مهرا ومل يدخل هبا:)هلا مهر مثل نسائها    قوله   .3

وقوله: )أيام امرأة تزوجت بغري إذن وليها فنكاحها باطل  (1)   وال وكس وال شطط(

 ( 2)  ل نسائها وال وكس وال شطط(فإن دخل هبا فلها مهر مث 

 موت أحد الزوجي قبل التسمية:  

عىل   التسمية  قبل  الزوجي  أحد  موت  عند  املثل  مهر  وجوب  يف  الفقهاء  اختلف 

 :(3)قولي

: أنه يتأكد مهر املثل بموته، وبه قال ابن مسعود وابن سريين وابن أيب ليىل  القول األول 

 واستدلوا عىل ذلك بام ييل:  وهو قول اإلمامية،   وأمحد،وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق 

  - وقد مات عنها زوجها قبل أن يدخل هبا    - قىض يف بروع بنت واشق    أن رسول اهلل   .1

بمهر املثل، وال بأس من ذكر قصة ورود احلديث هنا لقيمتها االستداللية، فعن علقمة،  

مرأة، ومل يفرض هلا ومل جيامعها  فقال: إن رجال منا تزوج ا   قال جاء رجل إىل ابن مسعود 

أشد عيل من هذا،   فقال ابن مسعود: ما سئلت عن يشء منذ فارقت النبي    مات،  حتى

هبذا    سلوا غريي، فرتددوا فيها شهرا، قال: فقال: من اسأل، وأنتم أجله أصحاب حممد  

فمني   يكن خطأ  وإن  اهلل،  فمن  يكن صوابا  فإن  برأيي،  فيها  سأقول  فقال:  ومن  البلد؟ 

نسائها ال وكس وال شطط، وهلا املرياث وعليها عدة املتوىف عنها    مهر  الشيطان، أرى أن هلا 

 
 سبق خترجيه.     (1)

 سبق خترجيه.     (2)

الصنائع:       (3) القرطبي:2/295بدائع  الزرقاين:3/198،  امل170/ 3، رشح  عون  ، حتفة  6/104عبود:، 

، 2/20، بداية املجتهد:143، اختالف العلامء:  7/182، املغني:3/150، سبل السالم:  4/253األحوذي:

 .  6/318نيل األوطار:
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قىض مثل الذي قضيت يف امرأة   ل اهلل  وزوجها، فقال ناس من أشجع: نشهد أن رس 

 .(1)منا، يقال هلا بروع ابنة واشق، قال: فام رأيت ابن مسعود فرح بيشء ما فرح يومئذ

الذي له وجب كل املسمى بعد موت أحد الزوجي يف زواج فيه تسمية موجود  أن املعنى   .2

 يف زواج ال تسمية فيه. 

ادعى   .3 املوت، فمن  الطالق ال يف  املتعة يف  إجياب  فيها  املخالفون  استدل هبا  التي  اآلية  أن 

 إحلاق املوت بالطالق فإنه حيتاج إىل دليل آخر. 

استحقت من املرياث ال غري، وقد روي عن عيل    : أن هلا املتعة، ومتعتها ما القول الثاين 

الشافعي وإحدى   ، وابن عباس وابن عمر وهو قول ومالك واألوزاعي والليث وأحد قويل 

 الروايتي عن القاسم، واستدلوا عىل ذلك بام ييل:  

مَلْ   .1 َما  النَِّساَء  َطلَّْقُتْم  إِْن  َعَلْيُكْم  ُجنَاَح  اَل   ﴿ تعاىل:  َفِريَضًة  قوله  هَلُنَّ  َتْفِرُضوا  َأْو  وُهنَّ  مَتَسُّ

َعىَل   ا  َحقًّ بِاملَْْعُروِف  َمَتاًعا  َقَدُرُه  املُْْقرِتِ  َوَعىَل  َقَدُرُه  املُْوِسِع  َعىَل  َوَمتُِّعوُهنَّ 

 ( 236املُْْحِسنَِي﴾)البقرة: 

ِذيَن آَمنُوا إَِذا َنَكْحُتْم املُْْؤِمنَ .2 َا الَّ وُهنَّ َفاَم  قوله تعاىل: ﴿ َياَأهيُّ ْقُتُموُهنَّ ِمْن َقْبِل َأْن مَتَسُّ اِت ُثمَّ َطلَّ

اًحا مَجِياًل﴾)األحزاب: ُحوُهنَّ رَسَ وهَنَا َفَمتُِّعوُهنَّ َورَسِّ  َتْعَتدُّ
ة  (، فأمر  49َلُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ

ه يكون  والنص وإن ورد يف الطالق لكن   ،باملتعة من غري فصل بي حال املوت وغريها   تعاىل

 واردا يف املوت. 

 الرتجيح:  

 
البيهقي يف احلديث جميبا عىل اعرتاض الشافعي: هذا إسناد  3/556مصنف ابن أيب شيبة:     (1) ، وقد قال 

ايب مشهور، ورواه يزيد بن هارون وهو أحد حفاظ احلديث صحيح، وقد سمي فيه معقل بن سنان وهو صح

البيهقي: كذلك،  صحيح  آخر  بإسناد  وغريه  مهدي  بن  الرمحن  عبد  ابن 7/244مع  صحيح  وانظر:   ،

 .  3/450، الرتمذي: 2/196، احلاكم:9/408حبان:
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نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول، ألن املهر حقها، وال يسقط عنها بحال، أما  

املرياث فحق ثان، واحلق الثاين ال يلغي احلق األول، وما كان لنا وال للمخالفي من أصحاب  

كيف يفتى فيام قىض فيه رسول  القول الثاين أن يذكروا أي دليل مع ورود نص خاص باملسألة، ف

 . اهلل 

 التسمية غري الصحيحة للمهر: 

 وهو تسمية ما ال يصلح أن يكون مهرًا رشعًا، ومن أمثلة ذلك:

 تسمية ما ليس بامل كالطري يف اهلواء والسمك يف املاء.  .1

 األشياء التالفة التي ال ينتفع هبا ولو كانت يف أصلها ماال.  .2

خلنزير يف زواج املسلم سواء كانت الزوجة مسلمة أو  املال غري املتقوم كاخلمر وا .3

 كتابية.

مهرها   .4 جيعل  كأن  والنوع  اجلنس  كمجهول  فاحشة،  جهالة  جمهول  مال  تسمية 

 حيوانًا أو بيتًا أو حليًا مع عدم بيان نوعه. 

 :(1) وقد اختلف الفقهاء يف حكم هذا الزواج عىل قولي

والزواج صحيح، وهو قول مجهور الفقهاء، ومنهم    ،: أن التسمية فاسدةالقول األول 

 عىل ذلك:  وهو قول اإلمامية، ومن األدلة واحلنفية  ،والشافعي ، واألوزاعي ، الثوري

 فال يفسد بتحريمه.  ،أنه عقد ال يفسد بجهالة العوض .1

 فكذلك إذا فسد.  ،ولو عدم كان العقد صحيحا   ،أن فساد العوض ال يزيد عىل عدمه .2

 
 .  2/11، الفواكه الدواين :5/92، املبسوط:6/139، األم:7/170املغني :   (1)
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: أن الزواج فاسد، وهو رواية عند احلنابلة، وروي عن مالك أنه إن كان  الثاين القول  

،  (1) وإن كان قبله فسخ، وذهب ابن حزم إىل أن الزواج فاسد مطلقا   ، ثبت الزواج  ،بعد الدخول

 فأشبه زواج الشغار.   ، واستدلوا عىل ذلك بأنه زواج جعل الصداق فيه حمرما 

 :  الرتجيح 

املسألة هو القول األول بناء عىل االعتبارات التي ذكرناها يف حقيقة  نرى أن األرجح يف  

 املهر، وأنه ليس ركنا من أركان الزواج التي ينهدم بفقدها. 

 املتزوجة زوجا فاسدا:  

 وخيتلف حكمها بحسب حصول الدخول وعدم حصوله، كام ييل: 

 قبل الدخول: 

اج الفاسد مطلقا، سواء اتفق عىل  اتفق الفقهاء عىل أنه ال تستحق الزوجة املهر يف الزو

فساده أم ال، إذا حصل التفريق قبل الدخول واخللوة، قال ابن قدامة:) وال جيب هلا باخللوة  

 (2)جعل هلا املهر بام استحل من فرجها   ألن النبي   ، يشء. يف قول أكثر أهل العلم

 
كل نكاح عقد عىل صداق فاسد ، أو عىل رشط فاسد ، مثل أن يؤجل إىل أجل مسمى  (يقول ابن حزم :   (1)

بعينه أو غري مسمى ، أو بعضه إىل أجل كذلك ، أو عىل مخر ، أو عىل خنزير ، أو عىل ما حيل ملكه ، أو عىل يشء  

فهو نكاح فاسد مفسوخ أبدا وإن ولدت له األوالد ، وال يتوارثان وال جيب فيه نفقة ، وال   …يف ملك غريه  

صداق وال عدة. وهكذا كل نكاح فاسد ، حاشا التي تزوجت بغري إذن وليها جاهلة فوطئها ، فإن كان سمى 

يه مهر مثلها ، فإن مل يكن وطئها فال يشء هلا. فإن هلا مهرا فلها الذي سمي هلا ، وإن كان مل يسم هلا مهرا فلها عل

فالنكاح   ذلك  كل  من  خاليا  النكاح  عقد  بعد صحة  تعاقداها  إنام  الفاسدة  الرشوط   ، الفاسد  الصداق  كان 

صحيح تام ، ويفسخ الصداق ، ويقىض هلا بمهر مثلها ، إال أن يرتاضيا بأقل أو أكثر ، فذلك جائز ، وتبطل 

 .  9/86ىل:« املح الرشوط كلها 

 .  7/9املغني:   (2)
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ل احلنفية هنا  وقد ذكرنا خلالف سابقا يف حكم اخللوة يف الزواج الصحيح، وخيتلف قو

قبل   الفاسد  الزواج  يف  الزوجي  بي  القايض  فرق  إذا  أنه(  عىل  نصوا  فقد  هناك،  قوهلم  عن 

ألن املهر ال جيب فيه بمجرد العقد وإنام جيب باستيفاء منافعه..وال جيب    ، الدخول فال مهر هلا 

باخللوة الدبر   ، فيه  يف  جامعها  أو  قبلها  أو  ملسها  لو  اخللوة غري صح  ، وكذا  كاخللوة ألن  يحة 

يف    ،باحلائض الفاسدة  كاخللوة  الفاسد  النكاح  الصحيحة يف  اخللوة  املشايخ  قول  معنى  وهو 

 (1)النكاح الصحيح

باخللوة  املهر يستقر  أن  أمحد  فاملنصوص عن  احلنابلة  الصحيح  ،أما  العقد    ، قياسا عىل 

 وبناء عىل أن الواجب املسمى بالعقد.  

ومن ذلك ما    ،يثبت فيها نصف املهر قبل الدخول  هذا مع استثناء بعض املسائل التي

ففيه نصف    ، كزواج املحرم باحلج  ، يقوله املالكية من أن سبب الفساد إذا مل يؤثر خلال يف املهر

ومجيعه باملوت، وكذلك الزواج الفاسد عند املالكية لوقوع صداقه أقل من   ، الصداق بالطالق

الرشعي  الدرمهي   ، الصداق  بزواج  يسمى  ما  وهو  إمتامه،  من  الزوج  أقل من    ، وامتنع  ألهنام 

الصداق الرشعي، ففيه نصف الدرمهي بفسخه قبل الدخول، ومن ذلك ما إذا ادعى الزوج 

بين الدخول رضاعا حمرما بال  الزوجة   ،ةقبل  يفسخ  ،وكذبته  الصداق كام   ،فإنه  وعليه نصف 

 .  (2) يقول املالكية واحلنابلة

 بعد الدخول: 

  الزواج الفاسد مطلقا بالدخول، ملا روي عن النبي    اتفق الفقهاء عىل وجوب املهر يف

لها(،  فإن دخل هبا فلها مهر مث  ،أنه قال: )أيام امرأة أنكحت نفسها بغري إذن وليها فنكاحها باطل

 
 .  2/19اجلوهرة النرية:   (1)

 .  334انظر: القواعد البن رجب:   (2)
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فدل أن وجوبه   ، وعلقه بالدخول  ،هلا مهر املثل فيام له حكم الزواج الفاسد  فقد جعل النبي  

 متعلق به. 

 وقد اختلف الفقهاء يف املقدار الواجب من املهر بعد الدخول عىل األقوال التالية:  

هلا األقل من مهر مثلها ومن املسمى، وهو قول احلنفية غري زفر، وقد    :القول األول 

املسمى  من  بأكثر  املنافع  قوما  ما  العاقدين  بأن  ذلك  املسمى   ،عللوا  من  بأكثر  تتقوم    ، فال 

الزيادة مستوفاة من غري عقد أقل من   ، فحصلت  إذا كان  املثل  أن مهر  إال  قيمة  فلم تكن هلا 

 . (1)ألهنا رضيت بذلك القدر لرضاها بمهر مثلها  ، املسمى ال يبلغ به املسمى

فلها مهر املثل، وهو    - كزواج الشغار    - وإن مل يكن مسمى    ،هلا املسمى   : القول الثاين 

املالكية  احلنابلةواإلمامية  قول  الصحيحة عند  والرواية  املهر  (2) ،  القيم:) ووجوب  ابن  قال   ،

 (3)(النكاح الفاسد، وهذا هو الصحيح من األقوال املسمى يف

مرأة فلم يبن هبا حتى تزوج أختها  فيام لو تزوج ا   ومن أمثلة قول مالك يف ذلك ما قاله 

فأفتى بزواج األوىل ويفرق بينه وبي الثانية،( قلت: ويكون لألخت املدخول هبا مهر    ،فبنى هبا 

قال مالك: وكذلك إن تزوج   ،مثلها أو املهر الذي سمى؟ قال: قال مالك: املهر الذي سمي هلا 

 ( 4)ر الذي سمىفإن هلا امله ، أخته من الرضاعة ففرق بينهام بعد البناء

 
 . 2/335بدائع الصنائع:   (1)

النكاح الفاسد يستقر بالدخول فيه   «ذكر ابن رجب أن خالف هذه الرواية هي املشهورة عن امحد،قال:     (2)

وجوب املهر املسمى يف الرواية املشهورة عن أمحد، وهي املذهب عند أيب بكر وابن أيب موسى واختارها القايض 

 ..  68، القواعد البن رجب:»وأكثر أصحابه يف كتب اخلالف

 .  5/105زاد املعاد:    (3)

 .  2/198املدونة:   (4)
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: هلا مهر املثل، وهو قول الشافعية ورواية للحنابلة، وزفر من احلنفية، ومن  القول الثالث 

ومل يكن هلا    ،أمثلة ذلك قول الشافعي:) ولو نكح املريض امرأة نكاحا فاسدا ثم مات مل ترثه 

، وقال  (1) أو أكثر    ، مهر إن مل يكن أصاهبا فإن كان أصاهبا فلها مهر مثلها كان أقل مما سمي هلا 

فإنه قال يف العبد يتزوج بغري إذن سيده:    ،أومأ إليه أمحد   ،ابن قدامة:) والواجب هلا مهر مثلها 

له:) وإذا زوج الوليان لقو  ، يعطي شيئا قال القايض: يعني مهر املثل. وهو ظاهر قول اخلرقي

 ، ومن األدلة عىل ذلك:  (2)فإن دخل هبا الثاين فلها مهر مثلها  ،فالنكاح لألول منهام

النبي   .1 )،  قول  املهر بام استحل من فرجها  املميز باإلصابة  :)فلها  املهر    ، فجعل هلا 

 واإلصابة إنام توجب مهر املثل.

وإذا مل    ، وأنه لو طلقها قبل مسها مل يكن هلا يشء   ، بدليل اخلرب   ، أن العقد ليس بموجب .2

كعدمه وجوده  كان  موجبا  بمفرده  ،يكن  موجبا  الوطء  املثل   ،وبقي  مهر    ، فأوجب 

 كوطء الشبهة. 

 فإذا فسد العقد من أصله كان أوىل.   ، أن التسمية لو فسدت لوجب مهر املثل .3

كاألعيان .4 والفاسد مجيعا  الصحيح  بالعقد  تتقوم  املنافع  التقوم في  ،أن  أثر  إظهار    ، لزم 

وإنام العدول إىل املسمى    ،ألنه قيمة منافع البضع   ،وذلك بإجياب مهر املثل بالغا ما بلغ

التسمية الفاسد كذا    ،ومل تصح   ، عند صحة  العقد  القيمة يف  املعنى أوجبنا كامل  هلذا 

 .(3) ههنا 

وقد    ،و املوجب ما قاله احلنفية بأهنا رضيت بدون صداقها، إنام يصح إذا كان العقد ه  .5

 كوطء الشبهة.  ،فيجب مهر املثل كامال  ،بينا أنه إنام جيب باإلصابة

 
 .  4/109األم:    (1)

 ..  7/9املغني:    (2)

 . 2/335بدائع الصنائع:   (3)
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 الرتجيح:  

 نرى أن األرجح يف املسألة هو أن هلا املهر املسمى كام ذكرنا سابقا علل ذلك. 

 املكرهة عىل الزنى: 

 اختلف الفقهاء يف استحقاق املكرهة عىل الزنى ملهر املثل عىل قولي: 

واإلمامية،  ،واملالكية،  (2)والشافعية  (1): وجوب املهر هلا، وهو قول احلنابلةاألول القول  

 : (3) عىل ذلك ومن األدلة 

النبي   .1 فإن    ، : )فلها املهر بام استحل من فرجها(، ألن املكره مستحل لفرجها قول 

: ما آمن بالقرآن من استحل  كقوله    ، االستحالل هو الفعل يف غري موضع احلل

 . حمارمه

يف   .2 كالقطع  جيتمعا  أن  فجاز  للمخلوق  والثاين  هلل  أحدمها  حقان  والصداق  احلد  أن 

 الرسقة وردها 

: أنه ال مهر للمكرهة عىل الزنى، وهو قول احلنفية، واستدلوا عىل ذلك بام  القول الثاين 

 : (4)ييل 

 أنه قد تعلق بالزنا من إجياب الرجم أو اجللد ما هو أغلظ من إجياب املال.  .1

فمتى وجب احلد مل جيب املهر، ومتى وجب املهر    ، املال واحلد يتعاقبان عىل الوطءأن   .2

 
وعن أمحد ، رواية أخرى: أنه ال مهر هلا إن كانت ثيبا. واختاره أبو بكر. وال جيب مع ذلك أرش البكارة.       (1)

وذكر القايض ، أن أمحد قد قال يف رواية أيب طالب ، يف حق األجنبية إذا أكرهها عىل الزنى ، وهي بكر: فعليه 

 .  7/209، وأرش البكارة، انظر:املغني:  املهر

 قول الشافعية مقترص عىل األجنبية إذا أكرهها عىل الزنى ، وهي بكر.     (2)

 .  5/269املنتقى :   (3)

 .  9/53، املبسوط:2/165أحكام القرآن للجصاص:   (4)
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فإذا وجب احلد فذلك قائم مقام املال    ،فكل واحد منهام خيلف اآلخر   ،مل جيب احلد

 فال فرق بينهام.  ،فيام تعلق بالوطء من احلكم

حقوق اآلدميي يف  أن القاعدة الرشعية يف مثل هذا هي أنه إذا وجب احلد سقط ضامن  .3

وذلك ألن وجوب احلد هبذا الفعل يسقط ما تعلق به من    ،املال والنفس واجلراحات

إذا رسق وقطع مل يضمن الرسقة  ، حق اآلدمي إذا وجب عليه    ، كالسارق  وكالقاتل 

واملحاربون إذا وجب عليهم احلد سقطت عنهم حقوق    ،القود مل يلزمه ضامن املال

إذا وجب عليه احلد مل يلزمه املهر، فإذا سقط احلد عن هؤالء  اآلدميي، فمثلهم الزاين 

أو نفس مال  تناولوه من  ما  إذا درئ عنه احلد وجب عليه    ، وجب ضامن  كالسارق 

 وكالزاين إذا سقط عنه احلد لزمه املهر كام يف الزواج الفاسد.  ،ضامن املال

 الرتجيح:  

التي حص األرضار  عىل  بناء  املسألة  يف  األرجح  أن  هو  نرى  الزنى  عىل  للمكرهة  لت 

، بدون تفريق يف ذلك بي املحارم وغريهم، وقد سئل  (1) وجوب كل من املهر وأرش البكارة

ابن الصالح عن صبي افرتع صبية دون البلوغ، فأذهب بكارهتا، فأجاب: )جيب يف ذمة الصبي  

هر يف املهر،  مهر مثلها عىل املذهب األصح، وجيب أرش بكارهتا، وال يندرج عىل الرأي األظ

 ( 2) ويكون ذلك عىل عاقلة الصبي، فإن مل يكن له عاقلة فعليه يف ماله( 

والعلة يف هذا هو التشديد فيام ينجر عن الزنا من عواقب، ألن من الناس من ال تردعه  

عقوبة اجللد، بقدر ما تردعه عقوبة املال، فكان األصلح يف حقه اجلمع بي العقوبتي، بل إن 

 
أرش البكارة هو التفاوت بي قيمتها بكرا وثيبا قاله ابن قتيبة وغريه، األرش مأخوذ من قول العرب      (1)

لكفايته بي الرجلي تأريشا إذا أغريت أحدمها وصله، وواقعت بينهام اخلصومة فسمي نقص السلعة أرشا، 

 . 178لكونه سببا للتأريش وهو اخلصومة، حترير ألفاظ التنبيه:

 ..  2/465ابن الصالح: فتاوى   (2)
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صاب ليست كعقوبة الزاين، بل هي أشبه بعقوبة املحارب ألدلة ال بمكن بسطها عقوبة االغت

 هنا.

منافذ   فيه  فيسد  املجتمع  قد خيدم  فقط  اجلسدية  العقوبة  عىل  باالقتصار  القول  إن  ثم 

الفساد، ولكنه ال خيدم املرأة املترضرة، وإن كان قد يشفي غليلها، ومع ذلك فإن من مناهج 

تعويض وإزالة كل أنواع األرضار، وتعويضها باملهر وأرش البكارة ربام الرشع يف مثل هذا، ال

يرغب فيها اخلطاب، ويزيل عنها الرضر، وقد ذكر القرايف عند بيانه ملقاصد العقوبات الرشعية  

من الزجر واجلربهذا النهج الرشعي، ومثل له باألمثلة الكثرية، قال)أما املنافع فاملحرم منها ال  

ا كاملزمار ونحوه،كام مل جترب النجاسات من األعيان، واستثني من ذلك مهر املزين  جيرب احتقارا هل

هبا كرها تغليبا جلانب املرأة، فإهنا مل تأت حمرما والظامل أحق أن حيمل عليه، وألنه كالغاصب  

 ( 1) لسكنى دار( 

عرض  وهذا احلق للمرأة ال يقترص عىل اإلكراه عىل الزنى فقط، بل يتعداه لكل وسيلة ت

املرأة ملثل هذا، وقد نص احلنابلة عىل أنه إذا دفع رجل أجنبية فأذهب عذرهتا، أو أزاهلا بأصبع 

إىل   فيها  فرجح  ديته،  بتقدير  الرشع  يرد  مل  جزء  إتالف  )ألنه  بكارهتا،  أرش  فعليه  غريها  أو 

  بي أوىل( احلكومة كسائر مامل يقدر، وألنه إذا مل يكمل الصداق به يف حق الزوجة ففي حق األجن

 (2)  

بل إن هذا احلق جيب هلا حتى لو مل يكن الفاعل رجال، فقد روي أن رجال كانت عنده  

يتيمة، فخافت امرأته أن يتزوجها، فاستعانت بنسوة فأذهبن عذرهتا، وقالت لزوجها: فجرت،  

بام    فأخرب عيل  اعرتفن  أن  يلبثن  مل  أتي  فلام  والنسوة،  امرأته  إىل  فقال  بذلك، فأرسل  صنعن، 

 للحسن بن عيل : اقض فيها، فقال: احلد عىل من قذفها، والعقر عليها وعىل املمسكات( 

 
 .  1/213أنوار الربوق:   (1)

 .  7/174املبدع:   (2)
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قبل   ثم طلقها  فأذهبا عذرهتا،  بكرا، فدفعها هو وأخوه،  فيمن تزوج  ـ  ـ كذلك  ونقل 

العقر، وقد روى ذلك عن عيل  الصداق، وعىل األخ نصف  الزوج نصف  الدخول: إن عىل 

بن اهلل  وعبد  فكانت    واحلسن  تنكر،  ومل  مشتهرة  قصص  مفلح:)وهذه  ابن  قال  معقل، 

  (1)كاإلمجاع(

ونرى يف عرصنا احلارض الذي عطلت فيه احلدود أن عىل احلنفية أن يفتوا هبذا القول  

بناء عىل قاعدهتم يف عدم اجتامع احلد مع املهر، فتعطيل احلدود ال يلغي وجوب املهر، ألن احلد  

 سليم املهر ممكن لكل مسلم. فعل ويل األمر، بينام ت 

ارتكب هذه اجلريمة، ومل يكتشف   الذي  التائب  ونرى كذلك أن من عالمات صدق 

أمره، أو مل حيد باحلد الرشعي إبراءا لذمته وتصديقا لتوبته أن يعطي املرأة املغتصبة حقها من  

حقوق العباد   املهر، وتعويضها عن الرضر الالحق هبا، وال تتم توبته وال تصدق إال بذلك، ألن

 ال تتم التوبة منها إال بتسليمها ألصحاهبا.

 زواج الشغار:  

  يقول  الرجل  كان:  النهاية يف  قال  اجلاهلية،   يفوهو من أنواع الزواج التي كانت متارس  

  بنتي  أو   أختي  أزّوجک   حّتى   أمرها   تيل  من أو  بنتک،   أو   اختک  زّوجني   أي منّي  شاغر :  للرجل 

األخرى،   بضع مقابلة يف منهام واحد  كّل  بضع ويكون ،مهر بينهام يكون ال و. أمرها  إيلّ  من أو

 ( بينهام املهر  الرتفاع شغار، : له  وقيل 

  بقول   فرّسوه   حيث   املنري،   املصباح  و   القاموس   و   اجلوهري   صحاح  يف   جاء   ما قريب منه  و

  كّل   صداق  أنّ   عىل   أختي   أو   ابنتي  أزّوجک   أنّ   عىل   أختک   أو   ابنتک   زّوجني :  لآلخر   الرجل 

 األخرى.  بضع منهام

 يف تعريفه عىل القولي التاليي:  الفقهاء اختلف وقد 

 
 .  7/174املبدع:   (1)
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هو أن يزوج الرجل وليته عىل أن يزوجه اآلخر وليته عىل أن مهر كل منهام  القول األول:  

 .   (1)والشافعية واملالكية  احلنفية ، وهو قولبضع األخرى

هو أن يزوجه وليته عىل أن يزوجه اآلخر وليته، سواء جعال مهر كل منهام    القول الثاين: 

 (2) ، وهو للحنابلة  ى أو سكتا عن املهر أو رشطا نفيه بضع األخر

اتفق الفقهاء عىل حرمة زواج الشغار، بل نقل اإلمجاع عىل ذلك، قال ابن عبد الرب:  وقد  

 ، ومن األدلة عىل ذلك زيادة عىل اإلمجاع:(3)  )أمجع العلامء عىل أن زواج الشغار ال جيوز(

اهلل   .1 أن رسول  الصحيحة  األحاديث  الشغار، وفرس  ما روي يف  بأن (4)هنى عن   :

 
 : أقسام ثالثة إىل الشغار  املالكية قسم  وقد  (1)

 . مهرا يذكران وال  موليتك تزوجني  أن عىل موليتي زوجتك  يقول أن وهو : الشغار رصيح

  شغار   ألنه  بذلك   وسمي  بكذا،  وليتك  تزوجني  أن  عىل   مهرا   بكذا   موليتي   زوجتك:  يقول  أن   وهو:  الشغار  وجه

 إحدامها  تزوج  رشط إنه  حيث  ومن  بشغار،  فليس مهرا  واحدة  لكل  سمى إنه  حيث  فمن وجه،  دون  وجه  من

 . شغار فهو باألخرى

  مثال   الدنانري  من  بامئة  بنتك  زوجني:  يقول  كأن  األخرى  دون  مهرا  منهام  لواحدة  يسمي  أن  وهو:  الشغار  مركب

 .  175، رشح حدود ابن عرفة:3/447.منح اجلليل : بنتي أزوجك أن عىل

 .  7/83املبدع:    (2)

 .  9/201، رشح النووي عىل مسلم:14/71انظر نقل اإلمجاع يف ذلك:التمهيد:   (3)

، قال ابن حجر: تفسري الشغار من قول نافع،  اختلف يف هذا التفسري هل هو من الراوي أو من النبي    (4)

ولفظه قال عبيد اهلل بن عمر، قلت لنافع: ما الشغار؟ فذكره، فلعل مالكا أيضا نقله عن نافع، وقال أبو الوليد 

من قول الراوي، وهو نافع، قال ابن حجر: الباجي: الظاهر أنه من مجلة احلديث، وعليه حيمل، حتى يتبي أنه  

، وعن 9/162قد تبي ذلك ولكن ال يلزم من كونه مل يرفعه أن ال يكون يف نفس األمر مرفوعا، فتح الباري:

النبي   من  هو  هل  أدري  ما  الشغار  تفسري  قال:  أنه  من   الشافعي  أو  نافع  من  أو  عمر  إبن  قول  من  أو 

 والظاهر من خالل نص احلديث أنه من تفسري الراوي.  ، 29مالك،جمموعة رسائل يف احلديث:
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 . (1) يزوج الرجل ابنته عىل أن يزوجه ابنته وليس بينهام صداق

 (2) : )ال شغار يف اإلسالم(قوله  .2

 . (3)فليس منا  وال شغار يف اإلسالم ومن انتهب ، : ال جلب وال جنبقوله  .3

هنى عن املشاغرة، واملشاغرة أن يقول زوج هذا من هذه    أن النبي    عن أيب رحيانة .4

 .(4)وهذه من هذا بال مهر

عن أيب بن كعب مرفوعا: ال شغار، قالوا: يا رسول اهلل، وما الشغار، قال: إنكاح املرأة   .5

 .  (5)باملرأة ال صداق بينهام

األدلة   الفقهاء  ومع هذه  الشغار  اختلف  تأثري  اتفاقهم عىل  عىل  يف  بعد  الزواج  صحة 

 حرمته التكليفية عىل قولي:  

: صحة الزواج ووجوب مهر املثل، وهو قول الزهري ومكحول والثوري  القول األول 

والليث ورواية عن أمحد وإسحاق وأيب ثور، وهو مذهب احلنفية الذي اشتهروا به، واستدلوا  

  :(6) عىل ذلك بام ييل 

 
 .  2/535، املوطأ:7/199، البيهقي:3/431، الرتمذي: 2/1034، مسلم:5/1966البخاري:   (1)

ابن حبان: 2/1035مسلم:     (2) الرتمذي:7/416،  البيهقي:3/431،  الدارقطني:7/200،   ،4/303 ،

 .  1/606، ابن ماجة:3/309النسائي: 

الرتمذي:     (3) صحيح،،  حسن  حديث  الرتمذي:  حبان:  3/431قال  ابن  وانظر:   ،7/416 ،،

 .  4/439، أمحد:3/309، النسائي:4/305، الدارقطني:10/21البيهقي:

 .  6/278أخرجه أبو الشيخ من حديث أيب رحيانة، نيل األوطار:   (4)

يست     (5) لكنه  ضعيفا  كان  وإن  وإسناده  احلافظ:  قال  الطرباين،  نيل أخرجه  املقام،  هذا  يف  به  أنس 

 .  6/278األوطار:

(6)     : املحتار  األوطار:3/106رد  األهنر :6/169،نيل  اهلندية:  1/438، جممع  فتح 1/303،الفتاوى   ،

 .  3/338القدير:
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الزواج ال تبطله الرشوط الفاسدة، كام إذا تزوجها عىل أن يطلقها أو نحو ذلك، وتكون  أن  .1

التسمية فاسدة ألن البضع ليس بامل، فال يصلح أن يكون مهرا، بل جيب لكل منهام مهر  

 املثل، كام لو تزوجها عىل مخر أو خنزير. 

صداقا، ونحن قائلون  أن علة النهي مسمى الشغار الدال عىل خلوه عن املهر وكون البضع  .2

بنفي هذه املاهية وما يصدق عليها رشعا، فال نثبت الزواج بل نبطله، فيبقى زواجا مسمى  

فيه ما ال يصلح مهرا، فينعقد بمهر املثل، كاملسمى فيه مخر أو خنزير، فام هو متعلق النهي  

 مل نثبته، وما أثبتناه مل يتعلق به، بل اقتضت العمومات صحته. 

  : فساد الزواج، وهو مذهب مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة، الثاين القول  

 لكنهم اختلفوا يف حكم فسخه واآلثار الناجتة عنه عىل املذاهب التالية:  

 بحسب نوع ما تقدم يف التعريف:  (1)خيتلف حكم الشغار عند املالكية: مذهب املالكية 

الشغار  ول رصيح  مطلقا  الفسخ  وحكمه  قبل  :  للمرأة  يشء  وال  األوالد،  ولدت  و 

الدخول، وهلا بعده صداق املثل، وهذا مما ال خالف فيه عندهم، وإنام اخلالف يف كون فسخه  

بطالق، وبه قال مالك مرة أو بغريه، وهو الذي قاله سحنون قائال: عليه أكثر الرواة، وتظهر  

ىل األول عىل طلقتي وعىل الثاين عىل ثمرة هذا اخلالف فيام إذا تزوجها بعد ذلك، فإهنا تكون ع

عصمة كاملة، ويظهر أيضا فيام لو خالعها عىل يشء، فعىل أن الفسخ بطالق ال ترجع به، وعىل 

 .(2) أن الفسخ بغري طالق ترجع به 

: وحكمه أن يفسخ زواج كل منهام قبل الدخول، وأما بعده فيفسخ زواج  مركب الشغار 

يسم هلا، وهلا صداق   مل  املسمى ومن صداق  من  املسمى هلا باألكثر من  مثلها، ويثبت زواج 

 مثلها.

 
 .  2/52، حاشية العدوي:2/307، حاشية الدسوقي: 2/446،حاشية الصاوي:2/98املدونة:   (1)

 لة يف حملها من هذه السلسلة.  سنرى تفاصيل أكثر للمسأ   (2)



 
103 

الشغار  من  وجه  باألكثر  بعده  ويثبت  للمرأة،  فيه  وال يشء  قبله  يفسخ  أنه  وحكمه   :

 املسمى وصداق املثل. 

الشافعية  الشافعية:  مذهب  علة    (1)نص  يف  اختلفوا  وقد  باطل،  الزواج  هذا  أن  عىل 

 ة:  بطالنه عىل األقوال التالي

تزويج   .1 فأشبه  الزواج وصداقا ألخرى  مورد  البضع حيث جعله  يف  االشرتاك  معنى 

واحدة من اثني، وهلذا لو سميا ماال مع جعل البضع صداقا كأن يقول: زوجتك ابنتي  

بنتك بألف كذلك وبضع كل واحدة منهام   الدنانري مثال عىل أن تزوجني  بألف من 

عىل  بنتي  زوجتك  يقول:  أو  لألخرى،  كل    صداق  بضع  ويكون  بنتك  تزوجني  أن 

لوجود   الزواج  هذا  بطالن  فاألصح  لألخرى،  صداقا  درهم  وألف  منهام  واحدة 

الترشيك فيه. وكذا إذا سميا إلحدامها مهرا دون األخرى كأن يقول: زوجتك بنتي  

بألف درهم عىل أن تزوجني بنتك وبضع كل واحدة منهام صداق لألخرى فاألصح  

 نى الترشيك فيه. بطالنه أيضا لوجود مع

خلوه من املهر، وعىل هذا التعليل يصح الزواج يف الصور السابقة ألنه مل خيل من املهر،   .2

وكذلك لو مل جيعل البضع صداقا بأن سكت عنه كقوله: زوجتك بنتي عىل أن تزوجني  

ابنتك صداق البنتي   ابنتك وبضع  تزوجني  أن  ابنتي عىل  قال: زوجتك  بنتك، ولو 

وبطل الزواج الثاين، ولو قال: وبضع ابنتي صداق البنتك بطل    صح الزواج األول 

 األول وصح الثاين.  

التعليق والتوقف املوجود يف هذا الزواج، وهلذا ال يصح الزواج يف الصور املذكورة   .3

 سابقا ملا فيها من معنى التعليق والتوقف. 

 
 .  4/135، حاشية اجلمل :3/334،حاشية البجريمي :8/276األم:    (1)
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اب تزوج  أن  عىل  ابنتي  زوجتك  يقول:  أن  الشافعية  عند  الشغار  ابنتك  ومن صور  ني 

وبضع كل واحدة منهام صداق األخرى، أو طلق امرأته عىل أن يزوجه زيد مثال ابنته وصداق  

لفساد املسمى ووقع الطالق    ، البنت بضع املطلقة فزوجه عىل ذلك صح التزويج بمهر املثل

 عىل املطلقة. 

العقدين  ، ألنه جعل كل واحد من  (1)زواج فاسدوقد نصوا عىل أنه  :  مذهب احلنابلة 

سلفا يف اآلخر فلم يصح، وال فرق عندهم بي أن يقول: عىل أن صداق كل واحدة منهام بضع 

األخرى، أو مل يقل ذلك بأن سكتا عنه أو رشطا نفيه، وكذا لو جعال بضع كل واحدة منهام 

ودراهم معلومة مهرا لألخرى ألن فساد زواج الشغار مل ينشأ من قبل التسمية الفاسدة، بل من 

رشط فاسد، أو ألنه رشط متليك البضع لغري الزوج، فإنه جعل تزوجيه إياها  هة أنه وقفه عىل ج

 . مهرا لألخرى فكأنه ملكه إياها برشط انتزاعها منه 

الظاهرية  زواج    : مذهب  حيل  حزم:)ال  ابن  قال  ذلك،  يف  تشددا  املذاهب  أكثر  وهو 

وليته أيضا، سواء ذكرا يف كل ذلك الشغار، وهو أن يتزوج هذا ولية هذا عىل أن يزوجه اآلخر 

صداقا لكل واحدة منهام أو إلحدامها دون األخرى، أو مل يذكرا يف يشء من ذلك صداقا، كل  

وال مرياث، وال صداق وال يشء من أحكام الزوجية،    ، ذلك سواء يفسخ أبدا، وال نفقة فيه

ن كان جاهال فال حد عليه،  وال عدة، فإن كان عاملا فعليه احلد كامال، وال يلحق به الولد، وإ

والولد له الحق، وإن كانت هي عاملة بتحريم ذلك فعليها احلد، وإن كانت جاهلة فال يشء  

 ( 2) عليها(

:  اخلالف  يف الطويس    الشيخ  قال،  صّحته  عدم  و  بطالنه  عىل   وافق : وقد اتمذهب اإلمامية 

 أفسده  مالكا  أنّ   غري  إسحاق،  و  أمحد   و  الشافعي  و  مالک   قال   به  و  عندنا،  باطل  الشغار  نكاح)

 
 .  7/135، املغني:8/159، اإلنصاف:5/92،كشف القناع:5/124مطالب اويل النهى:   (1)

 .  9/118املحىل:   (2)
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  شخصي   من  واحد  كّل   لبضع  ملک   إّنه  حيث  من  الشافعي  أفسده  و  املهر،  فساد  حيث  من

  و  الزهري   ذهب   و   ، (هلا   مهرا  كونه   باعتبار  اآلخر   زوجه  و   هلا،  زوجا   كونه   باعتبار  الزوج )

 يفسد  فال  املهر   فيه   فسد  إّنام  و  صحيح   الشغار  نكاح  أنّ   إيل   أصحابه  و   حنيفة   أبو   و   الثوري

 (1)(بفساده

 :(2) ومن األدلة التي استدل هبا أصحاب هذا القول 

عند بيان احلكم    بعضها األحاديث الواردة يف النهي عن زواج الشغار، والتي ذكرنا   .1

 التكليفي. 

 أن النهي يدل عىل الفساد والنفي لنفي احلقيقة الرشعية.  .2

 الرتجيح: 

هو أن النهي عن ذلك يقتيض الفساد    نرى أن األرجح يف املسألة بناء عىل حتريم النبي  

ألن الرشع قصد من النهي عنه مراعاة مصلحة املرأة، بينام القول بالتحريم مع عدم الفساد ال  

هلا   عالقة  ال  أخروية،  مسألة  وهي  األولياء،  من  ذلك  فعل  بمن  املتعلق  اإلثم  إال  عنه  ينتج 

 املرأة الدنيوية، والتي جاء هذا احلكم الرشعي لتقريرها.بمصالح 

واملصلحة التي نقصدها هنا ليست فقط يف اإلرضار باملرأة ومنعها حقها من املهر الذي  

جعله الرشع هلا، وإنام أن يصبح ذلك التبادل وسيلة استغالل من األولياء، فيجربون مولياهتم  

 ق مقاصدهم من الزواج بمن يرغبون. عىل الزواج بمن ال يرغبن فيهم حتى تتحق

ولكن هذا الفساد ال يمكن تعميمه يف حال حصول الدخول، ألنا قد ندرأ مفسدة عدم  

املهر بمفسدة الفسخ، فلذلك األصلح للمرأة باعتبارها صاحبة احلق يف املهر أن نخريها بي أن 

 هذا التخيري أمرين:  تبقى عىل زواجها مع استحقاقها مهر املثل، وبي التفريق، والغرض من

 
 ..  118 املسألة النكاح،  كتاب/ 2: اخلالف  (1)

 .  5/93، كشاف القناع:7/134، املغني:2/58، منار السبيل:7/83املبدع:    (2)
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التأكد من رغبة املرأة يف استمرار الزواج بمن رضيه هلا وليها، وذلك درءا ملفسدة استغالهلا،   .1

 . كام ذكرنا 

إعطاءها حقها من املهر، ألنه حق ال يفوت بالدخول، بل يتأكد به، ويصبح حكم زواج   .2

عة قد هنت عن صداق  الرشي)الشغار يف هذه احلالة كحكم التسمية الفاسدة يف املهر، فـ  

 ( 1) (اخلمر واخلنزير والغرر واملجهول، والنكاح يف ذلك كله يصح بمهر املثل

أما قبل الدخول، فيفسخ مطلقا إلمكان تصليحه بدون حصول أي مفسدة ألي طرف  

 من األطراف. 

أنا هبذا القول قد مجعنا بي القولي، وراعينا مصلحة صاحبة الشأن بتخيريها،   ونرى 

فلم نفرق بينها وبي زوج قد تكون راغبة فيه، وال مجعنا بينهام إن كانت راغبة عنه، ومل يضع 

 مع ذلك حقها من املهر.  

 ـ أحكام تعجيل املهر وتأجيله رابعا  

ع من املهور، وهي: املهر املعجل، واملهر املؤجل  سنتحدث يف هذا املبحث عن ثالثة أنوا

 أو املؤخر، واملهر املفوض. 

 ـ تعجيل املهر   1

ارتباط   أو عدم  الدخول،  قبل  املهركامال  الفقهاء تقديم  باملهر املعجل يف عرف  يقصد 

 املهر بطالق او موت. 

 
 .  14/73التمهيد:   (1)



 
107 

بتسليم    اتفق الفقهاء عىل استحباب تعجيل الصداق، لورود األمر العام يف الرشيعةوقد  

واختلفوا يف جواز الدخول باملرأة  ،  أصحاب احلقوق حقوقهم، وكراهية التأخري لغري احلاجة

 :(1)سواء كانت مفوضة أو مسمى هلا عىل قولي ، قبل إعطائها شيئا 

األول  الزهري:  القول  قال  العلامء،  مجهور  قول  وهو  شيئا،  يعطيها  أن  يستحب  إنه   :

ويلقيها   ،يعطيها شيئا، وقال ابن عباس: خيلع إحدى نعليه مضت السنة أن ال يدخل هبا حتى  

 سورة  يعلمها   أن  عىل   امرأة   تزوج  رجل   عن ع يف    جعفر   أيب   عنيروي اإلمامية يف هذا  وإليها،  

:  قلت  ، ( شيئا   ويعطيها   السورة   يعلمها   حتى   هبا   يدخل   أن  أحب   ما ) :  فقال  عزوجل   اهلل   كتاب   من

ومن األدلة    ،(2)(كان  ما   كائنا   به  رضيت  إذا  بذلك  بأس  ال) :  فقال  زبيبا؟  أو  مترا  يعطيها   أن  أجيوز

 عىل ذلك: 

ودخل هبا ومل يعطها شيئا، وقد سبق    يف الذي زوجه النبي    ،حديث عقبة بن عامر  .1

 .(3)ذكره

قبل أن يعطيها    ،أن أدخل امرأة عىل زوجها   عن عائشة، قالت: أمرين رسول اهلل   .2

 .  (4) شيئا 

عقد   .3 يف  عوض  منه  ،معاوضة أنه  قبض يشء  عىل  املعوض  تسليم  جواز  يقف    ، فلم 

 
ذكر ابن قدامة يف املسألة قولي، ولكنه عاد ورجح رواية قول واحد ومحل القول الثاين عىل االستحباب،      (1)

يعطيها قبل الدخول شيئا ، موافقة وأما األخبار فمحمولة عىل االستحباب ، فإنه يستحب أن  (يقول يف املغني:

للخصومة.   أقطع  ذلك  وليكون   ، املوهوبة  شبه  عن  املفوضة  ولتخرج   ، بينهم  فيام  الناس  ولعادة  لألخبار، 

 .  7/188ويمكن محل قول ابن عباس ومن وافقه عىل االستحباب فال يكون بي القولي فرق)املغني :

 . 380 ص 5 ج الكايف       ( 2) 

 سبق خترجيه.     (3)

 .  2/241أبو داود:   (4)
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 واألجرة يف اإلجارة. ، كالثمن يف البيع

 . (1) أن سبب االستحباب هو اخلروج من اخلالف اعتبارا ملن أوجبه من أوجبه .4

الثاين  الصحابة،القول  بعض  قول  وهو  شيئا،  إعطائها  وجوب  عن    :  روي  وقد 

 ييل:   ، واستدلوا عىل ذلك بام(2)املالكية

فقال:    ، حتى يعطيها شيئا   فمنعه رسول اهلل    ، ملا تزوج فاطمة، أراد أن يدخل هبا   أن عليا  .1

ثم دخل    ،: أعطها درعك. فأعطاها درعهليس يل يشء. فقال له النبي    ،يا رسول اهلل 

 . (3)هبا 

عىل وجوب ذلك، يقول الباجي:   (التمس ولو خامتا من حديد)استدل يف املنتقى بحديث   .2

)مطالبته بذلك يف احلي تقتيض أن من حكمه تعجيله أو تعجيل ما يصح أن يكون مهرا  

منه ولو رشع تأخري مجيعه لسأله هل يرجو أن يتكسب يف املستقبل قدر اخلاتم من احلديد  

ويرضب  بل الغالب جتويز ذلك كله فكان يقول له زوجتكها عىل أن يكون هلا هذا يف ذمتك  

لذلك أجال يغلب عىل الظن تكسبه هلذا وملا نقله عن وجود املهر إىل املنافع دون واسطة  

 
وهبذا األصل قال الشافعية باستحباب أن ال ينقص عن عرشة دراهم خروجا من خالف أيب حنيفة،      (1)

 .  3/200وهبذا األصل نرى اتفاق الواقع يف أكثر املسائل اخلالفية ،انظر:أسنى املطالب: 

ب منها :أنه يكره الدخول قبل تقديم ربع دينار، ومنها أنه للاملكية يف ذلك روايات خمتلفة ذكرها احلطا      (2)

ليس هلا أن متكنه من الدخول قبل أن تقبض ربع دينار، ومنها أن للمرأة أن متنع نفسها من الزوج حتى يقدم هلا  

  ألن الكراهة يف ذلك حق هلل فال  ;ربع دينار ولو مل يكن حاال ولو رضيت له بالدخول بال يشء فلها أن متنعه  

تسقط عنه بإذهنا وهذا ما مل يدخل هبا وإن دخل هبا فال يكره له وطؤها ثانية قبل أن يعطيها ربع دينار وال هلا  

ألنه لو طلقها مل    ;ألهنا ليست من الصداق    ;أن متنعه. أما الدخول باهلدية بدل الصداق فقد كرهه ابن القاسم  

 .  3/503يكن له فيها يشء انظر: مواهب اجلليل :

 ..  3/332، النسائي: 2/240، أبو داود: 7/252، البيهقي:15/396ابن حبان:    (3)
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 ( 1) ثبت أن من حكم املهر أن يتعجل منه قبل البناء ما يصح أن يكون مهرا( 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول بالوجوب حتميال للنصوص عىل ظاهرها، ولتيرس  

مشقة، وألنه إذا أعطاها جزءا من املهر أو هدية باسم املهر ال يكون يف ذلك أي أداء ذلك بدون  

مشقة عليه، ويكون يف نفس الوقت قد خرج من اخلالف، هذا إن كان الزوج ورعا عن حق 

 زوجته يف مهرها. 

  له   حيل  فال  املرأة  الرجل  تزوج   إذا):  قالع    اهلل  عبد  أيبوقد روى اإلمامية يف هذا عن  

  (2)(غريه أو سويق من هدية  أو  فوقه  فام درمها  شيئا  إليها  يسوق  حتى  فرجها 

أما إن كان غري ذلك، بأن عرفت منه املامطلة، فإن األوىل يف حقه القول بوجوب إعطاء  

 املهر كامال، خشية مماطلة املرأة أو غصب حقها، إال إذا ساحمت املرأة يف ذك مع علمها بحاله.  

 جل: التأخر عن أداء الصداق املع 

به، هل   الزوجة  الصداق وطالبته  بمعجل  الزوج  إعسار  ثبت  إذا  فيام  الفقهاء  اختلف 

 يفسخ الزواج، أم يعذر الزوج، أم يؤجل الدخول عىل األقوال الثالثة التالية: 

املالكية، وقد ذهبوا إىل أن  القول األول  : إنه يطلق عليه لكن بعد اإلعذار، وهو قول 

الزوجة إن طالبت الزوج بالصداق الواجب، ومل جيده فإنه ال يعجل بالطالق أو الفسخ إال بعد 

 التأجيل والنظر،وخطوات التأجيل جتري قضائيا كام ييل:  

ومل يغلب عىل    ، ال مال له ظاهرو  ،وال أقام بينة عىل صدقه   ، ومل تصدقه  ،إن ادعى العدم .1

وإال حبسه كسائر    ،فإن أعطى كفيال بالوجه   ، الظن عرسه أجله القايض إلثبات عرسه

 الديون، ومدة التأجيل مرتوكة للقايض.  

 
 .  3/275املنتقى :   (1)

 .ظظ       ( 2) 
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 إذا ثبت عرسه بالبينة أو صدقته يؤجل للنظر.   .2

حاله  فالظاهر عندهم أنه حيبس إن جهل  ،إذا مل يثبت عرسه يف مدة التأجيل ومل تصدقه  .3

ولو غلب عىل الظن عرسه تلوم له ابتداء، فأما ظاهر الغنى فيحبس إىل    ، ليستبي أمره

 إال أن حيصل هلا رضر بطول املدة فلها طلب التطليق.    ،أن يأيت ببينة تشهد بعرسه

: ال يطلق بسببه، وهو قول احلنفية، وذهبوا إىل أنه يرتتب عىل عدم قبض  القول الثاين 

أهنا متلك أن متنع نفسها إذا أراد الزوج أن يسافر هبا أو يبني هبا حتى تأخذ  الزوجة معجل مهرها  

مهرها منه، ولو سلمت نفسها ووطئها برضاها تعي حقها يف البدل كام تعي حق الزوج يف  

 لقياسهم املهر بالبيع.  املبدل

  ، ها ونصوا عىل أنه ليس للزوج أن يمنعها من السفر واخلروج من منزله حتى يوفيها مهر

وليس له حق االستيفاء قبل اإليفاء، ويعترب احلنفية يف هذا  ،ألن حق احلبس الستيفاء املستحق

 أمرين: 

: فليس هلا أن حتبس نفسها فيام تعورف تأجيله إىل امليرسة أو املوت أو الطالق  العرف 

حاال كان  واألزمان   ، ولو  البلدان  باختالف  خيتلف  وذلك  كاملرشوط  املتعارف  ألن 

 ص.  واألشخا 

ما رشطا حتى كان هلا أن    :إذا نصا عىل تعجيل مجيع املهر أو تأجيله فهو عىل الترصيح 

وليس هلا أن حتبس نفسها فيام إذا كان   ، حتبس نفسها إىل أن تستويف كله فيام إذا رشط تعجيل كله

 ألن الترصيح أقوى من الداللة فكان أوىل.  ،(1)كله مؤجال

 
ألن   ;وأليب يوسف رأي آخر قيل :إته رجع إليه وهو أن هلا أن متنع نفسها إذا كان كله مؤجال استحسانا    (1)

االستمتاع يف مقابلة تسليم املهر فإذا طلب تأجيل املهر فقد ريض بإسقاط حقه يف االستمتاع، تبيي احلقائق: 

 ..  3/370، العناية رشح اهلداية:2/155
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ُنوُهنَّ ِمْن  وإذا أوفاها مهرها أو كان كله  
مؤجال ينقلها حيث شاء لقوله تعاىل:﴿ َأْسكِ

وُهنَّ لُِتَضيُِّقوا َعَلْيِهنَّ ﴾)الطالق: وكذلك إذا دخل هبا   ،(6َحْيُث َسَكنُتْم ِمْن ُوْجِدُكْم َواَل ُتَضارُّ

 برضاها عندمها لسقوط حق احلبس. 

  االمتناع   فللزوجة  االً ح  املهر  كان  إذاوقريب من هذا قول اإلمامية، فقد نصوا عىل أنه )

  هلا   فليس  نفسها   من   مكنته   ولو  ال،  أم  داءاأل  من  متمكناً   الزوج  كان  سواء   قبضه   قبل   لتمكيا  من

  بعضه  اخذت  وقد  ـ  مؤجالً   بعضه أو  كله  املهر  كان لو   واما  تقبضه،   ن أ جل أل  ذلك بعد االمتناع

 ( بعد املهر  تقبض ومل  االَجل  حّل  نإو التمكي  من  االمتناع هلا  فليس  ـ احلال

  نفسها   من   بتمكينه  وطئها   إذا   فيام  التمكي   عن  امتناعها   حق   يسقط   نام إونصوا عىل أنه )

 الزوج  جانب  من  اكراه  عن  متكينها   كان  أو  ونحوه  النوم  حال  يف   أو  جرباً   وطئها   فلو  اختيارًا،

 . ذلك يف  حقها  يسقط   مل  أوغريه

الثالث  قول بعض  القول  إعذار، وهو  يفسخ بدون  قالوا:  :  الشافعية واحلنابلة، حيث 

 لكنهم قالوا: إن الفسخ ال يكون إال من احلاكم.    ،ومل يذكروا إعذارا  ،يثبت هلا الفسخ باإلعسار

 الرتجيح:  

للمهر،   تسليمه  انتظار  أو  الفسخ  بي  الزوجة  ختيري  هو  املسألة  يف  األرجح  أن  نرى 

املهر، أما القول بالفسخ وعدمه من غري اختيار وللحاكم أن يتخذ اإلجراءات املناسبة لتسليمه  

 املرأة صاحبة احلق يف املهر، فإن يف ذلك مرضة بالغة هلا. 

 واألوىل كام ذكرنا سابقا جتنبا ملثل هذا أن يدفع املهر كامال قبل البناء. 

 من يتسلم املهر: 

أو وكيلها، واختلفوا    عىل أن الزوج ال تربأ ذمته إال بتسليم املهر إىل املرأة  (1)اتفق الفقهاء

 يف تسليمه ألبيها، هل تربا ذمته بذلك أم ال عىل قولي: 

 
 . 5/189، مطالب أويل النهى:1/319، الفتاوى اهلندية:2/ 5بسوط :، امل7/199املغني:    (1)
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األول  الشافعية  القول  قول  وهو  الثبيب،  وال  البكر  صداق  قبض  لألب  ليس  أنه   :

ويرجع   ،ترجع عىل زوجها باملهر   ،فذاك هلا   ،وأنكرت   ،واحلنابلة، قال أمحد: إذا أخذ مهر ابنته 

ولكن   ؟ قال: نعم (1)   ): أنت ومالك ألبيك(   أليس قال النبي    الزوج عىل أبيها، فقيل له: 

فلم يكن لغريها قبض    ،هذا مل يأخذ منها، إنام أخذ من زوجها، واستدلوا عىل ذلك بأهنا رشيدة

 كالثيب.  ،صداقها 

( أن  فقد نصوا عىل  اإلمامية،  منه قول    وكانت   ابنته،  صداق  قبض  إذا  الرجلوقريب 

  والوايل   عنها،   القابض  ألنه   حال،  كل  عىل   املهر،  من  الزوج  ذمة  برئت  حجره،   يف   بالغ،  غري  صبية

  يف  وكلته   كانت  فإن  بالغة،   البنت  كانت  وإن   البلوغ،   بعد  باملهر  مطالبته   للبنت   تكن   ومل   عليها،

 وكان  الزوج،  ذمة   تربأ   مل  ذلك،  عىل   وكلته  تكن  مل   وإن   الزوج،  ذمة  أيضا   برأ  فقد  صداقها،   قبض

  له  كان   مات،   قد  األب   كان  فإن  باملهر،   مطالبته   يف   األب   عىل   الرجوع   وللزوج   باملهر،   مطالبته   هلا 

  حال   يف   مطالبته   له   كان  كام   باملهر،  ومطالبتهم  شيئا،   أيدهيم   يف   خلف   كان  إن   الورثة،   عىل   الرجوع

  بقبض   البنت  من  الوكالة  األب  ادعى  إن  فأما   وكالته،  عىل   الزوج  يصدقه  مل  إذا  وهذا  حياته، 

  (2)(مات  قد  أو  حيا   كان سواء  عليه،  الرجوع للزوج  فليس ذلك، عىل  الزوج  وصدقه  املهر،

،  (3): أن لألب قبض صداق البكر دون الثيب، وهو قول احلنفية واملالكيةالقول الثاين 

 واستدلوا عىل ذلك بام ييل:  

 
 سبق خترجيه.     (1)

 .97: ص 02 ج احليل إدريس بن أمحد بن منصور بن حممد - الرسائر       ( 2) 

ذهب املالكية إىل ان لألب أن يقبض مهر البكر وإن عنست والثيب إن صغرت، وللويص قبض الصداق       (3)

، ولو مل جيرب، ونصوا عىل أن الويل إذا قبض الصداق لوليته التي يف حجره ال جيوز له أن يدفع هلا ذلك عينا فإن 

 حد أمور ثالثة: فعل ذلك فإنه يضمنه للزوج ليشرتي له به جهازا وإنام يربئه من ذلك أ

 ـ أن يشرتي به جهازا يصلح هلا وتشهد البينة بدفعه هلا ومعاينة قبضها له وال حيتاج إلقرارها بالقبض. 
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 اعتبارا للعرف.  .1

 كام قام مقامها يف تزوجيها. ،فقام أبوها مقامها  ،أن البكر تستحي  .2

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو تسليم املهر ألبيها يف حال الوثوق بأنه سيسلمه هلا كام هو  

 جار يف العرف، مع توثيق ذلك بالشهود أو الكتابة ما أمكن. 

املهر، أو يتخذه حلوانا، فإن  أما إن كان األب غري ثقة، وخيشى أن ال يسلمها حقها من  

األرجح يف هذا هو تسليمه للمرأة، أو للثقة الذي يسلمه هلا، مع التوثيق كلام دعت احلاجة إىل  

 ذلك. 

وال نرى أن املسألة حتتاج إىل التفريق بي البكر والثيب، ألن لكليهام احلق يف املهر، أما  

الثقة والويل الورع، والويل الذي ال يبايل ما   التفريق فينبغي أن يكون بي الويل الثقة والويل غري

 دخل يف جيبه أمن حقه أم من غري حقه. 

 ـ تأجيل املهر   2

 :(1)اختلف الفقهاء يف حكم املهر املؤجل ومدة التأجيل عىل األقوال التالية

ويكون حاال، وهو قول احلسن ومحاد بن أيب    ، : يبطل اآلجل جلهالة حملهالقول األول 

 حنيفة وسفيان الثوري وأيب عبيدة وابن حزم، واستدلوا عىل ذلك بام ييل: سليامن وأيب  

(، فمن رشط أن ال يؤتيها صداقها  4قوله تعاىل: ﴿ َوآُتوا النَِّساَء َصُدَقاهِتِنَّ نِْحَلًة ﴾)النساء:   .1

 
 ـ أن يشرتي اجلهاز وحيرضه لوليته ببيت البناء وتعاينه البينة أنه وصل إليه. 

ه البينة حتى يوجه إىل بيت  ـ أن يشرتي اجلهاز ويوجهه إىل بيت البناء بعد تقويمه ومعاينته وال تفارق  

 ..  3/293البناء وإن مل تصحبه الشهود إىل البيت وال تسمع دعوى الزوج أنه مل يصل إىل بيته، انظر: اخلريش :

الكربى:     (1) احلقائق:  5/470الفتاوى  تبيي  اهلداية:2/156،  العناية رشح  واإلكليل 3/372،  التاج   ،

 .  5/134اع :، كشاف القن4/327، مغني املحتاج:5/194:
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فقد اشرتط خالف ما أمر اهلل تعاىل به يف القرآن،وهو خمالف لقوله    -مدة ما    -أو بعضه  

 (1) عمال ليس عليه أمرنا فهو رد( :)من عمل  

أن املرأة بالتأجيل رضيت بإسقاط حق نفسها، فال يسقط حق الزوج، كالبائع إذا أجل الثمن   .2

  ، أنه يسقط حق حبس املبيع بخالف ما إذا كان التأجيل إىل مدة جمهولة جهالة متفاحشة

   ألن التأجيل ثمة مل يصح فلم يثبت األجل فبقي املهر حاال.

: تفسد التسمية وجيب مهر املثل، وهو قول الشافعي وأيب اخلطاب ومالك  القول الثاين 

إال أن مالكا قال:)إذا دخل هبا أجزت النكاح، وجعلت هلا صداق مثلها، ومل أنظر إىل الذي 

واستدلوا  (2)   سمي من الصداق إال أن يكون صداق مثلها أقل مما جعل هلا فال ينقص منه يشء( 

ففسد كالثمن يف البيع، جلهالة العوض بجهالة أجله رجع    ، عوض جمهول املحل  عىل ذلك بأنه

 إىل مهر املثل. 

الثالث  حمددة، القول  فرتة  إىل  حتديده  مع  اآلجل  يصح  معاوية    :  بن  إياس  قول  وهو 

 ومكحول واألوزاعي، وقول عند املالكية، وقد اختلفوا يف حتديد األجل عىل ما ييل: 

فلها حينئذ املطالبة به، وهو قول إياس بن   ،ها أو خيرجها من بلدها أن يفارقها أو يتزوج علي .1

 معاوية. 

 حيل بعد سنة من وقت الدخول،وهو قول مكحول واألوزاعي. .2

أما عند القائلي بذلك من املالكية فقد اختلف يف مقدار التأخري، فحكى عن ابن القاسم  

وعنه إن زاد األجل عىل أكثر من عرشين   ،وعن ابن وهب إىل السنة  ،تأخريه إىل السنتي واألربع

وقال عبد   ، وعنه إىل اخلمسي والستي  ، وعن ابن القاسم إذا جاوز األربعي فسخ  ، سنة فسخ

 
 سبق خترجيه.     (1)

 .  2/131املدونة :   (2)
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وإن   ، وإن بعد مل أفسخه إال أن جياوز ما قال ابن القاسم   ، امللك: وما قرص من األجل فهو أفضل

 . (1)جداكانت األربعون يف ذلك كثرية  

وإن مل يسميا   ، : اإللزام بالصداق الذي اتفق الزوجان عىل تأخري املطالبة بهالقول الرابع

الفرقة  ،أجال أو  بموت  إال  به  املطالبة  يستحق  ال  املؤخر  والشعبي    ،فإن  النخعي  قول  وهو 

 وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم،   ،، وهو املنصوص عن أمحد (2)والليث بن سعد

( أنه  عىل  نصوا  فقد  اإلمامية،  قول    أجل   بال  أي   حاالً   كله   املهر  جيعل   أن   جيوز وهو 

 ما   بكل يرتاضيا  أن فلهام بينهام احلق ألن  وذلك ، مؤجالً  وبعضه  حاالً  بعضه  جيعل  أن  ومؤجال 

  رياض   معتربة   يف   ع  الصادق   عن  روي   وما   طالق واإل  واإلمجاع  األصل   إىل   مضافاً   وأرادا    شاءا

 ( فرقة  أو موت  إىل  اآلجل )  :قال  وآجل  بعاجل يتزوج الرجل  يف  إبراهيم بن

 :  ومن األدلة التي استدل هبا أصحاب هذا القول

أن املطلق من العقود ينرصف إىل العرف والعادة عند املتعاقدين كام يف النقد والسكة   .1

والوزن أو    ،والصفة  باملوت  إال  بالصداق  املطالبة  والعادة جارية بي األزواج برتك 

 فجرت العادة جمرى الرشط ، الفراق

وهلذا نافاه التوقيت املشرتط يف غريه من العقود    ، أن عقد الزواج خيالف سائر العقود .2

املنافع صحته  ،عىل  يف  مؤثرة  غري  بقائه  مدة  جهالة  كانت  عوضه    ، بل  والصداق 

 
 . 3/510انظر: مواهب اجلليل:   (1)

ومن ذلك أن أهل املدينة )وله فيه رسالة كتبها إىل مالك ينكر عليه خالف هذا القول، ومما جاء فيها:       (2)

ع إليها ، وقد وافق أهل يقضون يف صدقات النساء أهنا متى شاءت أن تتكلم يف مؤخر صداقها تكلمت فدف

وال من   العراق أهل املدينة عىل ذلك وأهل الشام وأهل مرص ، ومل يقض أحد من أصحاب رسول اهلل  

بعدهم المرأة بصداقها املؤخر إال أن يفرق بينهام موت أو طالق فتقوم عىل حقها.)نص الرسالة بطوهلا يف:  

 .  3/69إعالم املوقعي :
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 جهالة مدته غري مؤثرة يف صحته  فكانت ،ومقابله

إال رشطا أحل حراما أو حرم حالال(وهذا    ،: )املسلمون عىل رشوطهم قول النبي   .3

األمرين من  واحدا  يتضمن  بدون    ،ال  فعاله  لو  احلالل  وحرم  احلرام  أحل  ما  فإن 

 الرشط ملا جاز. 

 ( 1)  : )إن أحق الرشط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج(قول النبي  .4

عدم  أ .5 يف  يكفي  الثالث،  القول  أصحاب  ذكرها  والتي  املذكورة،  التقديرات  تلك  ن 

ثم ليس تقدير منها بأوىل من تقدير أزيد عليه أو    ،اعتبارها عدم دليل واحد يدل عليها 

 وما كان هذا سبيله فهو غري معترب.  ، أنقص منه

 فجاز ذلك فيه كالثمن.  ، أنه عوض يف معاوضة .6

  ، والعادة يف الصداق اآلجل ترك املطالبة به إىل حي الفرقة   ،ف أن املطلق حيمل عىل العر .7

 فيصري حينئذ معلوما بذلك.  ،فحمل عليه 

 الرتجيح: 

األطراف عىل ذلك أو دل    نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الرابع، إذا ما تراىض 

العرف عليه، برشط أن يسلم للمرأة مهرها املعجل الذي تستحل به، أما املهر املؤجل الذي 

اتفقا عليه، فال جناح يف تأخريه إما إىل مدة حمددة ارتضياها، أو إىل غري مدة، وحينذاك يستقر  

الزوجة يف م أقساطا تأخذها  أو يمكن أن جيعل  أو املوت،  الفرقة  دد حمددة،ويمكن بعد عىل 

 ذلك أن تتنازل عنه كام تتنازل عن سائر أنواع املهور. 

ونرى ـ مع عدم الدليل عىل استحباب أو كراهة هذا النوع من املهر ـ خضوعه استحبابا  

النوع من املهور قد يصلح مع   أو كراهة ملصلحة املرأة من غري ابتزازه للرجل، فإن مثل هذا 

 
 سبق خترجيه.     (1)
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دم غالء املهور، فيتزوج كيف يشاء ويطلق متى شاء، فيكون يف  رجل متالعب ذواقة يستغل ع 

 هذا النوع من املهر رادعا له. 

ويمكن مع هذا النوع من املهر أن حتيا سنة تيسري املهور، ألن الكثري من األولياء يغايل  

ترص  ابنته من الطالق، فيمكن هلذه املغاالة أن ترتبط باملهر املؤجل، بينام يق   يف املهور خوفا عىل 

السنة وقطعنا  أحيينا  قد  بذلك  الزواج، فنكون  به  الذي يصح  األدنى  املعجل عىل احلد  املهر 

 الطريق عىل املتالعبي. 

الطالق، فال   بعد  املرأة وأوالدها  أن حيفظ حقوق  املهر كذلك  النوع من  ويمكن هلذا 

وت أو الطالق،  تضيع وال ترشد، وذلك إذا ما رشطت عليه دارها كمهر مؤجل يتم استيفاؤه بامل

وليس يف ذلك أي حرج رشعي كام قد يتصور البعض، ألن ترشد الرجل يف الشارع أوىل وأقل  

 مفسدة من ترشد املرأة وأوالدها.

واملصالح يف ذلك كثرية، قصدها الرشع بإطالق القول يف مثل هذا وعدم حتريمه، وقد  

عىل االستحباب، واإلجابة عىل يقال بعد هذا: فلامذا مع كل هذه املصالح مل يرد دليل واحد  

ذلك: أن النص عىل االستحباب عادة يكون عىل املصالح املحضة، أما املصالح التي قد ختتلط  

باملفاسد، فإن أمر التمييز يبقى خاضعا للظروف واألعراف واألحوال، فام ذكرناه من مصالح 

فكان   ملثايل، أما يف عهده  ينسجم مع واقعنا البعيد يف كثريمن أخالقياته عن املجتمع املسلم ا

 األمر خمتلفا. 

الرجل   تقييدها  املرأة  التي قد تكتنف ما ذكرنا من مصالح، فهو استغالل  املفاسد  أما 

باملهر املؤجل، فتتخىل عام طلب منها من أمور الزوجية وحقوقها، ألن الزوج صار يف عصمتها،  

ة عىل القول بحبس الزوج يف  ابن القيم بعض عيوب هذا النوع من الصداق، وخاص  ذكر وقد  

من  النوع  هلذا  السيئ  التطبيق  إىل  بذلك  يشري  وهو  عليه،  رشط  بام  الوفاء  عدم  حال 

املؤخرة  بالصدقات  املطالبة  عىل  النساء  سلط  عليها   ، الصداق:)ومن حي  األزواج    ،وحبس 
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ا يف  حدث من الرشور والفساد ما اهلل به عليم، وصارت املرأة إذا أحست من زوجها بصيانته

وحتبس    ، واخلروج من منزله والذهاب حيث شاءت تدعي بصداقها   ، ومنعها من الربوز  ، البيت

الزوج ويظل يتلوى يف احلبس  ،وتنطلق حيث شاءت  ،الزوج عليه  املرأة فيام   ،فيبيت  وتبيت 

 (1) تبيت فيه( 

يم  وهذا اخلطر يشري إىل رضورة التوثيق الصحيح ملثل هذا النوع من املهر، ألن ابن الق

 إىل ما يكون التحديد فيه مفوضا للزوجة بدون تقييد.   أشار هبذا

ولكنه مع ذلك، فإن هلذه املفسدة حلوهلا الرشعية التي أرشنا إليها يف الرشوط املقيدة  

 للعقد، فيمكن لتلك الرشوط أن تضمن مصالح الرجل كام تضمن مصالح املرأة. 

 ـ تفويض املهر   3

 ن: االزواج أمريقصد بالتفويض يف 

البضع  منه  تفويض  واملراد  الزواج،  يف  التفويض  إطالق  إليه  ينرصف  الذي  وهو   :

 تفويض أمر زواجها. 

فيقول: زوجتك    ،أو رأي أجنبي   ،: وهو أن جيعل الصداق إىل رأي أحدمها تفويض املهر 

 أو حكم أجنبي، ونحوه.   ،أو حكمها   ،أو عىل حكمك أو عىل حكمي ،عىل ما شئت 

ويفوض ذلك إىل أحد الزوجي أو إىل    ، ت عن تعيي الصداق حي العقدأو هو السكو

 غريمها.  

 .(2)وعرفه ابن عرفة بأنه: عقد دون تسمية مهر وال إسقاطه وال رصفه حلكم أحد

 
 .  58الطرق احلكمية:   (1)

 .  171رشح حدود ابن عرفة :   (2)
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وقد فرق يف هذا بي التفويض والتحكيم، فالقدر املشرتك بينهام وهو عدم ذكر املهر، أما  

م أحد، ويف التحكيم يرصف تعيينه حلكم أحد كام إذا تزوج يف التفويض فال يرصف تعيينه حلك

 .(1)امرأة عىل حكم فالن فيام يعينه من مهرها 

 : (2)أمجع العلامء عىل جواز زواج التفويض، واستدلوا عىل ذلك بام ييل وقد 

ْقُتْم النَِّساَء َما مَلْ   .1 وُهنَّ َأْو َتْفِرُضوا هَلُنَّ َفِريَضًة  قوله تعاىل: ﴿ اَل ُجنَاَح َعَلْيُكْم إِْن َطلَّ مَتَسُّ

 ( 236﴾ )البقرة:

ومل    ، ومل يدخل هبا   ، وكان زوجها مات  ،قىض يف بروع بنت واشق   أن رسول اهلل   .2

 . (3) فجعل هلا مهر نسائها ال وكس وال شطط ،يفرض هلا صداقا 

 . فصح من غري ذكره ، أن القصد من الزواج الوصلة واالستمتاع دون الصداق .3

 
 .  2/313حاشية الدسوقي :   (1)

:/8/273األم:     (2) املغني  النهى:173/ 7،  أويل  مطالب  اجلليل:  5/200،  منح  املوسوعة  3/459،   ،

 .  13/107الفقهية :

 سبق خترجيه.     (3)



 
120 

 الفصل الثاين 

 حق الزوجة يف النفقة 

 إن أحكام النفقة كام نص عليها الفقهاء تستلزم احلديث عن النواحي التالية: 

أحكام النفقة، واحلديث فيها عن احلكم الرشعي للنفقة مع أدلته التفصيلية، ثم بعض   .1

 ما يتعلق هبذا احلكم من أحكام وآثار. 

وموانعها،   .2 املنفق  عىل  النفقة  وجوب  باملكلف،  رشوط  متعلق  الوجوب  حكم  ألن 

 وليس كل مكلف صالح بأن جتب عليه النفقة، وال كل امرأة بصاحلة ألن ينفق عليها. 

أنواع النفقة ومقاديرها املختلفة، باعتبارها مادة النفقة، حتى ال يتالعب هبا، ويتحول   .3

 الوجوب صوريا بعدم مراعاهتا.

فيتساءل عن   النفقة،  يبحث عن  أن  يريد  تساؤل يطرحه كل من  يتضمنها  نواح  وهي 

 حكم النفقة؟ وعىل من جتب؟ وفيم جتب؟  

الفصل، وقد خصصنا لإلجابة عن كل  الثالثوهذه األسئلة   التي أفرزت هذا  ، هي 

واحد منها مبحثا خاصا، ونعتذر لطول الفصل، ألن معظم املسائل فيه من املسائل املعارصة  

املهمة التي يكثر السؤال عنها، وتعم هبا البلوى، فلذلك كان لزاما أن ال ترتكها مراعاة لقرص  

 الفصل.  

  



 
121 

 ـ أحكام النفقة    أوال 

ما يلزم هلا  ما حت الزوجة يف معيشتها من طعام وكسوة ومسكن وخدمة وكل  إليه  تاج 

 حسبام تعارفه الناس. 

 .(1)وعرفها بعض احلنفية بأنه اإلدرار عىل يشء بام فيه بقاؤه

 (2)وعرفها ابن عرفة بأهنا: ما به قوام معتاد حال آدمي دون رسف

 حكم النفقة عىل الزوجة ـ    1

 ب إنفاق الزوج عىل زوجته، واستدلوا عىل ذلك بام ييل: اتفق الفقهاء عىل وجو 

َواَل   .1 ُوْجِدُكْم  ِمْن  َسَكنُتْم  َحْيُث  ِمْن  نُوُهنَّ 
َأْسكِ  ﴿ املطلقات:  شأن  يف  تعاىل  قوله 

وُهنَّ لُِتَضيُِّقوا َعَلْيِهنَّ ﴾)الطالق:  (، قال الطربي يف معنى اآلية:)يقول تعاىل  6ُتَضارُّ

نسائكم مطلقات  أسكنوا  من    ذكره  يقول:  وجدكم،  من  سكنتم  الذي  املوضع  من 

مما جيدونه حتى   يسكنه  مسكنا  يعطوهن  أن  الرجال  أمر  وإنام  التي جتدون،  سعتكم 

، وداللة اآلية عىل وجوب النفقة وحتديدا نوعا منها، وهو السكن  (3)   يقضي عددهن(

ملطلقة هذا  واضحة، ألن املطلقة قبل البينونة يف حكم الزوجة، بل إنه إذا استحقت ا

 النوع من النفقة فالزوجة أوىل منها هبا. 

﴾)الطالق: .2 (،  6قوله تعاىل: ﴿ َوإِْن ُكنَّ ُأوالِت مَحْل  َفَأْنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحتَّى َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ

ووجه االستدالل باآلية، أن النفقة إن كانت واجبة عىل املطلقة احلامل، فأوىل من ذلك  

طلقة جتب هلا النفقة إمجاعا، فأوىل الزوجة، قال القرطبي:)أمجع أهل  الزوجة، وبام أن امل

 
 .  3/572رد املحتار :   (1)

خرج بالتعريف ما به قوام معتاد غري آدمي ، وما ليس معتادا يف حال اآلدمي، ألنه ليس بنفقة رشعا،       (2)

 ..  1/249رشح ميارة: انظر:

 .  4/384، ابن كثري:28/145الطربي:   (3)
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 (1) العلم عىل أن نفقة املطلقة ثالثا أو مطلقة للزوج عليها رجعة وهي حامل واجبة( 

ِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه َفْلُينِفْق مِمَّا آَتاُه  تعاىل: قوله   .3
اهللَُّ ال ُيَكلُِّف  ﴿ لُِينِفْق ُذو َسَعة  ِمْن َسَعتِ

( يف هذه اآلية نالحظ  7اهللَُّ َنْفًسا إِال َما آَتاَها سيجعل اهلل بعد عرس يرسا ﴾)الطالق:  

األمر الرصيح باإلنفاق، وإلزام الزوج به، ولكنه حييط هذا األمر بام يوحي بيرس هذا  

، فال ينبغي  الدين وحنيفيته، وأن الزوج ال يكلف إال بحدود طاقته، فإذا ما رزقه اهلل

 . أن يبخل عىل نفسه وأهله 

  ، فقد نص (2) قال:)إذا أنفق الرجل عىل أهله حيتسبها فهو له صدقة(   عن النبي  .4

يف هذا احلديث عىل أنه إذا أنفق الرجل عىل أهله أي زوجته وأقاربه، أو زوجته ومن  

ط وهو  االحتساب،  هبا  يقصد  أنه  واحلال  أي  حيتسبها،  وهو  هبا،  ملحقون  لب  هم 

الثواب من اهلل تعاىل كانت له صدقة، أي يثاب عليها كام يثاب عىل الصدقة، واملالحظ  

يف احلديث كام يف أكثر أحاديث الرتغيب ربط اجلزاء باالحتساب، وذلك يدل عىل أن  

الغافل عن نية التقرب ال تكون له صدقة، ومثله نفقته عىل نفسه ودابته، فإن نوى هبا  

 وإال مل يثب. وجه اهلل تعاليأثيب، 

قال يف خطبته يف حجة الوداع:)فاتقوا اهلل يف النساء، فإنكم    أن رسول اهلل  عن جابر  .5

بأمانة اهلل، واستحللتن فروجهن بكلمة اهلل، ولكم عليهن أن ال يوطئن   أخذمتوهن 

فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فارضبوهن رضبا غري مربح، وهلن رزقهن  

حقوق الزوجية الواجبة، ومن بينها    ،يف هذا احلديث مجع  (3)   وكسوهتن باملعروف(

 
 .  3/185القرطبي:   (1)

 . 5/69، جمتبى النسائي: 4/178، البيهقي:10/50، ابن حبان: 1/30البخاري:    (2)

، أبو داود: 5/8، البيهقي:2/69، الدارمي:4/311، ابن حبان:  4/251، ابن خزيمة:2/889مسلم:     (3)

 .  5/72، أمحد: 2/1025، ابن ماجة: 2/421، النسائي:2/185



 
123 

 حق الزوجة يف النفقة، وفيه ترصيح بالوجوب، وتعليل لسببه. 

القشريي  .6 معاوية  قال: )أن    عن  أحدنا عليه؟  اهلل ما حق زوجة  يا رسول  قال: قلت: 

تقبح  تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، أو اكتسبت، وال ترضب الوجه، وال  

، ويف هذا احلديث عد ملا جيب عىل الرجل نحو زوجته، وقد  (1) وال هتجر إال يف البيت(

ذكر منها نفقة الطعام والكسوة، وفيه دليل عىل أنه ال يكلف يف ذلك إال بطاقته، فال  

يطعمها إال كام يطعم، وال يكسوا إال كام اكتسى، وللحديث تفاصيل أخرى نراها يف  

 . حملها من هذا اجلزء

)دينار أنفقته يف سبيل اهلل ودينار أنفقته يف رقبة ودينار تصدقت به   :قال رسول اهلل   .7

، يف  (2)   عىل مسكي ودينار أنفقته عىل أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته عىل أهلك(

هذا احلديث تقديم لنفقة األهل عىل كل النفقات األخرى، وهو دليل عىل فضل النفقة  

املناوي: )والنفقة عىل األهل أعم من كون نفقتهم واجبة أو مندوبة،  ووجوهبا، قال  

فهي أكثر الكل ثوابا، واستدل به عىل أن فرض العي أفضل من الكفاية، ألن النفقة  

سبيل اهلل، وهو اجلهاد الذي هو    عىل األهل التي هي فرض عي أفضل من النفقة يف 

 ( 3) فرض كفاية( 

جابر .8 النبي    عن  لرجل   أن  يشء  قال  فضل  فإن  عليها،  فتصدق  بنفسك  )ابدأ   :

فألهلك، فإن فضل عن أهلك يشء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك يشء  

 
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه واحلاكم ،قال احلاكم صحيح اإلسناد، وألزم الدارقطني الشيخي       (1)

خ الرتمجة،  هذه  املنري:ختريج  البدر  داود:  2/253الصة  وانظر:أبو  النسائي:  2/244،   ،5/273 ،

 .  4/447، أمحد: 7/305البيهقي:

 .  2/473، أمحد: 7/467، البيهقي:2/692مسلم:    (2)

 .  3/536فيض القدير:   (3)



 
124 

، يف هذا احلديث دليل عىل وجوب النفقة ألنه رتبها مبارشة بعد  (1)   فهكذا وهكذا(

ا  اإلنفاق عىل النفس، مما يدل عىل توكيدها، قال النووي:)يف هذا احلديث فوائد منه

االبتداء يف النفقة باملذكور عىل هذا الرتتيب، ومنها أن احلقوق والفضائل إذا تزامحت  

قدم األوكد فاألوكد، ومنها أن األفضل يف صدقة التطوع أن ينوعها يف جهات اخلري  

ويوضح اجلانب من هذا  (2)  ووجوه الرب بحسب املصلحة وال ينحرص يف جهة بعينها( 

 احلديث احلديث التايل: 

: تصدقوا،قال: رجل عندي دينار،قال: تصدق به عىل نفسك، قال:  رسول اهلل    قال .9

قال: تصدق به    عندي دينار آخر،قال: تصدق به عىل زوجتك قال: عندي دينار آخر، 

عىل ولدك قال: عندي دينار آخر قال تصدق به عىل خادمك، قال عندي دينار آخر  

به أبرص  أنت  م (3)قال:  تعليم  احلديث  هذا  ويف  تنظيم    نه  ،  لكيفية  ألصحابه 

 املصاريف حتى ال يطغى جانب عل جانب. 

، وداللة هذا احلديث  (5)((4):)كفى باملرء إثام أن يضيع من يقوتقال رسول اهلل   . 10

النفقة لربطه   التفريط،    واضحة عىل وجوب  اإلثم العظيم الذي يكتفى به جراء 

ليقه اإلثم عىل تركه، لكن إنام  قال املناوي: وهذا رصيح يف وجوب نفقة من يقوت لتع

 
 .  2/37، النسائي:4/178، البيهقي:8/128، ابن حبان:2/692مسلم:    (1)

 .  7/83رشح النووي عىل مسلم:   (2)

 .  2/251، أمحد: 5/62، جمتبى النسائي: 2/34، النسائي: 8/126ابن حبان:    (3)

يمن ومنه قاته يقوته إذا أطعمه قوتا ورجل مقوت ومقيت وأقات عليه أقاته فهو مقيت إذا حافظ عليه وه     (4)

 .  4/552وكان اهلل عىل كل يشء مقيتا، فيض القدير:

، أمحد: 5/374، النسائي:  2/132، أبو داود: 9/25، البيهقي:10/51، ابن حبان:1/575احلاكم:       (5)

2/160  . 
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فمع   يضيعهم،  لئال  عياله  السعي عىل  القادر  فعىل  ذلك يف مورس ال معرس،  يتصور 

قدر   إال  هلم  يطلب  ال  لكن  هلم،  الطلب  إىل  مضطر  هو  ضياعهم،  عىل  اخلوف 

 .(1)الكفاية

 وقت تسليم النفقة:  ـ    2

اتفق   النفقة، وقد  نوع  باختالف  ذلك  للزوجة  وخيتلف  تقدم  الكسوة  أن  الفقهاء عىل 

 بحسب وقتها من صيف أو شتاء كام سيأيت، واختلفوا يف غري ذلك من النفقات عىل أقوال منها: 

  : أن تسلم النفقة للزوجة يوميا، وهو قول الظاهرية، وبمثله قال الشافعية القول األول 

أو العشاء    ، عنها الغداء  ، وقد ذهب ابن حزم إىل أنه إن تعدى من أجل ذلك وأخرواإلمامية

 أدب عىل ذلك. 

يوم كل  الفجر  بطلوع  جتب  وخادمها  الزوجة  نفقة  أن  عىل  الشافعية  ألهنا    ، ونص 

املطالبة هبا عند طلوع  اليوم، فلها  التمكي احلاصل يف  تستحقها يوما فيوما لكوهنا يف مقابلة 

قدر وجب عليه التسليم    الفجر، وقد نصوا عىل أهنا جتب به وجوبا موسعا كالصالة،أو أنه إن

لكن ال حيبس وال خياصم، وإذا أراد سفرا طويال فلها مطالبته بنفقتها ملدة ذهابه ورجوعه كام 

إليها يوما بيوم    ،ال خيرج إىل احلج حتى يرتك هلا هذا القدر  ولو أنه هيأ ذلك إىل نائبه ليدفعه 

 كفى، وال يكلف إعطاءه هلا دفعة واحدة. 

  كل  من  النهار  أول  يف  تسليمها   عليه ذكر  الشيخ الطويس ـ عىل أن )ونص اإلمامية ـ كام ي

  أو   بشهر   ذلك  من  أكثر  نفقة   يسلفها   أن  عىل   اتفقا   فان.  جتوع  وربام  التأخري،   يرضهبا   لئال   يوم، 

  حتى   معه   أقامت   فان  نظرت   ذلك  حصل   فاذا   كالدين،   حمله   قبل   احلق  عجل   النه   جاز،   شهرين 

  مل   االول  اليوم   يف   التقدير   يف   غريه  أو   طالق   أو   بموت   منه   بانت  وإن  كالم،  فال   املدة   انقضت

  هنا أل   اليوم،   بعد  ملا   قبضت   ما   رد  عليها   بىل   هلا،   وجب   ما   قبضت   هنا أل   ليومها   قبضت   ما   يسرتد

 
 .  4/552فيض القدير:   (1)
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  الزكاة،   عجل  لو  كام  الرد   عليها   كان  موقعها   يقع   مل  ذافإ  موقعها،  يقع  أن   عىل   تستحقه  مل  ما   قبضت 

  بانت   ثم   ملدة   أعطاها   فاذا  بيوم،   يوما   يعطيها   أن   يمكنه   فال  الكسوة   وأما .  يرد  فانه  كافرا  فبان

  بدليل   باستحقاق  أخذته  الهنا   يسرتد  ال  آخرون  وقال  الكسوة،  رد  عليها   قوم   قال   غريه  أو  بموت 

  (1)(أقوى واالول باستحقاق، أنه  فعلم هبا،  طولب منها  امتنع لو  أنه

 بام ييل: وقد استدل ابن حزم هلذا القول 

وأي    ، أن من قىض هلا بأكثر من نفقة املياومة، فقد قىض بالظلم الذي مل يوجبه اهلل تعاىل .1

أو من سنة   ،كلف الربهان عىل ذلك من القرآن -من مجعة أو شهر أو سنة   -حد حد 

 وال جيده.  رسول اهلل 

كان يبيع نخل بني النضري وحيبس ألهله قوت سنتهم، أو    أن ما روي أن رسول اهلل   .2

كان يعطي أزواجه كل سنة ثامني وسقا من متر وعرشين وسقا من    ما روي أنه  

 شعري، فليس يف هذا بيان أنه كان يدفعه إليهن مقدما. 

أو سنة، بحسب الزوج،    ، أو مجعة، أو شهر  ،: أن ذلك يقدر بحاله من يوم القول الثاين 

وقت الذي ينال فيه أجرته، وهو قول املالكية، وقد أجاز ابن القاسم أن يفرض سنة،  وبحسب ال

 .(2) ألن األسواق تتحول، واألسعار تتغري ، وقال سحنون: ال يفرض سنة

فإن اتفقا    ،أول وقت احلاجة   : أن وقت تسليم النفقة مهام كان نوعها هوالقول الثالث 

فإذا رضيت بتأخريه جاز، وإن اتفقا عىل تعجيل نفقة   ،ألن احلق هلا يف ذلك  ،عىل تأخريها جاز

فجاز من    ، ال خيرج عنهام  ،ألن احلق هلام  ،جاز  ،أو تأخريه  ، أو أقل من ذلك أو أكثر  ، عام أو شهر

 
 (9/ 6) الطويس الشيخ -املبسوط       ( 1) 

 .  4/396منح اجلليل:   (2)
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  خالف علمناه(   تعجيله وتأخريه ما اتفقا عليه، قال ابن قدامة:)وليس بي أهل العلم يف هذا

 ، لكن ما ذكرناه من األقوال السابقة يشري إىل اخلالف يف املسألة خاصة قول الظاهرية. (1) 

 :  الرتجيح 

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن ذلك خيضع يف احلالة العادية للعرف الذي تعارفوا  

وبن الزوج،  وبقدرة  بحاجتها،  فالعربة  النفقة،  يف  اخلصومة  حال  يف  أما  النفقة،  عليه،  وع 

 وسنفصل كيفية ذلك يف األحكام القضائية املتعلقة بالنفقة. 

كمؤونة   التعجيل  حتتمل  أقوات  وهناك  يومية،  إليه  احلاجة  تكون  األسايس  فالقوت 

 البيت، وهناك نفقات قد تكون سنوية كالكسوة. 

أنه  باملياومة مع ذلك له ناحية مصلحية معتربة، فقد نص عىل  اإلمامية والظاهرية وقول 

النفقة قبل موعدها دون قضاء قاض، فتلف بغري عدوان منها، فإن  لو تطوع الزوج بتعجيل 

إذ مل يعطه إياها   ، فال يشء عليها وحقها باق قبله  ،ألهنا مل تتعد   ،وكسوهتا ثانية  ، عليه نفقتها ثانية

 بعد.

بضامن التالف  وهي ناحية مهمة، فالعربة بتوفري حاجة الزوجة اليومية، أما أن تكلف  

 وحراسته، ثم عقوبتها باحلرمان من النفقة يف حال التلف، فإن فيه مرضة بالغة عليها. 

   حكم رد النفقة املعجلة عند زوال املوجب: ـ    3

أو   ، أو ماتت قبل انقضائه  ، ثم طلقها  ، اختلف الفقهاء فيام لو عجل هلا نفقة شهر أو عام

 له أن يسرتجع نفقة سائر الشهر أم ال؟ عىل قولي: بانت بفسخ أو إسالم أحدمها أو ردته، فهل  

  ة واحلنابلة الشافعياإلمامية و: له أن يسرتجع نفقة سائر الشهر، وهو قول  القول األول 

برشط أن يعلمها أهنا نفقة الشهر، فإن مل يعلمها ال يسرتجع نفقته، ألنه تربع بدفع ما ال يلزمه  

، كمعجل الزكاة، بل ذهب ابن حزم إىل أنه )إن من غري إعالم اآلخذ بتعجيله، فلم يرجع به
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أو أمتت عدهتا وعندها   ، أو طلقها قبل املسيس  ، أو طلقها ثالثا   ، أعطاها أكثر من حقها، فامتت 

وإنام جعله عندها   ،فضل يوم أو غداء أو عشاء قيض عليها برده إليه، ألنه ليس من حقها قبله 

ذلك الوقت وهلا عليه نفقة فهو عندها أمانة، وال  فإذا مل يأت  ،عدة لوقت جميء استحقاقها إياه

 (1) ظلم أكثر من أن ال يقىض عليها برد ما مل تستحقه قبله( 

 واستدلوا عىل ذلك بام ييل:  

الثاين .1 يف  جيب  عام  سلفا  النفقة  إليها  سلم  الوجوب  ، أنه  يمنع  ما  وجد  ثبت    ، فإذا 

إياها فنشزت   ،الرجوع أسلفها  لو  قبل    ،كام  ماله  فتلف  الساعي  إىل  الزكاة  أو عجل 

 احلول. 

 وقد فات التمكي.  ، أهنا عوض عن التمكي .2

وأيب يوسف،    ، : ليس له أن يسرتجع نفقة سائر الشهر، وهو قول أيب حنيفةالقول الثاين 

 دقة التطوع. كص ،مل يكن له الرجوع فيها   ،فإذا قبضتها   ،واستدلوا عىل ذلك بأهنا صلة 

 :  الرتجيح 

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن حكم املسألة يتغري بحسب حال املنفق، وحال املنفق  

ع النفقة التي يطالب الزوج وعليها، والسبب املفرق بينهام والذي قيل بموجبه بلزوم الرد، ون

خاص، أي ليست  بردها، ولكنه يف األحوال العادية العامة نرى أن املرأة إذا كان هلا مسكن  

مرتبطة يف نفقها بغريها من أهل الزوج، ثم قيل هلا هذه نفقتك مثال، فإنه من احلرج الشديد 

مطالبتها هبا بعد حصول الفراق، ألن النفقة وإن كان ظاهرها معاوضة منفعة املرأة هبا، فتزول  

أ التعامل مع حقوق  بزوال املنفعة إال أهنا أقرب إىل الصلة منها إىل املعاوضة، بل نرى من اخلط

 الزوجية بمثل التعامل مع املعاوضات املالية، فال جامع بينهام أصال حتى يصح القياس بينهام.

 صفة وجوب النفقة: ـ    4
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للزوجة وليس متليكا هلا، واختلفوا يف سائر أنواع   إمتاع  الفقهاء عىل أن املسكن  اتفق 

 قولي: النفقات، هل هي متليك للزوجة أم إمتاع هلا عىل 

بل يطعمها    ، أهنا إمتاع للمرأة، وليست متليكا، وال جيب أن يفرض هلا شيئا   : القول األول 

 ا باملعروف، وهو آراء وتوجيهات يف املذاهب الفقهية املختلفة، وبحسب نوع النفقة: ويكسوه

املطالب:)يكون  فالشافعيةـ  مثالـ  نصوا يف الرشاب عىل أنه إمتاع ال متليك، قال يف أسنى  

وإذا رشب غالب أهل البلد ماء    ، ومل ترشبه مل متلكه  ، إمتاعا ال متليكا، حتى لو مضت عليه مدة

، ثم قال )ومقتىض كالم الشيخي وغريمها أنه  (1)   ملحا وخواصها عذبا وجب ما يليق بالزوج(

 متليك( 

وذلك    ، هنا وهو قول ابن حزم يف مستلزمات الفراش، واستدل عىل ذلك بأن عليه إسكا 

ألن ذلك   ،يقتيض أن عليه من الفرش والغطاء ما يكون دافعا لرضر األرض عن الساكن فهو له 

:)ولكم عليهن أال  ال يسمى كسوهتا، ثم استدل لذلك بنص رصيح يف املسألة وهو قوله  

  ، الفرش إىل الزوج فواجب عليه أن يقوم هلا به   ، فنسب  (2)   يوطئن فرشكم من تكرهونه( 

 وج ال متلكه هي. وهو للز

،  (4)، وقد رجحه ابن تيمية(3)وقد ورد مثل هذا اخلالف يف بعض املسائل عند احلنابلة

 واستدلوا عىل ذلك بام ييل:  

وخلفائه، ال يعلم قط أن رجال فرض    أن هذه عادة املسلمي عىل عهد رسول اهلل   .1

كام    ،بل يطعمها ويكسوها، وإذا كان كذلك كان له والية اإلنفاق عليها   ،لزوجته نفقة 

 
 .  3/427أسنى املطالب:   (1)

 سبق خترجيه.     (2)

 .  9/373اإلنصاف :   (3)

 .  3/379الفتاوى الكربى:   (4)
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 له والية اإلنفاق عىل سائر من جتب نفقته. 

  تعاىل: النصوص الدالة عىل سيادة الزوج، ومنها قول اهلل   .2
ِ
اُموَن َعىَل النَِّساء َجاُل َقوَّ ﴿ الرِّ

َل اهللَُّ َبْعَضُهْم َعىَل َبْعض  َوباَِم أَ  ْم﴾ )النساء:باَِم َفضَّ (، وهلذا أباح اهلل  34نَفُقوا ِمْن َأْمَواهِلِ

يرضهبا  أن  القرآن  بنص  بن    ،للرجل  زيد  قال  والية،  عليه  له  من  غريه  يؤدب  وإنام 

َلَدى   َسيَِّدَها  َوَأْلَفَيا   ﴿ تعاىل:  قوله  وقرأ  اهلل  كتاب  يف  سيد  ثابت:)الزوج 

فلينظر أحدكم عند من    ،رق (، وقال عمر بن اخلطاب : )النكاح  25: اْلَباِب﴾)يوسف

النبي   قول  ذلك  عىل  ويدل  كريمته(،  النساءيرق  يف  اهلل  عوان    ، :)اتقوا  فإهنن 

فقد أخرب    (1)   واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل(   ،وإنكم أخذمتوهن بأمانة اهلل  ،عندكم

فهو مؤمتن    ، والعاين األسري وأن الرجل أخذها بأمانة اهلل  ،أن املرأة عانية عند الرجل 

 ليها.ع

كقوله   .3 باملامليك،  الزوجة  نفقة  قرنت  التي  وكسوهتن  النصوص  رزقهن  :)هلن 

: )حقها أن تطعمها إذ  باملعروف(، ومثله قال اململوك:)وكسوته باملعروف(، وقال  

جعلهم اهلل   ،وتكسوها إذا اكتسيت( كام قال يف املامليك: )إخوانكم خولكم  ،طعمت

  (2) ليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس( فمن كان أخوه حتت يده ف ،حتت أيديكم 

: أهنا متليك هلا بحسب احلاجة إليها، وهو ظاهر قول مجهور العلامء، قال يف  القول الثاين 

أسنى املطالب:)كيفية اإلنفاق يف هذه الواجبات وكل ما يستهلك كطعام وأدم وطيب يستحق 

ون من غري افتقار إىل لفظ وكذا الكسوة متليكه هلا بأن يسلمه له بقصد أداء ما لزمه، كسائر الدي

 (3) والفرش واآللة أي آلة الطعام والرشاب والتنظيف كمشط ودهن واعترب يف ذلك التمليك(

 
 سبق خترجيه.     (1)

 .  6/371، شعب اإليامن: 5/161، أمحد: 1/20البخاري:    (2)

 .  3/430أسنى املطالب:   (3)
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    وهي: ثالثة، أقسام  إىل  النفقة  قسمواوبمثله قال اإلمامية، فقد  

  ونحومها   والصابون   الطعام:    مثل   خالف،   بال   التمليك  وجه   عىل   يكون   ما   ـ   األول        

 .    وإتالفه استهالكه عىل  به االنتفاع يتوقف  مما 

  ونحومها   واخلادم  املسكن:    مثل  أيضًا،   خالف   بال  اإلمتاع  وجه  عىل   يكون  ما   ـ  الثاين        

 وإن   الزوجة   إسكان  هو   إنام  الواجب   بل   إنفاقهن،  يف   ملكاً   كوهنا   اعتبار  عدم   األدلة   من  علم   مما 

 .    مسكناً   هلا  استأجر  إذا  للزوج،كام ملكاً   وال بل هلا،  ملكاً  يكن  مل

  مثل   اإلمتاع،  أو  التمليك  من   كونه  يف  الفقهاء   بي  فيه  اخلالف  وقع   ما   ـ  الثالث        

  يبقى  بل  به،   نتفاع  اال  بمجرد   يستهلك  ال   مما  ونحوه  كاملشط  والتنظيف،  الطبخ  وآالت   الكسوة 

 .  (1) فيه  متوقف  أو باالمتاع،  وقائل بالتمليك،  قائل  بي فهم  يستهلك،  ثم مدة  إىل

فإهنا إذا وجبت هلا    - وهو ظاهر قول ابن حزم يف الكسوة، فقد قال فيها:)أما الكسوة  

أو    ، أو أمتت عدهتا   ،فسواء ماتت إثر ذلك أو طلقها ثالثا   ، وإذ هو حقها فهو هلا   ، فهي حقها 

ألنه لو وجب عليها ردها لكانت غري مالكة هلا حي    ،طلقها قبل أن يطأها: ليس عليها ردها 

فإذا جاء    ،وهذا باطل. وكذلك لو أخلقت ثياهبا أو أصابتها وليست من ماهلا فهي هلا   -جتب هلا  

تها فلو امتهن  -ويقىض هلا عليه بأخرى    ، الوقت الذي يعهد يف مثله إخالق تلك الكسوة فهي هلا 

إنام   ،رضارا أو فسادا حتى أخلقت قبل الوقت الذي يعهد فيه إخالق مثلها فال يشء هلا عليه 

 عليه رزقها وكسوهتا باملعروف واملعروف هو الذي قلنا( 

 واستدلوا عىل ذلك بام ييل:  

 أنه من املعارشة باملعروف.  .1

ألن اهلل تعاىل جعل كسوة األهل أصال للكسوة يف الكفارة    ،القياس عىل الكسوة يف الكفارة .2

ألنه ملجرد    ،والكسوة متليك منها فوجب هنا مثله بخالف املسكن فإنه إمتاع    ،كالطعام

 
 . 472 ص ،5ج الروضةالبهية،       ( 1) 
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 وألن الزوج يسكنه بخالف تلك األشياء فإهنا تدفع إليها.   ،االنتفاع كاخلادم

 الرتجيح: 

القولي بي  اجلمع  املسألة  يف  األرجح  أن  عىل  نرى  يرجح  حق  ناحية  له  فكالمها   ،

أساسها، ففي احلالة العادية التي ال تقع فيها اخلصومة بي الزوجي بسبب النفقة، وهو معظم  

 أحوال الناس ال حق للمرأة باملطالبة بتمليك النفقة ألهنا تتمكن منها كلام احتاجت إليها. 

أو مضارته هلا بذلك، فإن  أما يف حال اخلصومة، أو حال شح الزوج عىل زوجته بالنفقة  

األرجح يف هذه احلال هو متليكها النفقة بمقاديرها التي نص عليها العلامء، والتي سنتكلم عنها 

 عند احلديث عن أنواع النفقة ومقاديرها. 

ولعل كال الفريقي نظر إىل املسألة من ناحية من النواحي فقال بقوله نتيجة له، ويكون  

 . اخلالف بذلك صوريا 

ن إيصال  وقد  )طريق  قوله:  الرسخيس يف  والتمليك  التمكي  بي  اجلمع  هذا  ص عىل 

تتمكن   ،حتى إذا كان الرجل صاحب مائدة وطعام كثري  ،النفقة إليها شيئان التمكي أو التمليك

فإن مل يكن هبذه الصفة    ، فليس هلا أن تطالب الزوج بفرض النفقة  ، هي من تناول مقدار كفايتها 

ألن النفقة مرشوعة    ، فرض هلا عليه من النفقة كل شهر ما يكفيها باملعروف   ، فخاصمته يف النفقة

وهو فوق    ، للكفاية. فإنام يفرض بمقدار ما يعلم أنه تقع به الكفاية. ويعترب املعروف يف ذلك

وكذلك يفرض هلا    ، ألنه مأمور بالنظر من اجلانبي وذلك يف املعروف   ، التقتري ودون اإلرساف 

هلا للشتاء والصيف فإن بقاء النفس هبام وكام ال تبقى النفس بدون املأكول    من الكسوة ما يصلح 

عادة ال تبقى بدون امللبوس عادة واحلاجة إىل ذلك ختتلف باختالف األوقات واألمكنة فيعترب  

 ( 1)  املعروف يف ذلك.(
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  ، ومع ذلك فإن اخلالف له بعض الثامر العملية كاختالفهم يف الكسوة إذا انقضت السنة

فهل عليه كسوة السنة أم ال يلزمه، قال املرداوي نقال عن الرعاية:)إن قلنا هي    وهي صحيحة 

فال إمتاع:  قلنا  وإن  لزمه.  واملشط(  ،متليك:  واملاعون  الطعام  وأوعية  وقال  (1)   كاملسكن   ،

الكسوة عندها  بقيت تلك  الوقت وقد  الكسوة ورمت هبا حتى جاء  الرسخيس:)إن أخذت 

وجيعل جتدد    ، ألهنا لو لبست لتخرق ذلك فبأن مل تلبس ال يسقط حقها   ،خرىيفرض هلا كسوة أ

  (2)  الوقت كتجدد احلاجة(

  ، لكثرة استعامهلا   ، ونفس اخلالف جيري يف عكس هذه املسألة، وهو ما لو بليت قبل ذلك

،  (3)ألنه ليس بوقت احلاجة إىل الكسوة يف العرف  ،فإنه عىل القول بالتمليك ال يلزمه إبداهلا 

أو هلكت منها مل يكن عليه    ،وقد علل ذلك الرسخيس بقوله:)ذا أعطاها كسوة فعجلت متزيقها 

ملا بينا أن أحوال الناس ختتلف يف صيانة الثياب ومتزيقها فيتعذر    ،أن يكسوها حتى يأيت الوقت 

حلاجة  تعليق احلكم بحقيقة جتدد احلاجة فيقام الوقت مقامه تيسريا فام مل يأت الوقت ال تتجدد ا 

 (4)   فال يتجدد سبب الوجوب هلا، فلم يكن هلا أن تطالبه بيشء.(

نفقة   الزوجة  عىل  يوجبون  بالتمليك  والقائلون  النفقات،  أنواع  سائر  يف  ذلك  ومثل 

ثم جاء الشهر الثاين    ، جديدة ـ خالفا للقائلي بالتمكي ـ إذا أخذت املرأة نفقة شهر فلم تنفقها 

فلها أن تطالبه بنفقة الشهر الثاين، وهذا خالفا لقوهلم يف نفقة األقارب، وقد بي    ،وهي معها 

ونفقة الزوجة    ، الكرابييس الفرق بينهام بقوله:)والفرق أهنا استغنت بام عندها عن مال الزوج

 
 .  9/373اإلنصاف :   (1)

 .  5/183املبسوط:   (2)

 .  8/162انظر: املغني:   (3)

 .  5/196املبسوط:   (4)
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ستغنى بام عنده عن مال  ألنه ا  ، فجاز أن جتب، وليس كذلك نفقة ذوي األرحام  ،جتب مع الغنى 

 ( 1)  كام لو كان غنيا يف األصل( ، ونفقة ذوي األرحام ال جتب مع الغنى ، القريب

واألرجح يف هذه احلالة القول بالتمكي إال أن يكون ميسور احلال فيستحب اإلحسان  

ول  إىل زوجته بالتوسيع يف النفقة، بغض النظر عن احلاجة التي قد تدعو إىل ذلك، أما األخذ بق 

الزوج ملزم بكسوة كاملة للشتاء، وكسوة مثلها  التمليك فإن فيه مشقة كبرية، ألن  من يرى 

 للصيف كل سنة، ومثل ذلك قد ال يطيقه الكثري من الناس يف كثري من املجتمعات. 

 كيفية تفادي التقصري يف النفقة: ـ    5

الواجب لزوجته مدة الفقهاء فيمن ترك اإلنفاق  يبقى    ، هل يسقط بذلك  ،اختلف  أو 

 :(2)ذلك التقصري دينا يف ذمته عىل قولي

أو غري    لعذر  : أنه ال يسقط بذلك، بل يبقى دينا يف ذمته سواء ترك النفقة القول األول 

اإلنفاق عليها مع    ،عذر ترك  فإن  اليرس واإلعسار،  الزوج من  بتغري حال  يتغري  النفقة  ودين 

النفقة بكامهلا   ،يساره تركها إلعساره  ،فعليه  املعرس  ،وإن  نفقة  إال  يلزمه  الزائد سقط    ، مل  ألن 

املنذر ورواية عند احلنابلة،    ،وإسحاق  ،والشافعي  ،بإعساره، وهو قول احلسن ومالك وابن 

 :  ، ومن األدلة ذلك(3) اإلمامية وهو قول

 
 .  1/135الفروق:   (1)

، حتفة 4/202، مواهب اجلليل:  3/42، أسنى املطالب:4/394، فتح القدير:  8/166انظر: املغني:       (2)

 .  8/335املحتاج 

 أو  الزوج  لفقر  كيفًا؛  أو  كامً   بعضاً   أو  كالً   هلا   الواجبة  النفقة  عىل  الزوجة  حتصل   مل  فقد نصوا عىل أنه إذا      ( 3) 

 اىل   انتقل  ماتت  ولو  ديونه،  كسائر  تركته  أصل  من  أخرج  مات  فلو  ذمته،  يف   ديناً   منها   حتصله  مل  ما   بقي  امتناعه

 ال،  أم  هبا   وحكم   احلاكم   قدرها   وسواء  عنها   سكتت  أو  حينه  يف  بالنفقة  طالبته  سواء   تركتها،   كسائر  ورثتها 

  ولو   نفسه، من تربعاً  عليها  الغري  انفق أو ـ بدونه  أو باقرتاض ـ نفسها  عىل هي أنفقت أو بالعرس  عاشت وسواء

 انفق،  بام  الزوج  ذّمة   له  اشتغلت  الرشعي  احلاكم   من  ذلك   يف  ااِلستيذان   مع  زوجها   ذّمة  عىل  ديناً   عليها   الغري   انفق
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 كأجرة العقار والديون.    ، فلم يسقط بميض الزمان  ،أهنا حق جيب مع اليسار واإلعسار .1

نفقة   .2 املنذر:)هذه  ابن  قال  النفقة،  هبا  ثبتت  التي  األدلة  يضاهي  دليل  يوجد  ال  أنه 

  (1)  وال يزول ما وجب هبذه احلجج إال بمثلها( ،وجبت بالكتاب والسنة واإلمجاع

األجرة،   .3 فأشبهت  واجب  عوض  ألهنا  األقارب،  نفقة  عىل  قياسها  يصح  ال  أنه 

واختلفت عن نفقة األقارب ألهنا صلة يعترب فيها اليسار من املنفق واإلعسار ممن جتب  

 وهي وقتية فإذا مىض زمنها استغنى عنها بخالف النفقة عىل الزوجة.  ، له

: تسقط نفقتها إال إذا كان احلاكم قد فرضها هلا، وهو قول أيب حنيفة ورواية  القول الثاين 

 ، واستدلوا عىل ذلك بام ييل:  (2)عند احلنابلة وروي عن مالك

أياما حتى سأل  أنه   .1 ومل يقل هلن: هي باقية يف    ،ه إياها نكان يتعذر عليه نفقة أهله 

وال    ، وملا وسع اهلل عليه مل يقض المرأة منهن ذلك   ،ذمتي حتى يوسع اهلل وأقضيكن

 قال هلا: هذا عوض عام فاتك من اإلنفاق.  

نفسه   .2 إىل  ينسبها  فيها مدة طويلة، وهو  دارا مترصفا  املرأة كرجل حاز  مثال هذه  أن 

يراه ويشاهد أفعاله فيها   نسان كان حارضا ويضيفها إىل ملكه، ثم جاء بعد تلك املدة إ

  ، وال مانع يمنعه من خوف أو رشكة يف مرياث  ،دون أن يعارضه فيها   ،طول هذه املدة

فدعواه غري مسموعة فضال عن إقامة بينته، فكذلك إذا    ، فادعاها لنفسه   ، ونحو ذلك

ثم    ، ع النفقةكانت املرأة مع الزوج مدة سني يشاهده الناس واجلريان داخال بيته بأنوا

 
]منهاج الصاحلي للسيد السيستاين،   .للزوجة  وال  له  الزوج  ذّمة  تشتغل  مل   زوجها   عن  تربعاً   عليها   انفق  ولو

 [3ج

 .  8/166املغني:    (1)

وهو األصل عنده ألنه ال يسمع الدعوى التي يكذهبا العرف والعادة ، وال حيلف عنده فيها ، وال يقبل      (2)

 .  3/273فيها بينة، انظر:إعالم املوقعي:



 
136 

فضال عن أن    ،فدعواها غري مسموعة   ،ادعت بعد ذلك أنه مل ينفق عليها يف هذه املدة

 أو يسمع هلا بينة.   ،حيلف هلا 

 كنفقة األقارب.  ،فتسقط  ،أن نفقة املايض قد استغني عنها بميض وقتها  .3

 أن كل دعوى ينفيها العرف وتكذهبا العادة مرفوضة غري مسموعة.   .4

 الرتجيح:  

نفقة   الزوجة  تدعي  العادية، حي  احلالة  بي  التفصيل  هو  املسألة  األرجح يف  أن  نرى 

ماضية عىل زوجها املعرس، وتطالبه بالوفاء هبا مع إعساره، فإن األرجح يف هذه احلالة هو القول  

 بعدم وجوب الوفاء بذلك. 

ك، فإن حق  أما إن كان الزوج ميسور احلال، ومنعها حقها من النفقة مع قدرته عىل ذل

 املايض ال يسقط بالتقادم إال إذا سمحت فيه الزوجة. 

وقد قال هبذا التفصيل، ومجع به بي القولي ابن القيم، فقال:)إن األزواج إذا امتنعوا  

يسقط باالمتناع ولزمهم ذلك، وأما املعذور العاجز فال    من الواجب عليهم مع قدرهتم عليه مل

النفقة دينا يف ذمته أبدا(، وعقب عىل ذلك بقوله:)وهذا   حيفظ عن أحد من الصحابة أنه جعل 

 ( 1)  التفصيل هو أحسن ما يقال يف هذه املسألة(

 من يعترب يف النفقة:  ـ    6

اختلف الفقهاء يف من يراعى يف النفقة، هل الزوج أو الزوجة أو مها مجيعا عىل األقوال  

 :(2)التالية

: االعتبار بحال الزوج وحده من يرسه وعرسه، وال يعترب بحاهلا وكفايتها،  القول األول 

فيجب البنة اخلليفة ما جيب البنة احلارس، فإن كان الزوج مورسا لزمه مدان وإن كان متوسطا 

 
 .  3/274إعالم املوقعي:    (1)

 .  8/156املغني:    (2)
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الشافعية،   قول  وهو  فمد،  معرسا  كان  وإن  ونصف،  الشيخ فمد  قال  اإلمامية،  قال  وبمثله 

  يوم   كل   يف  مدان  فعليه  مورسا  كان  فان  بحاهلا   ال  الزوج  بحال  تربةمع  الزوجات  نفقةالطويس: )

   (1) (املد فقدر معرسا  كان وإن ونصف  مد  فعليه متجمال متوسطا  كان وان

 واستدلوا عىل ذلك بام ييل:  

َفْلُينِفْق مِمَّا آَتاُه اهللَُّ اَل ُيَكلُِّف  قول اهلل تعاىل:﴿ لُِينِفْق ُذو َسَعة  ِمْن َسَعتِِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه   .1

ا﴾)الطالق: (، فجعل االعتبار بالزوج يف  7اهللَُّ َنْفًسا إِالَّ َما آَتاَها َسَيْجَعُل اهللَُّ َبْعَد ُعرْس  ُيرْسً

 اليرس والعرس دوهنا. 

قَ  .2 املُْْقرِتِ  َوَعىَل  َقَدُرُه  املُْوِسِع  َعىَل  َوَمتُِّعوُهنَّ  تعاىل:﴿  َعىَل  قوله  ا  َحقًّ بِاملَْْعُروِف  َمَتاًعا  َدُرُه 

 ( 236املُْْحِسنَِي﴾ )البقرة: 

أن االعتبار بكفايتها، ال سبيل إىل علمه للحاكم وال لغريه، فيؤدي إىل اخلصومة ألن الزوج   .3

يدعي أهنا تلتمس فوق كفايتها، وهي تزعم أن الذي تطلب تطلبه قدر كفايتها، فلذلك  

 طعا للخصومة. كان األصلح تقديرها ق

: يعترب حال املرأة عىل قدر كفايتها، وهو قول أيب حنيفة ومالك، واستدلوا  القول الثاين 

 عىل ذلك بام ييل:  

  قول اهلل تعاىل: ﴿ َوَعىَل املَْْوُلوِد َلُه ِرْزُقُهنَّ َوكِْسَوهُتُنَّ بِاملَْْعُروِف اَل ُتَكلَُّف َنْفٌس إِالَّ ُوْسَعَها﴾  .1

والكسوة عىل قدر    ، بي النفقة والكسوة  وألنه سوى   ، عروف الكفاية(، وامل233)البقرة: 

 فكذلك النفقة.  ،حاهلا 

 هلند: )خذي ما يكفيك وولدك باملعروف(. فاعترب كفايتها دون حال زوجها.   قال النبي   .2

أن ما استدل به املخالفون من اآليات التي جتعل النفقة بحسب حال الزوج ال تعطي أكثر   .3

الغني والفقري، وأهنا ختتلف بعرس الزوج ويرسه، وهو مسلم، أما أنه ال    من فرق بي نفقة

 
 .5/  6الطويس:  الشيخ -املبسوط       ( 1) 
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 اعتبار بحال الزوجة عىل وجهه فليس فيها ذلك. 

أن الرشع علق ذلك باملعروف يف حقهام، وليس من املعروف أن يكون كفاية الغنية مثل   .4

 نفقة الفقرية. 

 . أن ما ذكروه من التحديد حيتاج إىل توقيف واآلية ال تقتضيه  .5

دون حال من وجبت   ،فكان االعتبار بام تندفع به حاجتها  ، أن نفقتها واجبة لدفع حاجتها  .6

فكان معتربا    ، وألنه واجب للمرأة عىل زوجها بحكم الزوجية مل يقدر  ، كنفقة املامليك  ، عليه

 كمهرها وكسوهتا.   ،هبا 

: أن نفقتها معتربة بحال الزوجي مجيعا؛ فإن كانا مورسين، فعليه هلا نفقة  القول الثالث 

نفقة   عليه  فلها  متوسطي،  كانا  وإن  املعرسين،  نفقة  فعليه  معرسين،  كانا  وإن  املورسين، 

املتوسطي، وإن كان أحدمها مورسا، واآلخر معرسا، فعليه نفقة املتوسطي، أهيام كان املورس،  

 واستدلوا عىل ذلك بام ييل:   وهو قول احلنابلة،

 اجلمع بي األدلة السابقة من حيث رعاية الدليل النقيل.  .1

 رعاية كال اجلانبي من حيث املصلحة الرشعية.  .2

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن العربة بحال الزوج يرسا وعرسا لرصاحة النصوص  

هنا مناطة بالقدرة ﴿ اَل ُيَكلُِّف اهللَُّ َنْفًسا  الدالة عىل ذلك، وهو مقتىض مجيع األحكام الرشعية أل 

 ( 7إِالَّ َما آَتاَها﴾ )الطالق:

ينتح عنه تفرقة هنى عنها الرشع، وهو يعني أن املرأة   أما اعتبار حال الزوجة، فإنه قد 

تبقى فقرية دائام، ولو زوجت بميسور احلال، والغنية غنية أبدا، ولو   الفقرية يف بيت والدهيا 

فقري، بل يفرض عىل الفقري أن يقدم فوق طاقته ليحافظ هلا عىل مستوى معيشتها التي  زوجت ب
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ربيت عليها، فإن أخل يف ذلك حاكمته عند القايض الذي يسأل عن حاهلا قبل الزواج ليفرض  

 هلا ما متليه طبقتها االجتامعية. 

ال يف فروعه  إن يف هذا وأمثاله من األحكام تكريس للطبقية التي هنى عنها اإلسالم،  

 الترشيعية، بل حتى يف أصوله العقدية. 

حقيقة   وكأنه  وغريها،  والتفسري  الفقه  كتب  يف  مثله  يرتدد  الذي  النص  هذا  ولنقرأ 

مسلمة، واألدهى من ذلك أن يستدل هلا بالقرآن الكريم مع أن القرآن كله رد عليها، جاء يف  

وحده لزم منه أنه لو تزوج امرأتي    القرطبي عن بعض الفقهاء قوهلم:)لو اعتربنا حال الرجل

إحدامها رشيفة واألخرى دنية، ثم طلقها قبل املسيس ومل يسم هلام يكونان متساويتي يف املتعة،  

اهلل   قاله  ما  خالف  وهذا  للرشيفة،  جيب  ما  للدنية  بِاملَْْعُروِف  تعاىل: فيجب  َمَتاًعا   ﴿

  (1)  ا تزوج امرأة دنية أن يكون مثلها(( ويلزم منه أن املورس العظيم اليسار إذ236﴾)البقرة: 

وقد رد ابن حزم عىل هذا التفريق بي املؤمني، بحدة وغضب، وكأننا نبرصمها يفوحان  

واملوالة   ، قال:)ما علمنا الدناءة إال معايص اهلل تعاىل، وأما السوداءفمن كل كلمة من كلامته،  

يف هذه األمة امرأة أعىل قدرا عند    وواهلل ما بعد أزواجه  ،سوداء وموالة فقد كانت أم أيمن

  - فقد كان يف األنبياء    ، اهلل تعاىل وعند أهل اإلسالم كلهم منها، وأما الفقرية، فام الفقر دناءة

الفقري الذي أهلكه الفقر، وهم أهل الرشف والرفعة حقا، وقد كان   - عليهم الصالة والسالم 

الدناءة والرذالة حقا    -الغنى بحيث عرف    وهامان من   ،وفرعون   ،قارون وأما   -وهم أهل 

ورب بنت    ،وعلو حاهلا يف الدنيا   ،النبطية، فرب نبطية ال يطمع فيها كثري من قريش ليسارها 

 ( 2) خليفة هلكت فاقة وجهدا وضياعا(

 
 .  3/202القرطبي:   (1)

 .  9/34املحىل:   (2)
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ويكفي للرد عىل مثل هذا القول أن يقال: لو أن رجال تزوج نسوة خمتلفات يف أحواهلن  

وعرسا، فكيف ينفق عليهن، أيطعم بعضهن القمح والشعري كام هو فرض الفقرية، بينام   يسارا

تتمتع املورسات بأصناف الطعام، ويلبس بعضهن الوبر والصوف، وتلبس األخريات الديباج 

واحلرير، ولألسف نرى أن مثل هذا قد قيل ـ كام سنرى يف الفصول القادمة إن شاء اهلل ـ وهو  

العدل الذي فرضه اهلل تعاىل بي الزوجات، وحيتج هؤالء بأن هذا هو املعروف    يتناىف متاما مع 

الذي نص عليه يف القرآن الكريم، ولسنا ندري ما املعروف، هل هو املعروف عند رسول اهلل  

   .أم املعروف عند من قرص يف دين اهلل وفرط ، 

من   حاله  تعلم  وهي  بالرجل،  تزوجت  التي  املرأة  إن  وفقا  ثم  عليها  يفرض  العرس 

ملوافقتها ورضاها بالزواج به أن تصرب معه عىل إعساره، فإن طرأ عليه اإلعسار فذلك أشد يف  

 طلب الصرب، وهو ما يدعو إليه الرشع بجانبيه التوجيهي والترشيعي. 

بالنسبة   للمرأة، وتكليفا  بالنسبة  الثالث، فهو كالقول األول حيمل عنرصية  القول  أما 

 كالمها هنى عنه الرشع.للرجل، و

 : ـ اآلثار العملية لوجوب النفقة عىل الزوجة 7

 من اآلثار التي تنتج عن القول بوجوب النفقة للزوجة ما نتحدث عنه يف املسائل التالية: 

 أخذ املرأة من مال زوجها عند تقصريه يف النفقة: أ ـ  

  ، هلا عليه من النفقة والكسوةاتفق الفقهاء عىل أنه إذا مل يدفع الزوج إىل امرأته ما جيب  

بإذنه وبغري إذنه واستدلوا    ، فلها أن تأخذ من ماله الواجب أو متامه  ، أو دفع هلا أقل من كفايتها 

 عىل ذلك بام ييل:  

أن هندا قالت: يا رسول اهلل، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني    ما روي يف احلديث  .1

ال   وهو  منه  أخذت  ما  إال  وولدي  يكفيني  فقال: ما  وولدك    يعلم،  يكفيك  ما  )خذي 
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واحلديث دليل عىل أنه جيوز ملن وجبت له النفقة رشعا عىل شخص أن يأخذ    (1)باملعروف(

 .(2) من ماله ما يكفيه إذا مل يقع منه االمتثال وأرص عىل التمرد

موضع حاجة .2 عنها   ،أنه  غنى  النفقة ال  هبا   ،فإن  إال  قوام  ومل    ،وال  الزوج  يدفعها  مل  فإذا 

 أفىض إىل ضياعها وهالكها. ،تأخذها 

واملطالبة هبا يف كل    ،فتشق املرافعة إىل احلاكم  ،أن النفقة تتجدد بتجدد الزمان شيئا فشيئا  .3

 األوقات. 

فلو مل    ، ما مل يكن احلاكم فرضها هلا   ، أن نفقة الزوجة تسقط بفوات وقتها عند بعض العلامء  .4

 واإلرضار هبا.  ، تأخذ حقها أفىض إىل سقوطها 

 إنفاق الزوجة الغنية عىل زوجها املعرس:  ـ  ب  

 اختلف الفقهاء يف وجوب إنفاق الزوجة الغنية عىل زوجها يف حال إعساره عىل قولي: 

: ال جيب عليها ذلك، فإن فعلت وجب عليه أن يرد ما أنفقت عليه يف حال  القول األول 

العلامء، خالفا البن حزم، فقد نص املالكية ـ مثال ـ    مجاهرييساره إال إذا تطوعت به، وهو قول 

لزوجها  وتدفعها  بأجرة  للناس  أن ختيط  تغزل وال  أن  تنسج وال  أن  يلزمها  ال  املرأة  أن  عىل 

وليس عليها   ،شياء ليست من أنواع اخلدمة، وإنام هي من أنواع التكسب ألن هذه األ  ، ينفقها 

 ( 3) ولو كانت عادة نساء بلدها جارية بالنسج والغزل ،أن تتكسب له إال أن تتطوع بذلك

 
البيهقي:5/2052،  2/769لبخاري:ا      (1) النسائي:7/466،  املجتبى:5/378،  ابن 8/246،   ،

 ..  6/39، أمحد:2/769ماجة:

به يف هذا  7/131نيل األوطار:     (2) بالنفقات، وهلذا سيكثر االستدالل  تتعلق  فوائد كثرية  ، ويف احلديث 

 .  4/400، حتفة األحوذي:13/139، 9/510الفصل، انظر يف عد فوائده:فتح الباري:

 .  2/510حاشية الدسوقي:   (3)
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قال املتيطي: مل خيتلف قول مالك إن الرجل إذا أكل مال زوجته وهي تنظر وال تغري، أو  

ويقىض هلا عليه بعد  ، ك هلا، وإن كان عديام يف حال اإلنفاقأنفقت عليه ثم طلبته بذلك، أن ذل

ومن املدونة: إن أنفقت عليه يف ذاته    ، يمينها أهنا مل تنفق، وال ترتكه يأكل إال لرتجع عليه بحقها 

 . (1) وهو حارض ميلء أو معدم، فلها اتباعه بذلك إال أن يرى أن ذلك معنى الصلة

ن النفقة حق عىل الزوج لزوجته، وهو وجوب عام  والدليل عىل ذلك ما ذكر سابقا من أ

 يشمل الزوج معرسا أو مورسا، للزوجة غنية أو فقرية. 

وال    ، : أن عىل الزوجة اإلنفاق عىل زوجها يف حال إعساره إذا كانت غنية القول الثاين 

وقد انفرد هبذا القول ابن حزم عىل ما نص عليه الصنعاين   ،ترجع عليه بيشء من ذلك إن أيرس

ْسَوهُتُنَّ (2) الشوكاينو
َوكِ ِرْزُقُهنَّ  َلُه  املَْْوُلوِد  َوَعىَل   ﴿ تعاىل:  اهلل  بقول  ذلك  عىل  واستدل   ،

 اْلَواِرِث  بِاملَْْعُروِف اَل ُتَكلَُّف َنْفٌس إِالَّ ُوْسَعَها اَل ُتَضارَّ َوالَِدٌة بَِوَلِدَها َواَل َمْوُلوٌد َلُه بَِوَلِدِه َوَعىَل 

(، ووجه استدالله باآلية أن الزوجة وارثة فلذلك عليها نفقته بنص  233َذلَِك﴾)البقرة: ِمْثُل  

 .(3) القرآن الكريم

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن النفقة واجبة عىل الزوج لزوجته، ألن له حق القوامة  

دون أن تطالبه بعد عليها، ومع ذلك يستحب للزوجة أن تنفق عىل زوجها يف حال حاجته، من  

ذلك بإرجاع ما أنفقته عليه، ألن بيت الزوجية مشرتك بينهام، فال مال ألحدمها ينفرد به عن 

 اآلخر. 

 
 .  5/560التاج واإلكليل:   (1)

 .  6/384، نيل الوطار:2/328سبل السالم:   (2)

 .  9/254املحىل:   (3)
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ويف نفس الوقت يستحب للزوج أن يعف عن مال زوجته، فإن احتاج إليه وأنفق منه  

املالية    لرضورة من الرضورات، فإن حسن العرشة تدعوه إىل أن يرجع هلا حقها إما يف صورته 

 التي أخذها، أو عىل األقل يف صورة هدايا يصلها هبا، إن علم عدم مطالبتها بام أنفقته عليه. 

 : ج ـ سجن من مل ينفق عىل زوجته 

 : (1)اختلف الفقهاء يف سجن القايض للزوج يف حال عدم الوفاء بنفقة زوجته عىل قولي

ية، فقد نصوا عىل أن للقايض  : حبس الرجل يف نفقة زوجته، وهو قول احلنفالقول األول 

أو ثالثة ليسأل عن حاله فإن مل ينكشف له مال خىل سبيله، وقيل: ما بي    ،أن حيبسه شهرين 

أربعة أشهر إىل ستة أشهر، واألصح عندهم أن هذا ليس بتقدير وإنام هو عىل حال املحبوس،  

ذ الكثري فوقف  القليل، ومنهم من ال يضجره  احلبس  الناس من يضجره  لك عىل رأي  فمن 

أو سأل جريانه العارفي به فلم    ، احلاكم فيه، فإذا مل يتبي للحاكم أن له ماال بأن قامت البينة

ال تطلع عىل   (2)ألن البينة  ،يوجد له يشء أخرجه وال يقبل قول البينة إنه ال مال له قبل حبسه 

 ن سجنه ليضجر بذلك.إعساره وال يساره جلواز أن يكون له مال خمبوء ال يطلع عليه فال بد م

  كاد   حتى  األصحاب  بي  املشهور: )  عصفور   آل   حسي  الشيخ  وقال بمثله اإلمامية، قال

  ألهنا   الوجوب  يف  اشرتكا   وإن  األقارب  نفقة  عىل   مقدمة  الزوجة  نفقة  أن  يف  إمجاعياً   يكون  أن

 يتعمد  مل  وإن  قضائها   ولوجوب  رقبته،  يف  ديناً   ولصريورهتا   واليسار،  اإلعسار  مع  الزمة

  ألهنا   إليهم؛  رصفه  واجبها   عن  فضل  وما   إليها،  رصفه  نفسه  قوت  عن  فضل   فام.  هبا   اإلخالل

 
، 4/293، الفروع: 58، الطرق احلكمية: 5/397، الفتاوى الكربى: 5/81، املنتقى: 4/60املدونة:    (1)

 .  6/616، التاج واإلكليل: 1/246اجلوهرة النرية: 

اختلف احلنفية فيام لو أقام البينة قبل احلبس عىل إفالسه، فقيل: تقبل ، ويف الرواية األخرى: ال تقبل،      (2)

 .  1/247وعىل الثانية عامة املشايخ، وأما بعد احلبس فهي تقبل رواية واحدة، اجلوهرة النرية:
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  وألهنا   هبا،  أخل  لو  الزوج  فيها   وحيبس  الذمة  يف  وتثبت  كاملهر،  البضع  مقابلة  يف  معاوضة  نفقة

  (1)(نفقتهم  بخالف الزمان بميض  وال لغناها  التسقط وهلذا نفقتهم، من أقوى 

القول  نص  وقد   املالية بي  أصحاب هذا  الذي يكون سببه اخلالفات  عىل أن السجن 

الزوجي كالنفقة وغريها ليس كالسجون العادية، بل هو سجن صوري، الغاية منه تعويقه عن 

العادي،   السجن  بي  الفرق  الباجي يف  ذكر  وقد  املجدة،  عليه ال عقوبته  ما  ليؤدي  اخلروج، 

يعني املمتنع عن الوفاء ظلام من  فقال:)أما متكي مثل هذا وسجن املحبوس يف حقوق زوجته، 

فإنه من نوع التعزير.. ولكن املحبوسون عىل حقوق    ،فضل األكل والنكاح فهذا حمل اجتهاد 

فإن مل حيصل املقصود بحبسهام مجيعا إما لعجز أحدمها عن حفظ    ، النساء ليسوا من هذا الرضب 

وهو ينفق    ، أمكن أن تسكن يف موضع ال خترج منهو  ، اآلخر أو لرش حيدث بينهام ونحو ذلك

 ( 2)  مثل أن يسكنها يف رباط نساء أو بي نسوة مأمونات فعل ذلك( ،عليها 

فيجوز حبسه يف دار ولو    ،يف مكان معي   وقد نص احلنابلة يف هذا عىل أنه ال جيب حبسه

ذا حصل املقصود  بحيث ال يمكن من اخلروج، وجيوز أن حيبس وترسم هي عليه إ  ، يف دار نفسه

يمنعه من اخلروج نفسه  ،بذلك بحيث  امرأته غري  للزوج من حيفظ  يكن  مل  أن   ،فإذا  وأمكن 

فإن له    ، فعل ذلك  ، ويمنعها هو من اخلروج  ، فتمنعه هي من اخلروج  ، حيبسهام يف بيت واحد

بيت  فإن حق نفسه يف امل   ،وحقه عليها أوكد  ، وهلا عليه حبسه يف دينها   ،عليها حبسها يف منزله 

ال يكون حبسه مستحقا يف نفس    ، بخالف حبسها له فإنه بتقدير إعساره  ،ثابت ظاهرا وباطنا 

 .(3)األمر إذ حبس العاجز ال جيوز

 
 العلمية،   البحوث  جممع  البحراين،  عصفور  آل  حسي  الشيخ  الرشائع،  مفاتيح  رشح  يف  اللوامع  األنوار        ( 1) 

 . 109ص ،10ج

 .  5/81املنتقى:    (2)

 .  4/294الفروع:   (3)
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، وحفظ مجيع  (1)بل ذهبوا إىل جواز معارشهتا، وهو سجي، ووجوب متكينه من نفسها 

وحبسته مل يسقط من حقوقه  حقوقه عليها، قال ابن تيمية: )لو ادعت امرأة عىل زوجها بحقها  

بعد احلبس كحبسه يف دين غريها فله إلزامها مالزمة    بل يستحقها عليها   ، عليها يشء قبل احلبس

  ، وال يدخل عليها أحد بال إذنه ولو خاف خروجها من منزله بال إذنه أسكنها حيث شاء   ، بيته

ولو كان   ،اخلروج  بحيث ال يمكن من   ، وال جيب حبسه بمكان معي فيجوز حبسه يف دار نفسه

إذ التعزير    ، قادرا عىل أداء الدين وامتنع ورأى احلاكم منعه من فضول األكل والنكاح فله ذلك

نوعه وقدره إذا مل يتعد حدود اهلل(،    وإنام يرجع فيه إىل اجتهاد احلاكم يف   ، ال خيتص بنوع معي

 وقد استدلوا عىل ذلك بام ييل:  

 يمه وقال له:)ما فعل أسريك(أمر الغريم بمالزمة غر  أن النبي  .1

املصالح التي ال جيوز إمهاهلا، ومنها أن يف حبسه خارج منزله متكي المرأته    أن يف هذا من .2

وإسقاط حقه عليها، وذلك ال جيوز ال سيام، وأنه مظنة ملضارهتا له   ،من اخلروج من منزله

 أو فعلها للفواحش. 

الترصف هو احلبس .3 تعويقه عن  امل  ، أن  أداء  وهو كاف يف  امتناعه عن  يظهر  إذا مل  قصود 

 الواجبات. 

وليس    ، وحبسه هلا حق يثبت بموجب العقد  ، أن حبسها له عقوبة حتى يؤدي الواجب عليه .4

 
وقد خالف يف ذلك بعض املالكية، فقد نص يف املنتقى عىل أن املسجون يف دين امرأته أو غريها ليس له       (1)

أن تكون معه امرأته، وال أن تدخل عليه ألنه سجن للتضييق عليه فإذا مل متنع لذته مل يضيق عليه قاله سحنون 

ا ، ولو كان فيه رجال ونساء حبس الزوج  ، ولو سجن الزوجان يف حق مل يمنعا أن جيتمعا إذا كان السجن خالي

مع الرجال ، وحبست املرأة مع النساء ، ووجه ذلك أهنام مسجونان فلم يقصد لكوهنا معه إدخال الراحة عليه 

والرفق به ، وإنام قصد بذلك استيفاء حق عىل كل واحد منهام فإذا وجب السجن عليهام مل يمنعا االجتامع ألن 

 .  5/81املنتقى: نظر:التفريق ليس بمرشوع، ا
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وهلذا كان النكاح بمنزلة الرق واألرس    ، بل حقه عليها كحق املالك عىل اململوك  ،بعقوبة

 للمرأة. 

وإنه غيب ماله، وهو قول    ،املرأة: إنه ميلء: إنه ال حيل حبسه بمجرد قول  القول الثاين 

يتثبت   البديل لذلك، فهو أن  أما  إذا كان عليه دين عن غري عوض مايل،  العلامء، فيام  مجهور 

وإن تبي له بالقرائن   ،احلاكم ويتحرى، فإن تبي له مطله وظلمه رضبه إىل أن يويف أو حيبسه

ا  أنكرت  أن حيبسه ولو  له  أدلة هذا واألمارات عجزه مل حيل  لزوجة إعساره، وقد سبق ذكر 

 القول يف الفصل السابق عند بيان حكم حبس املرأة لزوجها ملاطلته يف املهر. 

 الرتجيح:  

أو إعساره، ثم تكليفه   الزوج  القايض عن يسار  املسألة هو حتري  نرى أن األرجح يف 

للمرأة وال لزوجها، فكيف يمكن فإنه ال مصلحة فيه ال    بالنفقة عىل أساس ذلك، أما السجن،

وهو   عليها  باإلنفاق  يطالب  كيف  ثم  بسببها،  سجن  إن  زوجته  مع  الزوج  حياة  تستقيم  أن 

 سجي، ثم ما الفائدة التي جتنيها املرأة بحصول العقوبة لزوجها.

إن هذا وغريه يدعو القايض إىل البحث عن طرق مثىل إللزام الرجل بالنفقة، قد ختتلف  

 ن شخص آلخر، ولكن السجن مع ذلك يظل أسوأ للجميع. هذه الطرق م

 ـ اخلالف بي الزوجي يف النفقة وكيفية حله   8

النفقة معرفة املدعي واملنكر، ألن   التي تستدعيها اإلجراءات القضائية يف  من املسائل 

أمثلة  ومن  اليمي،  أو  البينة  املدعي  املنكر، وعىل  قول  فالقول  عليهام،  تنبني  اخلالف    أحكام 

من  غريها  من خالهلا عىل  االستدالل  يمكن  والتي  النفقة،  الزوجي يف  بي  اخلالف  مسائل 

 املسائل:  

 االختالف يف أصل اإلنفاق: أ ـ  
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فيام لو أنكرت املرأة أصل إنفاق زوجها عليها، هل يصدق قوهلا أم    (1) اختلف الفقهاء

 ال عىل قولي:  

بيت زوجها، ثم تنازع الزوجان يف ذلك، وادعت  : إذا كانت املرأة مقيمة يف  القول األول 

عدم النفقة وأنكر الزوج، فإن القول قول من يشهد له العرف والعادة، فإذا كانت العادة أن  

الرجل ينفق عىل املرأة يف بيته ويكسوها، وادعت أنه مل يفعل ذلك فالقول قوله مع يمينه، وهو  

وقد انترص له ابن تيمية،    وقول يف مذهب أمحد، ،    (3) وقول لإلمامية  ، وأيب حنيفة  (2)قول مالك

 وابن القيم، ومن األدلة التي سيقت لذلك:  

سواء ترجح    ، أن األصل املستقر يف الرشيعة أن اليمي مرشوعة يف جانب أقوى املتداعيي .1

اليد احلسية   ، ذلك الرباءة األصلية وهلذا إذا ترجح جانب املدعي    أو العادة العملية،   ،أو 

ال والنبي  كانت  مع    يمي مرشوعة يف حقه،  يكن  مل  إذا  عليه  املدعى  البينة عىل  جعل 

 املدعي حجة ترجح جانبه. 

الزوج مؤمتنا عليها  .2 إذا كان  اؤمتن عليه وويل    ،أنه  فيام  قوله  القول  وله عليها والية: كان 

اليتيم  ،عليه عىل  اإلنفاق  يف  الويل  قول  يقبل  والرشيك    ، كام  الوكيل  قول  يقبل  وكام 

املضارب واملساقي واملزارع فيام أنفقه عىل مال الرشكة، بل إن قبول قوله يف ذلك أوىل من  و

 قبول قول أحد الرشيكي. 

 
، حاشيتا قليويب  4/205، مواهب اجلليل:8/167، املغني:  4/29، بدائع الصنائع:  5/206املبسوط:       (1)

 .  4/72وعمرية:

فقد نص يف املدونة عىل أن القول قول الزوج إال أن تكون املرأة رفعت ذلك إىل السلطان ، فاستعدت يف     (2)

يوم رفعت وال يربئه إال أن يأيت بمخرج من ذلك ، وإن قال: بعثت إليك مل مغيبه ، فإن ذلك يلزم الزوج من  

 ..  2/181ينفعه ذلك ، املدونة:

 . 16 ص 6 ج املبسوط       ( 3) 
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أن العادة جارية بأن الرجل ينفق عىل امرأته ويكسوها فإن مل يعلم هلا جهة تنفق منها عىل   .3

 نفسها أجري األمر عىل العادة.  

فكان حيتاج إىل اإلشهاد عليها كلام    ، الرجل إال ببينة أنه لو كان القول قوهلا مل يقبل قول   .4

الدين املؤجل ومعلوم   وكان تركه ذلك تفريطا منه إذا ترك اإلشهاد عىل  ،أطعمها وكساها 

 أن هذا مل يفعله مسلم عىل عهد السلف. 

فإهنام لو تنازعا    ،كاإلشهاد عىل الوطء  ، أن اإلشهاد يف هذا متعذر أو متعرس فال حيتاج إليه .5

مع أن األصل عدمه،    ،يف الوطء وهي ثيب مل يقبل جمرد قوهلا يف عدم الوطء عند اجلمهور

املثابة البيوت هبذه  ملا فيه من    ،واإلنفاق يف  النفقة  الناس اإلشهاد عىل إعطاء  وال يكلف 

 احلرج واملشقة. 

ذلك إما أن يكون من  و  ، أن هذه املرأة ال بد أن تكون أكلت واكتست يف الزمان املايض .6

غريه   ، الزوج عدم  واألصل  غريه.  من  يكون  أن  منه  ،وإما  احلادث    ، فيكون  احلكم  ألن 

أفتى عدي بن حاتم فيام إذا رمى    يضاف إىل السبب املعلوم، ويدل عىل ذلك أن النبي  

 الصيد وغاب عنه ومل جيد فيه أثرا غري سهمه أنه يأكله. 

الثاين  املرأةالقول  القول قول  الفقهاء ، وهو قول  : أن  النفقة وجبت بطريق  أكثر  ، ألن 

نفقتها   ،املعاوضة إليها  دفعت  قد  فقال  اختلفا  الشافعي:)إن  قال  الزمان،  بميض  تسقط  فال 

وقالت مل يدفع إيل شيئا فالقول قوهلا مع يمينها وعليه البينة بدفعه إليها أو إقرارها به والنفقة  

أو إقرارها  إال  منها  يربئه  ال  بقبضها(  كاحلقوق  عليها  تقوم  ذلك  (1)  بينة  عىل  استدل  وقد   ،

الكاساين بأن الزوج يدعي قضاء دين عليه وهي منكرة فيكون القول قوهلا مع يمينها كام يف  

   .(2)سائر الديون

 
 .  5/96األم:   (1)

 . 4/29بدائع الصنائع:   (2)
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 :  الرتجيح 

نرى أن األرجح يف املسألة يف احلالة العادية هو القول األول، للمضار التي قد حتدث  

الثاين، وقد أشار إىل هذه املضار من رجح هذا القول من العلامء، قال ابن للزوج بسبب القول  

تيمية بعد استدالله هلذا القول:)وهذه املعاين من تدبرها تبي له رس هذه املسألة، فإن قبول قول  

النساء يف عدم النفقة يف املايض فيه من الرضر والفساد ما ال حيصيه إال رب العباد، وهو يؤول  

وتدعي أن زوجها   ، ثم تدعي نفقة مخسي سنة وكسوهتا   ، ملرأة تقيم مع الزوج مخسي سنةإىل أن ا 

ورشيعة    ،وهذا مما يتبي الناس كذهبا فيه قطعا   ، مع يساره وفقرها مل يطعمها يف هذه املدة شيئا 

 (1) والظلم والعدوان( ، اإلسالم منزهة عن أن حيكم فيها بالكذب والبهتان

ذلك   يف  مأخذه  بي  وقد  وينرصه،  القول  هذا  خيتار  القيم  ابن  جعل  ما  كذلك  وهو 

وكيف يليق    ، وال يليق هبذه الرشيعة الكاملة سواه  ، بقوله:)وهذا املذهب هو الذي ندين اهلل به

مثل   أن تسمع  أهنا كذب وزور؟ بالرشيعة  والناس  اهلل ومالئكته  التي قد علم  الدعوى  هذه 

وكيف تدعي املرأة أهنا أقامت مع الزوج ستي سنة أو أكثر مل ينفق عليها فيها يوما واحدا وال  

كساها فيها ثوبا، ويقبل قوهلا عليه، ويلزم بذلك كله؟ ويقال: األصل معها وكيف يعتمد عىل 

  (2) الظاهر الذي بلغ يف القوة إىل حد القطع( أصل يكذبه العرف والعادة و

وهلذا انترص له كذلك العز بن عبد السالم مع خمالفته لقول الشافعي، فقد قال يف قواعد  

األحكام يف بيان الفرق بي النفقة وسائر الديون:)إذا اختلف الزوجان يف النفقة مع اجتامعهام 

مسكنهام من األطعمة واألرشبة، فالشافعي جيعل القول  وتالزمهام ومشاهدة ما ينقله الزوج إىل  

املرأة الديون  ،قول  كسائر  قبضها  عدم  األصل  الزوج   ، ألن  قول  القول  جيعل  ألنه    ،ومالك 

والفرق بي النفقة وسائر الديون أن العادة الغالبة مثرية للظن   ،وقوله ظاهر   ، الغالب يف العادة

 
 .  3/380الفتاوى الكربى:    (1)

 .  3/273إعالم املوقعي:    (2)
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ف الديون  الزوج بخالف االستصحاب يف  لهبصدق  له   ، إنه ال معارض  معارض    ولو حصل 

ألسقطناه واليمي  الظن   ، كالشاهد  من  أضعف  واليمي  الشاهد  من  املستفاد  الظن  أن  مع 

نعم لو اختلفنا   ،املستفاد من العادة املطردة يف إنفاق األزواج عىل نسائهم مع املخالطة الدائمة 

 ( 1)  (يف نفقة يوم أو يومي مل يبعد ما قاله الشافعي رمحه اهلل 

وقد رجع كثري من علامء املذاهب املتأخرين إىل هذا القول، قال ابن رجب:)إذا ادعت  

الزوجة بعد طول مقامها مع الزوج أنه مل توصلها النفقة الواجبة وال الكسوة. فقال األصحاب:  

ن  واختار الشيخ تقي الدي  ، ألن األصل معها مع أن العادة تبعد ذلك جدا  ، القول قوهلا مع يمينها 

 ( 2) الرجوع إىل العادة(

 االختالف يف انتهاء العدة:  ب ـ  

ألهنا متمسكة    ، عىل أنه إن اختلفا يف انقضاء العدة فالقول قوهلا مع يمينها   (3)اتفق الفقهاء

  ، واستحقاق النفقة كان ثابتا هلا فيبقى ما مل يظهر انقضاء العدة  ،باألصل واألصل بقاء العدة

النفقة  برئ من  العدة  بانقضاء  إقرارها  البينة عىل  الزوج  أقام  بالبينة    ،فإن  إقرارها  ثبوت  ألن 

 كثبوته باملعاينة. 

ويف حال ادعاء املرأة انتهاء العدة يف مدة يستحيل انتهاؤها فيها، فإنه ال تصدق املرأة يف  

انتهاء عدهتا عىل ذل التي يستحيل فيها  ك إذا أنكر الزوج قوهلا، وقد اختلف الفقهاء يف املدة 

 قولي: 

 
 . 2/54قواعد األحكام:   (1)

 .  339قواعد ابن رجب:   (2)

، الفتاوى 3/26، رشائع اإلسالم:5/204، املبسوط:2/53، املدونة:  6/173، األم:  10/56املحىل:     (3)

 .  2/215، التاج املذهب:  5/510الكربى: 
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: أن العربة ليست باملدة، وإنام بإقامة املرأة البينة عىل ذلك، وهي أربع عدول  القول األول 

ة عىل أو بشهادة امرأتي كذلك مع يمينها، وهو قول ابن حزم، ومن األدل  ، من النساء عاملات

 ذلك: 

، ومن الباطل املتيقن أن يكون تعاىل أراد  وال رسوله    ،مل حيد يف ذلك حدا  أن اهلل تعاىل  .1

 أن يكون لألقراء مقدار ال يكون أقل منه ثم يسكت عن ذلك.

وهي مدعية بطالن حق ثابت لزوجها يف    ، حكم بالبينة عىل من ادعى  أن رسول اهلل   .2

 ال ببينة عدل.  فال تصدق إ -رجعتها، أحبت أم كرهت  

: حتديد مدة العدة، وهو قول اجلمهور، وقد اختلفوا يف هذا التحديد بناء  القول الثاين 

 عىل أقواهلم يف مدد احليض والنفاس، ومن األقوال يف ذلك: 

النفساء يف أقل من مخسة   .1 ال تصدق يف انقضاء العدة يف أقل من ستي يوما، وال تصدق 

 ة. وثامني يوما، وهو قول أيب حنيف

وحممد    ،ال تصدق يف انقضاء العدة يف أقل من تسعة وثالثي يوما، وهو قول أيب يوسف  .2

  ، ثم ثالث حيض   ،وسفيان يف أحد قوليه، ألنه جيعلها مطلقة يف آخر طهرها   ، بن احلسن

كل طهر مخسة عرش يوما    ،وطهران  - وهو أقل احليض عندهم    - كل حيضة من ثالثة أيام  

 وهو أقل الطهر عندهم.  -

 تصدق املعتدة باألقراء يف أقل من مخسة وأربعي يوما، وهو قول احلسن ابن حي.  ال .3

 ال تصدق يف أقل من أربعي يوما، وهو قول األوزاعي.  .4

 إن مل تأت ببينة مل تصدق يف أقل من ثالثة أشهر، وهو قول أيب عبيد.  .5

ألن أقل    ،ال تصدق يف أقل من اثني وثالثي يوما وبعض يوم، وهو أحد أقوال الشافعي .6

 وأقل الطهر مخسة عرش يوما.   ،،احليض عنده يف هذا القول يوم 

 الرتجيح:  
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نرى أن األرجح يف املسألة هو أهنا من املسائل التي يستفتى فيها أهل االختصاص من  

األطباء وغريهم، والظاهر فيها، واهلل أعلم، أن املدة العادية تقارب ثالثة أشهر، والدليل عىل 

تعاىل جعل عدة اليائس ثالثة أشهر يف مقابل القروء الثالثة لغريها، وهو يدل    ذلك هو أن اهلل 

 عىل أن املدتي تتقاربان.

 االختالف يف وقت التطليق:  ج ـ  

  ، فقال: طلقتك حامال  ، وكانت حامال فوضعت  ، إن طلق امرأتهنص الفقهاء عىل أنه  

  ، طلقتني بعد الوضعوانقطعت نفقتك ورجعتك، فقالت: بل  ،فانقضت عدتك بوضع احلمل 

النفقة قوهلا   ،فيل  فالقول  الرجعة،  النفقة  ،ولك  بقاء  األصل  هلا   ، ألن  املسقط  وعليها   ،وعدم 

للزوج  ،العدة إذا رجع إىل قوهلا فصدقها   ،وال رجعة  الرجعة  ، إلقراره بعدمها إال  ألهنا    ،فله 

 مقرة له هبا. 

الوضع بعد  قال: طلقتك  لو  الرجعة  ،أما  وأنا   ،فيل  بل طلقتني  فقالت:  النفقة،  ولك 

  ، ألهنا حق هلل تعاىل  ،وال عدة عليها   ،وال نفقة هلا   ،ألن األصل بقاء الرجعة   ،حامل. فالقول قوله 

 ووجب هلا النفقة.  ، سقطت رجعته ،فالقول قوهلا فيها. وإن عاد فصدقها 

كاإلمامية، الطالق  عىل  باإلشهاد  يقول  من  عند  موجودة  غري  املسألة  وسنرى    وهذه 

   رشعية ذلك وأمهيته يف حمله من اجلزء الرابع من هذه السلسلة.
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 ـ رشوط وجوب النفقة وموانعها ثانيا  

 ـ آراء املذاهب اإلسالمية يف الرشوط املوجبة للنفقة: 1

تصنيفها،   وأكثر خالفهم يف  للنفقة،  املوجبة  الرشوط  اإلسالمية يف  املذاهب  اختلفت 

عض الفروع املرتبطة هبا، ثم نذكر يف تفاصيل الرشوط أدلة  وسنعرض هنا آراءهم العامة وب

، والغرض من هذا املطلب هو إعطاء صورة عامة ملواقف  بينها   هذه األقوال وما نراه من ترجيح

   املذاهب اإلسالمية من هذه الرشوط، إلمكانية الرجوع إليها عند احلاجة لبعض التفريعات:

 مذهب احلنفية: 

 لوجوب النفقة عىل الزوج الرشوط التالية:  (1) اشرتط احلنفية

أن يكون العقد صحيحًا، فلو عقد عليها فاسدًا أو باطاًل وأنفق عليها، ثم ظهر فساد العقد   .1

 أو بطالنه فإن له احلق يف الرجوع عليها بام أنفقه. 

أن تكون الزوجة مطيقة للوطء منه أو من غريه، وال يشرتط لذلك سن خاص، فإذا كانت   .2

طيق الوطء وسلمت نفسها، فإن النفقة جتب عىل الزوج، ولو كان صغريًا ال يعرف  صغرية ت

الوطء، مع وجوهبا يف مال الصغري ال يف مال األب، فإن مل يكن للصغري مال، فإن األب ال  

صغري ويساره  يلزم باالنفاق عىل زوجته، ولكن يلزم باالستدانة واإلنفاق، ثم عند بلوغ ال 

وجيب هلا النفقة أيضا ـ عندهم ـ إذا كانت تشتهي للمبارشة والتلذذ  ،  يرجع عليه بام أنفق

هبا يف غري الفرج، ولو مل تطق اجلامع يف الفرج، كام إذا كانت رتقاء أو قرناء، فإذا مل تطق  

الوطء ومل تصلح لالستمتاع هبا، فإذا كانت تصلح للخدمة واالستئناس هبا، وأمسكها يف  

 بيته، فإن النفقة جتب هلا. 

 
املبتدي:       (1) بداية  اهلداية:  88انظر:  الرائق:  2/42،  البحر  عاب3/142،  ابن  حاشية  ،  3/572دين:  ، 

 ..  337، لسان احلكيم: 4/18، بدائع الصنائع: 3/634
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بيت  أ .3 من  التي خترج  والناشز هي  نفقة،  هلا  فال جتب  ناشزا،  كانت  فإن  نفسها،  تسلم  ن 

مل   إذا  أما  داره،  تدخل  فال  إليه،  نفسها  تسليم  من  متتنع  أو  بغري حق،  إذنه  بدون  زوجها 

حلبس  تطاوعه يف اجلامع، فإن هذا، وإن كان حرامًا عليها، ولكن ال تسقط به نقتها، ألن ا

وإذا كانت يف منزل مملوك هلا ومنعته من الدخول عليها،  ،  فقة موجود الذي تستحق به الن 

فإهنا تكون ناشزا بذلك، فخرجت بغري إذنه، أو سافرت بغري إذنه، ثم عادت ثانيًا، فإن  

 النفقة تعود هلا. 

أن ال تكون مرتدة، فإذا ارتدت سقطت نفقتها، بخالف ما إذا كانت ذمية حتت مسلم، فها   .4

واء كانت نفقة زوجية أو عدة فإذا تابت املرتدة وأسلمت، وهي يف العدة  جتب هلا النفقة، س 

فإن نفقتها ال تعود بخالف الناشز، وذلك ألن ردهتا ترتب عليها فرقة جاءت من قبلها،  

النفقة بالفرقة فإهنا تعود، بخالف النشوز فإنه أمر عريض   فأبطلت نفقتها، ومتى بطلت 

 يوقف النفقة وال يبطلها. 

عل ما يوجب حرمة املصاهرة فلو طاوعت ابن زوجها، أو أب زوجها، ومكنته  أن ال تف .5

من نفسها، أو ملسته بشهوة، فإهنا تبي منه وال نفقة هلا عليه، ألهنا فعلت ما يوجب الفرقة،  

فكانت فرقة من قبلها مبطلة للنفقة فإن كانت مطلقة وفعلت ذلك يف العدة، فإن كانت  

قتها تسقط، أما إذا كانت معتدة عن طالق بائن، أو عن  معتدة عن طالق رجعي، فإن نف

 فسخ بدون طالق، فإن هلا النفقة والسكنى. 

 أن ال تكون معتدة عدة وفاة. .6

ونرى من خالل هذه الرشوط أن مدارها عىل حبس املرأة نفسها يف منزل زوجها بالفعل  

ة الزوج بالدخول،  أو بالقوة، فال يشرتطون لوجوب النفقة الدخول، كام ال يشرتطون مطالب

إنام الرشط أن ال خترج إال بإذنه، وال يشرتطون أن ال يكون هبا مانع يمنع الوطء كرتق ونحوه،  
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من  ومنعته  نفسها  له  سلمت  إذا  املجنونة  ومثلها  للوطء،  صاحلة  غري  عجوزًا  كانت  إذا  كام 

 الوطء، كام ال يشرتطون كون الزوج بالغًا. 

 مذهب املالكية: 

رشوط وجوب النفقة للزوجة عىل زوجها إىل قسمي: رشوط لوجوهبا    (1)قسم املالكية

 قبل الدخول ورشوط لوجوهبا بعد الدخول: 

الدخول  قبل  الوجوب  أربعة  رشوط  الدخول  قبل  النفقة  لوجوب  املالكية  اشرتط   :

 رشوط، هي: 

حق    أن تدعوه الزوجة أو وليها املجرب إىل الدخول فلم يدخل، فإذا مل تدعه إىل الدخول فال  .1

 هلا يف النفقة. 

أن تكون مطيقة للوطء، فإذا كانت صغرية ال تطيق الوطء فإنه ال جتب عليها نفقتها إال إذا   .2

 دخل هبا، وال جيب عليه الدخول إذا دعته وال جيرب عليه. 

أن ال تكون مريضة مرضًا شديدًا بحيث أصبحت يف حالة النزع أو كان هو مريضًا كذلك،   .3

 وإال فال نفقة هلا. 

يكون الزوج بالغًا، فلو كان الزوج صغريًا فإن نفقتها ال جتب عليه ولو كان قارًا عىل  أن   .4

 وطئها.

: نص املالكية يف هذه احلالة عىل أنه جتب عليه نفقتها،  رشوط الوجوب بعد الدخول 

سواء كانت الزوجة تطيق الوطء أو ال، وسواء كانت مريضة مرض املوت أو ال وسواء كان 

هذا هو الظاهر عندهم، ويف املسألة خالف، فذهب بعضهم إىل أهنا ال جتب عىل بالغًا أو ال، و

الصغري ولو دخل هبا ووطئها، وكام ال جتب عىل الكبري إذا كانت صغرية ال تطيق الوطء، ومثل  

بعد  لوجوهبا  ويشرتط  احلالة،  هذه  يف  هلا  نفقة  ال  فإنه  النزع،  حد  بلغت  التي  املريضة  ذلك 

 
 . 147، القواني الفقهية:  2/88، حاشية العدوي:  2/23، الفواكه الدواين:  2/508حاشية الدسوقي:       (1)
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الوطء بحيث إذا طلبه منها ال متتنع، وإال فال حق هلا يف النفقة، وأن تكون   الدخول أن متكنه من

سليمة من عيوب النكاح، كالرتق ونحوه، فإذا كانت كذلك فال حق هلا يف النفقة، إال إذا تلذذ  

 هبا بغري الوطء وكان عاملًا بالعيب. فإن النفقة جتب عليه يف هذه احلالة. 

 مذهب الشافعية: 

 ة لوجوب النفقة عىل الزوج الرشوط التالية: اشرتط الشافعي

أن متكنه من نفسها، ويتحقق ذلك بأن تعرض نفسها عليه، كأن تقول: إين مسلمة نفيس   .1

إليك. فإن مل يكن حارضًا عندها بعثت إليه تقول: أنني مسلمة نفيس إليك، فاخرت وقتًا  

البلد أنذرته النفقة، فإذا مل    أجيء فيه إليك أو جتيء إيّل أو نحو ذلك، فإن مل يكن حارضًا يف

ختطره بذلك فإهنا ال حق هلا يف النفقة حتى ولو كانت ال متتنع إذا طلبها، وجيب أن متكنه  

من نفسها يف أي وقت جيب، فإذا كان هلا عمل بالنهار ال يتمكن منها فيه فإن نفقتها ال جتب  

   عليه، فإذا كانت صغرية أو جمنونة عرضها وليها.

قة للوطء، فإذا كانت صغرية ال تطيق الوطء فإهنا ال تستحق النفقة سواء  أن تكون مطي .2

كان زوجها بالغًا يريد الوطء أو صغريًا ال يطأ، وإذا كان صغريًا فإن النفقة ال جتب عليه  

إال إذا سلمت الزوجة لوليه، وكذا إذا كان جمنونًا، فإن النفقة ال جتب عليه إال إذا سلمت  

متع املجنون هبا بدون أن يستلمها وليه، فال نفقة عليه بذلك وبعضهم  زوجته للويل فلو است 

يقول: إذا كان الزوج صغريًا ال يطأ مثله، وكانت الزوجة صغرية ال تطيق الوطء فإن نفقتها  

جتب، وذلك ألن املانع منهام معًا ال من الزوجة وحدها، بخالف ما إذا كان الزوج كبريًا  

 ن املانع من جهتها وحدها فال تستحق. وهي صغرية ال تطيق الوطء فإ 

أن ال تكون ناشزا، أي خارجة عن طاعة زوجها، ومن الصور التي ذكروها لذلك أن متنعه   .3

من االستمتاع هبا من ملس وتقبيل ووطء ونحو ذلك، فإذا منعته سقطت نفقتها يف اليوم  

إذنه فال جتب    الذي منعته فيه، ومنها أن خترج من املسكن بدون إذنه، فإذا خرجت بدون
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عليه نفقتها، إال إذا خرجت لعذر كخوف من اهندام مسكن أو لعيادة أهلها ونحو ذلك،  

مما ال يغضب أمثاله عرفًا. ومنها أن تسافر لقضاء حاجة لغري زوجها ولو بإذنه، فإن نفقتها  

ومثل ذلك ما إذا    تسقط بذلك أما إذا سافرت لقضاء حاجة له بإذنه فإن نفقتها ال تسقط.

 سافرت معه ولو بدون إذنه.. 

 مذهب احلنابلة: 

 لوجوب نفقة الزوجية عىل الزوج الرشوط التالية:  (1) اشرتط احلنابلة

أن تسلم له نفسها تسلياًم تامًا يف أي بلدة أو مكان يليق هبا، فإذا امتنعت عن تسليم نفسها   .1

 يف بلد دون بلد فإن نفقتها تسقط. 

كون صاحلة للوطء، وقيد ذلك بعضهم برشط أن تكون  أن تكون ممن يوطأ مثلها، أي بأن ت .2

بنت تسع سني، فإذا كانت ضخمة تطيق الوطء، وهي دون تسع، فإهنا ال نفقة هلا عىل هذا  

استلم   تعال  لزوجها:  يقول  أن  وليها  عىل  فإن  الوطء  تطيق  صغرية  كانت  فإن  القيد، 

تطيق  وكانت  وليها،  أسلمها  أو  نفسها  الزوجة  سلمت  فمتى  وجبت    زوجتك،  الوطء 

نفقتها عىل الزوج، وسواء كان صغريًا أو كبريًا، وسواء كان يمكنه الوطء أو ال، كام إذا كان  

جمبوبًا، أو عنينًا، ألن النفقة جتب يف مقابل االستمتاع، فمتى سلمت نفسها وجبت عليه  

أو    نفقتها، سواء استمتع بالفعل أو ال، وإذا تعذر وطؤها ملرض أو حيض أو نفاس أو رتق

قرن، أو هزال، فإنه ال يمنع نفقتها، وإنام ملدار عىل تسليم نفسها ما دامت بلغت تسع سني،  

سواء حدث هلا ذلك قبل الدخول، أو حدث هلا وهي عنده فإذا كانت صحيحة وبذلت  

نفسها ليستمتع هبا بغري الوطء، فإهنا ال حق هلا يف النفقة، فإذا امتنعت من تسليم نفسها  

نفقتها، فإذا عرض هلا عارض يمنع من الوطء سلمت نفسها بعد ذلك فإن    للجامع سقطت 

نفقتها ال تعود ما دامت مريضة عقوبة هلا عىل منع نفسها وهي صحيحة، وإذا ادعت أن  
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امرأة ثقة وأقرت   إذا عرضت نفسها عىل  يقبل  الوطء، فإن قوهلا  هبا آالمًا ال تطيق معها 

 دعواها، وال تسقط نفقتها. 

ن ناشزًا، ومن الصور التي ذكروها للنشوز: أن خترج من منزله بدون إذنه، أو أن  أن ال تكو .3

ال متكنه من وطئها، أو أن تسافر بدون إذنه،، أو أن تتطوع بحج أو بصوم نفل أو حترم بحج  

منذور يف الذمة ولو بإذنه، فإهنا إن فعلت ذلك ودعاها للفراش فأبت سقطت نفقتها، فإن  

وع ونحوه، أو أن ال تبيت معه يف فراشه، أو أن متنعه من االستمتاع  له أن يبطل صوم التط

هبا بغري الوطء، كالتقبيل ونحوه، أو أن ال تسافر بغري إذنه حلاجته، فإن سافرت حلاجته  

 بإذنه. 

أن ال تلزمها عدة بوطء غريه، كام إذا وطئها شخص بشبهة فاعتدت منه، فال نفقة هلا عليه،   .4

 قدرة الزوج عىل ردها أو ال، فإن عادت عن النشوز وسلمت له  وال فرق يف النشوز بي 

نفسها عادت هلا النفقة، وإذا أسلمت املرتدة عادت هلا نفقتها، وإذا أطاعته هنارًا وعصته  

 لياًل كان هلا نصف نفقة مثلها. 

أن ال حيول بينه وبينها حائل، كام إذا حبست وال يستطيع الوصول إليها، فإن حقها يسقط   .5

لنفقة، وكذا إذا حبست الزوج من أجل نفقتها أو صداقها، فإهنا ال نفقة هلا إال إذا كان  يف ا

 الزوج مورسًا مماطاًل وحبسته، فإن نفقتها ال تنقطع، ألنه يكون يف هذه احلالة ظاملًا. 

 مذهب اإلمامية: 

 عىل الرشطي التاليي:  (1) نص اإلمامية

 أن يكون العقد دائام.  .1

وبينه  ،الكامل التمكي   .2 بينها  التخلية  فلو بذلت    ، وهو  بحيث ال ختص موضعا وال وقتا 

 مما يسوغ فيه االستمتاع مل حيصل التمكي.  ، أو مكان دون آخر ،نفسها يف زمان دون زمان
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سواء كان زوجها كبريا أو    ، : أن ال تكون صغرية حيرم وطء مثلها ومن فروع التمكي 

ألنه استمتاع نادر ال يرغب إليه يف الغالب،    ،بام دون الوطءولو أمكن االستمتاع منها    ،صغريا

كبرية  كانت  لو  اإلنفاق    ،أما  وجوب  عندهم  واألشبه  بينهم  خالف  ففيه  صغريا،  وزوجها 

 . إلمكان االستمتاع  ،مل تسقط النفقة  ،حلصول التمكي، ولو كانت مريضة أو رتقاء أو قرناء

سواء كان يف واجب أو مندوب أو    ، نفقتها ولو سافرت الزوجة بإذن الزوج مل تسقط  

يف    ، أما لو سافرت بغري إذنه  ،كاحلج الواجب  ، مباح، ومثله ما لو سافرت يف واجب بغري إذنه

أو يف واجب وإن مل    ،ولو صلت أو صامت أو اعتكفت بإذنه  ،سقطت نفقتها   ،مندوب أو مباح

ولو استمرت    ،ألن له فسخه  ،وكذا لو بادرت إىل يشء من ذلك ندبا   ، مل تسقط نفقتها   ،يأذن

 وسقطت النفقة.  ، حتقق النشوز ،خمالفة

سواء    ،كام تثبت للزوجة، وتسقط نفقة البائن وسكناها   ،وتثبت النفقة للمطلقة الرجعية 

وكذا   ،لزم اإلنفاق عليها حتى تضع   ،كانت عن طالق أو فسخ نعم لو كانت املطلقة حامال

املتوىف عنها زوجها   ،السكنى نفقة هلا   ،ويف احلامل  أنه ال  ينفق   ،روايتان: أشهرمها  واألخرى 

 وتثبت النفقة للزوجة مسلمة كانت أو ذمية أو أمة.  ، عليها من نصيب ولدها 

 مذهب الزيدية: 

عىل أن النفقة جتب للزوجة مطلقا من مال الزوج أو من مال وليه، ولو    (1)نص الزيدية

ولو زوج لغري مصلحة، ويبدأ هذا الوجوب من يوم العقد، ويستوي   ،كان الزوج محال أو جمنونا 

الزوجة كبرية ولو شيخة  أم ال  ، أم صغرية صاحلة للجامع أم ال  ،عندهم أن تكون    ، دخل هبا 

وسلمت تسليام مستداما يوما وليلة فام   ، يمة من العيب أم معيبةسل  ،حيث مل يطلب وال امتنعت 

وجتب هلا نفقة سفر    ، مسلمة أم ذمية مع ذمي أو مع مسلم عند من جييز نكاح الكتابيات  ،فوق
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حيث أحرمت بحجة اإلسالم ولو بغري إذنه أو نفال بإذنه، فإن نفقتها واجبة يف ذلك كله عىل 

 الزوج. 

سواء كانت معتدة عن موت قبل   ، ابعها كالباقية حتت زوجها وجتب النفقة للمعتدة وتو

أو كانت العدة عن فسخ بعيب    ،الدخول أم بعده، أو عن طالق بعد دخول ال بعد خلوة فقط

فإذا كان   ، فيه أو فساد عقد، فإن النفقة جتب يف العدة إال أن يكون ذلك الفسخ بحكم حاكم

ج غالبا احرتازا من بعض الصور، فإن الفسخ يكون الفسخ بحكم فال نفقة هلا يف العدة عىل الزو

باحلكم وتلزم النفقة، وذلك كالصغرية إذا بلغت وفسخت النكاح واحتاجت إىل احلكم ألجل  

 التشاجر. 

وذلك األمر    ، ولو كان الفسخ ألمر يقتيض النشوز من املرأة فإهنا ال تستحق نفقة يف العدة

أو يسلم الزوج أو أحد أبويه وهو صغري وتبقى    ، إما ذنب كأن ترتد عن اإلسالم والزوج باق

عىل الكفر وهي بالغة عاقلة فقد وقع الفسخ ألمر يقتيض النشوز من املرأة فال نفقة هلا يف العدة،  

وكذا لو ارتد   ، أما إذا أسلم زوجها وهي صغرية أو جمنونة فال تسقط النفقة لعدم النشوز منها 

أسلمت   أو  اإلسالم  عىل  هي  وبقيت  يف  الزوج  نفقتها  تسقط  ال  فإهنا  الكفر  عىل  وبقي  هي 

 الوجهي، أو عيب، وذلك مثل أن يفسخها الزوج بعد الدخول بأحد العيوب. 

 مذهب اإلباضية: 

النفقة عندهم الدخول  (1) جتب  إىل  بالدعاء  أو  أن ال يكون أحدمها    ، بالدخول  برشط 

مطيقة والزوجة  بالغ  والزوج  السياق  مرض  الس  ، مريضا  بعضهم  املرض  وجعل  من  المة 

الدخول إىل  الدعاء  الزوجة رشطا يف  الوطء يف  الزوجة وإطاقة  فإذا دعاها وقد   ، والبلوغ يف 

الرشوط فال جتب أحد هذه  بال رشط  ، اختل  يف    ، وإن دخل وجبت  بعضهم رشطا  وجعلها 
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  ويف الدعاء إليه فال جتب نفقة الزوجة ولو دخل هبا إال إذا بلغ الزوج وأطاقت الزوجة   ،الدخول 

 الوطء. 

 مذهب الظاهرية: 

وهو أشد املذاهب يف وجوب النفقة عىل الزوجة يف مجيع أحواهلا بدون تقييد بأي رشط،  

النكاح    - قال ابن حزم:)عىل الزوج كسوة الزوجة   وما تتوطاه وتتغطاه   ، ونفقتها   - مذ يعقد 

فقرية، دعي إىل  يتيمة، غنية أو   وإسكاهنا كذلك أيضا، صغرية أو كبرية، ذات أب أو  ، وتفرتشه

 (1)البناء أو مل يدع نشزت أو مل تنشز، حرة كانت أو أمة، بوئت معه بيتا أو مل تبوأ(

 ـ تفاصيل الرشوط الوجبة للنفقة وأدلتها 2

عىل   النفقة  املرأة  الفقهاء الستحقاق  ذكرها  التي  للرشوط  السابق  العرض  من خالل 

لتاليي، ومع استبعاد بعض الرشوط  زوجها، نرى أنه يمكن تلخيصها وحرصها يف الرشطي ا 

 التي ال عالقة هلا بالنفقة: 

 الرشط األول: تسليم املرأة نفسها إىل الزوج وقت وجوب التسليم 

، بحيث يتمكن من االنتفاع بثمرات الزواج، وقد  (2) وذلك بأن تقرص نفسها عىل زوجها 

برفع املانع من وطئها أو  عرف الكاساين التسليم بقوله:)هو أن ختيل بي نفسها وبي زوجها،  

 ( 3)  االستمتاع هبا حقيقة إذا كان املانع من قبلها، أو من قبل غري الزوج(
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ة كاملسلمة اتفق الفقهاء عىل أن النفقة تشمل املسلمة وغري املسلمة دون تفريق، قال ابن قدامة :» والذمي     (2)

يف النفقة واملسكن والكسوة ، يف قول عامة أهل العلم، وبه يقول مالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب 
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 : (1) وقد اختلف الفقهاء يف اشرتاط التسليم لوجوب النفقة عىل الزوج عىل قولي

: ال يشرتط التسليم، بل إن الزوجة تستحق النفقة من يوم العقد عليها حتى  القول األول 

ابن حزم:)وينفق ولو   الظاهرية، قال  املهد، وهو قول  العقد من  الدخول، بل ولو كان  تأخر 

يدع   مل  أو  البناء  إىل  يعقد نكاحها دعي  امرأته من حي  املهد(   -الرجل عىل  أهنا يف  ،  (2)  ولو 

 واستدل عىل ذلك بام ييل: 

وهذا    ،(3)  يف النساء: )وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن باملعروف(   قول رسول اهلل   .1

 يوجب هلن النفقة من حي العقد.

للمرأة إال   .2 نفقة  قوم: ال  ابن حزم:)وقال  قال  التسليم،  دليل يشرتط  عدم ورود أي 

وال    ، وال قول صاحب ، وال سنة  ، حيث تدعى إىل البناء هبا وهذا قول مل يأت به قرآن

 ( 4) وال رأي له وجه( ،قياس

وذلك بأن تسلم نفسها له حقيقة أو حكاًم    : اشرتاط التسليم لوجوب النفقة،القول الثاين 

بدخوهلا يف طاعته بالفعل، أو باستعدادها هلذا الدخول ما مل يوجد مانع رشعي يمنعها من ذلك،  

، وقد نص بعض احلنفية عىل أن هذا الرشط ليس  من املذاهب املختلفة  الفقهاء مجاهري  وهو قول  

ألن الزوج لو مل يطلب انتقاهلا إىل بيته    ،يت الزوج بالزم، وأن النفقة واجبة هلا وإن مل تنتقل إىل ب

 
الصنائع:       (1) بدائع  اهلداية:4/19انظر:  العناية رشح  احلكام:4/378،  معي  اجلليل    150،  مواهب  ن 

:4/182  . 
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فإذا مل يطالبها   ، كان هلا أن تطالبه بالنفقة، وذلك ألن النفقة حق املرأة، واالنتقال حق الزوج 

 .(1)بالنقلة فقد ترك حقه، وهذا ال يوجب بطالن حقها 

أهنا لو    وهو خالف صوري ألن ما ذكره اتفق الفقهاء عىل القول به، وهلذا نصوا عىل 

وإن   ،فال نفقة هلا   ،فلم تبذل ومل يطلب  ،أو تساكتا بعد العقد   ،منعت نفسها أو منعها أولياؤها 

 . أقاما عىل ذلك زمنا 

أن النفقة جتب يف مقابلة التمكي    ة عليه يف هذه احلالة ومن األدلة عىل عدم وجوب النفق

 وإذا فقد مل تستحق شيئا.  ،فإذا وجد استحقت  ،املستحق بعقد النكاح

تزوج بالغة صحيحة سليمة ونقلها إىل بيته، فلها   ويتحقق التسليم بانتقاهلا إىل بيته، فإذا

النفقة لوجود سبب الوجوب ورشطه، ويستوي يف ذلك ما لو تزوجها ومل ينقلها وهي ال متنع 

ذ  كل  يف  النفقة  فلها  باالنتقال  يطالبها  ومل  النفقة  منه  وطلبت  سبب    ، لكنفسها،  وجد  ألنه 

 الوجوب وهو كوهنا حمبوسة له، ورشطه وهو التسليم. 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة ارتباط وجوب النفقة بالتسليم،كام هو متعارف عليه، إال إذا  

كان التقصري من الزوج، بأن طالت املدة، ومل يطلب املرأة للدخول، فإن عليه النفقة لتأخره،  

رفضت الزوجة التسليم بسبب مرشوع من جهتها، مع مطالبة الزوج بذلك،  ومثل ذلك ما لو  

 ولكنها امتنعت بسبب رشعي، فإن هلا احلق يف النفقة، برشط أن تكون األعذار معتربة.  

أما ما استدل به ابن حزم من احلديث، فال يصح االستدالل به ألن سياق احلديث يدل  

نفسها له، ثم إن الرشع اعترب التفريق بي الزوجية  عىل أن الزوجة يف بيت زوجها أو قد سلمت  

قبل الدخول وبعده، فلهذا فرض للمرأة نصف املهر إن حصل الطالق قبل الدخول بناء عىل 

 عدم اكتامل الزوجية بسبب عدم حصول الدخول.  
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:)كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فاألمري الذي عىل الناس راع عليهم  ويف قوله  

املرأة راعية    نهم، أال وان الرجل راع عىل أهل بيته وهو مسئول عنهم، أال وإن وهو مسئول ع

عىل بيت زوجها، وهي مسئولة عنهم أال والعبد راع عىل مال سيده وهو مسئول عنه أال فكلكم  

ذكر أن الرجل    وجوها من الداللة عىل ذلك، منها أنه    (1)   راع وكلكم مسئول عن رعيته(

راع عىل أهل بيته، واملرأة قبل التسليم ال تعترب من أهل بيته، وإن عقد عليها، ومنها أن املرأة  

راعية عىل بيت زوجها، وهو يشري إىل أن حقها يف النفقة مرتبط هبذه الرعاية، وهي ال تتحقق 

 إال بالدخول، أو بالتسليم. 

 عذار املعتربة لعدم التسليم: األ 

 من األعذار املعتربة التي ذكرها الفقهاء القائلون باشرتاط التسليم األعذار التالية: 

 طلب استيفاء مهرها العاجل: 

إذا طلبت الزوجة من زوجها استيفاء مهرها العاجل، فلم يبذله هلا، فإن هلا احلق يف عدم  

 لألدلة التالية: التسليم، ومع ذلك جتب هلا النفقة، 

العاجل من مهرها  .1 التسليم قبل استيفاء  فلم يوجد منها االمتناع من    ،أنه ال جيب عليها 

 التسليم وقت وجوب التسليم.

  ، أن تسليم نفسها قبل تسليم صداقها يفيض إىل أن يستويف منفعتها املعقود عليها بالوطء  .2

صداقها  يسلم  ال  منها   ،ثم  استوىف  فيام  الرجوع  يمكنها  تسلمه    ،فال  إذا  املبيع  بخالف 

 فإنه يمكنه الرجوع فيه.  ، املشرتي ثم أعرس بالثمن

فال نفقة هلا النعدام التسليم حال    ، أما إن كان الزوج قد أوفاها مهرها أو كان مؤجال

 وجوب التسليم، فلم يوجد رشط الوجوب فال جتب. 

 عدم قبوهلا ببيت الدخول: 

 
 .  7/291، البيهقي:5/1996البخاري:   (1)
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لذلك،   الفقهاء  ذكرها  التي  األمثلة  عىل  ومن  النفقة  وجوب  عىل  فيها  نصوا  والتي 

 اختالف بينهم يف بعضها: 

فإهنا   .1 غريه  دون  الفالين  املوضع  يف  أو  غريه،  دون  منزيل  نفيس يف  إليك  أسلم  تقول:  أن 

بلدها  أو  دارها  بأن رشطت  العقد،  إذا رشطت ذلك يف  النفقة  القول    ،تستحق  بناء عىل 

ذلك يف العقد، فإهنا إن مل تبذل التسليم الواجب  أما إذا مل ينص عىل    ،(1) باعتبار هذا الرشط

 فال تستحق النفقة.  ،بالعقد

فلها احلق يف   .2 فامتنعت،  دار مغصوبة  إىل  املهر  أوفاها  ما  بعد  بيته  إىل  باالنتقال  لو طالبها 

وجوب   حال  التسليم  من  متتنع  فلم  التسليم  عليها  جيب  فلم  بحق  امتناعها  النفقة،ألن 

 التسليم. 

منزهلا فمنعته من الدخول عليها، ال عىل سبيل النشوز، بل قالت: حولني   لو كانت ساكنة .3

إىل منزلك، أو اكرت يل منزال أنزله، فإين أحتاج إىل منزيل هذا لكرائه، فإن هلا احلق يف النفقة،  

 ألن امتناعها عن التسليم يف بيتها لغرض التحويل إىل منزله أو إىل منزل الكراء امتناع بحق. 

 االنتقال ألجل املرض: عدم  

إذا امتنعت من االنتقال إىل بيته بعلة مرضها، فإن ذلك يفوت عىل الزوج احتباسها وهو  

املقابل للنفقة، ولذلك نص الفقهاء واحلنفية خصوصا عىل عدم استحقاق النفقة لذلك، والعلة  

فال يسقط    هنا ليس يف مرض الزوجة ألن املرض طارئ يمكن زواله، وعقد الزواج عقد للدوام 

احلق الدائم بعارض من العوارض ال دخل للزوجة فيه، وإنام هو عدم انتقاهلا إىل بيت الزوجية  

أو امتناعها عن االنتقال إليه، فهي بذلك تعترب ناشزا، فإذا انتفت هذه العلة فاملفتى به يف املذهب  

دم ممانعتها يف االنتقال وإن احلنفي أنه جيب هلا النفقة بعد انتقاهلا بالفعل إىل بيت الزوجية أو ع

 مل تنتقل إليه إن كان ذلك يف استطاعتها.

 
 انظر تفصيل اخلالف يف اعتبار هذا الرشط يف فصل :الرشوط املقيدة ملقتىض العقد .     (1)
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ما حتتاجه من   توفري  املرض، وإمكانية  نوع  إىل  النظر  املسألة هو  أن األرجح يف  ونرى 

وسائل الصحة يف بيت زوجها، فإن كان يشبه يف ذلك بيت أهلها، فإنه ال حق هلا يف النفقة لعدم  

  تتوفر يف بيت زوجها هذه الوسائل، فإن عىل الزوج أحد أمرين: تسليم نفسها له، أما إن مل 

 إما توفريها، حتى يقطع العذر عن زوجته يف عدم ذهاهبا لبيته. .1

 أو النفقة عليها يف بيت أهلها.  .2

وخيتلف ذلك بحسب نوع املرض، فمن األمراض ما حتتاج فيه املرأة إىل خدمة النساء،  

 يف ذلك.  وال حرج يف اعتبار النواحي النفسية 

 الرشط الثاين: أن تكون مطيقة للمعارشة اجلنسية 

ويتحقق ذلك ببلوغها، وعدم املوانع التي حتول بينها وبي املعارشة، وقد ذكر الفقهاء  

 هنا بعض احلاالت التي متنع من هذه املعارشة، ومنها: 

 الصغر:  

 املانع حالتان:وهو من املوانع التي حتول بينه وبي معارشهتا جنسيا، وهلذا 

 صغر املرأة: 

 فيام لو كانت املرأة صغرية غري مطيقة للوطء عىل األقوال التالية:  (1)اختلف الفقهاء

وبكر ابن    ، : ال نفقة هلا إن كانت صغرية ال حتتمل الوطء، وهو قول احلسنالقول األول 

وهو  الشافعي،  واحلنفية، وهو املنصوص عن    ، وأيب ثور  ،وإسحاق  ،والنخعي   ، عبد اهلل املزين

 ذلك:  قول لإلمامية، ومن األدلة عىل  

فلم جتب    ،وال يتصور ذلك مع تعذر االستمتاع  ، أن النفقة جتب بالتمكي من االستمتاع .1

 
، حاشية 3/394، إعانة الطالبي:3/355، الكايف يف فقه ابن حنبل:8/201، املبدع:8/182املغني :     (1)

الرشواين:3/369البجريمي: حوايش  اهلداية:7/383،  عابدين:2/40،  ابن  حاشية  الفواكه 3/574،   ،

 .  2/508، حاشية الدسوقي: 3/23لدواين:ا
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 كام لو منعه أولياؤها من تسليم نفسها.  ،نفقتها 

 وإنام نقص باملرض.  ،أن الصغرية ختتلف عن املريضة يف أن االستمتاع هبا ممكن .2

ألن    ،مسلمة نفسها إىل زوجها يف منزله فال تستوجب النفقة عليه كالناشز وهذاأهنا غري   .3

الصغرية جدا ال تنتقل إىل بيت الزوج بل تنقل إليه، وال تنقل إليه للقرار يف بيته، فتكون  

 كاملكرهة إذا محلت إىل بيت الزوج.

لك ملعنى فيها كان  أن نفقتها عليه باعتبار تفريغها نفسها ملصاحله، فإذا كانت ال تصلح لذ .4

 ذلك بمنزلة منع جاء من قبلها، فال نفقة هلا عىل الزوج. 

الثاين  عن  القول  ورواية  الظاهرية،  ومذهب  الثوري،  قول  وهو  مطلقا،  النفقة  هلا   :

الشافعي، وقول مالك كام يف املدونة، فقد سئل ابن القاسم: أرأيت إن كانت صغرية ال جتامع  

عىل أهلك أو أنفق عليها؟ قال: قال مالك: ينفق عليها وال يلزمه    مثلها لصغرها فقالوا له ادخل 

 .(1)أن يدفع الصداق حتى تبلغ حد اجلامع

لإلمامية،   قول  اختارهوهو    رأي   نقل   أن   بعد  قال   حيث  الرسائر،   يف  إدريس  ابن  وقد 

  الصغرية؛   لزوجته  النفقة  الكبري  عىل   أن  عندي  )واألوىل :  االستحقاق  بعدم  الطويس   الشيخ

 واإلمجاع   ناشزة،   ليست   وهذه   بحاهلا،  العلم   مع   ودخوله   الزوجة،   عىل   النفقة  وجوب   لعموم 

 (2) ذلك( فليتأمل  الزوجات، نفقة  وجوب  عىل  منعقد

بفعلها  مل يكن  الوطء  تعذر  بأن  ذلك  استدلوا عىل  هلا   ،وقد  النفقة  يمنع وجوب    ، فلم 

 كاملرض. 

الثالث  ولكن برشوط  القول  النفقة،  هلا  الرشوط، عىل  :  اختلف يف هذه  وقد  تقيدها، 

 اآلراء التالية: 

 
 .  2/177املدونة:   (1)

 . 655 ص ،2ج احليل، ادريس ابن الرسائر،       ( 2) 
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: بلوغها تسعا، وهو مذهب احلنابلة، فقد سئل أمحد: متى يؤخذ من الرجل  الرأي األول 

بقول   ذلك  عىل  استدلوا  وقد  سني،  تسع  كبنت  يوطأ،  مثلها  كان  إذا  فقال:  الصغرية،  نفقة 

د أصحابه ذلك بأنه ال جتب النفقة عليه إال  عائشة:)إذا بلغت اجلارية تسعا فهي امرأة( وقد قي

 .  (1) بالتسليم، أو بذلت له بذال يلزمه قبوله ألن النفقة جتب يف مقابلة االستمتاع وذلك ممكن منه

الثاين  : أنه إذا كانت الصغرية ختدم الزوج، وينتفع الزوج هبا باخلدمة، فسلمت  الرأي 

أمسكها، فإن أمسكها فلها النفقة، وإن ردها فال نفقة هلا،  نفسها إليه، فإن شاء ردها وإن شاء  

 : (2) وهو قول أيب يوسف، ووجه احلنفية قوله بام ييل 

أهنا مل حتتمل الوطء مل يوجد التسليم الذي أوجبه العقد، فكان له أن يمتنع من القبول فإن  .1

 أمسكها فلها النفقة. 

القارصأنه حصل له منها نوع منفعة، ورضب من   .2 بالتسليم  وإن    ، االستمتاع وقد ريض 

ردها فال نفقة هلا حتى جييء حال يقدر فيها عىل مجاعها النعدام التسليم الذي أوجبه العقد  

 وعدم رضاه بالتسليم القارص. 

 الرتجيح:  

املرأة   واعتبار  الدخول  عىل حصول  بناء  الثاين  القول  هو  املسألة  يف  األرجح  أن  نرى 

 مجيع النصوص اخلاصة بوجوب النفقة عىل الزوجات.  زوجة، تنطبق عليها  

الزواج يف   املعارشة اجلنسية حيرص  القدرة عىل  النفقة لعدم  القول بعدم وجوب  ثم إن 

هذه الدائرة الضيقة، مع أن املقاصد الرشعية من الزواج أعظم من أن تنحرص فيها، بل إن أكثر  

الزواج القرآنية والنبوية مل تعتربها غاية  أن   النصوص  الكريم عىل  القرآن  القصوى، بل نص 

 الزواج سكن ومودة، والسكن واملودة قد تتحققان مع وجود املعارشة وعدمها.

 
 .  8/200املبدع:   (1)

 . 4/19بدائع الصنائع:   (2)
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ثم كيف نستجيز أن نحبس املرأة يف بيت الزوجية، ثم نقول هلا: لسنا مكلفي بالنفقة  

لزوجة،  عليك، إن هذا لو عومل به جمرم سجن، أو حمارب أرس مل يكن عمال رشعيا، فكيف با 

النبي   يبي فيه علة    وهي السكن واملودة، وقد أشار إىل ذلك حديث اختلف يف رفعه إىل 

:)خري الصدقة ما كان عن ظهر غنى،    قال: قال رسول اهلل  وجوب النفقة، فعن أيب هريرة 

واليد العليا خري من اليد السفىل، وابدأ بمن تعول، تقول املرأة: إما أن تنفق عيل أو تطلقني،  

  (1) يقول االبن: إىل من تكلني ويقول: العبد أنفق عيل واستعملني(و

 صغر الزوج:  

يف   الفقهاء  اختلف  وقد  لذلك،  صالحيتها  مع  اجلنسية  للمعارشة  يصلح  ال  بحيث 

 :(2)وجوب النفقة عليه عىل قولي

، (3)وأحد قويل اإلمامية  وهو قول أمحد،   : إن عىل زوجها الصبي نفقتها،القول األول 

ألن النفقة    ،الشافعي، وبناء عىل هذا القول فإن الويل جيرب عىل نفقتها من مال الصبي وأحد قويل  

الصبي  عليه  ،عىل  الواجبات  أداء  يف  عنه  ينوب  الويل  جناياته   ، وإنام  أروش  يؤدي  وقيم    ،كام 

 وزكواته.  ،متلفاته 

وامتنع الويل    ،فإن كان له مال   ،اكم بينهامفرق احل  ، فاختارت فراقه  ،فإن مل يكن له مال 

 ، وأنفق عليها   ،أخذ احلاكم من مال الصبي   ،فإن مل ينفق   ،أجربه احلاكم باحلبس  ،من اإلنفاق

 
النبي       (1) عن  عندما سئل:هذا  هريرة  أيب  قول  هو  رفعه  يف  اخلالف  كييس، منشأ  من  هذا  ال،  فقال:   ،

مدرج، 5/384النسائي: هريرة  أيب  كالم  من  آخره  إىل  امرأتك  تقول  قوله  ولعل  املنذري:  قال  الرتغيب   ، 

 .  266، مسند الشافعي:7/466، البيهقي:188، وانظر:املنتقى البن اجلارود:2/13والرتهيب:

 .  4/193، حاشية البجريمي عىل املنهج:5/484، الفروع:4/19، بدائع الصنائع: 2/177املدونة:   (2)

  القواعد، ]  احليل  والعالمة   ،[569  ص  ، 2ج  احليل،   املحقق  اإلسالم،   رشائع]  احليل  املحقق  مذهب  وهو        ( 3) 

 ... وغريمها  ، [23 ص ،4ج احليل،  العالمة والتحرير، ، 104 ص ،3ج
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إذا طلبت ذلك،    ،فرق احلاكم بينهام  ، وتعذر اإلنفاق  ،وصرب الويل عىل احلبس  ،فإن مل يمكنه 

 واستدلوا عىل ذلك بام ييل:  

 كام لو كان الزوج كبريا.  ،فوجبت هلا النفقة  ،أهنا سلمت نفسها تسليام صحيحا  .1

كام لو تعذر التسليم ملرضه أو    ،وإنام تعذر من جهة الزوج   ،أن االستمتاع هبا ممكن .2

 غيبته. 

الثاين  للشافعي،  القول  مالك،وقول  قول  وهو  هلا،  نفقة  ال  اإلمامية  وأحد:  ، (1) قويل 

الزوج ال يتمكن من االستمتاع هبا  بأن  تلزمه نفقتها   ، واستدلوا عىل ذلك  لو كانت    ، فلم  كام 

 غائبة أو صغرية. 

 الرتجيح:  

هذا   توىل  الذي  هو  ألنه  الزوج،  ويل  عىل  النفقة  وجوب  املسألة  يف  األرجح  أن  نرى 

ونرى   ألنه غري مكلف بالنفقة عىل غريه، الزواج، وال جيب من مال الصغري ـ إن كان له مال ـ  

يف مثل هذه املسائل املختلف فيها أن ال تزوج املرأة إال بعد اشرتاط النفقة أو احلقوق التي قد  

 ختاف ضياعها. 

وإن بلغ الصغري، فإنه غري مكلف بإعادة ما أنفق عىل زوجته إال إذا ريض بذلك من باب  

نه حصل بعد استئذانه، إال أن قدرته العقلية ال  التطوع، ألن زواجه وهو صغري، ولو فرض أ

 تسمح له بالبت يف مثل هذا، فلهذا ال يتحمل تبعات قرار وليه.

 احلبس: 

 يف حق املحبوسة يف النفقة عىل قولي:  (2)اختلف الفقهاء

 
 إدريس،   وابن  الرباج،  ابن:    مثل  مجاعة  عليه وتبعه  ،[13  ص  ،6  ج   املبسوط،]  الطويس  الشيخ  واختاره        ( 1) 

 ..اجلواهر وصاحب واألصفهاين، املدارك، وصاحب سعيد،  وابن

 .  16/324، املوسوعة الفقهية:3/578، رد املحتار: 4/403منح اجلليل:    (2)
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:: أنه ال جتب النفقة عىل الزوج لزوجته املحبوسة يف دين ولو ظلام بأن كانت  القول األول 

 معرسة، وهو قول احلنفية والشافعية واحلنابلة لفوات االحتباس وكون االمتناع ليس من جهته. 

  ، سواء كان احلبس يف دين الزوج أو غريه  ، : أن هلا النفقة إن مل تكن مماطلةالقول الثاين 

الشافعية. املالكية وبعض  النووي بي حبس    ألن االمتناع ليس من جهتها، وهو قول  وفرق 

امل فلها الزوجة  استدانتها  البينة عىل  نفقة هلا عىل زوجها وبي حبس من قامت  بدين فال  قرة 

النفقة، وفرق بعضهم بي ما لو حبسها الزوج بغري حق، فال تسقط نفقتها وال قسمها، وإن  

لو حبسها أجنبي مطلقا بحق أو ال  وحبسها للزوج إن كان بحق مل    ، حبسها بحق سقطا كام 

 .(1)املانع من جهتها ألن   ،يسقطا وإال سقطا 

 الرتجيح: 

نرى أن األرجح يف املسألة هو النظر إىل املتسبب يف سجنها، فإن كان الزوج هو السبب،  

بأن اضطرها لذلك ألمر من األمور، فإن النفقة واجبة عليه طيلة مدة سجنها، ولو كان السجن 

إلنفاق عليها إال فيام حتتاجه  يقوم هلا بنفقتها، أما إن كان السبب أجنبيا، فال جيب عىل الزوج ا

 مما ال يوفره هلا السجن. 

وليس هذا ألجل عدم التمكي، فإن النفقةـ  كام ذكرناـ  تستحقها الزوجة باسم الزوجية،  

وإنام ألن السجي عادة تقدم له النفقة األساسية التي حيتاجها، فإن فرض عدم تقديم السجن 

 أو التفريق بينه وبينها. هلا ذلك، فإنه جيب عىل الزوج توفريه هلا 

 ـ موانع النفقة   3

 من املوانع التي ذكرها الفقهاء للنفقة مع اختالف بينهم يف ذلك:

 ـ املطلقة طالقا بائنا:    أ 

 
 .  3/436حاشية البجريمي:   (1)
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 :(1)اختلف الفقهاء يف حق املطلقة ثالثا يف النفقة والسكنى عىل األقوال التالية

والشافعي، واستدلوا    ،قول مالك: أن هلا السكنى وليس هلا النفقة، وهو  القول األول 

 عىل ذلك بام ييل:  

وُهنَّ  ـ    1 ُتَضارُّ َواَل  ُوْجِدُكْم  ِمْن  َسَكنُتْم  َحْيُث  ِمْن  ُنوُهنَّ 
َأْسكِ تعاىل: تعاىل:﴿  قول اهلل 

(، ووجه  6)الطالق:  ﴾َعَلْيِهنَّ َوإِْن ُكنَّ ُأواَلِت مَحْل  َفَأْنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحتَّى َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ   لُِتَضيُِّقوا

االستدالل باآلية كام ذكر ابن العريب أن اهلل تعاىل ملا ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة، فلام ذكر  

 .(2)النفقة قيدها باحلمل، فدل عىل أن املطلقة البائن ال نفقة هلا 

وقد استدل الشافعي بسياق اآلية، فاهلل تعاىل ذكر املطلقة الرجعية وأحكامها أول  

بَِمْعُروف     اآلية َفاِرُقوُهنَّ  َأْو   
بَِمْعُروف  َفَأْمِسُكوُهنَّ  َأَجَلُهنَّ  َبَلْغَن  َفإَِذا  تعاىل: ﴿  قوله  إىل 

(ثم ذكر بعد ذلك حكام يعم املطلقات كلهن من  2َوَأْشِهُدوا َذَوى َعْدل  ِمنُْكْم ﴾)الطالق: 

األحكام إىل كل   تعديد األشهر وغري ذلك وهو عام يف كل مطلقة، فرجع ما بعد ذلك من 

مطلقة، قال الشافعي يف بيان وجه االستدالل باآلية:)فكان بينا )واهلل أعلم( يف هذه اآلية  

ثم قال    ،من قبل أن اهلل تعاىل ملا أمر بالسكنى عاما   ،أهنا يف املطلقة ال يملك زوجها رجعتها 

﴾)الطالق: يف النفقة: ﴿ َوإِْن ُكنَّ ُأوالِت مَحْل  َفَأْنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َح  ( فدل  6تَّى َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ

صنف دل الكتاب عىل    ،ذلك عىل أن الصنف الذي أمر بالنفقة عىل ذوات األمحال منهن

  ، نفقة ففي ذلك  ، أن ال نفقة عىل غري ذوات األمحال منهن، ألنه إذا وجب ملطلقة بصفة

ملا مل أعلم خمالفا من  دليل عىل أنه ال جيب نفقة ملن كانت يف غري صفتها من املطلقات، و

 
، 18/166، القرطبي:147، اختالف العلامء:2/71، بداية املجتهد:8/185، املغني:  5/116األم:     (1)

 .  261، أحكام القرآن للشافعي:3/72رشح معاين اآلثار:

 .  18/168تفسري القرطبي:   (2)
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يف معاين األزواج: كانت اآلية عىل    ،أهل العلم يف أن املطلقة التي يملك زوجها رجعتها 

 (1) غريها من املطلقات( 

واستدلوا إلسقاط النفقة بمفهوم قوله تعاىل: ﴿ َوإِْن ُكنَّ ُأوالِت مَحْل  َفَأْنِفُقوا َعَلْيِهنَّ  ـ    2

﴾َحتَّى َيَضْعَن   (، فإن مفهومه أن احلامل ال نفقة هلا، وإال مل يكن لتخصيصها 6)الطالق:  مَحَْلُهنَّ

 بالذكر معنى والسياق يفهم أهنا الرجعية، ألن نفقة الرجعية واجبة لو مل تكن حامال. 

الثاين  هلا القول  ال سكنى  نفقة   ، :  عيل   ،وال  قول  عباس  ، وهو    ، وعطاء   ،وجابر  ،وابن 

بن مهران  ،واحلسن وعكرمة   ،وطاوس ثور  ،وإسحاق   ، وميمون  والظاهر عند    ،وأيب  وداود 

 واستدلوا عىل ذلك بام ييل:  ،  (2)وهو قول اإلماميةاحلنابلة، 

فأرسل إليها وكيله    ،)أن زوجها طلقها ألبتة وهو غائب ،ما روت فاطمة بنت قيسـ    1

  ، فذكرت ذلك له  فقال: واهلل ما لك علينا من يشء فجاءت رسول اهلل    ،بشعري فتسخطته

،ويف لفظ: )فقال  (3)   فقال: ليس لك عليه نفقة وال سكنى فأمرها أن تعتد يف بيت أم رشيك( 

فإذا   ، زوجها ما كانت له عليها الرجعة  : انظري يا ابنة قيس إنام النفقة للمرأة عىل رسول اهلل  

فال نفقة وال سكنى(، وهذا احلديث هو املعول عليه عند أصحاب    ،مل يكن له عليها الرجعة 

هذا القول، بل هو حجة املسألة، قال ابن القيم:)وأسعد الناس هبذا اخلرب من قال به، وأنه ال  

 
 .  261أحكام القرآن للشافعي:   (1)

:   قال ؟  ونفقة سكنى أهلا  ثالثًا، املطلقة عن  سئل  أنه: ع  عبداهلل  أيب عن  بصري أبو بامرواه لذلك واستدلوا       ( 2) 

 [ 27744 رقم النفقات، أبواب من 8 الباب ،521 ص ،21ج الوسائل،] ال:  قال ال،:  قلت ؟ هي حبىل

، فام 2/1114ورد احلديث بروايات خمتلفة، وهذه بعض املراجع التي روي فيها هذا احلديث: مسلم:     (3)

، 4/22، الدارقطني:  7/136، البيهقي:2/218، الدارمي:3/484، الرتمذي:5/2039بعدها، البخاري:

 .  580/ 2، املوطأ:1/656، ابن ماجة: 3/399، النسائي: 2/286أبو داود:
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، وقال ابن عبدالرب:)أما من  (1)  نفقة هلا وال سكنى، وليس مع رده حجة تقاومه وال تقاربه( 

فقول أمحد بن حنبل ومن تابعه أصح وأرجح، ألنه ثبت عن النبي  طريق احلجة وما يلزم منها،  

    نصا رصحيا، فأي يشء يعارض هذا إال مثله عن النبي    ،الذي هو املبي عن اهلل مراده

 وال يشء يدفع ذلك( 

القولي األول والثالث، ومن أهم    للتأويل من طرف أصحاب  وقد تعرض احلديث 

قديم أنه )إنام أمرت به، ألهنا استطالت عىل أمحائها، فأمرت  التأويالت ما قاله الشافعي يف ال

بالتحول عنهم للرش بينها وبينهم، فكأهنم أحبوا هلا ذكر السبب الذي له أخرجت، لئال يذهب  

النبي   أن  إىل  الشافعي هو    ذاهب  الذي ذكره  املبتوتة حيث شاءت(، وهذا  تعتد  أن  قىض 

احتج ملا  مروان  أجابت  وبه  عائشة،  ذلك   تأويل  القيم عىل  ابن  أجاب  وقد  باحلديث،  عليها 

 التأويل بالوجوه التالية:  

األول  وال  الوجه  باللفظ  ال  قط  احلكم  عليه  علق  وال  القصة،  يف  بمذكور  ليس  أنه   :

، وال يف لفظه  باملفهوم، وإن كان واقعا فتعليق احلكم به تعليق عىل وصف مل يعتربه النبي  

ه، وترك لتعليق احلكم بالوصف الذي اعتربه وعلق به احلكم  قط ما يدل عىل إسقاط السكنى ب

   وهو عدم ثبوت الرجعة. 

: أن املتأولي للحديث ال يقولون به، فإن املرأة ولو استطالت ولو عصت  الوجه الثاين 

بام عسى أن تعىص به ال يسقط حقها من السكنى، كام لو كانت حامال، بل كان يستكري هلا من  

 وتسكن ناحية. حقها يف مال زوجها،

الثالث  النبي  الوجه  السكنى،    : أن  الذي من أجله سقط حقها من  السبب  ذكر هلا 

وهو سقوط حق الزوج من الرجعة، وجعل هذا قضاء عاما هلا ولغريها، فكيف يعدل عن هذا 

 الوصف إىل وصف لو كان واقعا مل يكن له تأثري يف احلكم أصال. 

 
 .  6/278يم:حاشية ابن الق   (1)
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 أنكر عليها وانترصت لروايتها ومذهبها. ردت عىل من  : أن فاطمةالوجه الرابع 

نُوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنُتْم ِمْن  ـ    2
أنه ال يصح االستدالل باآلية، ألن اهلل تعاىل قال:﴿ َأْسكِ

وُهنَّ لُِتَضيُِّقوا َعَلْيِهنَّ َوإِْن ُكنَّ ُأواَلِت مَحْل  َفَأْنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحتَّى َيَض  ْعَن مَحَْلُهنَّ ُوْجِدُكْم َواَل ُتَضارُّ

َلُه   ِضُع  َفَسرُتْ ُتْم  َتَعارَسْ َوإِْن  بَِمْعُروف   َبْينَُكْم  َوْأمَتُِروا  ُأُجوَرُهنَّ  َفآُتوُهنَّ  َلُكْم  َأْرَضْعَن  َفإِْن 

ُمَبيِّنَة   ( وقال:﴿ اَل خُتِْرُجوُهنَّ ِمْن ُبُيوهِتِنَّ َواَل خَيُْرْجَن إِالَّ َأْن َيْأتَِي بَِفاِحَشة   6ُأْخَرى﴾)الطالق: 

(، وهذا لو كان كام ظنوه لكان يف السكنى خاصة، وأما إجياب النفقة هلا، فليس  1﴾)الطالق: 

يف القرآن إال ما يدل عىل أنه ال نفقة هلن، ألن اهلل تعاىل رشط يف وجوب اإلنفاق أن يكن من  

بلغها أوالت احلمل، وقد قالت فاطمة بنت قيس وهي صاحبة القصة يف ردها عىل مروان حي  

إنكاره بقوهلا: بيني وبينكم كتاب اهلل، قال اهلل تعاىل: ﴿ اَل خُتِْرُجوُهنَّ ِمْن ُبُيوهِتِنَّ َواَل خَيُْرْجَن إاِلَّ  

 ُمَبيِّنَة  َوتِْلَك ُحُدوُد اهللَِّ َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اهللَِّ َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه اَل تَ 
َعلَّ اهللََّ  ْدِري لَ َأْن َيْأتَِي بَِفاِحَشة 

َأْمًرا﴾)الطالق: َذلَِك  َبْعَد  بعد 1حُيِْدُث  أمر حيدث  فأي  مراجعة،  له  كانت  ملن  هذا  قالت:   ،)

 الثالث، وإذا مل يكن هلا نفقة، وليست حامال فعالم حيبسوهنا؟

وقد وافق فاطمة عىل أن املراد بقوله تعاىل حيدث بعد ذلك أمر املراجعة قتادة واحلسن  

 والضحاك ومل حيك عن أحد غريهم خالفة. والسدي 

أنه قال: ال ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، ألن أمحد    أنه مل يصح عن عمرـ    3

أنكره وقال أما هذا فال، ولكن قال ال نقبل يف ديننا قول امرأة، وهذا أمر يرده اإلمجاع عىل قبول  

 .(1)وترده السنة وخيالفه فيه علامء الصحابة املرأة يف الرواية، فأي حجة يف يشء خيالفه اإلمجاع

  ، ومن وافقهام  ،خالفه فيه عيل وابن عباس    ومن وافقه من الصحابة  ، أن قول عمرـ    4

حجة    فإن قول رسول اهلل    ملا قبل قوله املخالف لقول رسول اهلل    ،ولو مل خيالفه أحد منهم 

 عىل عمر وعىل غريه. 

 
 .  6/278حاشية ابن القيم:   (1)
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الناس برواية من هو دون    أن رد خربها ألهنا امرأة مما ـ    5 ال يقول به أحد، وقد أخذ 

النبي   كأزواج  النساء  وبحديث  امرأة،  وهي  الفريعة  وبخرب  من   فاطمة،  وغريهن 

 .  (1)الصحابيات، بل قد احتج العلامء بحديث فاطمة هذا بعينه يف أحكام كثرية

ابن القيم:)ولو مل    قىض يف املتالعني أن ال يبت هلا عليه وال قوت، قال  أن النبي  ـ    6

مقابلة   إنام جتب يف  والسكنى، ألهنا  النفقة  يقتيض سقوط  القياس  لكان  املسألة نص  يكن يف 

من  لتمكنه  للرجعية  وجبت  وهلذا  ذلك  حقها  يف  فقد  قد  والبائن  االستمتاع،  من  التمكي 

جنبية، وحبسها االستمتاع هبا، وأما البائن فال سبيل له إىل االستامع هبا إال بام يصل به إىل األ 

  (2) لعدته ال يوجب نفقة كام لو وطئها اليرسى وكاملالعنة واملتوىف عنها زوجها( 

  ﴾   َأْمًرا  َذلَِك   َبْعدَ   حُيِْدُث   اهللََّ  َلَعلَّ   َتْدِري  اَل   أنه ال سكنى إال للرجعية لقوله تعاىل:﴿ ـ    7

ُنوُهنَّ ِمْن  ( 1)الطالق: 
(، فهو  6َحْيُث َسَكنُتْم ِمْن ُوْجِدُكْم ﴾)الطالق:، أما قوله تعاىل: ﴿ َأْسكِ

 راجع إىل ما قبله، وهي املطلقة الرجعية. 

 أن السكنى تابعة للنفقة وجارية جمراها، فلام مل جتب للمبتوتة نفقة مل جيب هلا سكنى.  ـ    8

الثالث  شربمةالقول  ابن  قول  وهو  والنفقة،  السكنى  هلا  ليىل   ، :  أيب    ، والثوري  ، وابن 

وابن مسعود،   ،والعنربي، وروي عن عمر  ، والبتي ،وأيب حنيفة وأصحابه ، سن بن صالحواحل

 :(3)واستدلوا عىل ذلك بام ييل 

 
 .  6/278حاشية ابن القيم:   (1)

 .  6/282حاشية ابن القيم:   (2)

ذكر الشوكاين من األدلة التي استدل هبا أصحاب هذا القول بعض الروايات عن عمر أنه قال سمعت      (3)

أصحاب هذا القول، وقد قال اإلمام يقول:هلا السكنى والنفقة، ومل أجد من استدل بذلك من    رسول اهلل  

أمحد ال يصح ذلك عن عمر، وقال الدارقطني السنة بيد فاطمة قطعا، ثم إن تلك الرواية عن عمر من طريق 

إبراهيم النخعي ومولده بعد موت عمر بسنتي، قال ابن القيم: ونحن نشهد باهلل شهادة نسأل عنها إذا لقيناه  
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أنه قال يف املطلقة ثالثا: هلا السكنى والنفقة ما دامت يف العدة، وعنه قال: ال جيوز    عن عمر  .1

قة، وعنه أنه قال:)ال  يف دين املسلمي قول امرأة، وكان جيعل للمطلقة ثالثا السكنى والنف

املطلقة   السكنى والنفقة(، وروي عن رشيح يف  امرأة هلا  ندع كتاب ربنا وسنة رآه لقول 

 .  (1) ثالثا، قال: هلا النفقة والسكنى 

ألن اهلل تعاىل قال:﴿   ،يف دفع حديث فاطمة بنت قيس حجة صحيحة أن ما احتج به عمر .2

﴾)الطالق:  هِتِنَّ ْقُتْم النَِّساَء َفَطلُِّقوُهنَّ لِِعدَّ َا النَّبِيُّ إَِذا َطلَّ (،ثم قال: ﴿ اَل َتْدِري َلَعلَّ اهللََّ  1َياَأهيُّ

َأْمًرا﴾)الطالق: َذلَِك  َبْعَد  قال  1حُيِْدُث  ثم  املراجعة،  هو  األمر  ذلك  أن  أمجعوا  وقد   ،)

( ثم قال: ﴿ اَل خُتِْرُجوُهنَّ  6وُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنُتْم ِمْن ُوْجِدُكْم ﴾)الطالق:تعاىل:﴿ َأْسكُِن

( يريد يف العدة، فكانت املرأة إذا طلقها زوجها اثنتي  1)الطالق:  ِمْن ُبُيوهِتِنَّ َواَل خَيُْرْجَن ﴾ 

ووجبت    ،عليه  حرمت  ، ثم طلقها أخرى للسنة  ،ثم راجعها   ،عىل ما أمره اهلل تعاىل به   ،للسنة 

وأمر الزوج أن ال    ، أو أمرها فيها أن ال خترج  ، عليها العدة التي جعل اهلل هلا فيها السكنى

وبي املطلقة    ، خيرجها، ومل يفرق اهلل عز وجل بي هذه املطلقة للسنة التي ال رجعة عليها 

هلا:    أنه قال   فروت عن النبي    ، للسنة التي عليها الرجعة، فلام جاءت فاطمة بنت قيس

ألن كتاب    ، )إنام السكنى والنفقة ملن كانت عليها الرجعة( خالفت بذلك كتاب اهلل نصا 

قد    ألن عمر   وخالفت سنة رسول اهلل    ، اهلل تعاىل قد جعل السكنى ملن ال رجعة عليها 

ما أنكر   فخرج املعنى الذي منه أنكر عليها عمر  ،خالف ما روت  روى عن رسول اهلل 

 
للمذاهب   سول اهلل  أن هذا كذب عىل عمر، وكذب عىل ر ،وينبغي أن ال حيمل اإلنسان فرط االنتصار 

والتعصب عىل معارضة السنن النبوية الرصحية الصحيحة بالكذب البحت، فلو يكون هذا عن عمر عن النبي 

 :7/106خلرست فاطمة وذووها ومل ينبزوا بكلمة وال دعت فاطمة إىل املناظرة«، انظر: نيل األوطار  . 

 .  19/142انظر هذه اآلثار بأسانيدها ودرجتها يف :التمهيد:   (1)
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 . (1)فلم جيب العمل به أصال ، حديث فاطمة وبطل  ،خروجا صحيحا 

وُهنَّ لُِتَضيُِّقوا َعَلْيِهنَّ ﴾)الطالق: .3  وترك النفقة من أكرب األرضار.    ، (6قوله تعاىل: َواَل ُتَضارُّ

 أهنا معتدة تستحق السكنى عن طالق فكانت هلا النفقة كالرجعية.  .4

 أهنا حمبوسة عليه حلقه فاستحقت النفقة كالزوجة.  .5

 كالرجعية.  ، فوجبت هلا النفقة والسكنى ، مطلقةأهنا  .6

 الرتجيح:  

والسكنى، النفقة  أن  املسألة  يف  األرجح  أن  وليست    نرى  حق  ثالثا  للمطلقة  بالنسبة 

واجبا، ومعنى كوهنا حقا، أن هلا اخليار يف أن تأخذ النفقة وتسكن السكنى، أو أن ترتك ذلك 

هذا التفريق، فأخربها   مجيعا، وهذا ما يفرقها عن املطلقة الرجعية، وهلذا اعترب رسول اهلل  

املطلق أما  الوجوب،  سبل  أي عىل  الرجعية،  للمطلقة  ذلك  به  أن  تأخذ  قد  فهو حق  البائن  ة 

للرضورة، وقد ترتكه إذا مل تدع الرضورة إىل ذلك، والنساء خيتلفن يف ذلك، والظروف ختتلف  

 كذلك، فلذلك مل يرد نص رصيح عام يقطع اخلالف. 

فكان األوفق ملصلحة املرأة هو ما تراه مناسبا هلا، وهلذا من احلرج، ومن التضييق عىل  

ترغب    عندما جاءت إىل رسول اهلل    فاطمة بنت قيس  احد، وقد كانتالناس إلزامهم بقول و

 .يف أن ال تعتد يف بيت زوجها، فلذلك بلغها رغبتها 

والنصوص املختلفة التي روي هبا حديث فاطمة تؤكد هذا املعنى، وقد أخذ البخاري  

األمري اجلواز عىل أحد  إما  الرتمجة من جمموع ما ورد يف قصة فاطمة من روايات، فرتب  ن: 

 .(2)خشية االقتحام عليها، وإما أن يقع منها عىل أهل مطلقها فحش من القول

 
 .  3/72انظر: رشح معاين اآلثار:   (1)

 .  9/479فنح الباري:   (2)
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سبب   أن  منها  خرج  اإلشارة،  مجيع  من  احلديث  ألفاظ  مجعت  حجر:)فإذا  ابن  قال 

استئذاهنا يف االنتقال ما ذكر من اخلوف عليها، واستقام االستدالل حينئذ عىل أن السكنى مل  

 للسبب املذكور(   تسقط لذاهتا، وإنام سقطت 

إنام أمرها أن تنتقل حي خافت    وقد روي يف بعض روايات احلديث أن رسول اهلل  

قال    ،وإنه يريد أن يقتحم  ،زوجها عليها، فقد روي أهنا قالت: يا رسول اهلل إن زوجي طلقني

الرواية وما روي يف هذا  تناقض بي هذه  انتقيل عنه، وقد وجه الطحاوي بعض ما يبدو من 

  ، فقال:)ما تضادا ،أو طلقها ثم غاب فخاصمت ابن عمه يف نفقتها   ،باب أنه طلقها وهو غائب ال

،  خافت عىل اهلجوم عليها، وسألت النبي    ،ألنه قد جيوز أن تكون فاطمة ملا طلقها زوجها 

ذلك بعد  ثم غاب  بالنفقة  بنفقتها   ،فأتاها  ابن عمه  النفقة وهو    ،ووكل  حينئذ يف  فخاصمت 

 (1) :)ال سكنى لك وال نفقة( فقال هلا رسول اهلل  ،غائب

بأي حق، أم بأي دين، نقول للمطلقة    الذين ينكرون هذا بدعوى خمالفته للسنة:ثم نسأل  

ثالثا بمجرد بينونتها من زوجها: اخرجي إىل الشارع، فال مكان لك هنا وال نفقة، قد يكون 

أوي إليهم أو بيت تسكن فيه، فتستغني عن الزوج بذلك، ولكن هناك بجانبها للمرأة أهل ت

الكثريات ممن قد ال جيدن أهال وال ماال، وقد يطلقن ليال، فال يصبح هلن عىل مقتىض قوهلم  

حق يف املبيت، أليس من األجدى، ومن األوفق بمقاصد الرشع أن نجعل هلن مدة يتبرصن فيها 

ويكون للمتسبب يف الرضر تكاليف تلك املدة، أم نأمرهن باخلروج   ما يعملن، وكيف يترصفن،

 ليفسحن املجال لغريهن، ثم ال هنتم بعد ذلك بمصريهن. 

قد يقال: إن املجتمع سيكفلهن كام وجدت فاطمة بيت ابن أم مكتوم، ولكن، هل يف  

لكل  ألحوال املثالية أم رشعت  ل كل املجتمعات من هو كابن مكتوم، وهل رشعت الرشائع  

 األحوال. 

 
 .  3/72انظر: رشح معاين اآلثار:    (1)
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الذين   قول اجلمهور  اعتبار  إهنا عىل  بل  نادرة،  ليست مسألة  ـ وهي  للمسألة  نظرة  إن 

يفسخون عقدة الزواج ألتفه األلفاظ واألسباب، مسألة كثرية احلدوث ـ حتتاج إىل نظرة أكثر  

باحتامل  واقعية، وبعي الرشع الرحيم، فال ننظر فقط إىل الزاوية التي ترى أن العدة مرتبطة فقط  

رجوعها لزوجها، بل تراها كذلك فرصة للملمة اجلراح، والتفكري املنطقي، فال تفاجأ املرأة  

   بي عشية وضحاها بنفسها، وهي جتوب أنحاء الشوارع. 

راجحا؟   يكون  ال  فلامذ  وسط،  قول  وهو  األول،  القول  فأين  هذا،  بعد  يقال  وقد 

صد الرشعية من وجوب اإلنفاق عىل من واجلواب عىل ذلك عدم انسجام هذا القول مع املقا 

وجب له اإليواء، فكيف نؤوهيا يف بيتها ونحبسها فيه ثم نحرمها من نفقتها، وقد قالت فاطمة  

 (1) بنت قيس يف مثل هذا: )فكيف حتبس امرأة بغري نفقة( 

بل إن القول الذي حكاه الشوكاين عن الزيدية يف هذا وروي عن أمحد من أهنا تستحق  

، أوىل من هذا القول، ألن املرأة بالنسبة للسكنى قد جتد من يؤوهيا، لكنها  (2)ون السكنىالنفقة د

 ال جتد من يطعمها. 

 احلامل املطلقة ثالثا: 

 
 .  7/23مصنف عبد الرزاق:   (1)

قوله       (2) النفقة  أدلتهم عىل وجوب  الشوكاين من  البقرة اآلية،      :ذكر  باملعروف﴾  وللمطلقات متاع 

ال تضاروهن ﴾، وبأن الزوجة املطلقة بائنا حمبوسة بسبب الزوج، واستدلوا عىل عدم وجوب     :وبقوله  

 يكون يف  أسكنوهن من حيث سكنتم ﴾،فإنه أوجب أن تكون حيث الزوج وذلك ال  :السكنى بقوله  

 . 7/106البائنة.انظر: نيل األوطار:
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عىل أن الرجل إذا طلق امرأته طالقا بائنا سواء كان    (1)من املذاهب املختلفة  أمجع العلامء 

وكانت حامال فلها النفقة والسكنى، واستدلوا عىل ذلك   ،أو بانت منه بفسخ  ، أو بخلع  ، ثالثا 

 بام ييل:  

وُهنَّ   .1 ُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنُتْم ِمْن ُوْجِدُكْم َواَل ُتَضارُّ
لُِتَضيُِّقوا  قول اهلل تعاىل: ﴿ َأْسكِ

(، فاآلية  6َعَلْيِهنَّ َوإِْن ُكنَّ ُأواَلِت مَحْل  َفَأْنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحتَّى َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ ﴾)الطالق: 

 رصحية يف وجوب اإلنفاق عىل احلامل حتى تضع محلها.

 ( 2)  يف بعض أخبار فاطمة بنت قيس: )ال نفقة لك إال أن تكوين حامال( .2

ولده .3 احلمل  عليه  ،أن  اإلنفاق  عليه  ، فيلزمه  النفقة  يمكنه  عليها   ،وال  باإلنفاق    ، إال 

 كام وجبت أجرة الرضاع. ، فوجب

 علة اإلنفاق عىل احلامل: 

اختلف الفقهاء يف علة اإلنفاق عىل احلامل، هل هي من أجل احلمل، أو للحمل عىل  

 :(3)قولي

األول  الشافعية،    :القول  عند  وقول  احلنابلة  عند  رواية  وهي  للحمل،  وقول  جتب 

 فدل عىل أهنا له.  ،وتسقط عند انفصاله  ، ألهنا جتب بوجودهلإلمامية، 

 
مسلم:     (1) عىل  النووي  يف رشح  اإلمجاع  حكاية  واملسالك،10/96انظر    عن   وحكاه  ،450ص  ،8ج  ، 

 . 24 ص ، 6ج املبسوط،

يف:مسلم:      (2) قيس  بنت  فاطمة  حديث  من  الرواية  هذه  البيهقي:2/1117انظر  أبو 7/472،   ،

 .  7/22، مصنف عبد الرزاق:2/287داود:

 . 38، األشباه والنظائر:9/365، اإلنصاف:  405انظر اخلالف يف املسألة يف: القواعد البن رجب:    (3)
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وقول  جتب هلا من أجله، وهو رواية عند احلنابلة وقول عند الشافعية،    : أهنا القول الثاين 

وألهنا ال تسقط بميض    ، فقة الزوجاتفكانت له كن   ، ألهنا جتب مع اليسار واإلعسارلإلمامية،  

 فأشبهت نفقتها يف حياته.  ،الزمان

،  (1)لإلمامية، وقول  وهو قول احلنفية،    : أهنا جتب هلا خصوصا، ال ألجله،القول الثالث 

قول من يقول بأن للمطلقة ثالثا النفقة والسكنى، وقد أسهب الطحاوي يف بيان الدليل  وهو  

استدالل وهو  ذلك،  عىل  أن    العقيل  بأس  وال  النفقات،  من  الرشعية  باملقاصد  مرتبط  مهم 

بائنا  املطلقة طالقا  أن  انعقد عىل  استدالله من أن اإلمجاع  انطلق يف  فقد  هنا،  وهي    ،نلخصه 

لقوله تعاىل:﴿ َوإِْن ُكنَّ ُأوالِت مَحْل  َفَأْنِفُقوا َعَلْيِهنَّ   ، أن هلا النفقة عىل زوجها   ، حامل من زوجها 

﴾)الطالق: َحتَّى َيَضعْ   ( 6َن مَحَْلُهنَّ

ألنه يكون عنها ما يغذي    ،وتلك النفقة املأمور هبا حيتمل أن تكون جعلت عىل املطلق

كام جيب عليه أن يغذيه يف حال رضاعه بالنفقة عىل   ، الصبي يف بطن أمه فيجب ذلك عليه لولده

ال لعلة الولد الذي يف    ، لعلة العدة  ، وحيتمل أن تكون قد جعلت للمطلقة خاصة  ، من ترضعه

ثبت قول الذين قالوا )للمبتوتة    ، بطنها، فإن كانت النفقة عىل احلامل إنام جعلت هلا ملعنى العدة

  ، النفقة والسكنى حامال كانت أو غري حامل( وإن كانت العلة التي هبا وجبت النفقة هي الولد

 فإن ذلك ال يدل عىل أن النفقة واجبة لغري احلامل. 

ىل ذلك أن الرجل جيب عليه أن ينفق عىل ابنه الصغري يف رضاعه حتى يستغني  والدليل ع

وينفق عليه بعد ذلك ما كان الصبي حمتاجا إىل ذلك، فإن كان غنيا عنه بامل له مل جيب    ،عن ذلك

ذلك إىل  فقري  أنه  ماله عىل  األب من  عليه  أنفق  ماله،ولو  من  عليه  ينفق  أن  أبيه  بحكم    ، عىل 

 
  النجفي،   حسن  حممد   الشيخ  الكالم،  جواهر ]  جواهره  يف  اجلواهر  صاحب  التفسري   هذا  إىل  ذهب  وممن        ( 1) 
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كان لألب   ،بمرياث أو غريه  ،علم أن الصبي قد كان وجب له مال قبل ذلك ثم  ،القايض عليه

 .(1)أن يرجع بذلك املال الذي أنفقه يف مال الصبي الذي وجب له

فأنفق عليها    ، فحكم القايض هلا عليه بالنفقة  ، أما الرجل فإنه إذا طلق امرأته وهي حامل

  ،يف قوهلم مجيعا   ، غريه،فإنه ليس لألب  وكان هلذا الولد مال من إرث أو  ، حتى وضعت ولدا حيا 

إذا كانت حامال به، فثبت    ،أن يرجع عىل ابنه بام كان أنفق عىل أمه بحكم القايض هلا عليه بذلك

ال لعلة ما   ، من الذي طلقها   ،هي لعلة العدة التي هي فيها   ، بذلك أن النفقة عىل املطلقة احلامل

 هي به حامل منه. 

 الرتجيح:  

يف  األرجح  أن  النفقة  نرى  حق  ثالثا  للمطلقة  أن  عىل  بناء  الثالث  القول  هو  املسألة   

 والسكنى كام مر بيانه يف املسألة السابقة. 

أما عىل عدم اعتبار ذلك، فإن األرجح من القولي هو القول الثاين لعدم انفصال محلها  

آلثار التي قد تترضر  عنها، وإنام اخرتنا هذا القول ملا ينبي عىل اخلالف بي القولي األولي من ا

 هبا الزوجة بناء عىل القول األول، ومن تلك اآلثار: 

فعىل القول األول هي عىل    ،أو وطء شبهة   ،أن الزوجة إن كانت حامال من نكاح فاسد .1

بعد الوضع، أما عىل القول الثاين فإنه    فلزمته نفقته مثلام تلزمه   ، ألنه ولده  ،الزوج والواطئ 

 ألهنا ليست زوجة جيب اإلنفاق عليها.  ،ال نفقة عليه 

امرأة .2 القول األول مل تسقط نفقتها   ، وهي حامل  ،أنه إن نشزت  نفقة ولده ال    ،فعىل  ألن 

 ألهنا ناشز.  ، تسقط بنشوز أمه أما عىل القول الثاين فال نفقة هلا 

 احلامل املتوىف عنها زوجها: 

 
 ..  3/72انظر: رشح معاين اآلثار:   (1)
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 : (1) عىل األقوال التالية اختلف الفقهاء يف وجوب نفقة احلامل املتوىف عنها زوجها 

: ال نفقة هلا، وهو قول جابر بن عبد اهلل وابن عباس وسعيد بن املسيب  القول األول 

وأمحد  ومالك  وربيعة  األنصاري  وحييى  يعىل  ابن  امللك  وعبد  وعكرمة  واحلسن  وعطاء 

واستدلوا عىل ذلك وهو قول لإلمامية،  وإسحاق وحكى أبو عبيد ذلك عن أصحاب الرأي،  

 بام ييل:

ال:)إنام النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها  ق  حديث فاطمة بنت قيس أن النبي   .1

عليها الرجعة( ويف لفظ آخر:)إنام النفقة والسكنى للمرأة عىل زوجها ما كانت له عليها  

رجعة. فإذا مل يكن له عليها رجعة فال نفقة وال سكنى(، قال الشوكاين:)وهو نص يف حمل  

وذلك   ، ملتوىف عنها زوجها لزومها لبيتها والقرآن والسنة إنام دال عىل أنه جيب عىل ا ،النزاع

تكليف هلا،وحديث الفريعة إنام دل عىل هذا فهو واضح يف أن السكنى والنفقة ليستا من  

النفقة لذات    ،تكليف الزوج  ويؤيد هذا أن الذي يف القرآن يف سورة الطالق هو إجياب 

لبائنة بحديث فاطمة  وقد خرج من عمومهن ا  ،ويف البقرة إجياهبا للمطلقات   ،احلمل ال غري

األحزاب   بآية  الدخول  قبل  املطلقة  أيضا  وخرجت  حامال،  تكون  أن  إال  قيس  بنت 

 فخرجت املتوىف عنها من ذلك(

  (2) )ال نفقة هلا( : قال يف احلامل املتوىف عنها زوجها   عن النبي عن جابر .2

 النفقة. أن األصل براءة الذمة ووجوب الرتبص أربعة أشهر وعرشا ال يوجب  .3

أنه ال جيوز إجياب النفقة بعد املوت، ألن سبيلها أن حيكم هبا احلاكم عىل الزوج ويثبتها يف   .4

فلم جيز أخذها من ماله إذا مل تثبت    ،وليس للزوج ذمة فتثبت فيها   ،ذمته وتؤخذ من ماله 
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 عليه. 

جائز إثباهتا يف  فغري    ،إذ مل يكن هناك دين عند املوت   ، أن املرياث قد انتقل إىل الورثة باملوت .5

 مال الورثة وال يف مال الزوج فتؤخذ منه.  

أهنم أمجعوا عىل أن نفقة كل من كان جيرب عىل نفقته وهو حي مثل اوالده األطفال وزوجته   .6

 ووالديه تسقط عنه فكذلك تسقط عنه نفقة احلامل من أزواجه. 

سقط عنه باعسار فبأن  أن نفقة احلمل ليست بدين ثابت فتتعلق بامله بعد موته بدليل أهنا ت .7

 تسقط باملوت اوىل وأحرى. 

بقوله   .8 املخالفي  استدالل  عن  النفقة  تعاىل: أجابوا  كانت جتب  بأهنا  احْلَْوِل﴾  إِىَل  َمَتاًعا   ﴿

ْوَن ِمنُْكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا َوِصيًَّة أِلَْزَواِجِهْم  تعاىل: بالوصية كام دل هلا قوله   ِذيَن ُيَتَوفَّ ﴿ َوالَّ

ىَل احْلَْوِل َغرْيَ إِْخَراج  ﴾)الطالق: َمَتاعً 
﴿  تعاىل: (، فنسخت الوصية باملتاع، إما بقوله  240ا إِ

َفإَِذا   ا  َوَعرْشً َأْشُهر   َأْرَبَعَة  بَِأنُفِسِهنَّ  بَّْصَن  َيرَتَ َأْزَواًجا  َوَيَذُروَن  ِمنُْكْم  ْوَن  ُيَتَوفَّ ِذيَن  َبَلْغَن  َوالَّ

َعَليْ  ُجنَاَح  َفاَل  َتْعَمُلوَن  َأَجَلُهنَّ  باَِم  َواهللَُّ  بِاملَْْعُروِف  َأنُفِسِهنَّ  يِف  َفَعْلَن  فِياَم  ُكْم 

:)ال وصية لوارث(، وقد روي  (، وإما بآية املواريث، وإما بقوله  234َخبِرٌي﴾)البقرة: 

ابن عباس َوِص   من حديث  َأْزَواًجا  َوَيَذُروَن  ِمنُْكْم  ُيَتَوفَّْوَن  ِذيَن  َوالَّ آية ﴿  يًَّة  أهنا نسخت 

ىَل احْلَْوِل َغرْيَ إِْخَراج  ﴾)الطالق: 
(بآية املرياث بام فرض اهلل هلن من  240أِلَْزَواِجِهْم َمَتاًعا إِ

، قال الشافعي:  (1)الربع والثمن ونسخ أجل احلول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعرشا

حو  وكسوهتا  زوجها  عنها  املتوىف  نفقة  أن  العلم  أهل  من  به  أرىض  عمن  ال  )حفظت 

خمالفا يف نسخ نفقة املتوىف عنها وكسوهتا سنة أو أقل من   منسوختان بآية املرياث، ومل أعلم

 سنة( 

قوله   .9 ﴾)الطالق: تعاىل: أن  مَحَْلُهنَّ َيَضْعَن  َحتَّى  َعَلْيِهنَّ  َفَأْنِفُقوا  مَحْل   ُأوالِت  ُكنَّ  َوإِْن   ﴿6 )  
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 فال تتناول املتوىف عنها.   ، واردة يف املطلقات

: أن هلا النفقة من مجيع املال، وروى هذا القول عن عيل وعبد اهلل وبه قال  الثاين القول  

ابن عمر ورشيح وابن سريين والشعبي وأبو العالية والنخعي وجالس بن عمرو ومحاد ابن ايب  

سليامن وأيوب السختياين وسفيان الثوري وأبو عبيد، وقد حكي الشوكاين القول بوجوب نفقة  

  ( 1) وهو قول لإلمامية  ابن عمر واهلادي والقاسم والنارص واحلسن بن صالح،    املتوىف عنها عن

 واستدلوا عىل ذلك بام ييل:  ، 

ىَل احْلَْوِل َغرْيَ إِْخَراج  ﴾)الطالق:تعاىل: قوله   .1
(، ووجه االستدالل باآلية أن  240﴿ َمَتاًعا إِ

 نسخ املدة من اآلية ال يوجب نسخ النفقة. 

كُ  .2 َوإِْن  تعاىل:﴿  ﴾)الطالق: قوله  مَحَْلُهنَّ َيَضْعَن  َحتَّى  َعَلْيِهنَّ  َفَأْنِفُقوا  مَحْل   ُأوالِت  (،  6نَّ 

 وفيها األمر باإلنفاق عىل احلوامل. 

 أهنا حمبوسة بسببه فتجب نفقتها. .3

: التفصيل، وقد ذكره اجلصاص، قال: روى احلكم عن إبراهيم قال: )كان  القول الثالث 

املتوىف عنها زوجها إن كان املال كثريا فنفقتها من نصب  أصحاب عبد اهلل يقضون يف احلامل  

 . (3)، وهو قول لإلمامية(2)  وإن كان قليال فمن مجيع املال( ،ولدها 

 :  الرتجيح 

نرى أن األرجح يف املسألة القول بالتفصيل الذي ذكره أصحاب القول الثالث بناء عىل  

الظروف املختلفة التي تكون عليها احلامل، ومن نصيبها املقدر هلا، فإن كان هذا النصيب كثريا  

،  كافيا، فإهنا ال حتتاج لألخذ من مال الورثة، أما إن كان النصيب قليال ال يكفيها لظرفها الطارئ
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ووضعها ال يتحمل أي عمل أو مشقة، فإن هلا احلق يف أن تأخذ من املال مجيعا ما يسد هذه 

قوله حتتملها،وهي  بذلك  واآلية  َحتَّى    ﴿تعاىل:   احلاجة،  َعَلْيِهنَّ  َفَأْنِفُقوا  مَحْل   ُأوالِت  ُكنَّ  َوإِْن 

﴾)الطالق:  لزوج يف حال حياته، أو من (، ألن اإلنفاق عليها إما أن يكون من ا6َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ

 ماله يف حال موته. 

ال   الكثرية، وهو  األدلة  عليه  دلت  الذي  األول  القول  القول الزم عن  هذا  أن  ونرى 

يتناقض معه، وإنام هو حالة من حاالته التي أشار إليها القرآن الكريم، وألجل التوسعة هبا وقع 

 اخلالف. 

 وقت دفع نفقة احلامل:  

 دفع فيه نفقة احلامل عىل قولي: وقت الذي هتاختلف الفقهاء يف ال

األول  كزوجته  القول  حاجتها  بحسب  إليها  املطلقة  احلامل  نفقة  دفع  الزوج  يلزم   :

دفع   ، وقول عند الشافعية، فمتى ادعت احلمل فصدقها واإلمامية  العادية، وهو قول احلنابلة  

سواء    ،أرجعت إليه نفقته  ،وإن بان أهنا ليست حامال  ، فقد استوفت حقها   ، فإن كان محال  ،إليها 

إليها بحكم احلاكم أو بغريه نظر    ، وسواء رشط أهنا نفقة أو مل يشرتط، وإن أنكر محلها   ،دفع 

  ، ويقبل قول املرأة الواحدة إذا كانت من أهل اخلربة والعدالة ،فرجع إىل قوهلن ،النساء الثقات 

 لرجال، واستدلوا عىل ذلك بام ييل:  ألهنا شهادة عىل ما ال يطلع عليه ا

﴾)الطالق: تعاىل: قول اهلل  .1  ( 6﴿ َوإِْن ُكنَّ ُأوالِت مَحْل  َفَأْنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحتَّى َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ

 كالرجعية.  ،فوجب دفعها إليها  ،أهنا حمكوم هلا بالنفقة  .2

باألمارات .3 يثبت  احلمل  النكاح  ،أن  يف  أحكامه  من    ،اصوالقص  ،واحلد  ،وتثبت  واملنع 

 فهو كاملتحقق.  ،ووجوب الدفع يف الدية  ،األخذ يف الزكاة

بخالف املرياث، ألن املرياث ال يثبت    ، وال ختتلف باختالفه  ، أن النفقة جتب بمجرد احلمل .4

 فإنه يشرتط له الوضع واالستهالل بعد الوضع. ،بمجرد احلمل 
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عند الشافعية، واستدلوا عىل  : ال يلزمه دفعها إليها حتى تضع، وهو قول  القول الثاين 

 ذلك بأن احلمل غري متحقق وهلذا قالوا بوقف املرياث إىل تبي احلمل. 

 : الرتجيح 

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول ألن األساس يف ترشيع النفقة هو احلاجة،  

سلمت  فإذا تركنا احلامل يف فرتة حاجتها للجوع والعطش والعري، فام جيدهيا بعد ذلك إن  

وسلم محلها أن ندفع هلا حق والدته، مع أن النص رصيح يف أن النفقة مأمور هبا إىل غاية حددها 

 ( ومل يقل النص القرآين)حي يضعن محلهن( 6الرشع بـ ﴿ َحتَّى َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ ﴾)الطالق: 

 الناشز:    ـ   ب 

( زوجها  عن  املرأة  نفور  بأنه  النشوز  الفقهاء  عرف  تطيع وقد  ال  دعاها بحيث  إذا  ه 

 (1)(ونحو ذلك مما فيه امتناع عام جيب عليها من طاعته  ،أو خترج من منزله بغري إذنه  ،للفراش 

ـ    فالنشوز    احلقي   هذين  بأحد  االلتزام   عىل   متردت  إذا   إال   الزوجة   من  حيصل   ال ـ هبذا 

 من  اخلروج   يف   واستئذانه  االستمتاع  ومها   الزوجية،  عقد  بمقتىض  لزوجها،  منها   املطلوبي

 . النشوز أحكام عليه ترتتب وال نشوزًا، يعترب   ال  هبام،  يرتبط ما  غري يف  له خمالفتها  أما  البيت، 

  والشتم،   اللسان  بذاءة  مقدماته  من  وال   النشوز  من  ليس: )املسالك  يف  الثاين  الشهيد  قال

 يتعلق  ال  مما   ونحوه   ذلك   عىل   تأديبها   للزوج  جيوز   وهل   عليه،  التأديب  وتستحق  به،   تأثم   ولكنها 

 أن:  واألقوى  باملعروف،   األمر  كتاب   يف   تقدما   قوالن   احلاكم؟  إىل   أمره   يرفع  أم   باالستمتاع،

..  االستمتاع  وكدر   عيشه  ذلك  نغص  وإن  كاألجنبي،  واالستمتاع  املساكنة  حق  وراء  فيام  الزوج

  (2)(ذلك عليها  جيب  ال  إذ  باالستمتاع، تتعلق   ال التي حوائجه  من لالمتناع  أثر وال

)الشريازي  السيد   وقال   بامتناع  يتحقق   ال  األدلة  حسب   رشعاً   النشوز   أن  والظاهر: 
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 وسبباً   واملوافقة،  املالئمة  لعدم  موجباً   ذلك  كان  وإن   اآلخر،  إىل  بالنسبة  املستحب  عن  أحدمها 

 وما   والغسل  والكنس  والطبخ  الرضاع  من  عليها،  جيب  ال  مما   املرأة  فامتناع  السابقة،  احلالة  لتغري

  بل  السب،   والشقاق   النشوز   من  ليس   وكذلك   شقاقًا،   ليس   منهام  وحتققه   بنشوز،   ليس   أشبه، 

  (1)(العوام بعض عند يعتاد  مما   أشبه، وما   والتضارب الرضب وحتى

نص الفقهاء عىل أن النفقة من الزوج عىل زوجته تسقط طيلة مدة نشوزها لعدم  وقد  

التسليم، كام مر بيانه، والكثري يصور املسألة عىل هذه الصورة، وكأهنا حمل اتفاق،  حتقق رشط  

احلكم إال  أحدا خالف هؤالء  أعلم  )ال  املنذر:  ابن  يسقط    ، قال  نشوزها ال  بأن  ولعله حيتج 

ال تستحق النفقة وال الكسوة   الناشز  فكذلك نفقتها(، وقال الطحاوي:)مل خيتلفوا أن   ، مهرها 

، لكن املسألة  (3)  هلا(  نفقة  ال  الناشز  ، وقال يف جواهر العقود:)واتفقوا عىل أن(2)  (لعدم التسليم 

فيها خالف قديم ينبغي أن يؤخذ بعي االعتبار، فقد اختلف الفقهاء يف حكم نفقة الناشز عىل 

 قولي: 

املتفق عليه عند مجهور  القول األول  القول  النفقة عليه بسبب نشوزها، وهو  : سقوط 

 الفقهاء، ومن األدلة التي استدل هبا العلامء عىل سقوط نفقة الناشز: 

وإذا منعها النفقة    ، بدليل أهنا ال جتب قبل تسليمها إليه  ،أن النفقة إنام جتب يف مقابلة متكينها  .1

 فإذا منعته التمكي كان له منعها من النفقة.  ،كان هلا منعه التمكي 

ولذلك لو مات أحدمها قبل الدخول وجب املهر    ، أنه ال جيب بمجرد العقد بل يالتسليم .2

 دون النفقة. 

فيعطيها    ،فال يسقط حقه بنشوزها   ،ألهنا واجبة له   ،فعليه نفقة ولده   ،أما إذا كان له منها ولد .3
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ألنه أجر    ،وكذلك يلزمه تسليمه أجر رضاعها   ،إياها إذا كانت هي حاضنته أو مرضعته

 فال يزول بزواله.  ،ستمتاعال يف مقابلة اال ،ملكته عليه باإلرضاع

: وجوب النفقة عىل الزوج يف حال نشوز الزوجة، وقد ذكر ابن رشد هذا  القول الثاين 

، فقد اختلف  (2) ، مع أنه قول الظاهرية، وقول كثري من املالكية(1)القول واعتربه شاذا يف املسألة

 املالكية يف وجوب نفقة الناشز عىل زوجها عىل رأيي: 

 املواز وهو مذكور عن مالك ورواه عن ابن القاسم ومثله سحنون أن هلا النفقة. فعند ابن  .1

النفقة،   .2 وقال البغداديون من املالكية: ال نفقة هلا ألهنا منعته من الوطء الذي هو عوض 

 واعتلوا بإجياب النفقة عىل الزوج إذا دعي للبناء. 

 وقد ذكر ابن حزم األدلة الكثرية عىل هذا القول، ومنها: 

يِت خَتَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ يِف  أ .1 ن اهلل تعاىل بي ما عىل الناشز فقال: ﴿ َوالالَّ

يًّا  
َعلِ َكاَن  اهللََّ  إِنَّ  َسبِياًل  َعَلْيِهنَّ  َتْبُغوا  َفاَل  َأَطْعنَُكْم  َفإِْن  ُبوُهنَّ  َوارْضِ املََْضاِجِع 

ومل يسقط عز    ، أنه ليس عىل الناشز إال اهلجر والرضب(، فأخرب تعاىل  34َكبِرًيا﴾)النساء:

 وجل نفقتها وال كسوهتا. 

عليه؟   .2 أحدنا  زوجة  حق  ما  اهلل  رسول  يا  قلت:  قال:  القشريي  معاوية  بن  حكيم  عن 

وال    ،وال تقبح  ،وال ترضب الوجه  ،قال:)أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت

وال صغرية    ، كل النساء ومل خيص ناشزا من غريها   فعم رسول اهلل    (3)هتجر إال يف البيت(

 وال أمة مبوأة بيتا من غريها.  ،وال كبرية 

والطاعة غري صحيح، وأول من يبطله من يستدل به )أما    ،أن اعتبار النفقة مقابل اجلامع .3
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 سبق خترجيه.     (3)



 
191 

وال مجاع هنالك    ، والشافعيون فيوجبون النفقة عىل الزوج الصغري عىل الكبرية  ،احلنفيون

وال    والشافعيون: يوجبون النفقة عىل املجبوب والعني   ، واملالكيون  ، واحلنفيونوال طاعة.  

 ( 1)  خالف يف وجوب النفقة عىل املريضة التي ال يمكن مجاعها(

 : الرتجيح 

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين لعدم أي دليل نيص رصيح يدل عىل عدم  

ذكر   تقدم  وقد  النفقة،  استحقاقها  عىل  الكثرية  الرصحية  األدلة  وجود  مقابل  للناشز  النفقة 

أشار يف خطبته يف حجة الوداع إىل هذا إشارة رصحية حي قال:)فاتقوا    بعضها، بل نرى أنه  

فإنكم أخذمتوهن بأمان اهلل، واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل تعاىل، ولكم عليهن  اهلل يف النساء

فإن فعلن ذلك فارضبوهن رضبا غري مربح وهلن عليكم   ، أن ال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه

ذكر الرزق والكسوة بعد الرضب، وهو ال يكون إال    رزقهن وكسوهتن باملعروف(، فإنه  

قال: ال يمنعكم تأديبكم هلن من إعطائهن حقهن   ، فكأنه  بعد نشوزها ومعصيتها لزوجها 

الكسوة يف هذا املوضع إشارة إىل مدى تأثري ذلك   يف النفقة والكسوة، ويف ذكر رسول اهلل  

 يف رفع النشوز عن الزوجة وإعادة األرسة إىل جو السالم العائيل، وهو معروف جمرب واقعيا.

كون أقيسة ال ترتفع ملعارضة النقول، وقد ذكر ابن  أما استدالل املخالفي فال يعدو أن ي

قوله   فعموم  للمفهوم،  العموم  معارضة  اخلالف  سبب  أن  رزقهن رشد  عليكم  :)وهلن 

واملفهوم من أن النفقة    يقتيض أن الناشز وغري الناشز يف ذلك سواء،   (2)   وكسوهتن باملعروف( 

 .(3)هي يف مقابلة االستمتاع يوجب أن ال نفقة للناشز

 
 .  9/510املحىل:    (1)
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وليس هناك دليل واحد عىل اعتبار العلة يف النفقة االستمتاع، أو أن العقد هو عىل جمرد  

املتعة، أو أن املهر مقابل املتعة، وإال الرتفعت العلة بارتفاع املعلول، وبطل العقد بانتفاء سببه  

 املوجب له. 

ظل مع  التعامل  طريقة  الرشعي  املنهج  بي  فقد  ظاملة،  بكوهنا  االستدالل  مما  أما  مها، 

سنرى تفاصيله يف حملها، وليس منها منع النفقة عنها، وقد ذكر ابن حزم أن هذا النهج هو هنج  

ابن  قال  عقوبتهم،  أرادوا  إذا  العام  املال  يف  الرعية  حق  يمنعون  الذين  احلكام  من  الظلمة 

ال أن يأيت  وليس كل ظامل حيل منعه من ماله إ   ، حزم:)فإن قالوا: إهنا ظاملة بنشوزها؟ قلنا: نعم

وظلمة العامل والرشط، والعجب    ،هذا حكم الشيطان  ،وإال فليس هو حكم اهلل  ،بذلك نص

كله أهنم ال يسقطون قرضا أقرضته إياه من أجل نشوزها؟ فام ذنب نفقتها تسقط دون سائر  

 ( 1)حقوقها إن هذا لعجب عجيب؟(

قد يكون هلا سبب رشعي  ثم بعد هذا، ماذا ينتظر من امرأة بلغ هبا الغضب حد النشوز، و 

من  أليس  بلة،  طينتها  نزيد  أو  فيها،  النار  لنرضم  واألقضية  بالفتاوى  فنأيت  تظهره،  أو  ختفيه 

لقلبها،  تأليفا  واهلدايا  بالنفقات  إليها  باإلحسان  تلك  حاهلا  يف  الرجل  نطالب  أن  األجدى 

تِي ِهَي َأْحَسُن فَ  إَِذا الَِّذي َبْينََك َوَبْينَُه َعَداَوٌة َكَأنَُّه  وإصالحا لسلوكها، كام قال تعاىل:﴿ اْدَفْع بِالَّ

 ( 34َويِلٌّ مَحِيم﴾ )فصلت: 

والتأمل يف القرآن الكريم والسنة املطهرة يدل عىل هذا وأكثر منه، فكيف يظهر حسن  

اخللق، أو اخلريية يف زوج كلام عصته زوجته جوعها، وكلام رفعت صوهتا أمامه تصورها ناشزا  

 يه فهمه اخلاطئ للدين، والذي أفرزه جتربه وتعاليه باسم رجولته وحق قوامته. وأدهبا بام يمل

ولكن هذا الرتجيح الذي رأيناه ال نراه قوال الزما يف كل حالة، ومن اخلطأ أن نحكم يف  

قضايا مجيع املجتمعات ومجيع النسوة ومجيع األزواج ومجيع الظروف حكام واحدا مع ما قد 

 
 .  9/511املحىل:   (1)
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حيمله من جور وتعسف، فلذلك قد خيضع هذا األمر لبعض االستحسان أو للمصالح املرسلة  

  ظروف معينة وأحوال خاصة. أو لسد الذرائع يف

وال بأس أن نذكر هنا بعض االستحسانات الفقهية من أئمة من املالكية، ال نذكرها عىل  

 :(1)سبيل صحتها املطلقة، وإنام من باب كوهنا نامذج للتعامل مع األحوال اخلاصة

ك  قال الشيخ أبو عمران:)وأستحسن يف هذا الزمان أن يقال هلا إما أن ترجعي إىل بيت 

الوقت،   هذا  يف  واإلنصاف  األحكام  لتعذر  لك،  نفقة  فال  وإال  وتنصفيه  زوجك  وحتاكمي 

فيكون قول البغداديي حسنا يف هذا، ويكون األمر عىل ما قاله اآلخرون إذا كان الزوج يقدر 

عىل حماكمتها، فلم يفعل، فيؤمر بإجراء النفقة، حتى إذا مل متكنه املحاكمة، ومل يتمكن له حالة  

 هلا(   فه، ومل جتبه هي إىل اإلنصاف، فأستحسن أن ال نفقةتنص

وقال الشيخ أبو بكر بن عبد الرمحن:)إنام فرق بي املرأة تسكن بيت الزوج أهنا ال كراء  

هلا يف ذلك، وبي ما إذا هربت منه أن هلا أن تطلبه بالنفقة، ألن السكنى حق هلا فرتكته، وسكنت  

فقد كان له أن يرجعها إىل احلاكم، ويردها إىل بيتها، فحكم    يف موضع آخر، وأما التي هربت منه

النفقة قائم ساقط عنه، ولو كان ال يعلم أين هربت أو تعذر عليها رفعها للحاكم،ونحو هذا 

 من األعذار فال يشء عليه فيستوي حكم ذلك وحكم السكنى(

ا عىل  وقال ابن فرحون:)وال خالف أهنا إذا خرجت وسكنت يف موضع، فال كراء هل

 زوجها، وهذا بخالف النفقة( 

فهذه األقوال نامذج عن كيفية التعامل مع األحوال اخلاصة، وهي مما يربط القول األول  

والثاين بام فيه مصلحة األرسة، ألن مصلحة األرسة قد تقتيض ترصفات حاسمة مؤقتة يف بعض  

بال ينبغي أن تؤخذ  اهلوة، وال  الصدع ال توسيع  رضورة بحروفها، بل  األحيان غرضها رأب 

 يلبس لكل حالة لبوسها، ويتعامل مع كل حالة بحسبها. 

 
 .  4/183انظر هذه النصوص وغريها يف: مواهب اجلليل:   (1)



 
194 

 نفقة احلامل الناشز: 

عىل   الناشز  للحامل  النفقة  وجوب  يف  للناشز  النفقة  بعدم  القائلون  الفقهاء  اختلف 

 قولي: 

وهو قول املالكية، وإحدى الروايتي عند    ،: ال تسقط نفقة احلامل الناشز القول األول 

 وقول عند الشافعية، واستدلوا عىل ذلك بام ييل:   احلنابلة

 ومع محلها جتب النفقة هلا وللحمل.  ،أن النفقة حيث مل حتمل خاصة هلا فتسقط بالنشوز  .1

 واحلامل طريق وصول النفقة إليه ألنه يتغذى بغذاء أمه.  ، أن النفقة للحمل نفسه .2

الثاين  امل القول  القول  نفقة احلامل تسقط بنشوزها، وهو  الشافعية وهو  : أن  عتمد عند 

 الرواية الثانية عند احلنابلة، واستدلوا عىل ذلك بام ييل:  

 ألهنا لو كانت له لتقدرت بقدر كفايته.  ، أن النفقة هلا ال للحمل .1

 ولو كانت له ملا وجبت عىل املعرس.   ،أهنا جتب عىل املورس واملعرس  .2

 أنه إذا كان أصل النفقة هلا ال للحمل فتسقط بنشوزها.   .3

 الرتجيح:  

وألن   أدلة،  من  ذكره  سبق  ما  عىل  بناء  األول  القول  هو  املسألة  يف  األرجح  أن  نرى 

إليها، وقد  الشديدة  إىل حاجتهن  يشري  بالنفقة، وهو  النصوص رصحية يف ختصيص احلوامل 

تنتج عنه   فيتامي قد  أو ختلف  فنقصان معدن واحد من غذائها،  العلم احلديث ذلك،  أثبت 

 مع املولود طول حياته، أو قد يقيض ذلك الفقر الغذائي عليها وعليه. تشوهات تظل 

أما استدالل أصحاب القول الثاين بأهنا لو كانت له لتقدرت بقدر كفايته، فإن كفايته يف  

 كفاية أمه وصحته يف صحتها، وهل يمكن أن نسقي ورقة من شجرة بغري سقي جذورها. 
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جوب النفقة عىل الولد، فكيف يستجيزون  ثم إن أصحاب القول الثاين يتفقون عىل و 

عدم النفقة عليه يف أشد أوقاته حاجة إىل الغذاء، بل إن نوع غذاءه يف تلك الفرتة هو الذي حيدد  

 عقله وجسمه، بل سلوكه وشخصيته. 

 سفر الزوجة:    ـ   ج 

أو   كان  مباحا  السفر  نوع  بسبب سفرها بحسب  للنفقة  املرأة  استحقاق  خيتلف حكم 

، ولكن سنشري هنا إىل ما يتعلق هذين النوعي من السفر يف حملهامل الكالم يف حراما، وسنفص

 من هذا بالنفقة: 

 السفر املباح:  

ألهنا سافرت يف شغله    ،فلها نفقتها   ، يف حاجته  ،أهنا إن سافرت بإذنه  اتفق الفقهاء عىل 

ألهنا فوتت    ، نفقتها   فقد اختلف يف ذلك، فقيل بسقوط  ،أما إن كان يف حاجة نفسها   ، ومراده

إال أن   ،فأشبه ما لو استنظرته قبل الدخول مدة فأنظرها   ،وقضاء حاجتها   ،التمكي حلظ نفسها 

معها  مسافرا  هبا   ،يكون  االستمتاع  من  نفقتها   ،متمكنا  تسقط  التمكي   ،فال  تفوت  مل    ، ألهنا 

 فأشبهت غري املسافرة. 

فأشبه   ،ألهنا مسافرة يف سفر مباح وبإذنه  ،وقيل بعدم سقوط نفقتها، وإن مل يكن معها 

وهو األرجح ألن اسم الزوجية مل يزل عنها بسفرها، ومل يوجد أي   ، ما لو سافرت يف حاجته

  مانع يمنعها من نفقتها، حتى ولو قلنا بتأثري النشوز يف النفقة، فإهنا تستحقها ألهنا خرجت بإذنه 

 (1)  . 

أو زيارة أما إذا سافرت    ،أو حج تطوع   ، رةويستوي يف هذا احلكم ما لو سافرت لتجا 

 بعد الزفاف حلج الفريضة مع حمرم منها غري زوجها فقد اختلف العلامء يف ذلك عىل قولي: 

 
 .313 ص  ،31ج النجفي، حسن حممد الشيخ الكالم، انظر: جواهر       ( 1) 
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: أنه ال نفقة هلا لتفويتها حق الزوج، أما إذا سافر معها فتجب هلا النفقة،  القول األول 

 وهو مذهب أيب حنيفة. 

من    ، يف الوقت الواجب  ،أو العمرة الواجبة   ، واجب: إذا أحرمت باحلج الالقول الثاين 

، ألهنا فعلت الواجب عليها    (1) واإلمامية   فلها النفقة يف ذلك كله، وهو قول احلنابلة  ، امليقات

كام لو صامت رمضان، أما لو قدمت اإلحرام عىل   ، فلم تسقط نفقتها   ، بأصل الرشع يف وقته

 .(2) ألهنا فوتت عليه التمكي بيشء مستغنى عنه ، أو قبل الوقت مل جتب هلا النفقة ، امليقات

 الرتجيح: 

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن وجود الرجل مع زوجته يف السفر أو عدم وجوده ال  

ما دام   الزوجة باسم زوجيتها، وغياهبا عنه للحج أو غريه  النفقة حق  بالنفقة، ألن  له  عالقة 

نفرض هلا النفقة يف حال غيابه عنها، ثم نحرمها منها مباحا كغيابه عنها، سواء بسواء، فكيف  

 يف حال غياهبا عنه مع أن يف كليهام يترضر اجلانبان بغيبة اآلخر.

 السفر احلرام: 

نص أكثر الفقهاء عىل أنه إذا سافرت الزوجة وحدها أو مع غري حمرم منها أو بغري إذنه  

الزفاف أو بعده مطلق سفر فال نفقة هلا، ألهنا فو تت حق االحتباس عىل الزوج، وألهنا  قبل 

 عاصية هبذا السفر الذي مل يصحبها حمرم فيه. 

وليس هذا القول عىل عمومه، ألن يف بعض املسائل املذكورة خالف بي العلامء سنذكره  

 يف حمله. 

 
 . 446 ص ،8ج الثاين، الشهيد األفهام، مسالك       ( 1) 

  ص   ، 2ج  الرشائع، ]الرشائع  يف  احليل  املحقق  من   واستظهره  السقوط  بعدم  القول  الثاين  الشهيد  واختار       ( 2) 

 ،31ج  النجفي،  حسن  حممد   الشيخ  الكالم،  جواهر]يسمه  ومل  بعضهم  عن  اجلواهر  صاحب  وحكاه  ،[348
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 الزوجة العاملة:  حكم نفقة    ـ   د 

النهار أو    إذا كانت الزوجة حترتف عماًل يضطرها إىل اخلروج من بيت الزوجية طول 

بحسب   خيتلف  فيها  احلكم  فإن  منه،  فراغها  بعد  إليه  ترجع  ثم  أكثره  أو  كله  الليل  أو  أكثره 

 األحوال التالية: 

 احلالة األوىل: اخلروج إىل العمل برضا الزوج وموافقته: 

إذا خرجت الزوجة برضا الزوج وموافقته، فإهنا ال تسقط نفقتها عليه، ولو أدى ذلك  

تفريطها يف بعض حقوقه الواجبة عليها، والتي بموجبها تستحق النفقة، وذلك ألنه برضاه إىل 

 وموافقته أسقط حقه يف تفرغ زوجته التام له، واكتفى منه بالناقص. 

ومثل هذه احلالة ما لو رشطت عليه يف العقد العمل عىل أن تكون نفقتها عليه، فوافق  

ك أن يمنعها بناء عىل القول باعتبار الرشوط املقيدة  عىل ذلك، وريض به، فإنه ليس له بعد ذل

النفقة إذا ما  ملقتىض العقد، وله أن يمنعها بناء عىل عدم القول بذلك، وبناء عليه ال تستحق 

 رفضت أمره بلزوم البيت. 

 احلالة الثانية:عدم رضا الزوج عن عملها: 

عليها ترك عملها    إذا خرجت الزوجة إىل العمل بدون رضا الزوج وموافقته، أو رشط 

عند عقد الزواج ومل توف هبذا الرشط فإهنا تسقط نفقتها بذلك، ال لكوهنا ناشزا، فالنشوز حالة  

مؤقتة هلا عالجها الرشعي اخلاص، وإنام لكوهنا مل تعطه حقه من التفرغ الكامل، فنقص حقها 

 من النفقة بقدر ذلك التفريط.  

نها االمتناع عن العمل ملا يرتتب عليه من  أما إذا ريض بعملها أول األمر، ثم طلب م 

أرضار له وألرسته، فلم جتبه إىل طلبه، فإن املسألة حتتاج إىل نظر، واألرجح فيها، واهلل أعلم،  

 سقوط نفقتها، ال لكوهنا ناشزا كام ذكرنا وإنام جزاء لتفريطها يف حق بيتها. 
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اجبات الزوجية، فإنه ال يسقط  أما لو كان عملها يف بيتها، وكان ال يعطلها عن القيام بو

 . حملها حقها يف النفقة باتفاق العلامء، وسنعود ملزيد من التفاصيل املتعلقة هبذه املسألة يف 

 ـ أنواع النفقة ومقاديرها   رابعا

كام حتدث الفقهاء عن الرشوط املوجبة للنفقة حتى ال تفرض إال عىل من حتققت فيه  

 أنواع النفقات، درءا للخالف، فال تزعم الزوجة أنه  رشائطها، فإهنم فصلوا الكالم كذلك يف 

قرص يف حقها، وال يتالعب الزوج بالوجوب املفروض عليه فيجعله وجوبا صوريا، ونالحظ  

أعرافهم   بحسب  النفقات  هذه  عن  حتدثوا  الفقهاء  أن  النفقات  أنواع  استعراض  قبل  هنا 

ما استجد يف عرصنا من أنواع أحكام    يف التعرف عىل عليها    البناءوبيئاهتم، وذلك ال يمنع من  

 النفقات.  

 النوع األول ـ الطعام  

 ويتعلق هبذا النوع من النفقة املسائل التالية: 

 جنس القوت الواجب يف النفقة: 

 : (2)الواجب يف النفقة عىل قولي (1)اختلف الفقهاء يف جنس القوت

 
يقصد الفقهاء بالقوت اخلبز وحبة من بر وشعري وذرة ودخن ونحوه، ودقيقه وسويقه والفاكهة اليابسة،       (1)

ا الطعام فهو أعم ألنه عبارة عام يؤكل ويرشب كتمر وزبيبومشمش وتي وتوت، واللحم واللبن ونحوه، أم

من قوت وأدم وحلو وجامد ومائع وما جرت العادة بأكله من نبات األرض ال ماء ودواء وورق شجر ونشارة 

 . 6/257خشب وتراب، ألن أهل العرف ال يطلقون اسم الطعام عىل هذه.انظر: كشاف القناع:

الكربى:  8/157املغني:       (2) الفتاوى  الفروع:  3/229،  اجلليل:  5/581،  مواهب  ، حاشية 4/123، 

 . 4/488اجلمل:
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مل يلزمها   ، دقيقا أو سويقا أو خبزا: الواجب فيها احلب، حتى لو دفع إليها القول األول 

فإن غلب غري احلب كتمر وحلم   ، ، فيام لو كان احلب غالب قوهتم(1)قبوله، وهو قول الشافعية

 لكن عليه مؤونة اللحم وما يطبخ به.  ، الواجب ليس غري وأقط فهو 

وإن نزل عليها يف بلدها اعترب غالب    ، فإن نزلت عليه يف بلده اعترب غالب قوت بلده

وإن نزل ببلدة ومل تألف خالف قوت بلدها قيل هلا: هذا حقك فأبدليه قوت بلدك   ، وت بلدها ق

سواء    ، ولو انتقال عن بلدمها لزمه من غالب قوت ما انتقال إليه دون ما انتقال عنه  ،إن شئت

أدنى أم  أعىل  حملها   ، كان  اعترب  نحوها  أو  ببلد  واحد  كل  كان  ذلك   ،(2)فإن  عىل  واستدلوا 

 فإنه ال يلزم املسكي ذلك يف الكفارة.   ،عىل اإلطعام يف الكفارة بالقياس

الثاين  البلد، وهو قول  القول  : ال جيب فيها جنس بعينه، بل يعترب يف ذلك عرف أهل 

 واستدلوا عىل ذلك بام ييل: ، (3)اإلمامية وبه قال اجلمهور، 

َأْهلِيُكْم﴾)املائدة: تعاىل: قوله   .1 ُتْطِعُموَن  َما  َأْوَسِط  ِمْن  األعىل  89﴿  بمعنى  الوسط  (،ألن 

 واخليار وهو هنا منزلة بي منزلتي ونصفا بي طرفي.  

قال:كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة، وكان الرجل يقوت أهله قوتا    عن ابن عباس .2

أَ  ُتْطِعُموَن  َما  َأْوَسِط  ﴿ِمْن  فنزلت:  شدة،  عدم  89ْهلِيُكْم﴾)املائدة:فيه  عىل  والدليل   ،)

يف هذا الوسط، فقال ابن عباس: اخلبز والزيت.    حرصها يف جنس بعينه اختالف الصحابة

ومن أفضل ما تطعموهنن    ،واخلبز والتمر   ،واخلبز والزيت   ، وعن ابن عمر: اخلبز والسمن

 
فقد نصوا عىل أن واجب الزوج لزوجته متليكها الطعام حبا سليام ألنه أكمل يف النفع من اخلبز والدقيق      (1)

 .  5/124املحتاج:فتترصف فيه كيفشاءت قياسا عىل الكفارة وزكاة الفطر، انظر:مغني 

 .  8/305حتفة املحتاج:   (2)

 . 2/349:  اإلسالم رشائع       ( 3) 
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 .  (1)باخلبز مع غريه من األدم اخلبز واللحم. ففرس إطعام األهل

كام يف    ،فوجب أن يرد إىل العرف  ، أن الرشع ورد باإلنفاق مطلقا من غري تقييد وال تقدير .3

 القبض واإلحراز. 

  ، دون احلب  ،أن أهل العرف إنام يتعارفون فيام بينهم يف اإلنفاق عىل أهليهم اخلبز واألدم  .4

 فكان ذلك هو الواجب.  ،دون ما ذكروه   ،وصحابته إنام كانوا ينفقون ذلك والنبي 

 فكان الواجب اخلبز.  ،أهنا نفقة قدرها الرشع بالكفاية  .5

فمتى احتاجت إىل تكلف ذلك من ماهلا مل حتصل    ، أن احلب حتتاج فيه إىل طحنه وخبزه .6

 الكفاية بنفقته. 

الكفارة .7 يفارق اإلطعام يف  النفقة  بالكفاية  ،أن اإلطعام يف  تقدر  فيها    ،ألهنا ال  وال جيب 

الكف يف  الطعام  ويفارق  تعاىلاألدم،  اهلل  حق  ألنه  كذلك  معي   ،ارة  آلدمي  هو    ، وليس 

 فريىض بالعوض عنه. 

 :  الرتجيح 

املختلفة،   املسألة هو عدم حتديد يشء من ذلك، وتركه لألعراف  نرى أن األرجح يف 

بيان  للمرأة يف حال االختالف، والدليل عىل ذلك عدم  ما جيب  القايض  فعىل أساسها حيدد 

وترك ذلك للعرف، قال ابن تيمية:)والصواب املقطوع به ما عليه  النصوص األجناس واملقادير  

وحديثا  قديام  وعمال  علام  الكفاية    ، األمة  تأخذ  أن  فأمرها  ذلك،  عىل  دل  قد  القرآن  فإن 

كام  ،ولو تقدر ذلك برشع أو غريه لبي هلا القدر والنوع ،ومل يقدر هلا نوعا وال قدرا ،باملعروف

 (2) بي فرائض الزكاة والديات( 

 
 .  6/276القرطبي:   (1)

 .  34/86كتب ورسائل ابن تيمية يف الفقه:   (2)
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الزوجة يف حاجتها  تتنوع بحالة  بالكفاية، وهي  أمر يف هذا  الرشع قد  إن  ويتنوع    ،ثم 

واملكان وإعساره  ،الزمان  يساره  يف  الزوج  حال  الضئيلة    ،ويتنوع  القصرية  كسوة  )وليست 

وال    ، وال كفاية طعامه كطعامه   ،وال كسوة الشتاء ككسوة الصيف   ، ككسوة الطويلة اجلسيمة

كاملعروف يف بالد الفاكهة    ،وال املعروف يف بالد التمر والشعري  ، رة كالباردةطعام البالد احلا 

 واخلمري(  

املستفتي   سأل  أكلت   وعندما  إذا  قال:)تطعمها  الزوجة،  حق  إذا    ،عن  وتكسوها 

تارة  ،فلم يأمر يف يشء من ذلك بقدر معي   ،اكتسيت( باملعروف  وباملواساة   ،لكن قيد ذلك 

 بالزوج أخرى. 

 الواجب يف النفقة:  

 اختلف الفقهاء يف مقدار القوت الواجب يف النفقة عىل قولي: 

: أن النفقة مقدرة بمقدار رشعي، وهو قول الشافعي ورواية عند احلنابلة،  القول األول 

 واختلفوا يف مقدارها الرشعي عىل رأيي: 

والواجب رطالن من اخلبز    ،يف القلة والكثرة : هي مقدرة بمقدار ال خيتلف  الرأي األول 

 يف حق املورس واملعرس، وهو قول القايض واستدلوا عىل ذلك بام ييل:   ، يف كل يوم

 قياس اإلطعام عىل الكفارت.  .1

املأكول .2 قدر  يف  سواء  واملعرس  املورس  البنية  ، أن  به  تقوم  يف    ، وفيام  خيتلفان  وإنام 

 فكذلك النفقة الواجبة.   ، جودته

:التفريق بي املورس واملعرس، وهو قول الشافعية، فاعتربوا نفقة املقرت مدا  الثاين الرأي  

واستدلوا عىل ذلك بأن أقل ما يدفع يف الكفارة إىل الواحد مد، واهلل تعاىل اعترب    بمد النبي  

(، أما 89دة: فقال تعاىل: ﴿ ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهلِيُكْم﴾)املائ  ، الكفارة بالنفقة عىل األهل
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املورس فعليه مدان، واستدلوا عىل ذلك بأن أكثر ما أوجب اهلل سبحانه للواحد مدين يف كفارة 

 ونصف نفقة الفقري.  ،نصف نفقة املورس  ،األذى، أما املتوسط فعليه مد ونصف

الثاين  بالكفايةالقول  مقدرة  النفقة  أن  يف    ،:  النفقة  له  جتب  من  باختالف  وختتلف 

، وهو قول اإلمامية، وقد اعتربه بعضهم إمجاعا مقدارها، وهو قول احلنفية واملالكية واحلنابلة

  جعفر   أيب  شيخنا  من  إال  خالف،  بال مقدرة غري عندنا  الزوجات  نفقة : )إدريس ابن منهم، قال

  رمحه  استدل  ثم  وربع،  رطالن  وقدره مد،   ومبلغها  مقدرة،  أهنا  إىل ذهب  فإنه خالفه،   مسائل  يف

  مل   أخبارنا  فإن وبينه،  بيننا  والسرب   عنه،  اهلل  ريض  منه   عجيب  وهذا وأخبارهم،  الفرقة  بإمجاع اهلل

  تقدير   له   تصنيف   يف  منهم   ألحد  يوجد   فام  املصنفون   أصحابنا   وأما   نفقة،   بتقدير   خرب   منها   يرد 

﴿    تعاىل  قوله  املسألة  أصل   عىل   والدليل  أخريًا،   وتابعه  قلده  من  إال  النفقة، وُهنَّ :   َوَعارِشُ

  بعينه   شيئاً   ادعى  فمن  التقدير،  من  الذمة   براءة   األصل   وأيضاً   الناس،  تعارف   بام  أي﴾    بِاملَْْعُروِف 

  (1) (الذمة براءة واألصل إمجاع، وال  سنة وال كتاب من  عليه  دليل وال  دليل،  إىل حيتاج فإنه

 واستدلوا عىل ذلك بام ييل:   

هلند: )خذي ما يكفيك وولدك باملعروف(.    األدلة السابقة يف اعتبار املعروف كقوله   .1

 ورد االجتهاد يف ذلك إليها.  ،فأمرها بأخذ ما يكفيها من غري تقدير 

املدين .2 أقل من    ،أن قدر كفايتها ال ينحرص يف  ينقص، وإجياب  يزيد عنهام وال  بحيث ال 

وإن كان أقل من مد أو من رطيل    ، وإجياب قدر الكفاية  ، ن الرزق ترك للمعروفالكفاية م

 فيكون ذلك هو الواجب بالكتاب والسنة.   ، إنفاق باملعروف ، خبز

وال    ،ألن الكفارة ال ختتلف باليسار واإلعسار  ، أن اعتبار النفقة بالكفارة يف القدر ال يصح .3

بالكفاية مقدرة  القدر  ، هي  دون  اجلنس  يف  هبا  الرشع  اعتربها  فيها    ، وإنام  وهلذا ال جيب 

 األدم. 

 
 . 655 ص 2 ج: الرسائر       ( 1) 
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 الرتجيح:   

ـ ترك ذلك للعرف، ولكن مع مالحظة   ـ كام ذكرنا سابقا  املسألة  نرى أن األرجح يف 

ينبغي ذكرها هنا هي التعرف يف ذلك عىل رأي املختصي من األطباء وعلامء التغذية، ملعرفة 

ا وكمية، ألن القول بالعرف املجرد عن نظر املختصي قد يكون فيه إساءة الغذاء الصحي نوع

ويصيبها ألجل   لصحتها،  ييسء  غذاء  تتعود  األعراف  بعض  للزوجة، ألن  الصحية  للناحية 

 ذلك بالعلل، فال ينبغي أن يتخذ مثل هذا العرف مقياسا لذلك.

الة الصحية للمرأة، ألن  واملالحظة الثانية، أن يالحظ يف تقدير القوت كمية ونوعا احل

الغذاء خيتلف باختالف حالتها، فقد تكون مرضعا أو حامال، أو مريضة مرضا يدعو إىل غذاء  

النفقات   ختتلف  لذلك  الطبيب،  به  ينصح  الذي  الغذاء  هلا  يوفر  أن  يتطلب  وذلك  خاص، 

 بحسب األحوال أكثر مما ختتلف بحسب األعراف. 

 األدم: 

ومن األمثلة التي ذكرها  ،  بز به، أي ما يغمس فيه اخلبزاخل  هو ما جرت العادة بأكلو

الفقهاء له: الطبيخ واملرق واخلل والزيت والسمن والشريج واللبن والدبس والعسل أو جامد 

كالشواء واجلبن والباقالء والزيتون والبيض وامللح والتمر والزبيب ونحوه من كل ما جرت  

 .(1)العادة بأكل اخلبز به

 
 .  6/257كشاف القناع:   (1)
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  : )نعم اإلدام اخلل( حاديث النبوية الرشيفة بعض أنواع األدم،فقال  وقد ورد يف األ

  ومضغ    ،(3)  ، ويف احلديث:)سيد إدامكم امللح( (2)  ، وقال::)ائتدموا بالزيت وادهنوا به( (1) 

 .(4) مترة عىل كرسة وقال: هذه إدام هذه

 أنواع اإلدام الواجبة عىل الزوج: 

فيمن يعترب يف النفقة، وهذا االعتبار يظهر خاصة يف األدم،  ذكرنا سابقا خالف الفقهاء  

وسنذكر هنا بعض األمثلة التي ذكرها الفقهاء لذلك، مع مالحظة أن ما نرجحه من الرأي هو  

 عدم التفريق بي املورسة واملعرسة، ال كام سنذكر من آراء، وقد سبق بيان دليل ذلك: 

يفرض للمورسة   البلد ودهنه  نص احلنابلة عىل أن احلاكم  حتت املورس من أرفع خبز 

وأدمه الذي جرت عادة أمثاهلا بأكله من األرز واللبن وغريمها مما ال تكره عرفا، وإن تربمت  

بأدم نقلها إىل أدم غريه، ويفرض هلا حلام عادة املورسين بذلك املوضع ويفرض هلا حطبا وملحا 

 .(5)، وقيل يف اجلمعة مرتيلطبخه، ألهنا ال تستغني عنه، وقدر اللحم رطل عراقي

 
، ابن 3/359، أبو داود:  7/179، البيهقي:  2/138، الدارمي:  4/279، الرتمذي:  3/1621مسلم:       (1)

 ..  2/1102ماجة: 

 ..  5/100،شعب اإليامن: 1/397، مسند البزار: 2/1103ابن ماجة:    (2)

، 6/377، مسند أيب يعىل:  2/265مسند الشهاب:    8/354، املعجم األوسط:  2/1102ابن ماجة:       (3)

يف كشف اخلفاء: هو ضعيف ألن يف سنده مبهام أثبته بعضهم وحذفه آخرون ورواه بعضهم بلفظ » سيد قال  

االدام امللح « ورواه بعض آخر بلفظ »عليكم بامللح فانه شفاء من سبعي داء منها اجلنون واجلذام والربص« 

عي داء فقد نص ابن قيم  ولعله موضوع وقال ابن الغرس: وأما حديث عليكم بامللح فان فيه شفاء من سب

 .  1/556اجلوزية أنه موضوع. كشف اخلفاء:

 .  3/225، أبو داود: 10/63البيهقي:    (4)

 .  5/460كشاف القناع:   (5)
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  ، والشريج بالعراق  ، كالزيت بالشام  ،ويعترب األدم عند الشافعية بغالب عادة أهل البلد 

فإذا قيل: إن الرطل تكفيه األوقية من الدهن. فرض ذلك. ويف كل   ، ويعترب قدر األدم بالقوت

اللحم  ، يوم مجعة رطل حلم الرطل شي  ، فإن كان يف موضع يرخص  بأن زادها عىل  ئا، وقالوا 

 ال خيتلف باليسار واإلعسار سوى املقدار.  ،الواجب من جنس قوت البلدة 

املرأة عند   ما تطلبه  اعتيدت، ونحو  إذا  القهوة  ينبغي أن جيب نحو  أنه  وقد نصوا عىل 

وأنه حيث وجبت الفاكهة والقهوة ونحو ما   ،الوحم من نحو ما يسمى بامللوحة إذا اعتيد ذلك 

ولو اعتادت    ، فلو فوته استقر هلا وهلا املطالبة به  ، يطلب عند الوحم يكون عىل وجه التمليك

نحو اللبن والربش بحيث خيشى برتكه حمذور من تلف نفس ونحوه مل يلزم الزوج ألن هذا من 

 باب التداوي. 

وإناطته بالعادة وجوب ما يعتاد من الكعك يف  ونصوا عىل أنه يؤخذ من قاعدة الباب  

لكن ال جيب عمل الكعك عندها بأن حيرض إليها مؤنة من   ،عيد الفطر واللحم يف األضحى

فإن مل يعتد ذلك ملثله بل اعتيد ملثله   ،الدقيق وغريه ليعمل عندها إال إن اعتيد ذلك ملثله فيجب 

وال جيب الذبح عندها حيث مل يعتد    ، أو غريه   حتصيله هلا بأي وجه كان فيكفي حتصيله هلا برشاء 

حتى لو كان له زوجتان فعمل    ،بل يكفي أن يأيت هلا بلحم برشاء أو غريه عىل العادة   ،ذلك ملثله

 الكعك عند إحدامها هلا وذبح عندها واشرتى لألخرى كعكا أو حلام كان جائزا بحسب العادة. 

أمثلة:)وقياس ما ذكره يف الكعك وحلم  قال يف هناية املحتاج بعد ذكر بعض ما سبق من 

األضحية وجوب ما جرت به العادة يف مرصنا من عمل الكشك يف اليوم املسمى بأربعاء أيوب،  

وعمل البيض يف اخلميس الذي يليه، والطحينة بالسكر يف السبت الذي يليه، والبندق الذي 

 (1) يؤخذ يف رأس السنة ملا ذكر من العادة(
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أنه يلزم الزوج لزوجته الزيت ألكلها ووقيدها واالدهان عىل العادة،    ونص املالكية عىل 

ويلزمه هلا أيضا احلطب للطبخ وللخبز، ويلزمه اخلل وامللح ألنه مصلح، ويلزمه اللحم ملن  

اعتاده املرة بعد املرة، وقد قدر ذلك يف حق القادر ثالث مرات يوما بعد يوم واملتوسط مرتي  

 .(1)واملنحط احلال مرة

  لقوله   به   تأتدم  ما   الطعام  مع  يعطيها   أنونص اإلمامية ـ كام يعرب الشيخ الطويس ـ عىل )

﴾  :عزوجل  بِاملَْْعُروِف  َوكِْسَوهُتُنَّ  ِرْزُقُهنَّ  َلُه  املَْْوُلوِد  َوَعىَل   من  وذلك،  ( 233)البقرة:   ﴿ 

 يرجع   ومقداره  السمن  أو   الشريج  أو  الزيت  من  بلدها   أدم   غالب  إىل  جنسه  يف  واملرجع  املعروف،

 ويرجع   ، هلا   يفرض   كام  دم األ  خلادمها   ويفرض   وجب،   العادة  يف  للمد  أدما   كان  فام  العادة،   إىل   فيه

  أدم   مثل   يكون  قال  من  فمنهم   اجلودة   وأما ،  نفسها   كالزوجة  العرف   إىل  ومقداره  جنسه  يف

  العرف،   هو   نهأل  مرة،   سبوعأ  كل  هلا   يفرض  نهإف  اللحم   فأما   دونه،   قال   من   ومنهم   الزوجة،

  برطل،   قدره  من  ومنهم   العرف،  إىل   فيه   يرجع  ومقداره  عام،  عرف   نه أل  اجلمعة  يوم  ويكون

  قال   اجلودة،  يف  أدمها   مثل   إنه   قال   فمن   اخلادم،   أدم  يف   القول   وكذلك  بيسري،   عليه   زاد   من   ومنهم 

  (2)(ذلك مثل   اللحم يف قال   ذلك دون  قال  ومن اللحم، يف  مثلها  هي

 الثاين: الكسوة النوع  

وجوب   عىل  الفقهاء  لزوجتهاتفق  الزوج  عىل    ، كسوة  وميقاهتا  مقدارها  يف  واختلفوا 

 قولي: 

وليست مقدرة بالرشع، وهو قول عند احلنابلة، قال    ،: أهنا معتربة بكفايتها القول األول 

السنة األخرى السنة والكسوة صحيحة. قال أصحابنا: عليه كسوة  انقضت  تيمية:)إذا    ، ابن 
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وذكروا احتامال أنه ال يلزمه يشء وهذا االحتامل قياس املذهب ألن النفقة والكسوة غري مقدرة 

 (1) مل جيب غري ذلك(  ، عندنا فإذا كفتها الكسوة عدة سني

  التي   األلبسة  توفري  الزوج  عىل   فقد ذكروا أن الواجبوهو القول املشهور عند اإلمامية،  

املرأة   بحسب   والزينة  التجميل  ثياب  توفري  جيب  كام   أخرى،  لثياب  حاجة   دون  من  تكفي 

  بالنسبة  وكذا: )السيستاين   السيد   يقول  إرساف،  أو   مبالغة  دون  من   النساء   من ألمثاهلا   املتعارف

 عليها   الزيادة  من البد  وربام  أخرى،   ثياب  إىل   حاجة  غري  من   بدهنا   ثياب  تكفيها   ربام  األلبسة   إىل

 عن  خارج   النفيسة   األلبسة   تكثري  من   النساء   بعض   عند   تعارف  ما   نعم   والزينة،   التجميل   بثياب

  بعض  يف   مرتي   أو   مرة   األلبسة   بعض  لبس   من   منهن   مجع   عند  تعارف  عام  فضاًل   الزوجية،   النفقة 

  (2) (اآلخرى املناسبات يف هيئة  أو نوعاً  عنه خمتلف بآخر استبداله  ثم   املناسبات،

 : ومن األدلة عىل ذلك

 ( 233قول اهلل تعاىل: ﴿ َوَعىَل املَْْوُلوِد َلُه ِرْزُقُهنَّ َوكِْسَوهُتُنَّ بِاملَْْعُروِف ﴾)البقرة:  .1

النبي   .2 . والكسوة باملعروف هي  (3): )وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن باملعروف(قول 

 الكسوة التي جرت عادة أمثاهلا بلبسه. 

 (4) ها إذا اكتسيت( :)إن حقها عليك أن تطعمها إذا طعمت وتكسوقوله  .3

: أهنا مقدرة، وهو قول اجلمهور، وقد اختلفوا يف وقت هذا التقدير، وفيام  القول الثاين 

إليه لتغري األعراف،   يقدر، وال يمكن حرص ذلك يف أقوال بعينها، فذلك يطول، وال حاجة 

 فنكتفي هبذه األمثلة عن بعض اآلراء الفقهية: 

 
 .  5/516الفتاوى الكربى:   (1)

 .420، مسألة 3منهاج الصاحلي، ج       ( 2) 

 سبق خترجيه.     (3)

 سبق خترجيه.     (4)
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فإن فعل ذلك مل   ،السنة مرتي يف كل ستة أشهر مرةفقد نص احلنفية عىل أهنا تفرض يف 

إال أن تكون لبست لبسا معتادا فتخرق قبل جميء ذلك    ، جيدد هلا الكسوة حتى يبلغ ذلك الوقت 

 فحينئذ جتدد هلا الكسوة. ، الوقت

وقد ذكروا ما يعترب يف الكسوة، بل سموا الثياب التي جيب عىل الزوج متليكها لزوجته،  

الشتاء درع وملحفة زطية ومخار سابوري وكساء كأرخص ما   أعرافهم فعىل املعرس يفبناء عىل 

وإن كان مورسا فالكسوة للمرأة يف   ،ويف الصيف درع وملحفة ومخار ، يكون كفايتها مما يدفئها 

الشتاء درع هيودي أو هروي وملحفة دينورية ومخار إبريسم وكساء أذربيجاين، ويف الصيف  

 كتان ومخار إبريسم.  درع سابوري وملحفة

قال الرسخيس بعد ذكره لذلك:)وما ذكر من الثياب فهو بناء عىل عادهتم أيضا وذلك  

والربد احلر  األمكنة يف شدة  باختالف  كل    ، خيتلف  الناس يف  يلبسه  فيام  العادات  وباختالف 

 (1) فيعترب املعروف من ذلك فيام يفرض(  ، وقت

ويكون الدفع    ،ألهنا العادة  ،الكسوة إليها يف كل عام مرةونص احلنابلة عىل أن عليه دفع  

لزمه   ، ألنه أول وقت الوجوب. فإن بليت الكسوة يف الوقت الذي يبىل فيه مثلها  ، إليها يف أوله

لكثرة دخوهلا    ،وإن بليت قبل ذلك  ،ألن ذلك وقت احلاجة إليها   ، أن يدفع إليها كسوة أخرى

إب  ، وخروجها أو استعامهلا  ألنه ليس بوقت احلاجة إىل الكسوة، وقد سبق ذكر    ، داهلا مل يلزمه 

 اخلالف يف املسألة. 

 الرتجيح:   

وعرسا،   يرسا  الزوج  حال  باختالف  خيتلف  ذلك  أن  هو  املسألة  يف  األرجح  أن  نرى 

وباختالف الزوجة قناعة وحرصا، فإن كان الزوج مورسا كان األوىل أن ينفق عليها احتاجت  

احلالة   هذه  للزوجة يف  واملستحب  لتحريمه عىل كل حال،  مل حتتج برشط عدم اإلرساف  أو 

 
 .  5/183املبسوط:   (1)



 
209 

ن الفضول الذي قد حتاسب عليه، أما إن كان معرسا، فإن الرشع مل  الرتفع والرضا بام يكفيها ع

 يكلف املعرس فوق طاقته. 

أما أن نكلف املعرس باإلنفاق مما ال جيده، فإن فيه دعوة إىل أحد أمرين: إما سلوك سبيل  

املرضة   كليهام  ويف  سائال،  للناس  يده  يمد  أن  أو  املحرم،  الدنيا واملذلة  التكسب  يف  الدائمة 

 خرة.  واآل

 الفراش ومستلزماته: 

للنوم  املرأة  إليه  حتتاج  ما  بالكسوة  الفقهاء  والوسادة  ،أحلق  واللحاف  الفراش    ، من 

وغريها عىل حسب العادة يف ذلك، وقد اختلفوا هنا كام اختلفوا سابقا يف متليك ذلك أو كونه 

ملحقات السكن،  عىل سبيل املنفعة، فنص ابن حزم خالفا لقوله يف الكسوة عىل أن الفراش من  

ألن    ، فبخالف ذلك  -واستدل لذلك بديل رصيح قوي، قال ابن حزم:)أما الوطاء والغطاء  

فإذ عليه إسكاهنا فعليه من الفرش والغطاء ما يكون دافعا لرضر األرض عن   ،عليه إسكاهنا 

وبي ذلك اخلرب الذي أوردناه مسندا من قول    - ألن ذلك ال يسمى كسوهتا    ،الساكن فهو له 

الفرش إىل الزوج   :)ولكم عليهن أال يوطئن فرشكم من تكرهونه(، فنسب  ول اهلل  رس

 ( 1)  وهو للزوج ال متلكه هي(  ،فواجب عليه أن يقوم هلا به

يقول   باملعروف،  اإلمامية عىل حقها يف هذا    هلا   جيب):  اجلواهر  صاحب  يقولونص 

  ،   ليالوهنارا  ذلك   هلا   وجب   والبساط  بالزينة   متجملة   كانت  نإف  ،   والشتاء   يف ص ال  يف   حصري

 يف  أمثاهلا  عادة إىل ذلك جنس يف ويرجع ، وخمدة ومرضبة ،  الشتاء يف وحلاف ملحفة هلا  وجيب

) البلد بقوله:  هذا  عىل  عقب  ثم    القدر   يف   العادة   إىل   كله   ذلك   إحالة  أن   عليك   الخيفى ..(، 

  (2) (اخلصوصيات  عىل   دليل  عدم  رضورة   ،  املتعي  هو  بل   أوىل،  ذلك   ونحو  والوصف  واجلنس
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 وسائل التنظيف والزينة: 

مما يلحق بالكسوة وسائل التنظيف والزينة، وقد نص الفقهاء عليها عىل اختالف بينهم  

 يف بعضها مع التنبيه إىل أن لكل بيئة وعرص الوسائل اخلاصة بذلك.

طويلة، ومن األمثلة  فنص الشافعية عىل أنه جيب هلا آلة تنظيف، وإن غاب عنها غيبة  

التي رضبوها، وفصلوا أحكامها: املشط، والسواك، والدهن ولو جلميع بدهنا ويتبع يف الدهن 

عرف بلدها، فإن ادهن أهله بزيت كالشام أو شريج كالعراق أو سمن كاحلجاز أو زيت مطيب  

بحسب    ببنفسج أو ورد وجب ويرجع يف مقداره إىل كفايتها كل أسبوع، وجيب هلا أجرة محام 

وذلك يف كل شهر مرة عىل األقل،    ،العادة إن كان عادهتا دخوله للحاجة إليه عمال بالعرف

وقيل: ينبغي أن ينظر يف ذلك لعادة مثلها، وخيتلف باختالف البالد حرا وبردا، وجيب هلام ثمن 

 ماء غسل مجاع ونفاس من الزوج إن احتاجت لرشائه، وجيب هلا ما يغسل به الرأس. 

ت ما  ونحوها  أما  األصداغ  يف  ونحوه  الورد  استعامل  من  العادة  به  جرت  كام  به  تزين 

 .(1)للنساء، فال جيب عىل الزوج، لكن إذا أحرضه هلا وجب عليها استعامله إذا طلب تزينها به

والنضوح   واملكحلة  كاملشط  الشعث  يزيل  ما  منها  هلا  يفرض  أنه  عىل  املالكية  ونص 

عليه وليس  رأسها،  وحناء  يدهيا    ودهنها  خضاب  وال  زعفران  وال  طيب  وال  ثياهبا،  صبغ 

 ورجليها، وليس عليه نضوح وال صباغ وال املشط وال املكحلة. 

قال الباجي: معنى هذا عندي أن ليس عليه من زينتها إال ما تسترض برتكها كالكحل  

لكحل نفسه،  واملشط باحلناء والدهن ملن اعتاد ذلك. والذي نفى ابن القاسم إنام هو املكحلة ال ا 

الدهن واحلناء ال    وعليه يلزمه ما متتشط به من  ، فتضمن القوالن أن الكحل يلزمه ال املكحلة

 .(2)آلة املشط

 
 . 4/93انظر:حاشية البجريمي:   (1)
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  تنظيف   يف   إليها   حيتاج  التي  التنظيف   آالت   توفري  الزوج   عىل   جيب ونص اإلمامية عىل أنه  

  واملرجع   التنظيف،  يف   الرئيسة  احلاجات  من  وغريها   الشعر   ومزيل  واملشط  كالصابون  البدن،

 . (1)زمان كل  بحسب والعادة العرف  فيه

 النوع الثالث: املسكن  

اتفق الفقهاء عىل أنه جيب عىل الزوج أن يوفر لزوجته املسكن الالئق هبا باملعروف، بل  

التمكي ال  وقع اإلمجاع عىل ذلك، وننبه هنا إىل أن كل الفقهاء متفقون عىل أن ذلك عىل سبيل 

التمليك، ومل نر من قال بخالف ذلك، قال زكريا األنصاري:)اعلم أن املسكن واخلادم إمتاع 

 (2)   يفوتان بميض الزمن بخالف غريمها، فإنه متليك ال يفوت به( 

  يف   إسكاهنا   جيوز  بل  له،  ملكاً   يكون  أن  املسكن  يف  يشرتط  وال)  الثاين:  الشهيدوقال  

  باملسكن، واملراد   بالتفرد  املطالبة  هلا   أن  متليك، والخيفى  ال  إمتاع  ألنه  اتفاقًا،  واملستأجر  املستعار

 غريها   معها   يسكن  ال   واحلجرة   الدار  هبا   يليق   فرد، فالتي  وبيت   وحجرة  دار  من  بحاهلا   يليق   ما   به

 فيها، وكذا   يسكن   أن   فله  املرافق   مفردة   حجرة   الدار  يف  كان   لو   لكن  رضاها،  بدون  واحدة   دار   يف

  له املفردة  البيوت هبا  يليق  متميزة، والتي واملرافق السفل يف وواحدة العلو يف واحدة أسكن لو

  واحد  بيت   يف  وغريها   املرأة  بي  وال  الرضتي،  بي  جيمع  واحدة، وال  دار  من  بيت  يف  يسكنها   أن

  (3)(بالرضا  إال  مطلقاً 

 عىل ذلك:  هبا استدلوا  ومن األدلة التي 

﴾)الطالق:  .1 ُوْجِدُكْم  ِمْن  َسَكنُتْم  َحْيُث  ِمْن  ُنوُهنَّ 
َأْسكِ  ﴿ تعاىل:  وجبت  6قوله  فإذا   ،)

 فللتي يف صلب النكاح أوىل.  ، السكنى للمطلقة

 
 ( 351/ 33) الكالم جواهر       ( 1) 

 .  4/391رشح البهجة:   (2)

 (457/ 9) الثاين الشهيد األفهام مسالك       ( 3) 
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﴾)النساء: .2 بِاملَْْعُروِف  وُهنَّ  َوَعارِشُ  ﴿ تعاىل:  اهلل  يف  19قال  يسكنها  أن  املعروف  ومن   ،)

 مسكن. 

 وحفظ املتاع.    ، واالستمتاع  ، ويف الترصف  ، سكن لالستتار عن العيونأهنا ال تستغني عن امل .3

 فجرى جمرى النفقة والكسوة.  ،أنه واجب هلا ملصلحتها يف الدوام .4

يمكن حرص الصفات التي حتدث عنها الفقهاء حول صفة بيت الزوجية يف الصفتي  و

 التاليتي عىل اختالف بينهم يف بعض فروعهام:

 حال الزوج: ـ أن تكون بحسب    1

 اختلف الفقهاء يف اعتبار حال الزوج يف النفقة عىل قولي: 

أن املعترب يف املسكن الرشعي للزوجة هو سعة الزوج وحال الزوجة، وهو قول    القول األول: 

وهو قول الشريازي من الشافعية، واستدلوا عىل ذلك بام    ، وأكثر احلنفية واإلمامية  املالكية واحلنابلة  

 ييل:  

ِمْن ُوْجِدُكْم ﴾)الطالق: قوله تع .1 ِمْن َحْيُث َسَكنُتْم  ُنوُهنَّ 
َأْسكِ وقوله تعاىل :﴿  ،(6اىل: ﴿ 

ِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه َفْلُينِفْق مِمَّا آَتاُه اهللَُّ اَل ُيَكلُِّف اهللَُّ نَ 
ْفًسا إِالَّ َما  لُِينِفْق ُذو َسَعة  ِمْن َسَعتِ

 فالزوجة أوىل.  ، اآليتان يف املطلقة( وهاتان 7آَتاَها ﴾)الطالق: 

وملا كان من    ، القياس عىل سائر النفقات باعتبار أن كال منهام حق مرتتب عىل عقد الزواج .2

 املعترب يف النفقة هو حال الزوجي، فكذلك السكنى. 

ألن    ، أن املعترب يف املسكن الرشعي هو حال الزوجة فقط، وهو قول الشافعية   القول الثاين: 

والرضر منهي    ، فال يمكنها إبداله، فإذا مل يعترب حاهلا فذلك إرضار هبا   ، زمة بمالزمة املسكن الزوجة مل 

ألهنا ال    ، عنه رشعا، أما النفقة فيمكنها إبداهلا، قال الرشبيني:)وال بد أن يكون املسكن يليق هبا عادة 

ألهنا    ،  حال الزوج والكسوة حيث روعي فيهام   بخالف النفقة   ، فروعي فيه جانبها   ، متلك االنتقال منه 

وينظر إىل ما يليق هبا من سعة أو    ، فإن مل تكن ممن يسكن اخلان أسكنت دارا أو حجرة  ، متلك إبداهلام 
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وُهنَّ لُِتَضيُِّقوا َعَلْيِهنَّ ﴾ )الطالق:   ، ضيق     ( 1)   (( 6قال تعاىل :﴿ َواَل ُتَضارُّ

 الرتجيح:  

ـ هو اعتبار حال الزوج، وهو ما نصت عليه   ـ كام ذكرنا سابقا  نرى أن األرجح يف املسألة 

املسلمي بأي  اآليات السالفة رصاحة، وهو ما تفرضه كذلك القواعد الرشعية التي تأبى التفريق بي  

 سبب من األسباب إال سبب التقوى. 

 ـ انفراد الزوجة بالسكنى:   2

الترصف فيه،   بالسكن، وهو أن يكون هلا مطلق  انفرادها  املرأة يف  الفقهاء عن حق  حتدث 

 : ( 2) ويمكن أن نحرص احلاالت التي يمكن أن يشرتك مع الزوجة فيها غريها يف احلاالت التالية 

 بي الزوجة ووالدي الزوج:   احلالة األوىل: اجلمع 

 اختلف الفقهاء يف حكم اجلمع بي الزوجة ووالدي الزوجة عىل قولي: 

ال جيوز اجلمع بي األبوين والزوجة يف مسكن واحد، وهو مذهب مجهور    القول األول: 

ولذلك يكون للزوجة االمتناع عن السكنى مع    واإلمامية،   الفقهاء من احلنفية والشافعية واحلنابلة 

 وليس ألحد جربها عىل ذلك.   ، ألن االنفراد بمسكن تأمن فيه عىل نفسها وماهلا حقها   ، واحد منهام 

ونص احلنفية عىل أنه لو كان يف الدار بيوت، ففرغ هلا بيتا، وجعل لبيتها غلقا عىل حدة، فليس  

 . ( 3) هلا أن تطالبه ببيت آخر 

وقد أوجبه اهلل    ، لك كام قال الزيلعي بأن )السكنى من كفايتها فتجب هلا كالنفقة وقد عللوا ذ 

 
 .  5/161مغني املحتاج:   (1)

الصنائع:     (2) العناية:4/23بدائع  النرية: 4/397،  اجلوهرة  القدير:2/86،  فتح  ،رد 4/397، 

واإلكليل:3/599املحتار: التاج  السبكي: 5/548،  فتاوى  ميارة:4/214،  رشح   ،1/275 ،

 .  4/395، منح اجلليل:4/189اخلريش:

 . 4/23بدائع الصنائع:   (3)
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ألهنا تترضر به فإهنا ال تأمن    ، وإذا أوجب حقا هلا ليس له أن يرشك غريها فيه   ، تعاىل مقرونا بالنفقة 

متاعها  ختتار   ، عىل  أن  إال  االستمتاع  ومن  زوجها  مع  املعارشة  عن  ذلك  رضيت    ، ويمنعها  ألهنا 

 ( 1)   نتقاص حقها( با 

فقد نصوا عىل عدم   ، التفريق بي الزوجة الرشيفة والوضيعة، وهو قول املالكية   القول الثاين: 

إال إذا كان يف اجلمع    ، وبجواز ذلك مع الزوجة الوضيعة   ، جواز اجلمع بي الزوجة الرشيفة والوالدين 

املرأة تكون هي وأهل زوجها يف    بي الوضيعة والوالدين رضر عليها، قال عبد امللك بن املاجشون يف 

دار واحدة، فتقول إن أهلك يؤذونني فأخرجهم عني أو أخرجني عنهم:)رب امرأة ال يكون هلا  

ذلك، لكون صداقها قليال، وتكون وضيعة القدر، ولعله أن يكون عىل ذلك تزوجها، ويف املنزل  

 ( 2) عىل احلق أبره أو أحنثه( سعة، فأما ذات القدر فال بد له أن يعزهلا، فإن حلف عن ذلك محل  

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة أن هذا احلق ثابت للمرأة بغض النظر عن نظر املجتمع لرشفها أو  

دناءهتا، ألن احلقوق الزوجية تقتيض العدالة، وهي تستلزم املعاملة الواحدة لكل الزوجات، إال إذا  

 رضيت الزوجة بإسقاط حقها. 

حقا للمرأة، فال شك فيه، بل نراه يف ظروف كثرية واجبا، ألن معظم املشاكل  أما كون هذا  

العائلية سببها تدخل األهل يف حياة الزوجي، فلذلك من سد الذريعة إغالق هذا الباب، وتوفري  

للتزين   فاملرأة قد حتتاج  بيت زوجها، ألن العرشة احلسنة تقتيض ذلك،  للزوجة يف  الكافية  احلرية 

كنها مع أهله يف بيت واحد حيرمها من حقها يف التزين، بل حيرم الزوج أيضا من حقه يف  لزوجها، وس 

 ذلك. 

أما اعتبار األعراف ذلك عقوقا، فهو من سوء الفهم ملعنى اإلحسان للوالدين، فاإلحسان ال  

 
 . 4/397وانظر: العناية: 3/560نصب الراية:   (1)

 .  2/513، حاشية الدسوقي:5/549، التاج واإلكليل: 4/188انظر: اخلريش:    (2)
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 يقتيض صريورة الولد رقيقا لرغبات والديه، بل هو مضبوط بضابط الطاعة يف املعروف. 

ك نستثني ما لو كان للزوج والدان كبريان حيتاجان للخدمة، وليس لدهيام غريه،  ولكنا مع ذل 

فإن الواجب عليه يف هذه احلالة أن حيسن هلام بخدمتهام، وال حيق للمرأة أن تطالبه باالنفراد بالسكن  

الته  ملا قد يؤدي إليه من ضياع حقهام، ويف هذه احلالة جيب عىل الزوج قبل الزواج أن خيرب زوجته بح 

 حتى يكون زواجها منه عن بينة. 

وقد اشتد يف هذا ابن حزم، واستدل لذلك بالنصوص الكثرية، قال ابن حزم:)إن كان األب  

واألم حمتاجي إىل رمحة االبن، أو االبنة الناكح، مل جيز لالبن وال لالبنة الرحيل، وال تضييع األبوين  

يكن باألب واألم رضورة إىل ذلك، فللزوج    أصال، وحقهام أوجب من حق الزوج والزوجة، فإن مل 

 ( 1)   إرحال امرأته حيث شاء مما ال رضر عليهام فيه( 

ونالحظ أن ابن حزم مل خيص بذلك االبن املتزوج وحده،، بل قال بفرضيته عىل املرأة املتزوجة  

 يِل َولَِوالَِدْيَك  نفسها، وقد استدل لذلك باآليات احلاثة عىل طاعة الوالدين، كقوله تعاىل: ﴿ َأْن اْشُكرْ 

الشكر هلام بالشكر له عز وجل، فافرتض اهلل    (، قال ابن حزم: فقد قرن تعاىل 14ِإيَلَّ املَِْصري﴾)لقامن: 

فلم   الكفر، ومن ضيعهام  إىل  يدعوانه  كافرين  كانا  باملعروف، وإن  األبوين  أن يصحب  عز وجل 

 يصحبهام يف الدنيا معروفا( 

الزوج السكنى مع  وهنا تعرض مسألة واقعية وهي أن املرأة عادة ترىض عند العقد برشط  

هذه احلالة  نرى أن األرجح يف  ، و ( 2) االنفراد بمسكن خاص هبا لكنها بعد الزواج تطالب ب   ، األبوين 

 
 .  10/331املحىل:   (1)

 : قولي  عىل ذلك يف الفقهاء اختلف       ( 2) 

 . الوالدين مع السكن من  الرضر أثبتت إذا إال املالكية، قول وهو ذلك، هلا  ليس: األول  القول 

  غري  يلزمه  ال  وقيل  احلنابلة،  قول  وهو  يلزمه،  قادرا  كان  وإن  طلبها،  إجابة  يلزمه   ال  عاجزا  كان  إن:  الثاين   القول 

 .. عليه رشطته ما 
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أن يبحث الزوجان عن حل وسط، يرضيهام مجيعا، وال يضيع حق أهله كام ذكرنا سابقا، ولكن إن  

أبت الزوجة، أو مل جيد الزوج لعرسه، فإن القواعد الرشعية تلزم الزوجة بالصرب، مع ثبوت حقها يف  

اخللع إن أرادت ذلك، ألن اخلطأ جاء من جهتها، أما مطالبتها بالتفريق بدون عوض للزوج ففيه  

 مرضة بالغة له. 

ال سيام إذا    ، عنه   وقد سئل ابن تيمية عن هذه املسألة، فأجاب: )ال جيب عليه ما هو عاجز 

وأحد    ، بل كان قادرا عىل مسكن آخر مل يكن هلا عند كثري من أهل العلم كاملك   ، رشطت الرضا بذلك 

فكيف إذا كان عاجزا، وليس هلا أن تفسخ النكاح    ، غري ما رشط هلا   ، القولي يف مذهب أمحد وغريمها 

  ، الفقري وهو عاجز عن غريه   وإن كان قادرا، فأما إذا كان ذلك للسكن ويصلح لسكنى  ، عند هؤالء 

 ( 1)   فليس هلا أن تفسخ بال نزاع بي الفقهاء( 

 احلالة الثانية: اجلمع بي الزوجة وأهلها: 

الزوج،   أنه ليس للزوجة أن تسكن أحدا من األهل غري ولدها من غري  الفقهاء عىل  اتفق 

وحق الزوج يف زوجته من إسكان    ، أو له حق االنتفاع به   ، ألن املنزل إما ملكه   ، وللزوج منعها من ذلك 

 فإذا ريض الزوج بسكنى أحد من أهلها معها فال يشء يف ذلك.    ، أقارهبا معها يسقط برضاه 

أما إذا كان املسكن ملكا هلام، أو كان هلا خاصة، فال جيوز للزوج منع أهلها من السكنى معها  

 إذا أرادت ذلك.  

 تريد إسكان ولدها من غري الزوج عىل قولي:   فيام لو كانت   وا اختلف و 

: ال جيوز هلا إسكانه إال برضا الزوج، فإن مل يرض فال جيوز هلا إسكانه معهام،  القول األول 

وعدم    ، والشافعية واحلنابلة، ومل يفرقوا بي علم الزوج بوجود ولد هلا وقت البناء   ، وهو قول احلنفية 

 . أو بي وجود حاضنة للولد أم ال   ، علمه 

بل نص الشافعية عىل أنه جيوز للزوج منع ولد الزوجة من الدخول إليها، إذا كانت ساكنة  

 
 .  3/97الفتاوى الكربى:   (1)
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بمحل يستحق منفعته، دون ما إذا كانت ساكنة بملكها، إن تربعت له بالسكنى فيه، ويستوي يف احلالة  

ناشزة، أما إن    بغري رضاه أثمت، وال تكون   األوىل ما لو كان الزوج املانع غائبا أم حارضا، فإن أدخلته 

أو قتله    ، كان إخراجه لغري املميز يرضه، فإنه يلزمه رفع األمر للقايض، فإن تعدى وأخرجه فكرسه 

 . ( 1) جان آخر أثم الزوج والضامن عىل اجلاين أو مالكه املقرص ألنه املبارش 

  ، ال جيوز للزوج أن يمنعها من إسكان ولدها من غريه إن كان يعلم به وقت البناء   القول الثاين: 

فإن كان ال يعلم به وله حاضن فليس للزوجة   ، حاضن له، وهو قول املالكية   وال   ، أو كان ال يعلم به 

 . ( 2) هم أن تسكنه معها عند 

 الرتجيح:  

ملراعاهتم حق الزوج باشرتاط  نرى أن األرجح يف املسألة هو التفصيل الذي ذكره املالكية،  

علمه قبل البناء حتى ال يكون زواجه مبنيا عىل الغرر، وحق االبن باشرتاط احلاضن له، وهو تفصيل  

 ال بد منه، وال يصح معه إطالق القول كام ذهب اجلمهور. 

وال نرى كذلك صحة ما نص عليه الشافعية من عدم إذن الزوج البن زوجته يف الدخول  

ابنها من زيارهتا، وأي مضارة أعظم من هذه املضارة، بل  عليها، فأي ر  إذا منع  عاية حلق الزوجة 

نعجب أن يقول مثل هذا من يعترب املضارة يف إنقاص لقمة من القوت، ثم ال يراها يف التفريق بي األم  

 وابنها. 

احلقوق   عن  التغايض  مع  املادية  احلقوق  يف  الفقهاء  بعض  مغاالة  هو  القول  هذا  وسبب 

عنوية، والنفسية، والتي قد تكون أهم من احلقوق املادية، وقد رأينا مراعاة الرشع هلذه احلقوق يف  امل 

 الفصل اخلاص بذلك. 

 اجلمع بي الزوجة وولد الزوج من غريها يف مسكن واحد:   احلالة الثالثة: 

 
 .  4/214الفتاوى الفقهية الكربى:   (1)

 .  1/275رشح ميارة:   (2)
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إذا كان كبريا يعرف أرسا  الزوج من غريها  الفقهاء عىل عدم جواز اجلمع بي ولد  ر  اتفق 

وهذا حق للزوجة فيسقط برضاها، أما    ، العالقات الزوجية، ألن السكنى معه فيها إرضار بالزوجة 

 إن كان الولد صغريا ال يعرف ذلك، فقد اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولي: 

وهو قول   ، وليس هلا احلق يف االمتناع من السكنى معه   ، : أن إسكانه معها جائز القول األول 

 احلنفية. 

: أن الزوجة ال جيوز هلا االمتناع من السكنى مع ولد زوجها من غريها إذا كانت  القول الثاين 

وكان له حاضنة فللزوجة احلق يف االمتناع من    ، تعلم به حال البناء، فإن كانت ال تعلم به عند البناء هبا 

 السكنى معه، وإن مل يكن لولد زوجها من غريها حاضنة غري أبيه فليس هلا االمتناع عن السكنى معه. 

 الرتجيح: 

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين ألن احلياة الزوجية ينبغي أن تبنى عىل الرصاحة  

 إن رأت بعد البناء ما حتس فيه بنوع من الغرر كان هلا احلق يف الرفض. املطلقة بي الزوجي، فلذلك  

 احلالة الرابعة: اجلمع بي زوجتي يف مسكن واحد لكل واحدة بيت فيه: 

ألن ذلك ليس من املعارشة    ، امرأتي يف مسكن واحد   اتفق الفقهاء عىل أنه ال جيوز اجلمع بي 

ى الشارع عنها، قال الكاساين: )لو أراد الزوج أن يسكنها  وألنه يؤدي إىل اخلصومة التي هن   ، باملعروف 

عليه أن يسكنها يف    ، مع رضهتا أو مع أمحائها، كأم الزوج وأخته وبنته من غريها وأقاربه فأبت ذلك 

ألهنن ربام يؤذينها ويرضرن هبا يف املساكنة وإباؤها دليل األذى والرضر، وألنه حيتاج إىل    ، منزل مفرد 

   ( 1)   رشها يف أي وقت يتفق وال يمكنه ذلك إذا كان معهام ثالث( أن جيامعها ويعا 

وأما اجلمع بينهام يف دار لكل واحدة من الزوجتي بيت فيها فذهب إىل جواز ذلك مجهور  

وال يشرتط رضامها يف اجلمع   ، وغلق يغلق به   ، الفقهاء، برشط أن يكون لكل بيت مرافقه اخلاصة به 

 
 . 4/23بدائع الصنائع:   (1)
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 .  ( 1) بينهام 

الفقهاء يف هذا احلكم هل هو حق خالص للمرأة يسقط برضاها، أم أنه واجب  وقد اختلف  

 رشعي عىل قولي: 

إن منع اجلمع بي امرأتي يف مسكن واحد حق خالص هلام فيسقط برضامها،   القول األول: 

 وهو قول اجلمهور. 

من  : أن هذا احلق ال يسقط ولو رضيت الزوجة به، وهو قول ابن عبد السالم  القول الثاين 

 املالكية. 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو اجلمع بي القولي، مع وضع كل قول حلالة خاصة، ففي احلالة  

العادية، يكون هذا حقا للمرأة جيوز أن تتنازل عنه، فتسكن مع رضاهتا مسكنا واحدا، أما إذا خيش  

بل يصبح واجبا لعدم استقامة احلياة  الزوج الفتنة بي رضاته فإن هذا ال يصري حقا قد يتنازلن عنه،  

 الزوجية بدونه. 

 النوع الرابع: اخلادم 

 : ( 2) ويتعلق به املسائل التالية 

 حق الزوجة يف اخلادم: 

 اختلف الفقهاء يف اعتبار اخلادم من حقوق الزوجة عىل زوجها، عىل قولي: 

 
أبي منه أو كرهته      (1) فإن  الدار إال برضامها،  بينهام يف هذه  أنه ال جيوز اجلمع  املالكية، إىل  وذهب بعض 

 .  اجلمع بينهامإحدامها فال يصح 

، فتح  2/510، حاشية الدسوقيك  4/186، اخلريش:  1/266، رشح ميارة:5/546التاج واإلكليل:     (2)

املالك:   املحتاج:  2/84العيل  املحتاج:  8/316، ختفة  العناية:  5/162، مغني  النرية: 4/387،  ، اجلوهرة 

 .  4/387، فتح القديرك 2/86
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ابن حزم، قال  : ال جيب عىل الزوج أن ينفق عىل خادم لزوجته، وهو قول  القول األول 

  يف املحىل:)ليس عىل الزوج أن ينفق عىل خادم لزوجته، ولو أنه ابن اخلليفة وهي بنت خليفة، 

مهيأ ممكنا لألكل، غدوة وعشية، وبمن يكفيها   ، إنام عليه أن يقوم هلا بمن يأتيها بالطعام واملاء

كذلك بكسوهتا  يأتيها  أن  وعليه  والفرش،  الكنس  من  العمل  ص   ،مجيع  هذه  الرزق  ألن  فة 

 ( 1)  والكسوة(

فهو ظلم وجور،    ،واستدل عىل ذلك بأنه )مل يأت نص قط بإجياب نفقة خادمها عليه

والطبخ العجي  كلفها  من  تناقض   ،وأما  فقد  وخياطتها  كسوهتا  حياكة  يكلفها  وظهر    ، ومل 

 خطؤه( 

لنفسها ولزوجها، وهو ما سنراه   الزوجة  قوله بوجوب خدمة  مبني كذلك عىل  وهو 

 . الحقا 

: إن اخلادم من حقوق الزوجة عىل زوجها، وأنه من مكمالت النفقة، وهو  القول الثاين 

 قول مجهور العلامء عىل اختالف بينهم يف بعض التفاصيل والفروع. 

التي ال يليق هبا خدمة نفسها، بأن   وقد اتفقوا عىل أنه جيب عىل الزوج إخدام زوجته 

لكون هذا من حقها يف املعارشة باملعروف    ،أو كانت من ذوي األقدار  ،كانت ختدم يف بيت أبيها 

وُهنَّ بِاملَْْعُروِف ﴾)النساء: تعاىل: املأمور هبا يف قوله   (، وألن هذا من كفايتها ومما  19﴿ َوَعارِشُ

 حيتاج إليه يف الدوام فأشبه النفقة. 

املريضة  للزوجة  الزوج  أن اإلخدام جيب عىل  بعاهة ال  وا  ، واتفقوا كذلك عىل  ملصابة 

 ألن مثل هذه ال تستغني عن اخلدمة.   ، وإن كانت ممن ال خيدم مثلها   ، تستطيع معها خدمة نفسها 

املريضة مطلقا وغريها إن   الزوج ولو معرسا يلزمه إخدام  الشافعية عىل أن  وقد نص 

خدام  خدمت يف بيت أبيها، واختلفوا يف املجنونة، هل هي كاملريضة أو ال، وحينئذ لو احتيج إل 

 
 .  9/251املحىل:   (1)
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املجنونة، ومل تندفع حاجتها إال بالزوج اجته أن للسلطان تزوجيها حلاجة اخلدمة، إن جعلناها 

 .(1)كاملريضة، أو إن كانت ختدم لوجوب خدمتها عىل الزوج

أو    ،إن كانت ممن ال خيدم  ،وقد نص احلنفية عىل أنه إذا امتنعت املرأة عن الطحن واخلبز 

وإال بأن كانت ممن ختدم نفسها وتقدر عىل ذلك ال جيب    ،بطعام مهيأ  كان هبا علة فعليه أن يأتيها 

قسم األعامل    ألنه    ، لوجوبه عليها ديانة ولو رشيفة  ، وال جيوز هلا أخذ األجرة عىل ذلك  ، عليه

وأعامل الداخل عىل فاطمة، مع أهنا سيدة نساء    ،فجعل أعامل اخلارج عىل عيل   ،بي عيل وفاطمة

 ا خادم فعىل الزوج نفقته. العاملي فإن كان هل

  البلد،   عادة   يف   أنفسهن  خيدمن  ال   اللوايت :  أحدمها :  يصنف  النساء أن  ونص اإلمامية عىل  

 الزوج  عىل   وجب  منهن  الزوجة   كانت  فإن.  اخلدمة   عىل   قدرن  وإن   خيدمهن  من  هلن  يكون  بل

 يكون  أن  بي   هلذه  اإلخدام  وجوب   يف   فرق  وال .  هبا   املأمور   باملعروف   املعارشة  من  ألنه   إخدامها،

  باالنتقال  ترتفع  أن   دون   أبيها   بيت  يف   املرأة   بحال   واالعتبار.  وعبدا  حرا   ومعرسا،   مورسا  الزوج 

  خادم   من  أكثر  جيب  وال.  خادم  هلا   يكون  أن  االنتقال  بسبب  بحاهلا   ويليق  زوجها،  بيت  إىل

  بخادمي   ختدم  ممن  كانت  فإن  أبيها،  بيت  يف  عادهتا   اعتبار  وحيتمل.  به   الكفاية  حلصول  واحد،

  إياها،   اخلادم  متليك  يلزمه  وال .  باملعروف  املعارشة  من  ألنه  العدد،  بذلك  إخدامها   وجب  وأكثر

  التي   عىل   باإلنفاق  أو   ختدمها،  له   مملوكة   بنصب  أو  مستأجرة،  أمة  أو  بحرة،   إخدامها   الواجب  بل

 .  هلا   حمرما  أو صبيا  أو امرأة إال اخلادم  يكون   أن جيوز  وال. أمة أو  حرة من  معها  محلتها 

  إىل   حتتاج  أن   إال  إخدامها   جيب   فال  العادة،   يف   أنفسهن  خيدمن  اللوايت :  الثاين   والصنف 

  بل   واحد  يف  اذه  ينحرص  وال  ويمرضها،  خيدمها   من  إقامة   الزوج  فعىل   زمانة،  أو  ملرض  اخلدمة

  إىل  حموج   عذر  هلا   يكن   مل  وإن .  وأمة  حرة  الزوجة   تكون  أن   بي   هاهنا   فرق   وال .  احلاجة  بحسب 

 
 .  7/286حتفة املحتاج:   (1)
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 . (1)  داره دخول  من  منعه فله بامهلا  خادمأ  تتخذ  أن أرادت   ولو. اإلخدام  عليه فليس  اخلدمة

 الرتجيح: 

الرجل   املسألة هو عدم ورود أي دليل رصيح يف وجوب إخدام  نرى أن األرجح يف 

التي قد حيسن هبا الرجل    الرفاهيةلزوجته، وال دليل يدل عليه من املصالح الرشعية، بل هو من  

إىل زوجته، وتكون مستحبة بذلك، وقد يكون من الرتف الذي تضيع بموجبه احلقوق وتقع  

 احلرمات فيحرم بسبب ذلك. 

توجيهه   من  أكثر  احلرمة  إىل  القول  يوجه  ربام  نراه  ما  أو  الواقع  يف  عنه  نسمع  وما 

تتهم يف عرضها، والزوجة ترتبع يف بيتها، لالستحباب، فاخلادم هتان، وقد يستعىل عليها، وقد  

كسلطانة عىل عرشها، تأمر وتنهى، وال تنشغل بغري زينتها، وبغري أخالق الرتف التي زاد فيها 

 استخدامها للخدم، فهي رعناء كسول مستعلية متكربة. 

وقد ترمي بأوالدها إىل اخلادم تطعمهم، وتسقيهم، وتربيهم كام تشاء، فال يعرفون إذا  

 .(2) أما هلم غري اخلادم، أما أمهم فهم منشغلة عنهم بنفسها أو ترفها  شبوا

 
 (454/ 9) الثاين الشهيد األفهام مسالك       ( 1) 

فللخدم ـ عىل حسب ما نرى يف الواقع، وعىل حسب ما تدل اإلحصائيات ـ تأثري كبري عىل األبعاد التي      (2)

 جاء الرشع لرتسيخها يف نفس النش املؤمن الصالح، وكأمثلة عىل ذلك: 

اإليامنية:   الرتبية  )عىل  أن  اخلليجية  الدول  إحدى  يف  امليدانية  الدراسات  إحدى  غري  %75  -  60أفادت   )

( منهن %50( منهن يامرسن طقوسهن الدينية، ونسبة كبرية منهن وثنيات، كام أن )%97.5مسلامت، وأن )

 الدين والعقيدة. ( منهن يكلمن األوالد يف قضايا %25يقمن باإلرشاف الكامل عىل األطفال وأن )

دواعي  من  العظيمة  الزوابع  هلذه  يتعرض  وهو  وقوية،  سليمة  إيامنية  تربية  يرتبى  أن  للطفل  يتسنى  فكيف 

 االنحراف.

( من اخلادمات )املربيات( جئن من جمتمعات  %58.6أثبتت الدراسات امليدانية أن )عىل الرتبية األخالقية:  

الزواج، فال يتورعن عن االختالط بالرجال، وال مانع لدهين من تناول اخلمر حتبذ إقامة العالقات اجلنسية قبل  
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( منهن مل يسبق %42.4( منهن ال تزيد أعامرهن عن العرشين، و)%68.3والسجائر، واألغرب من ذلك أن ) 

 له الزواج. 

ن جئن ( منه%36.2( منهن حيبذن ممارسة اجلنس قبل الزواج، و)%58.6ويف دراسة ُأخرى دّلت عىل أن )

( % 14( منهن جئن من جمتمعات تتناول اخلمور بصورة عادية، و)%43من جمتمعات تتناول أطعمة حمرمة، و)

التي يعملن هبا و) البيوت  )الرجال( يف  ( منهن يرشحن ألطفاهلن عن %51.18منهن يستقبلن أصدقائهن 

 حياة األطفال يف جمتمعاهتن. 

خمتلفة يف ثقافتها ولغتها، وهي نفسها قد تكون ضائعة بي ثقافتي،    فاملربية أتت من جمتمعاتعىل البعد املعريف:  

حائرة بي نظامي، فال هي جتيد اللغة العربية حتى تنقل ثقافتنا العربية اإلسالمية للطفل، وال هي تستطيع نقل 

 ثقافتها األجنبية والنتيجة عزلة عن ثقافته.

كام هو احلال يف    -ناء حسب قناعاهتم، فهي إن كانت مثقفة  وال شك أن اخلادمات واملربيات حياولن تنشئة األب

فإهنا تؤثر يف األطفال أكثر من والدهيم إلنشغال الوالدين وختليهام عن مهمة الرتبية للخادمة   -األرس الغنية  

إلقناع  مقدرة عىل ا  -يف تلك األرس    -)املربية(، بدعوى أهنا مثقفة ومتخصصة يف الرتبية، كام أن هلؤالء املربيات  

 والتأثري عىل الوالدين، فضالً عن األبناء.

األطفال  مالبس  ختتار  التي  هي  فاملربية  املسلمة،  البيوت  إىل  اإلسالمية  غري  املفاهيم  عدوى  تنقل  وبالتايل 

 وبخاصة البنات، وهي التي تؤثر عليهن يف نظرهتن إىل احلجاب واألزياء، وغري ذلك من اآلداب واألخالق.

اللغة، فمن املعلوم أن املربية تالزم الطفل يف مرحلة نموه األوىل   زيادة عىل هذا، فإن هلا تأثريها اخلطري عىل 

والتي يكتسب فيها اللغة، ومن البدهيي أن الطفل يلتقط منها ما يسمعه من ألفاظ، فيها من العربية الركيكة، 

 و الطفل اللغوي، إذ يضطر إىل حماكاهتا. واإلنجليزية الركيكة، واألوردو وغري ذلك، مما يعترب حاجًزا يعّوق نم

( الدراسات عىل أن  العربية، ويف  %8وقد دّلت  باللغة  إملام  املربيات يف بعض دول اخلليج هلن  ( من جمموعة 

( من أطفال األرس الغنية يقلدون املربيات يف اللهجة، وأكثر %25( فقط، وأن )%6.2بعض الدول األخرى )

 ة أجنبية، ويتعرضون ملضايقات من أقراهنم بسبب ذلك. ( منهم تشوب لغتهم لغ%40من )

التي يفرزها هذا املرض الداخيل الُعضال عىل املجتمع اخلليجي، خاصة،  وبسبب هذه اآلثار السلبية السيئة 

االجتامعية يف   والشؤون  العمل  إىل جملس وزراء  كتاب  توجيه  إىل  اخلليج  العريب لدول  الرتبية  سارع مكتب 

م( والذي نظم بدوره ندوة علمية حول أثر 1982اخلليجية يف دورته الرابعة بالرياض )يناير  الدول العربية  
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وكل هذا وغريه ـ وإن كنا ال نقول بتعميمه ـ يميل بالقول إىل التحريم أكثر مما يميل به  

   إىل االستحباب. 

أما املوضع الوحيد الذي نراه لالستخدام، فهو أن تكون املرأة مريضة أو هلا أشغال حتول  

وب تلبي  بينها  بخادم  إليها  أن حيسن  لزوجها  يمكن  فحينئذ  بيتها،  لوظائف  األكمل  األداء  ي 

عنه   ترصفها  ال  اهتامما  ببيتها  املرأة  اهتامم  بقاء  رضورة  مع  بيتها،  شأن  وتصلح  حاجتها 

 الصوراف. 

املورسة   أو  والدنية  الرشيفة  بي  ذلك  يف  التفريق  من  وغريهم  املالكية  ذكره  ما  أما 

وهنا من قوم خيدمون أنفسهم أوال خيدمون، فكل ذلك توجيهات وخترجيات ال  واملعرسة، أو ك 

دليل عليها، ربام تتحكم فيها األعراف أكثر من حتكم النصوص، واألصول الرشعية تنفيها بل  

حتذر منها، فمن اخلطأ العظيم التفريق بي مسلمتي يف بيت واحد ألن إحدامها مورسة أو رشيفة  

 ية.  واألخرى معرسة أو دن

 إخدام املعرس: 

االتفاقات الفقهية السابقة ختص الزوج املورس، أما إن كان الزوج معرسا، فقد اختلفت  

 آراء الفقهاء يف ذلك عىل قولي:

: إن وجوب اإلخدام عىل الزوج املورس فقط، أما إذا كان الزوج معرسا فال  القول األول 

واملالكية واحلنابلة، وجيب عىل الزوجة يف هذه احلالة أن جيب عليه اإلخدام، وهو قول احلنفية 

واستدلوا عىل ذلك بام   وعىل الزوج أن يكفيها األعامل اخلارجية،   ، ختدم نفسها اخلدمة الداخلية

 ييل:  

ِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه َفْلُينِفْق مِمَّا آَتاُه اهللَُّ اَل ُيَكلِّ  .1
ُف  قوله تعاىل:﴿ لُِينِفْق ُذو َسَعة  ِمْن َسَعتِ

 
املربيات األجنبيات عىل تقاليد األرسة املسلمة يف منطقة اخلليج، ناقشت املخاطر النامجة عن اآلثار االجتامعية 

 .والدينية والثقافية والرتبوية للمربيات األجنبيات عىل املجتمع اإلسالمي
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 ( وهذا معرس مل يؤته شيئا فال يكلف بيشء. 7اهللَُّ َنْفًسا إاِلَّ َما آَتاَها ﴾)الطالق:

  ،   فجعل أعامل اخلارج عىل عيل   ،ما   وبي فاطمة  ،  قسم األعامل بي عيل   أن النبي   .2

 وأعامل الداخل عىل فاطمة ا. 

 أن الرضر ال يزال بالرضر.  .3

الثاين  كان  القول  ولو  نفسها،  خيدم  ال  ممن  كانت  إذا  بخادم  يأتيها  أن  عليه  أنَّه جيب   :

معرسًا، وإال فال جيب عليه إال إذا كانت مريضة أو هرمة وإن مل تكن ممن خيدم عادة، وهو قول  

 . واإلمامية افعيةالش

 الرتجيح: 

يكلف من   املعرس ال  الزوج  أن  بناء عىل  األول  القول  هو  املسألة  األرجح يف  أن  نرى 

النفقات الرضورية إال حسب طاقته، فكيف هبذا النوع، وهو من الكامليات التي تستغني عنها 

 نيها عن اخلادم.  املرأة حاليا خاصة مع توفر الكثري من الوسائل التي قد تستخدمها املرأة وتغ

 خدمة الزوج لزوجته بدل اخلادم: 

 اختلف الفقهاء فيام لو ريض الزوج بخدمة زوجته ليسقط مؤونة اخلادم عىل قولي: 

األول  والشافعية يف  القول  احلنفية  قول  ذلك، وهو  قبول  يلزمها  ذلك، وال  له  ليس   :

ا لكون زوجها خادما  األصح عندهم واحلنابلة يف الراجح عندهم، ألن يف هذا غضاضة عليه

 هلا وتعري به. 

منه يستحي  فيام ال  أن خيدم زوجته  للزوج  أن  الشافعية  الثوب  ، ويرى بعض    ، كغسل 

ومحله    ،وكنس البيت والطبخ دون ما يرجع إىل خدمة نفسها كصب املاء عىل يدها   ، واستقاء املاء 

 إىل املستحم ونحومها. 
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الثاين  أن خيدم زوجته  القول  للرجل  إن  به:  الرضا  املالكية    ،بنفسه ويلزمها  وهو قول 

 وأحد األقوال عند الشافعية واحلنابلة، ألن الكفاية حتصل هبذا.  (1)واإلمامية

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين، ألن الغاية هو حصول اخلدمة التي حتتاجها،  

ك مهانة فهو بعد عن السنة املطهرة،  بغض النظر عن الطريقة التي حصلت هبا، أما اعتبار ذل

 وال ينبغي للفقهاء أن يشجعوا مثل هذه املرأة املتعالية عليه. 

يصنع يف بيته، قالت:كان يكون يف مهنة    فعن األسود قال سألت عائشة: ما كان النبي  

أهله تعني خدمة أهله فإذا حرضت الصالة خرج إىل الصالة، وأجابت يف رواية أخرى بقوهلا:  

 يصنع أحدكم خيصف نعله ويرقع ثوبه(، ويف وراية أخرى:)كان برشا من البرش يفيل ثوبه  )كام

 ( 2) وحيلب شاته وخيدم نفسه(، ويف رواية )وكان يعمل ما يعمل الرجال يف بيوهتم(

التي تعلموها من رسول اهلل  السلف  وهذه الرواية األخرية دليل عىل أن ذلك كان سنة  

  أما اختاذ اخلدم واحلشم فهو سنة األكارسة والقيارصة، وما دب الضعف يف هذه األمة إال ،

 بسبب املبالغة يف ذلك. 

جاء إلصالح   فالرشع  والتبديل،  بالتغيري  اهلل  دين  يف  تتدخل  أن  لألعراف  ينبغي  فال 

الفقهاء   معه  وخيضع  الرشع  ليخضع  ال  وتوجيهه،  بحجة  العرف  الغابرة  األمم  ملوروثات 

 املعروف، واحرتام العرف. 

 طلب الزوجة أجرة اخلادم: 

 
  خدمت  وإال  وجب  اإلخدام   ذوي  من   كانت  فإن  عادهتا،  إىل  اإلخدام  يف   ويرجع: )احليل  قال املحقق         ( 1) 

 أو خادم، ابتياع وبي خادم، هلا  كان إن  خادمها  عىل اإلنفاق بي ، باخليار فالزوج اخلدمة، وجبت وإذا.  نفسها 

 . 18/ 4:   اإلسالم التخيري( )رشائع هلا  وليس.  بنفسه هلا  اخلدمة أو استئجارها،

 ،وغريمها. 6/106، أمحد:5/2052انظر روايات احلديث يف :البخاري:   (2)
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نص الفقهاء عىل أن الزوجة لو رضيت بخدمة نفسها، وطلبت األجرة أو نفقة اخلادم  

يلزمه قبول ذلك  توفريها عىل حقوقه وترفيهها   ،ال  يفوت بخدمتها   ،ألن يف إخدامها  وذلك 

جرة عىل ذلك ألخذهتا عىل عمل واجب عليها فكان فيه معنى  وألهنا لو أخذت األ   ، لنفسها 

 الرشوة. 

  ولو .    إجابتها   جتب   مل   اخلادم   نفقة  ويل   نفيس   أخدم   أنا :  قالت   ولو :)احليل   العالمة   قال 

 ( 1)  (اخلادم نفقة وال باألجرة  املطالبة هلا  يكن  مل  باخلدمة،  تربعت 

  اخلادم   تعيي  ألن  ذلك؛  هلا   يكن  مل  إنام: )  احليل   املحقق  كالم  عىل   معلقاً   الثاين   الشهيد  وقال

  يرىض   ال  أن  وله  مرتبتها،  يسقط  ذلك   وألن  إليه؛  تعيينه   يف  فريجع  عليه،  احلق  ألن  إليها؛   ال  إليه،

  رضيت   وإن   به   اليرىض  أن   فله   ،   صحيح   وغرض   حق  رفعتها   يف   وله   مبتذلة،   تصري  ألهنا   به

  نفقة   وال   هلا   أجرة   فال  متربعة،   كانت  إذنه   غري  من  باخلدمة  بادرت  فإن  وحينئذ    . حقها   بإسقاط

 (2)(اخلدمة  بسبب  زائدة

 صفات اخلادم: 

  ، أو صبيا مميزا مل يبلغ احللم ، نص الفقهاء عىل أنه جيب أن يكون اخلادم إما امرأة مسلمة

حيل له النظر  ، واتفقوا عىل أنه ال جيوز أن يكون رجال كبريا ممن ال  ، أو حمرما للزوجة املخدومة

 .(3)ألن اخلادم يلزم املخدوم يف غالب أحواله فال يسلم من النظر ،إليها 

ونصوا عىل جواز خدمة املمسوح الذي ال يقرب النساء، وهي إباحة عجيبة لعدم الدليل  

باخلصيان  النساء  خلوه  ذلك:)حيرم  يف  الفقهاء  ذكره  ما  إىل  مشريا  عقيل  ابن  قال  عليها، 

غاي إذ  االستمتاع واملجبوبي  إلمكان  ذلك  يمنع  وال  ضعفه،  أو  العضو  عدم  فيهم  جتد  ما  ة 

 
   . 19/ 4 اإلسالم: رشائع  (1)

 . 458/ 9 األفهام: مسالك  (2)

 .  5/162مغني املحتاج:   (3)
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يساحق،   واملجبوب  الفحل،  قرع  يقرع  واخلىص  واالعتناق،  واللمس  القبلة  من  بحسبهم 

ومعلوم أن النساء لو عرض فيهن حب السحاق، ومنعنا خلوة بعضهن ببعض، فأوىل أن يمنع 

 (1) خلوة من هو يف األصل عىل شهوته للنساء( 

عىل   مسلمة  المرأة  خادما  تكون  أن  جيوز  هل  الذمية،  املرأة  يف  الفقهاء  اختلف  وقد 

 :(2)قولي

: عدم جواز ذلك، وهو قول احلنفية والشافعية واحلنابلة يف أحد الوجهي،  القول األول 

 واستدلوا عىل ذلك بام ييل:  

 أنه ال تؤمن عداوهتا الدينية.  .1

﴿ َواَل ُيْبِديَن ِزينََتُهنَّ إِالَّ لُِبُعوَلتِِهنَّ َأْو آَبائِِهنَّ  تعاىل: لقوله    ، أن نظر الذمية إىل املسلمة حرام .2

 ُبُعوَلتِِهنَّ َأْو إِْخَواهِنِنَّ َأْو َبنِي إِْخَواهِنِنَّ أَ 
ِ
 ُبُعوَلتِِهنَّ َأْو َأْبنَائِِهنَّ َأْو َأْبنَاء

ِ
ْو َبنِي َأَخَواهِتِنَّ  َأْو آَباء

 (، والعلة يف ذلك أهنا ربام حتكيها للكافر.31لنور:)ا َأْو نَِسائِِهنَّ ﴾ 

 أن الذمية ال تتعفف من النجاسة.  .3

ألن    ،: جيوز أن ختدم الذمية املرأة املسلمة، وهو الوجه اآلخر عند احلنابلةالقول الثاين 

 نظرها إىل املسلمة عندهم جائز.

 الرتجيح: 

األو القول  هو  الرضورة  حال  يف  املسألة  يف  األرجح  أن  التي  نرى  لالعتبارات  ال  ل، 

الفقريات   املسلامت  املسلمي عن استخدام  نراه يف عرصنا من رغبة  ملا  ذكرها أصحابه، وإنام 

تورع هؤالء   ذلك عدم  زيادة عىل  كيلة،  أحشفا وسوء  يقال:  كام  أجانب، وهذا  واختاذ خدم 

 األجانب الكافرات عن احلرام.

 
 .  3/278بدائع الفوائد:   (1)

 .  3/428أسنى املطالب:   (2)



 
229 

وال يأكل    مؤمنا   إال  تصاحب  الحث عىل اختيار الصاحب فقال: )  ثم إن الرسول  

تقي( إال  خيالل((1)  طعامك  من  أحدكم  فلينظر  خليله  دين  عىل  وقال:)الرجل  فكيف   (2)   ، 

باهلل ورسوله،   يكفر  من  بيته  بل يف جوف  اخلارج،  يصاحب ال يف  أن  هذا  بعد  مسلم  يرىض 

 .رهبا وال نبيها وكيف ترىض مسلمة لولدها أن تربيه من ال تعرف 

ثم إن اخلطر ال يتوقف عىل األفراد أو األرسة وحدها، بل يعم املصلحة العامة، فمن  

تجسس عىل املسلمي، أو يفسد أخالقهم أو ينرش  يضمن أن ال يندس بي هؤالء اخلدم من ي

 األمراض بينهم، وهل ما حصل يف التاريخ ال يكفي لالعتبار بذلك؟

 أما ما ذكره الفقهاء من اعتبارات فهي ضئيلة جدا بجنب هذه االعتبارات.  

 تعدد اخلادم:  

 اختلف الفقهاء يف إلزام الزوج بأكثر من خادم عىل قولي: 

يلزمه أكثر من خادم واحد  : القول األول  العلامء من احلنفية    ،أنه ال  وهو قول مجهور 

 ، ألن املستحق خدمتها يف نفسها وحيصل ذلك بخادم واحد. واإلمامية  والشافعية واحلنابلة

خادمي أو أكثر فلها ذلك، وهو قول    ، : أنه إذا كان حاهلا ومنصبها يقتيضالقول الثاين 

 املالكية وأيب يوسف من احلنفية.

  ، قال أبو يوسف: إن املرأة إذا كانت غنية وزفت إليه بخدم كثري استحقت نفقة اجلميع

فعىل الزوج أن ينفق عىل من ال بد  ،وكذلك إذا كانت ممن جيل مقدارها عن خدمة خادم واحد

 .(3)أو االثني أو أكثر من ذلك ، منه من اخلدم ممن هو أكثر من اخلادم الواحد

 
 .  4/600، الرتمذي:4/259، أبو داود:  2/314ابن حبان:    (1)

الرتمذي:     (2)  غريب،  حسن  حديث  الرتمذي:هذا  داود:4/589قال  أبو  أمحد:  4/259،   ،2/303  ،

 .4/189احلاكم:

 .  4/389، العناية رشح اهلداية:4/389فتح القدير:   (3)
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 الرتجيح: 

األرجح يف املسألة، ويف حال الرضورة التي تستدعي ذلك االكتفاء من اخلدم  نرى أن  

بام متس احلاجة إليه، واخلادم الواحدة تكفي لذلك، وال بأس أن تكون هناك للرضورة ممرضة  

يعترب مؤدهيا خادما  فيه املسؤوليات، وال  أو معلمة ألوالدها، وغري ذلك مما حتدد  لعالجها، 

 بمعنى الكلمة. 

ا ذكره املالكية وأبو يوسف، ففيه بعد، ألن الغرض من هذا الكم من اخلدم الكثري  أما م

ليس احلاجة وإنام الفخر والتعايل، ويكفي يف النهي عليه ما ورد من النصوص يف ذلك، ولسنا  

ندري كيف أصبح العرف سائدا يف مثل هذا والرشع معزوال، مع أن القرآن الكريم نص عىل 

ف من الدنيا كقارون الذي ذمه اهلل تعاىل بقوله:﴿ َفَخَرَج َعىَل َقْوِمِه يِف  أن ذلك شأن أهل الرت 

عىل البغال الشهب،    راكبا   (، وكان من زينته كام يذكر ابن كثري: أنه كان79: ِزينَتِِه﴾)القصص

، فأي فارق بي هذا وبني ما قال أبو يوسف،رمحه  (1) وعليه وعىل خدمه ثياب األرجوان املصبغة

 اهلل.

ما األدلة عىل حتريم اخليالء والفخر، فهي مما ال يمكن استيعابه هنا، وال نرى مقصدا  أ

من كل ذلك اخلدم الذي ذكره أصحاب القول الثاين إال الفخر واخليالء، فأي فرق يف احلاجات  

أو يف اخلدمات بي ذات املنصب الرفيع، وذات املنصب الوضيع إن صحت هذه التفرقة التي  

 هبا من سلطان.  ما أنزل اهلل

 تبديل اخلادم: 

الذي محلته معها  الزوج خادمها  تبديل  الفقهاء يف جواز  إياه بعد    ،اختلف  أو أخدمها 

 إلفها إياه عىل قولي: 

 
 .  3/402ابن كثري:   (1)
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أو ترضر بوجوده،    ،أو خيانة  ،: عدم جواز ذلك له، إال إن ظهرت منه ريبةالقول األول 

أو    ، أو خيانة  ، ية، أما إذا ظهرت منه ريبةوهو قول مجهور الفقهاء من املالكية واحلنفية والشافع

  ، واإلتيان بخادم أمي   ، ترضر منه بأن كان خيتلس من ثمن ما يشرتيه أو أمتعة بيته فله اإلبدال

وال يتوقف هذا عىل رضاها إال أن احلنفية يرون أن هذا إذا مل تستبدل غريه به، واستدلوا عىل 

 ذلك بام ييل:  

 ترضرها بقطع املألوف.  .1

 الذي جييء به الزوج بدل خادمها.   أهنا قد ال تتهيأ هلا اخلدمة باخلادم .2

للخدمة، وهو  : أن للزوج إبدال خادم آخر بخادمها إذا أتاها بمن يصلح  القول الثاين 

 قول احلنابلة، ألن تعيي اخلادم إليه وليس إليها. 

 الرتجيح: 

نرى أن األرجح يف املسألة هو قول بي القولي، فال حيق ألحدمها الترصف يف مثل هذا  

القولي فقد راعيا مصلحة طرف من األطراف وأمهال مصلحة   أما كال  دون مشورة اآلخر، 

 اعي كل املصالح. الطرف اآلخر، والرشع إنام جاء لري

فمن املفاسد التي قد حتدث عىل األخذ بالقول الثاين ما ذكره أصحاب القول األول،  

وهي مفاسد حقيقية مراعاة حلقوق املرأة النفسية التي دل عليها النهي عن املضارة، فمن الرضر  

 الكبري تبديل امرأة تألفها بامرأة قد تؤذهيا ولو بمجرد وجودها.

الت املفاسد  إىل  أما  الرجل قد يرى يف اخلادم ما يدعوه  القول األول، فإن  ينتجها  ي قد 

تبديلها، ثم ال يستطيع أن يفصح بذلك، وتلزمه الزوجة بقبوهلا، فيقع احلرج للزوج يف هذا 

 القول كام وقع مع املرأة يف القول اآلخر. 
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ما دام يف  وسبب هذا هو قرص النظر عىل اعتبار اخلادم حقا للزوجة أو للزوج، مع أنه  

البيت يكون حقا لكليهام، فكالمها تصله منافعه وتصيبه مضاره، لذلك كان تعيينه مرتبطا هبام  

 مجيعا. 

 حق املرأة يف املؤنسة: 

يف وجوب    (1) مما قد يلحق بحق املرأة يف اخلادم، حقها يف املؤنسة، وقد اختلف الفقهاء

إتيان الرجل بمؤنسة لزوجته إذا دعت احلاجة إىل ذلك، كخوف مكاهنا، أو خوفها عىل نفسها 

 من عدو يرتبص هبا عىل قولي:

: إن املؤنسة واجبة للزوجة عىل زوجها عندما تدعو احلاجة إىل ذلك، وهو  القول األول 

 ك بام ييل:  ، واستدلوا عىل ذل (2)قول احلنفية يف املشهور عندهم واحلنابلة

وال يوجد معها فيه مؤنس من    ، أن إلزام الزوجة باإلقامة بمكان ال تأمن فيه عىل نفسها  .1

وُهنَّ لُِتَضيُِّقوا َعَليِْهنَّ ﴾)الطالق:تعاىل: لقوله   ، املضارة املنهي عنها   ، (6﴿ َواَل ُتَضارُّ

وُهنَّ  تعاىل: أن ترك الزوجة كذلك ليس معه املعارشة باملعروف املأمور هبا بقوله   .2 ﴿ َوَعارِشُ

 ( 19بِاملَْْعُروِف ﴾)النساء: 

: إن املؤنسة ليست بالزمة عىل الزوج، وهو قول الشافعية، وبه قال بعض  القول الثاين 

 .(3) احلنفية

 
 املراد منها يف عرف الفقهاء من تؤنس الزوجة إذا خرج الزوج ومل يكن عندها أحد.     (1)

 .  5/622مطالب أويل النهى:   (2)

 ، وعىل عدم االستيحاش. وقد محل قول من قال ذلك من احلنفية عىل ما إذا أسكنها بي جريان صاحلي   (3)

قال الرشنباليل: قال يف النهر: مل نجد من كالمهم ذكر املؤنسة ، إال أنه يسكنها بي قوم صاحلي ، بحيث ال 

تستوحش. وهذا ظاهر من وجوهبا فيام إذا كان البيت خاليا من اجلريان ، وال سيام إذا كانت ختشى عىل عقلها 

 .  4/211لبحر الرائق:، ا3/602من سعته،انظر:رد املحتار:
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 الرتجيح:  

مؤنسة ختتلف باختالف السكن واملرأة، فمن  نرى أن األرجح يف املسألة هو أن احلاجة لل

السكن ما يكون منفردا، ومع ذلك تكون املرأة قوية، ال حتتاج إىل مؤنسة، ويف هذه احلالة ال  

لزوم هلا، وقد تكون املرأة بي جريان ومع ذلك ختاف لطبيعة فيها، أو لسبب يدعوها إىل ذلك،  

حيرض هلا من تؤنسها، سواء من األقارب، أو    ويف هذه احلالة جيب عىل الزوجة أن يؤنسها هو أو

 غريهم ولو باألجرة. 

قال ابن عابدين:)ال يلزم من كون املسكن بي جريان عدم لزوم املؤنسة إذا استوحشت  

بأن كان املسكن متسعا كالدار وإن كان هلا جريان، فعدم اإلتيان باملؤنسة يف هذه احلالة ال شك 

يت عىل عقله، فتحصل أنه خمتلف باختالف املساكن ولو مع  أنه من املضارة، ال سيام إذا خش

وجود اجلريان، فإن كان املسكن بحال لو استغاثت بجرياهنا أغاثوها رسيعا ملا بينهم من القرب  

  (1) ال تلزمه املؤنسة وإال لزمته( 

ثم ذكر االعتبار اآلخر، وهو اعتبار األشخاص، فقال:)وينبغي أن يكون خمتلفا أيضا  

ف األشخاص، فإن بعض الناس حتى من الرجال ال يمكنه أن يبيت وحده يف بيت خال  باختال

ولو صغريا بي جريان، فإن كان زوجها يبيت يف بيت رضهتا مثال، وكانت ختشى عىل عقلها 

من البيتوتة وحدها، ينبغي أن يؤمر باملؤنسة يف ليلة رضهتا، وال سيام إذا كانت الزوجة صغرية  

 (2) نهي عنها بنص القرآن العزيز( نفيا للمضارة امل

أما القول بعدم لزوم املؤنسة، ففيه بعد، ألن نفقة املرأة ال تقترص عىل جانبها املادي، بل  

متتد لتشمل جانبها النفيس، فكيف نرىض المرأة يرميها زوجها بي كثبان الرمال، أو يف قمم  

 
 .  1/23تنقيح الفتاوى احلامدية:   (1)

 .  1/23تنقيح الفتاوى احلامدية:   (2)
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رأة من أسباب األنس إذا ما احتاجت  اجلبال، ثم يغيب عنها ما شاء، ثم ال نكلفه بام يوفر للم

 لذلك. 

 النوع اخلامس: التداوي  

 اختلفت أقوال العلامء يف تكليف الزوج بمصاريف عالج الزوجة عىل قولي: 

: أهنا ال جتب عليه ألهنا ليست من النفقة، بل جتب يف ماهلا إن كانت غنية  القول األول 

كن متزوجة، وهو مذهب أكثر العلامء من احلنفية  ويف مال من تلزمه نفقتها إن كانت فقرية إذا مل ت

 والشافعية واحلنابلة واملالكية يف املشهور عندهم. 

حتى أهنم نصوا عىل أن هذا النوع من النفقة جيب للعبد وال جيب للزوجة، )فالسيد أحق  

الدواء من  تلزمه  باملرض  املختصة  النفقة  وهلذا  ومؤنته،  بخالف    بنفقته  الطبيب  وأجرة 

 (1)الزوجة(

ونصوا عىل أنه )وال دواء مرض، ومنه ما حتتاج إليه املرأة بعد الوالدة ملا يزيل ما يصيبها  

 ( 2) الدواء(  من الوجع احلاصل ونحوه، فإنه ال جيب عليه ألنه من 

ونص احلنفية عىل )وإنام مل جيب الدواء ألنه من العوارض،كدواء املرأة فإنه ال جيب عىل  

 ( 3) الزوج(

املالكية عىل أنه )ال يلزمه هلا الدواء ملرضها وال أجرة نحو احلجامة وال املعاجلة يف  ونص  

 ( 4) املرض(

 
 .  5/490كشاف القناع:    (1)

 .  4/110حاشية البجريمي:   (2)

 .  21/105، وانظر: املبسوط: 7/270البحر الرائق:    (3)

 .  2/23الفواكه الدواين:    (4)
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  للمرض   الدواءـ أي الزوجـ     عليه  تستحق  الونص املتقدمون من اإلمامية عىل أن املرأة ) 

  (1)(  الربد  مع  إال  احلامم أجرة وال  ،

الثاين  وقد  القول  عالجها،  عليه  جيب  أنه  الدواء  :  إجياب  قال:)أما  الشوكاين،  ذكره 

،  ( 2)  فوجهه أن وجوب النفقة عليه هي حلفظ صحتها والدواء من مجلة ما حيفظ به صحتها(

وذهب بعض علامء املالكية إىل أنه يفرتض عليه أن يعاجلها بقيمة النفقة التي تفرتض هلا، وهي  

 سليمة من املرض. 

إ ذهبوا  الذين  املتأخرين  اإلمامية  هذا  ومن  قال:  اخلوئي   السيد  ىل  فقد    أن   الظاهر و)، 

  مقدمات   هلا   تتهيأ   مل   إذا   التنظيف   إىل  الزوجة   حاجة   عند   احلامم   أجرة  الزوج   عىل   الواجبة   النفقة 

  الوالدة  مصاريف   أجرة  منها   أن  كام  غريه،   أو  لربد   عليها   عرساً   ذلك  كان  أو   البيت،   يف   التنظيف

  يكثر   التي  املتعارفة  واألدوية  الطبيب  أجرة  وكذلك  إليها،  االحتياج  عند  واحلجامة  والفصد

  التي   الصعبة  األمراض   عالج   سبيل  يف   يرصف   ما   منها   يكون  أن  يبعد  ال   بل   عادة،  إليها   االحتياج

 (  حرجياً  يكن مامل  خطري،  مال  بذل  إىل احتاج ولو اتفاقياً  هبا   االبتالء يكون

السيستاين،   السيد  يرى ومثله    عن  فضاًل   النفقة  من  الصعبة  األمراض  عالج  أن  الذي 

  احلامم   أجرة   الزوج   عىل   الواجبة   النفقة  من : )يقول يف ذلك  املتعارفة،  باألدوية   والتداوي  العالج

  يف   االستحامم مقدمات   هلا   تتهيأ  مل  إذا  للتنظيف أو  لالغتسال  أكان سواء  إليه  الزوجة  حاجة  عند

  الطبيب  وأجرة  الوالدة  مصاريف  منها   أن  كام  غريه،  أو  لربد  عليها   عسرياً   ذلك  كان  أو  البيت

  سبيل  يف  يرصف  ما   منها   يكون  أن  يبعد  ال   بل  عادة،  إليها   حتياج  اال   يكثر   التي  املتعارفة  واألدوية

 ذلك  يكن   مامل   كثري  مال   بذل   إىل  احتاج  وإن  هبا   بتالء   اال  يتفق   التي   الصعبة  األمراض   عالج

 (  الزوج  عىل  حرجياً 

 
 (102/ 4)  احليل العالمة األحكام قواعد       ( 1) 

 .  2/448السيل اجلرار:   (2)
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 الرتجيح: 

بينها،  نرى أن   الفرق  العالجية، لعدم  بنفقات زوجته  الزوج  إلزام  املسألة  األرجح يف 

النفقات، ونعجب   العالجية أعظم خطرا من سائر  النفقات، بل قد تكون نفقتها  وبي سائر 

وخادم،   ومسكن  وملبس  مأكل  من  املرهقة  النفقات  أنواع  الزوج  عىل  الفقهاء  يفرض  كيف 

ية، فإذا ما أتوا إىل نفقات العالج قرصوا فيها، أو اعتربوها ترفا والكثري منها مما تتطلبه الرفاه

 ال داعي له. 

ونحن ال نستعجل باإلنكار عىل الفقهاء القائلي هبذا قبل أن نعرف عذرهم يف ذلك،  

فمن التجني احلكم عليهم قبل معرفته، ونرى من خالل موقفهم من التداوي عامة أن هلم يف  

 ذلك ثالثة أعذار: 

ذر األول، وهو وجه حق دعاهم لتلك املقالة، وهو أن الطب يف عهدهم خيتلط  أما الع

فيه احلق والباطل، ويامرسه املحق واملبطل، وكان بالنسبة لكثري من األمراض توهم وختريص،  

 فلذلك بنوا رأهيم يف هذا عىل هذا األساس. 

ال الثاين الذي دفعهم إىل ذلك، وهو عذر خاطئ ناتج عن سوء  فهم لبعض  أما العذر 

النصوص، فهو تصورهم أن التداوي مكروه ملنافاته التوكل، كام هو مذهب مجهور احلنابلة،  

 ونص عليه أمحد. 

أما العذر الثالث، وهو ناتج عن العذرين السابقي، فهو موقفهم من احلكم الرشعي  

الشافعية وذهب  مباحا،  كونه  عىل  فجمهورهم  التداوي،  وابن   ،من  عقيل  وابن  والقايض 

 جلوزي من احلنابلة إىل استحبابه.ا

فهذه األمور الثالثة، والتي اعتربناها أعذارا هي التي فرضت عىل الفقهاء القول بعدم  

لزوم نفقة العالج للمرأة، ونعيذهم، وهم من هم، أن يكون مقصدهم حرمان املرأة من حق 

 وجب هلا.  
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ويلزم الرجل بعالج املرأة كام    ولذلك، فإن انتفاء األعذار الثالثة يعيد األمر إىل نصابه،

أو   نتيجته  وتيقن  التوكل،  منافاته  وعدم  التداوي  بوجوب  القول  ألن  نفقاهتا،  بسائر  يلزمه 

حصول الظن الغالب فيها، جيعله رضورة من الرضورات التي تتطلبها حياة املرأة، وبالتايل ال  

 تستقيم حياهتا وال حياة زوجها معها إال بوجودها. 

ول فإن الطب يف هذا العرص علم من العلوم له أصوله القطعية ونتائجه  أما العذر األ

اللجوء إىل   التي حتتم  الفقهاء الرضورات  لو رأى  التي ال ينكرها إال مكابر، فلذلك  احلتمية 

بيان حمل   عند  الشافعية  ذكر  ولقد  الزوج،  بوجوهبا عىل  القول  إىل  لذهبوا  األطباء يف عرصنا 

 قطع بإفادته، أما لو قطع بإفادته كعصب حمل الفصد فإنه واجب. استحباب التداوي عدم ال

األمر   الصحيحة  األحاديث  بقوله::)يف  القيم  ابن  عليه  رد  فقد  الثاين،  العذر  أما 

بل    ،كام ال ينافيه دفع اجلوع والعطش واحلر والربد بأضدادها   ،وأنه ال ينايف التوكل   ،بالتداوي

 ،سباب التي نصبها اهلل مقتضيات ملسبباهتا قدرا ورشعا ال تتم حقيقة التوحيد إال بمبارشة األ

التوكل نفس  يف  يقدح  تعطيلها  واحلكمة  ، وأن  األمر  يف  يقدح  يظن   ،كام  من حيث  ويضعفه 

فإن تركها عجز ينايف التوكل الذي حقيقته اعتامد القلب عىل   ،معطلها أن تركها أقوى يف التوكل

وال بد مع هذا االعتامد   ،ودفع ما يرضه يف دينه ودنياه  ،اهالعبد يف دينه ودني  اهلل يف حصول ما ينفع 

العبد عجزه توكال   ، وإال كان معطال للحكمة والرشع  ، من مبارشة األسباب وال    ، فال جيعل 

 توكله عجزا( 

أما العذر الثالث، فتنفيه النصوص الصحيحة التي تأمر بالتداوي من غري أن تكون فيها  

 الستحباب. قرينة ترصفها إىل اإلباحة أو ا
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وجعل لكل    ،:)إن اهلل أنزل الداء والدواء ومن النصوص التي تدل عىل ذلك قوله  

قال: قالت األعراب    ويف حديث أسامة بن رشيك   ،(1)  وال تتداووا باحلرام(   ، فتداووا  ، داء دواء

فإن اهلل مل يضع داء إال وضع له شفاء إال    ،يا رسول اهلل أال نتداوى؟ قال: نعم عباد اهلل تداووا

 .(2) داء واحدا. قالوا: يا رسول اهلل وما هو؟ قال: اهلرم

فهذه النصوص وغريها تدل عىل وجوب التداوي، وال تعارض بغريها، فلكل حديث  

 داللته اخلاصة. 

فإذا انتفت هذه األعذار الثالثة، وأصبح القول بوجوب عالج الشخص لنفسه واجبا  

القول بوجوب عالج الزوجة واجبا بذلك، ألن ما وجب للفرد يف نفسه وجب عىل وليه   صار

يتكلف   واملرأة عىل من  الكبري  والشيخ  الصغري  الصبي  القيم عليه يف حال عجزه، فعالج  أو 

 بحوائجهن سواء كان أبا أو ابنا أو زوجا. 

ها، أما أبوها إن  ولو فرض غري هذا القول، فإىل من تلتجئ الزوجة إن مل يعاجلها زوج

كان حيا، فسيقول: زوجتكها سليمة صحيحة، فلام أهنكتها وأسقمتها أرسلتها إيل، وله احلق يف  

ذلك، ألن الضامن عىل من أتلف، واألب مل يتلف شيئا حتى يكلف بضامنه، فلامذا ال يصح هذا 

 القياس مع أن الفقهاء يستخدمونه كثريا يف العالقات الزوجية.

من   هناك  أن  نظن  وال  زوجها،  عىل  للزوجة  واجب  التداوي  حق  أن  واخلالصة 

  املعارصين من خيالف يف ذلك إال من يتناول نصوص الفقهاء كام يتناول القرآن الكريم.

 

 

 
الزجاجة:  4/383الرتمذي:       (1) مصباح  البيهقي:  4/49،  النسائي:  9/343،  ابن 4/194،   ،

 . 2/1137ماجة:

 .  4/383، الرتمذي: 1/183، املعجم الكبري:  4/278أمحد:    (2)
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 القسم الثاين 

 احلقوق املعنوية للزوجة 
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 املقدمة 

رأينا   كام  هبا،  يرتبط  وما  املادية  الزوجة  بحقوق  البالغة  األمهية  النصوص  أولت  مثلام 

السابق، فإهنا، وربام بقدر أكرب، أولت احلقوق املعنوية، فلذلك رأينا أن   القسم تفاصيل ذلك يف  

 نتحدث يف هذا اجلزء عن هذا النوع من احلقوق. 

 احلقوق التالية:  وقد حاولنا أن نحرص احلقوق املعنوية للزوجة يف

: ونريد هبا حق الزوجة يف حرية التدين واالعتقاد وفق الضوابط الرشعية، دون  احلقوق الدينية 

 تدخل من الزوج، ونقصد به كذلك املسؤولية املناطة بالزوج يف توفري ما يلزم لتحقيق هذه احلقوق. 

هلا، احلقوق االجتامعية  الزوجة يف صلة رمحها وصلتهم  العالقات    : ونريد هبا حق  وإقامة 

 االجتامعية مع أفراد املجتمع من دون أن حتد حريتها يف ذلك إال وفق ما متليه الضوابط الرشعية. 

االقتصادية  مالية  احلقوق  ذمة  هلا  أن  باعتبار  ماهلا  الترصف يف  الزوجة يف  : ونريد هبا حرية 

ال زوجها، وحدود ترصف  ونريد هبا كذلك احلدود الرشعية لترصفات املرأة يف م   ، مستقلة كالرجل 

 الزوج يف مال زوجته. 

 : ونريد به احلقوق املتعلقة بالنواحي العلمية والرتبوية.  حق الزوجة يف التعليم 

 :  حق الزوجة يف املعارشة احلسنة 

الذي أبيح عىل  حق الزوجات يف العدل  : وهو مرتبط بحالة تعدد الزوجات، وهو العدل 

بتفصيل كبري عىل النواحي املقاصدية التي رشع ألجلها التعدد، ردا عىل  أساسه التعدد، وقد حتدثنا فيه  

 الشبهات املثارة يف هذا املجال. 

 وحتدثنا ثانيا عن الضوابط الرشعية التي حتقق املقصد الرشعي من رشعية التعدد. 

 . القسم هذه أهم احلقوق التي تناولناها يف هذا 
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 الفصل األول  

 احلقوق الدينية للزوجة 

التدين واالعتقاد وفق الضوابط  ونقصد   هبذا النوع من احلقوق حق الزوجة يف حرية 

الرشعية، دون تدخل من الزوج، ونقصد به كذلك املسؤولية املناطة بالرجل يف توفري ما يلزم  

 . لتحقيق هذه احلقوق الدينية

د  وقد نص ابن احلاج عىل هذا احلق، وعاتب عىل عدم االهتامم به مقابل االهتامم الشدي

باحلقوق املالية، فقال:) هذا القسم أعني طلب النساء حقوقهن يف أمر الدين الذي مل خيلقن إال  

لَِيْعُبُدويِن﴾  إِالَّ  نَس  َواإْلِ نَّ  اجْلِ َخَلْقُت  َوَما  العزيز:﴿  كتابه  يف  تعاىل  اهلل  قال    ألجله 

ف لعدم الكالم فيه  مل يعر  ( قد أمهل اليوم وصار مرتوكا قد دثر مناره، حتى كأنه56)الذاريات: 

 . (1)والزوجة يف الغالب ،من الزوج 

ثم ذكر نوع املطالب التي هيتم هلا الزوج والزوجة والقضاء يف عرصه، وهو نفس احلال  

:) ألن مطالبة الزوجة زوجها يف غالب احلال يف  ، فقاليف عرصنا، ويف مجيع عصور الضعف

النفقة  الزمان إنام هو يف  وأما ما كان من أمور    ،والكسوة وفيام كان من األمور الدنيوية  ،هذا 

به يكرتثون  يدخلوا يف    ،الدين فال هيمهم شأنه غالبا وال  ببال كأهنم مل  لبعضهم  بل ال خيطر 

من اصطلحوا عىل تركه فلو طلبت املرأة حقها يف أمر دينها من زوجها  فظاهر حاهلم كحال    ،اخلطاب

أو بواسطة إذنه هلا يف اخلروج    ، ألن ذلك هلا إما بنفسه   ، ه بالتعليم ألمر دينها ورفعته إىل احلاكم وطالبت 

إذ أن حقوق الدين آكد    ، إىل ذلك لوجب عىل احلاكم جربه عىل ذلك كام جيربه عىل حقوقها الدنيوية 

 
 .  1/276املدخل:   (1)
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ألن احلاكم ال حيكم إال بعد طلب صاحب احلق حقه وسواء    ، وإنام سكت احلاكم عام ذكر   ، وأوىل 

 ( 1) أو غريمها ممن ينفذ أمره(   ، أو حمتسبا   ، كم قاضيا كان احلا 

فقد   احلق،  من  النوع  هذا  أمهية  عىل  في بناء  الكالم  إىل  ه  قسمنا  الزوجة  دين  بحسب 

حلقوق  مبحثي  الثاين  وخصصنا  املسلمة،  غري  للزوجة  الدينية  للحقوق  أحدمها  خصصنا   ،

 الزوجة املسلمة. 

 املسلمة  احلقوق الدينية للزوجة غري  أوال ـ  

عن حكم الزواج باملخالفة يف الدين، وأنواع األديان يف  الكتاب السابق  كنا قد حتدثنا يف  

 ذلك، وبناء عليه سيكون حديثنا يف هذا املطلب: 

 ـ حكم إلزامها أحكام اإلسالم:   1

لقد نص القرآن الكريم يف أحكامه القطعية عىل حرية االعتقاد والتعبد، فلكل ذي دين دينه  

، ال جُيرب عىل تركه إىل غريه، وال ُيضغط عليه ليتحول منه إىل اإلسالم، ومل تذكر هذه األحكام  ومذهبه 

من باب التوجيه فقط، بل ورد يف النصوص ما حييلها أمرا عمليا سواء من الناحية النفسية أو من  

 الناحية الترشيعية. 

النفقة ونحوها، فال جيوز له    فاإلكراه ال جيوز مطلقا بأي صفة كانت، بالتأديب أو التقصري يف 

أن يكره زوجته مثال بالتضييق يف اإلنفاق عليها طمعا يف أن يؤثر ذلك يف إسالمها، وقد نص عىل هذا  

 (  272)البقرة:   ﴾ َلْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَلِكنَّ اهللََّ هَيِْدي َمْن َيَشاُء    ﴿ : تعاىل العلامء يف قوله  

أنواع النفقات والصالت، وقد    ذكر الصدقات ونحوها من فقد وردت هذه اآلية يف سياق  

هلم قرابات من بني قريظة والنضري، وكانوا  كانت  من األنصار    ا يف سبب نزول هذه اآلية أن ناس ي  رو 

 
 .  1/276املدخل:   (1)
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ا  ، فدل هذ ( 1) ال يتصدقون عليهم رغبة منهم يف أن يسلموا إذا احتاجوا، فنزلت اآلية بسبب أولئك 

 استخدام التقصري يف النفقة أو الشح هبا وسيلة للدعوة لإلسالم. جواز  عىل عدم    السبب 

اإليامنية   القناعة  تؤسسه  ما  بقدر  الدينية،  الترشيعات  فيه  تكفي  ال  األمر  هذا  مثل  أن  وبام 

ملن شاء من    ا والتوجيه الرتبوي، وردت النصوص القرآنية الكثرية لتخرب أن اإليامن نعمة من اهلل هيبه 

 ه ال ينتج املؤمني، بل قد ينتج املنافقي. عباده، وأن اإلكرا 

الناحية يف نفوس   وسنذكر هنا بعض التصورات العقدية التي ربى هبا القرآن الكريم هذه 

املسلمي، ألن منشأ السامحة اإلسالمية ليس جمرد الترشيعات القانونية التي قد جتد طريقها للتفلت،  

العقيدة  من  تنطلق  سامحة  هي  وإنام  تلك    واالحتيال،  فمن  والتقني،  الترشيع  قبل  والرتبية، 

 التصورات: 

أن إكراه الناس عىل اإليامن تدخل يف املشيئة اإلهلية التي شاءت هذا االختالف، قال   .1

َحتَّى    ﴿ :  تعاىل النَّاَس  ُتْكِرُه  َأَفَأْنَت  مَجِيًعا  ُكلُُّهْم  اأْلَْرِض  يِف  َمْن  آَلَمَن  َربَُّك  َشاَء  َوَلْو 

ُمؤْ  ابن عباس99يونس:)   ﴾ ِمنَِي  َيُكوُنوا  قال  النبي  : )(،  حريصا عىل إيامن    كان 

فأخربه اهلل تعاىل أنه ال يؤمن إال من سبقت له السعادة يف الذكر األول،  ،مجيع الناس

  (2) (وال يضل إال من سبقت له الشقاوة يف الذكر األول

تبي احلق والضالل والرشد والغي كاف وحده للداللة عىل اإليامن، فال حاجة   .2 أن 

ينِ   يِف   إِْكَراهَ   اَل   ﴿ :  تعاىللوسيلة أخرى، قال   َ   َقدْ   الدِّ ْشدُ   َتَبيَّ )البقرة:  ﴾   اْلَغيِّ   ِمنَ   الرُّ

( وكأن هذه اآلية حتث املؤمن عىل أن يكون نموذجا للرشد، فذلك وحده كاف  256

  احلق.  للهداية إىل

  تعاىل نعمة إهلية هيبها ملن يشاء من عباده، فهو الذي يرشح هلا الصدور، قال    أن اهلداية .3

 
 .  1/293، فتح القدير:3/337انظر أسباب نزول اآلية يف: القرطبي:   (1)

 .  3/337القرطبي:   (2)
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إِنََّك  ﴿  :تعاىل (، وقال  272)النساء:﴾َلْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَلكِنَّ اهللََّ هَيِْدي َمْن َيَشاُء    ﴿

(،  56)الكهف: ﴾َمْن َيَشاُء َوُهَو َأْعَلُم بِاملُْْهَتِدينَ اَل هَتِْدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلكِنَّ اهللََّ هَيِْدي  

اَل    ﴿ :تعاىلوقال   ِذيَن  الَّ َعىَل  ْجَس  الرِّ َوجَيَْعُل  اهللَِّ  بِإِْذِن  إاِلَّ  ُتْؤِمَن  َأْن  لِنَْفس   َكاَن  َوَما 

 ( 100)يونس:﴾ َيْعِقُلونَ 

الد .4 هو  املؤمن  ودور  شخصية،  مرضة  والضالل  شخصية،  مصلحة  اهلداية  عوة  أن 

قال   بذلك،  اإللزام  ال  املرضة،  من  والتنفري  َقْد  ﴿:تعاىل للمصلحة  النَّاُس  َا  َياَأهيُّ ُقْل 

َما  َجاَءُكْم احْلَقُّ ِمْن َربُِّكْم َفَمْن اْهتََدى َفإِنَّاَم هَيَْتِدي لِنَْفِسِه َوَمْن َضلَّ َفإِنَّاَم َيِضلُّ َعَلْيَها وَ 

ا َأْنَزْلنَا َعَليَْك اْلكَِتاَب لِلنَّاِس بِاحْلَقِّ  ﴿  : تعاىل(وقال  108)يونس:﴾  َأَنا َعَلْيُكْم بَِوكِيل إِنَّ

 ( 41)الزمر: ﴾َفَمْن اْهَتَدى َفلِنَْفِسِه َوَمْن َضلَّ َفإِنَّاَم َيِضلُّ َعَلْيَها َوَما َأْنَت َعَلْيِهْم بَِوكِيل  

ْر    ﴿ :  اىلتعأن دور املؤمن هو الدعوة ال السيطرة عىل من يدعوه أو إكراهه، قال   .5 َفَذكِّ

ٌر َلْسَت َعَلْيِهْم بُِمَسْيطِر    ( 21)عبس:  ﴾إِنَّاَم َأْنَت ُمَذكِّ

:  تعاىلأن اإليامن والكفر حرية شخصية تتبع مشيئة صاحبها ال اإللزام اخلارجي، قال   .6

أَ   ﴿ إِنَّا  َفْلَيْكُفْر  َشاَء  َوَمْن  َفْلُيْؤِمْن  َشاَء  َفَمْن  َربُِّكْم  ِمْن  احْلَقُّ  َناًرا  َوُقْل  لِلظَّاملَِِي  ْعَتْدَنا 

اُب   َ الرشَّ بِْئَس  اْلُوُجوَه  َيْشِوي  َكاملُْْهِل   
 
باَِمء ُيَغاُثوا  َيْسَتِغيُثوا  َوإِْن  اِدُقَها  رُسَ هِبِْم  َأَحاَط 

 (29)الكهف:﴾ َوَساَءْت ُمْرَتَفًقا 

 ـ حكم التدخل يف حرية الزوجة الدينية:   2

 للزوجة الكتابية إىل ثالثة أقسام: يمكن تقسيم ما يتعلق باحلرية الدينية 

 الترصفات الدينية املحضة: 

وهي الترصفات التي ال عالقة هلا باحلياة العادية، وتشمل الشعائر التعبدية والطقوس  

املختلفة، والعقائد ونحوها، فهذا مما ال خالف يف عدم جواز منعها منه، وقد نص الفقهاء يف  

عىل أنه ال يمنعها من أن تدخل منزله الصليب،  ـ  باب احلرص  من باب التمثيل ال من  ـ  هذا املجال  
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وقته وال من  االستمتاع يف  فوت عليه  وإن  تعتقد وجوبه  الذي  من صيامها  منعها  له  وليس 

صالهتا يف بيته، قال أمحد يف الرجل تكون له املرأة أو األمة النرصانية يشرتي هلا زنارا ؟ قال:  

 .(1)يل له: جاريته تعمل الزنانري ؟ قال: البل خترج هي تشرتي لنفسها، فق ،ال

وإن كانوا يعتقدون حرمة يشء تدينا، فال يصح إلزامهم به، فليس له مثال إلزام اليهودية  

إذا حاضت بمضاجعته واالستمتاع بام دون الفرج، وليس له محلها عىل كرس السبت ونحوه مما  

محلها عىل أكل الشحوم واللحوم املحرمة  هو واجب يف دينهم، وقد أقررناهم عليه وليس له  

وليس له منعها من اخللوة بابنها وأبيها وأخيها إذا كانوا مأموني عليها، وليس له منعها   عليهم، 

 من قراءة كتاهبا إذا مل ترفع صوهتا به. 

أما إن مارست عبادة إسالمية مع كوهنا كتابية كصوم رمضان مثال، فقد اختلف الفقهاء  

 عها من صومها معه عىل قولي: يف حقه يف من

: أن له ذلك، ألنه ال جيب عليها، وله منعها منه كام له منع املسلمة من صوم  القول األول 

 التطوع ترفيها هلا. 

: ليس له ذلك ألنه ال حق له يف االستمتاع هبا يف هنار رمضان، وإذا مل يكن له  القول الثاين 

 عها من صوم رمضان أوىل. منعها من الصوم املنسوخ الباطل فأن ال يمن 

 :  الرتجيح 

نرى أن األرجح يف املسألة ال جمرد إجازة صومها معه، بل ترغيبها يف ذلك وحتبيبه إليها،  

ألن من مقاصد الزواج الكربى بأهل الكتاب دعوهتم إىل اإلسالم، والدعوة قد تتحقق باحلوار  

بالتطبيق  تتحقق  وقد  النظرية،  الوسائل  من  وغريها  واملوعظة  أحسن  هي  بالتي  واجلدال 

تعلمها صالة املسلمي مثال أو قراءهتا القرآن الكريم، أو صيامها، وغري ذلك من واملامرسة، ف

املامرسات، قد حييلها مع الزمن مسلمة، فيدخل اإليامن قلبها بعد أن كست به جوارحها، بل  

 
 .  5/191، كشاف القناع:9/291، 7/225املغني:   (1)
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نرى من باب املصلحة أن يدخل هبا املسجد، أو تذهب للمسجد لتسمع دروس العلم والوعظ،  

 يستطع زوجها إقناعها به. فقد جتد فيها ما مل  

النبي   إدخال  ذلك  عىل  دليل  أرصح  بل    ولعل  مسجده  إىل  نجران  نصارى  وفد 

دخلوا    نجران عىل رسول اهلل    متكينهم من الصالة فيه، كام روى ابن إسحق أنه ملا قدم وفد

العرص، فحانت صالهتم فقاموا يصلون يف الناس منعهم،    عليه مسجده بعد  مسجده، فأراد 

 .(1)، فاستقبلوا املرشق فصلوا صالهتم وكانوا ستي راكبا ( )دعوهم   :رسول اهلل فقال 

 الترصفات املشتبه فيها: 

وهي الترصفات التي هلا عالقة بالدين من ناحية، وقد يكون هلا تأثريها يف عرضه من  

خروجها   أمثلتها  ومن  بعرضه،  حمتملة  وصلة  بدينه  صلة  هلا  أن  أي  أخرى،  للكنيسة  ناحية 

ونحوها من دور العبادة، وقد نص الفقهاء يف هذا عىل أنه حيق للزوج املسلم أن يمنع زوجته  

 غري مسلمة من الذهاب إىل الكنيسة ونحوها، وليس له منعها من التعبد. 

ويف هذا احلكم حيثيات كثرية جتعل له قيمة معتربة، وإن كان البعض قد يأسف لذلك،  

رية العقدية، ألن الكثري من الكنائس، وخاصة يف عرصنا تقام فيها ويعتربها متناقضة مع احل 

احلفالت التي خيتلط فيها الرجال بالنساء، يف جو أقرب إىل املجون منه إىل العبادة، بل إن بعضها 

نسمع  ما  وكثريا  خمتلفة،  مناسبات  يف  احلفالت  إقامة  عن  تعلن  الغربية  الكنائس  يف  خاصة 

 .(2)الدور، والتي قد يتوىل كربها رجال الدين أنفسهم الفضائح التي حتصل يف تلك 

 
 . 27، هداية احليارى:3/629انظر: زاد املعاد:   (1)

الفاتيكان يعرتف باغتصاب راهبات من قبل قساوسة «،      (2) أوردت وكاالت األنباء خربا حتت عنوان » 

انتهاكات  عن  تقارير صحفية حتدثت  بصحة  اعرتف  الثاين  بولص  يوحنا  الفاتيكان  بابا  أن  عىل  اخلرب  ونص 

رسة اجلنس معهم، أخالقية يف صفوف الكنيسة، وقالت إن قساوسة ورجال دين كبارا أرغموا راهبات عىل مما 

 وتعرضت بعض الراهبات لالغتصاب وأجربت أخريات عىل اإلجهاض. 
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املنطقة  هذه  إىل  يرش  مل  لكنه  بمنطقة جغرافية حمددة،  ومتعلقة  القضية حمدودة  إن  له  بيان  يف  الفاتيكان  وقال 

ات املتحدة األمريكية بلدا من بينها الوالي  23اجلغرافية، وكانت التقارير أكدت أن هذه االنتهاكات موجودة يف  

 والربازيل والفلبي واهلند وإيرلندا وإيطاليا نفسها. 

الكاثولكية  الدينية  واملؤسسات  األساقفة،  مع  بالتعاون  القضية  مع  يتعامل  البابوي  الكريس  أن  البيان  وأكد 

 األخرى ملعاجلة املوضوع.

املبرشين لكنها يف الوقت نفسه دعت إىل تذكر أن هؤالء وأدانت وكالة األنباء التبشريية ميسنا ما أسمته مفاسد  

القساوسة ورجال الدين يظلون برشا. لكن املتحدث الرسمي باسم املؤمتر األمريكي لألساقفة الكاثوليك قال 

. لكنه أوضح أنه ال علم له بمثل هذه االنتهاكات "أقل ما يمكن قوله عن هذا التقرير هو أنه مروع ومزعج"إن  

 يات املتحدة. يف الوال

وقال تقرير نقلته صحيفة ال ريببليكا اإليطالية إن بعض الراهبات أجربن عىل أخذ حبوب منع احلمل. وأشار 

تعرف الراهبات عىل أهنن آمنات  "إىل أن معظم حاالت االعتداء اجلنيس عىل الراهبات حدثت يف أفريقيا حيث  

 اء. املنترش يف القارة السمر "من اإلصابة بفريوس اإليدز

 16وكانت االهتامات قد ظهرت للمرة األوىل يف التقرير الكاثوليكي القومي األسبوعي يف مدينة كانساس يف  

مما أدى إىل وصوله ألجهزة اإلعالم   -وهي وكالة إيطالية دينية صغرية -مارس/ آذار ونقلته وكالة أنباء أديستا  

 العامة.

باأل الذي حتدث عن حاالت حمددة  التقرير  أعدت  تدعى وقد  راهبة وطبيبة  تورط أصحاهبا  سامء وحاالت 

ماورا أودونوهو، وقدمت الراهبة تقريرها إىل رئيس جممع الفاتيكان لألوامر الدينية الكاردينال مارتينز سومالو  

 .  1995يف فرباير/ شباط عام 

املشكلة مع أودونوهو وال لدراسة  املجمع  بإنشاء فريق عمل من  آنذاك  الكاردينال  أمر  تي كانت تعمل وقد 

 منسقة اإليدز يف منظمة )كافود( وهي منظمة دينية تابعة لطائفة الروم الكاثوليك تتخذ من لندن مقرا هلا.

عىل  راهبة  قسيس  أجرب  احلاالت  إحدى  يف  إنه  وقالت  اهتاماهتا،  عىل  واضحة  أدلة  إىل  أودونوهو  وأشارت 

 .اإلجهاض مما أدى إىل موهتا، ثم قام بنفسه بعمل قداس هلا 

وبشأن أفريقيا قال تقريرها إن الراهبات ال يستطعن هناك رفض أوامر القساوسة هبذا الشأن، وأكدت أن عددا 

إذا   باإليدز  الراهبات خوفا من إصابتهم  مع  اجلنس  مارسوا  هناك  القساوسة  العاهرات"من  مع  ، "مارسوه 
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يف   النرصانية  املرأة  أمحد يف حق  قال  فقد  األعياد،  الفقهاء يف  عليه  احلكم نص  ونفس 

،  (1)اخلروج يف أعيادهم: ال يأذن هلا أن خترج إىل عيد أو تذهب إىل بيعة وله أن يمنعها ذلك

حيدث ما  علمنا  إذا  خاصة  وجيه  رأي  مباالة  يف    وهو  وعدم  لألعراض  هتك  من  أعيادهم 

 بالفواحش. 

 الترصفات العادية املحضة: 

وهي الترصفات التي ال عالقة هلا بالدين، أو أن تكون من مباحات الدين ال من واجباته  

 أو حمرماته، ومنها األطعمة واألرشبة واللباس، ونحو ذلك. 

من زوجته  منع  يف  احلق  للزوج  أن  عىل  هنا  الفقهاء  غري    وقد نص  كانت  وإن  السكر 

مسلمة، ألنه حيول بينها وبي حقه يف االستمتاع هبا، فإنه يزيل عقلها، وال يأمن أن جتني عليه،  

بفروع  تكليفها  لعدم  منه،  منعها  له  فليس  يسكرها،  ال  الذي  املحرم  رشب  أرادت  إن  أما 

سائر النجاسات    الرشيعة، فهي تعتقد إباحته يف دينها، وله إجبارها عىل غسل فمها منه ومن

تزوج  إذا  إال  يعتقدان حتريمه  املسلمة، ألهنام  منع  احلق يف  بفيها، وله  االستمتاع  ليتمكن من 

، ونفس احلكم يف حلم اخلنزير ففيه  (2)مسلمة تعتقد إباحة يسري النبيذ فليس له احلق يف منعها 

 
حالة محل   20نية اكتشفت وجود  وترغم الراهبات عىل تناول حبوب ملنع احلمل، لكنها قالت إن مؤسسة دي

 دفعة واحدة بي راهباهتا العامالت هناك.

راهبة من   29وأشار التقرير إىل أن األسقف املحيل إلحدى املناطق طرد رئيسة دير عندما اشتكت له من أن  

 راهبات الدير حباىل بعد أن أرغمن عىل ممارسة اجلنس مع القساوسة. 

ا  - : رويرتز  املصدر  برس،  املوافق  26/12/1421ألربعاء  أسوشيتد  النرش( 21/3/2001هـ  )توقيت  م، 

 . )غرينيتش(2:38)مكة املكرمة(،5:38الساعة: 

 .  9/291املغني:   (1)

 يف املسألة قوالن عند الشافعية وروايتان عند احلنابلة.     (2)
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حلالل ما يغنيها عن وجهان، ونرى أهنا ما دامت عنده، فإنه يكفيها من األرشبة واللحوم من ا

 احلرام أو املشتبه فيه. 

الناحية، وقد   القوامة عليها من هذه  اللباس املحتشم، ألن له حق  إلزامها  وله كذلك 

اشرتط القرآن الكريم إلباحة الزواج من أهل الكتاب أن يكن حمصنات عفيفات، والعفاف ال  

يف املرأة خترج من بيتها   د قال  ينقض بالزنا وحدهن، بل إن التربج من الزنا غري املبارش، وق 

 (1)(متعطرة:) أيام امرأة استعطرت فمرت عىل قوم ليجدوا من رحيها فهي زانية

ومثل هذا املنع ال عالقة له بحرية العبادة، ألن زينة املرأة اخلارجية من حق الزوج، بل  

يلزمه إياها دينها، وإنام إن يف حثها عىل االحتشام والتعفف وترك املسكر ونحوه دعوة هلا بام  

أجاز اإلسالم زواجها العتقادهم ذلك، فإذا ما انحرف ذلك االعتقاد وقالوا بحرية ممارسة  

الفاحشة، فإنه ال جيوز الزواج منهم كام ذكرنا ذلك يف حكم الزواج من أهل الكتاب يف اجلزء  

 األول. 

 ـ احلقوق الدينية للزوجة املسلمة ثانيا  

يف الترصفات الدينية بحسب نوع احلكم الرشعي املرتبط هبذه    خيتلف حكم حق الزوجة 

 الترصفات، كام ييل:  

 ـ األحكام الواجبة:   1

 
، البيهقي:  2/362، الدارمي:  2/430، احلاكم:  10/270، ابن حبان:  3/91صحيح ابن خزيمة:       (1)

 .  4/413، أمحد: 5/430، النسائي: 3/246
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الواجبة،   للزوج منع زوجته من أي حكم من األحكام  أنه ال جيوز  الفقهاء عىل  اتفق 

  (1))ال طاعة ملخلوق يف معصية اهلل عز وجل(  :لقوله 

زوجة هي املقرصة أن يلزمها أداء هذه الواجبات،  بل إنه جيب عىل الزوج إذا كانت ال 

فقد نصت األوامر القرآنية والنبوية عىل وجوب أمر األهل بأدائها، وخاصة الصالة وعبادة اهلل  

اَلِة َواْصَطرِبْ َعَليَْها ﴿تعاىل:  الواجبات، قال  سائر  عليها فعل  ويلحق  تعاىل،   َأْهَلَك بِالصَّ َوْأُمْر 

َا الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْهلِيُكْم  (، بل جاء األ132﴾)طه:  مر مطلقا يف قوله تعاىل:﴿ َياَأهيُّ

(، وهو يدل عىل أن للزوج أن يلزم زوجته طاعة اهلل تعاىل فيام يتعلق هبذه 6َناًرا ﴾)التحريم: 

إليه من    الناحية، قال ابن احلاج:)ويتعي عليه أن يعلم عبده وأمته الصالة والقراءة وما حيتاجان

، وسنعرض  (2)  أمور دينهام، كام جيب ذلك عليه يف زوجته وولده إذ ال فرق، ألهنم من رعيته( 

 للمسألة بتفاصيلها وأدلتها يف الفصل القادم إن شاء اهلل، لعالقتها بقوامة الرجل. 

احلج   غري  منه  املنع  يف  الزوج  اخلالف يف حق  وقع  الواجبة  األحكام  من  نر حكام  ومل 

ناحية   الرتاخي من  ولكونه عىل  ناحية،  اخلروج من  من  الزوجة  منع  الزوج يف  بحق  لعالقته 

  ، أو العمرة الواجبة   ،احلج الواجب   ثبوت هذا احلق للزوج يف  أخرى، وقد اختلف الفقهاء يف 

 :(3) أو املنذور منهام إذا أحرمت به بغري إذنه عىل ثالثة أقوال ، وهي حجة اإلسالم وعمرته

 
،  5/357، مسند البزار:  6/545، مصنف ابن أيب شيبة:  9/177، جممع الزوائد:  4/209الرتمذي:       (1)

 .  18/165، املعجم الكبري: 1/131أمحد: 

 .  1/211: املدخل   (2)

احلقائق:     (3) القويم:2/305تبيي  املنهج  الطالبي: 619،  روضة  املحتاج:9/63،  مغني  فتح 468،   ،

 .  3/99، فام بعدها، املغني:4/76الباري:
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، قال الشافعي:) إذا بلغت املرأة قادرة  (1): أن له منعها، وهو قول للشافعيةالقول األول 

  ، منعها منه ما مل هتل باحلج  ،بنفسها وماهلا عىل احلج فأراد وليها منعها من احلج أو أراده زوجها 

وإن أهلت بغري    ، فإن أهلت باحلج بإذنه مل يكن له منعها   ، إال يف العمر كلهألنه فرض بغري وقت  

ومع ذلك فقد عقب عىل أن املستحب لزوجها أن ال يمنعها، قال:) وأحب  (2) إذنه ففيها قوالن

فإن كان واجبا عليه أن ال يمنعها كان قد أدى ما عليه وأن له تركه إياها  ،لزوجها أن ال يمنعها 

 وإن كان تطوعا أجر عليه إن شاء اهلل تعاىل(  ،أداء الواجب

ينبغي للمرأة أن ال حترم بغري إذن زوجها، وأنه يستحب له أن حيج    وقد نصوا عىل أنه 

هبا، فإن أرادت حج إسالم أو تطوع فأذن الزوج وأحرمت به لزمه متكينها من إمتامه بال خالف،  

 جيوز هلا التحلل، فإن حتللت مل يصح حتللها،  سواء كان فرضًا أو نفاًل، وكام ال جيوز له حتليلها ال

ومل خترج من احلج، كام لو نوى غريها اخلروج من احلج بال إحصار فإنه ال خيرج منه بال خالف،  

 ومن األدلة عىل ذلك:  

الكفارة   .1 بصوم  ينتقض  منه  يملك حتليلها  فال  فرضا  لكونه  يمنعها  بأنه ال  الزعم  أن 

 
والقول الثاين أنه ال يملك، ألنه فرض فال يملك حتليلها منه كالصوم والصالة، وقد نصوا عىل أن القول      (1)

قال القايض أبو الطيب يف »تعليقه« املنصوص يف باب احلج املرأة والعبد من املناسك املذكور هو األرجح،  

الكبري: أن للزوج منعها، ونص الشافعي يف باب خروج النساء إىل املساجد ن اختالف احلديث عىل أنه ليس 

ح من هذين القولي  له منعها، وقال البندنيجي: نص الشافعي يف عامة كتبه أن له منعها، واتفقوا عىل أن الصحي

أن له منعها، وبه قطع الشيخ أبو حامد واملحاميل وآخرون، قال القايض أبو الطيب يف كتابه »املجرد« والرويايت  

 .  8/239وغريمها: هذا القول هو الصحيح املشهور، انظر: املجموع: 

تطوعت فأهلت باحلج أن   ومن قال هذا القول لزمه عندي أن يقول: لو  «نص القولي كام ذكر الشافعي:     (2)

عليه ختليتها من قبل أن من دخل يف احلج ممن قدر عليه مل يكن له اخلروج منه ولزمه ، غري أهنا إذا تنفلت بصوم 

الثاين: أن تكون كمن  يقول ذلك يف االعتكاف والصالة. والقول  قوله أن  له منعها ولزمه عندي يف  مل يكن 

 .  2/128، األم:»جها أحرص فتذبح وتقرص وحتل ويكون ذلك لزو
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 مل ينتقض، فإن له منعها من كل ذلك يف األصح. والنذر يف الذمة والقضاء الذي 

أن حق الزوج عىل الفور واحلج عىل الرتاخي، فقدم ما كان عىل الفور، كام تقدم العدة   .2

 عىل احلج بال خالف. 

غري   .3 أو  تنزيه  هني  أنه  عىل  حممول  للمساجد  اخلروج  من  النساء  منع  عن  النهي  أن 

د ال متنعوهن مساجد اهلل للصلوات،  املتزوجات، كالبنت واألخت ونحومها، وأن املرا

 وهذا هو ظاهر سياق احلديث. 

 أن هناك فرقا بي احلج والصوم والصالة، ألن مدته طويلة بخالفهام. .4

الثاين  العلامء، ومنهم أمحد    ،وال حتليلها   ،: ليس لزوجها منعها القول  وهو قول مجهور 

الرأي  ،وإسحاق  ، والنخعي له،    ، وأصحاب  القولي  وهو قول اإلمامية،  والشافعي يف أصح 

 عىل ذلك:  ومن األدلة 

ابن عباس .1 اهلل    عن  بامرأة  قال: سمعت رسول  يقول:) ال خيلون رجل  وال    ، خيطب 

فقام رجل فقال: يا رسول اهلل إن امرأيت خرجت حاجة وإين    ،امرأة إال مع ذي حمرم  تسافر

 (1)احجج مع امرأتك(اكتتبت يف غزوة كذا وكذا قال: انطلق ف

فيصري كالصالة إذا أحرمت هبا يف أول وقتها وقضاء    ، أن احلج الواجب يتعي بالرشوع فيه .2

 رمضان إذا رشعت فيه. 

فيفيض    ،فلو ملك منعها يف هذا العام مللكه يف كل عام   ،أن حق الزوج مستمر عىل الدوام .3

 إىل إسقاط أحد أركان اإلسالم.

   ذمتها، كام أن هلا أن تصيل أول الوقت وليس له منعها.أن هلا أن تسارع إىل براءة   .4

مرفوعا يف امرأة هلا زوج وهلا مال وال يأذن هلا يف احلج: ليس هلا أن    أن ما ورد عن ابن عمر  .5

 
 .  5/226، البيهقي: 2/978، مسلم: 5/2005البخاري:   (1)
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 ، فهو حممول عىل حج التطوع مجعا بي احلديثي.  (1)تنطلق إال بإذن زوجها 

معها، فإن مل يفعل فهو عاص هلل تعاىل وحتج هي  : إنه يفرض عىل الزوج أن حيج  القول الثالث 

 ذلك:   دونه، وهو قول الظاهرية، ومن األدلة عىل 

،وقد  (2)  للرجل:) انطلق فاحجج مع امرأتك(   السابق، وقوله    حديث ابن عباسـ    1

 ذكر ابن حزم وجوها لالستدالل باحلديث منها: 

حمرم وقع، ثم سأله الرجل عن  عن أن تسافر امرأة إال مع ذي    : أن هنيه  الوجه األول 

بأن ينطلق فيحج معها، ومل   وال مع زوج فأمره  ، امرأته التي خرجت حاجة ال مع ذي حمرم

 يأمر بردها وال عاب سفرها إىل احلج دونه ودون ذي حمرم. 

بأن ينطلق فيحج معها بيان صحيح ونص رصيح عىل أهنا    : أن يف أمره  الوجه الثاين 

فصار الفرض    ، وأثبته ومل ينكره  ،سفرها كام خرجت فيه   كانت ممكنا إدراكها بال شك، فأقر  

الزوج تعاىل    ، عىل  يفعل فهو عاص هلل  مل  ما عليه من صحبتها، وإن  أدى  فقد  فإن حج معها 

إليه دونه أو   معه أو دون ذي حمرم أو معه كام أقرها عليه  وعليها التامدي يف حجها واخلروج 

 ومل ينكره عليها.  رسول اهلل 

 
بن      (1) العباس بن حممد  الصغري والبيهقي كلهم من طريق  الدارقطني والطرباين يف  ابن حجر: رواه  قال 

جماشع عن حممد بن أيب يعقوب الكرماين عن حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن نافع عن بن عمر قال 

احلق بجهل حال حممد قال ابن  الطرباين مل يروه عن إبراهيم إال حسان وقال البيهقي تفرد به حسان وأعله عبد 

احلبري: تلخيص  نصا،  حاتم  أبا  ذلك  تبع يف  والطرباين  2/289القطان:  الدارقطني  رواه  امللقن:  ابن  وقال   ،

، 2/46والبيهقي من رواية ابن عمر ويف إسناده جمهول وهو العباس بن حممد بن شافع، خالصة البدر املنري:

 .  1/349، املعجم الصغري:2/223، الدارقطني:5/223، البيهقي: 3/215وانظر: جممع الزوائد: 

 سبق خترجيه.     (2)
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:) إذا استأذنكم نساؤكم    وقوله  ،(1) :) وال متنعوا إماء اهلل مساجد اهلل(    قوله  ـ   2

هلن( فأذنوا  املساجد  فأمر  (2)   إىل   ،   املساجد من  النساء  يمنعوا  ال  أن  وغريهم    ، األزواج 

 املساجد قدرا.  واملسجد احلرام أجل 

(  97قوله تعاىل:﴿ َوهللَِِّ َعىَل النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمْن اْستََطاَع إَِلْيِه َسبِياًل ﴾)آل عمران:ـ   3

سفرا   قسمي  تنقسم  األسفار  ألن  حمرم،  بغري  املرأة  سفر  عن  الناهية  النصوص  مع  يتناىف  ال 

ز أخذ بعض اآلثار دون بعض،  فلم جي  ، واحلج من السفر الواجب  ، وسفرا غري واجب  ،واجبا 

الطاعة جلميعها ولزم استعامهلا كلها  بأن يستثنى    ،ووجبت  وال سبيل إىل استعامل مجيعها إال 

  ،أو ذي حمرم عاما لكل سفر   ،األخص منها من األعم، فكان هني املرأة عن السفر إال مع زوج

واحلج سفر    ، النهي  فوجب استثناء ما جاء به النص من إجياب بعض األسفار عليها من مجلة 

 واجب فوجب استثناؤه من مجلة النهي.  

وال فرق بي طاعة    ، األحاديث الدالة عىل أن الطاعة يف املعروف، وترك احلج معصيةـ    4

 الزوج يف ترك احلج وبي طاعته يف ترك الصالة أو يف ترك الزكاة أو يف ترك صيام شهر رمضان. 

أن القول بأن احلج عىل الرتاخي يستدعي معرفة وقت الرتاخي، فإن حدوا يف ذلك  ـ    5

 تعاىل، وال  سنة أو سنتي أو أكثر كانوا متحكمي يف الدين بالباطل وشارعي ما مل يأذن به اهلل

 يقول أحد بطاعتهم يف ترك احلج أبدا مجلة. 

أن الزعم بأن إجياب احلج عىل النساء عموم، فيخص بحديث النهي عن السفر إال  ـ    6

ألن تلك األخبار إنام جاءت بالنهي عن كل سفر مجلة ال عن احلج   ،مع زوج أو ذي حمرم خطأ

أو    ، يف النهي عن أن حتج املرأة إال مع زوج وإنام يمكن أن يعارضوا هبذا بام لو جاءت    ،خاصة

 
، ابن حبان: 3/90، ابن خزيمة:1/91، املنتقى البن اجلارود:  1/305، البخاري:  1/327مسلم :     (1)

 .  1/330، الدارمي: 5/387

   .9/333، أبو يعىل:57/ 2، أمحد: 3/132، البيهقي: 327/ 1، مسلم: 1/295البخاري:    (2)
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 فحينئذ يكون اعرتاضا صحيحا وختصيصا ألقل احلكمي من أعمهام.  ،ذي حمرم 

أ  7   ، ن علة منعها من حج التطوع أن طاعته فرض عليها فيام ال معصية هلل تعاىل فيه ـ 

 وليس يف ترك احلج التطوع معصية. 

 :  الرتجيح 

ر يف السبب الذي جعل الزوج يمنع زوجته من أداء هذه  نرى أن األرجح يف املسألة النظ 

الفريضة، فإن كان سببا مرشوعا، تتحقق فيه مصلحة كال الزوجي، فإن األصلح يف هذه احلالة  

األخذ بالقول األول، ألن احلج عىل الرتاخي، واألوىل للمرأة، وهي تريد أن تؤدي عبادة تتعلق 

 يبة تسمح هلا بنيل ثمراهتا عىل التامم. بالعمر مجيعا أن تؤدهيا بحالة نفسية ط

وال نرى يف احلالة العادية إذا ما ذهبت املرأة، وهي تشعر بغضب زوجها عليها ملخالفته،  

أهنا تتمكن من أداء العبادة بنفسية تسمح هلا باخلشوع فيها كام جيب، وليس يف هذا الرأي خمالفة  

ورد يف احلديث ـ مل خيرب عن نفسه أنه منع للحديث الذي استدل به اجلمهور، ألن الرجل ـ كام  

  زوجته، بل النص يدل عىل إذنه هلا، وأنه رجل صالح، بدليل عزمه عىل اجلهاد، فطلب منه  

 أن يؤجل اجلهاد وحيج مع زوجته. 

أما إن كان قصد الزوج من منعها جمرد اإلرضار، أو كان فاسقا ال هيمه أكان احلج واجبا  

 متجربا ظاملا يعتقد أن له عىل زوجته السلطة املطلقة، فإن للزوجة  أم غري واجب، أو كان رجال

ما، فاألوىل تأخري احلج درءا   إذا ترتب عىل ذلك مفسدة  إذنه إال  يف هذه احلالة أن حتج بغري 

 للمفسدة، فاحلج وإن كان واجبا إال أنه حماط بقيد االستطاعة، وهو عىل الرتاخي. 

ال جيوز له أن يمنع زوجته من أداء هذه العبادة العظيمة،  هذا بالنسبة للمرأة، أما الرجل ف

بل جيب عليه إن استطاع أن يرافقها كام قال ابن حزم، وجتب عليه نفقتها إذا ما حجت ولو بغري  

 . إذنه
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ولكن مع ذلك ـ إذا ما كان هناك ظرف خاص ـ فإن له أن يمنعها من ذلك عىل سبل  

ن تكون حاجة الزوجة للامل مثال يف أمر ما أهم من التأقيت ال الدوام، ومن الظروف مثال، أ

حاجتها إليه يف احلج، وال يمكن حرص األحوال يف ذلك، فمن اخلطر الكبري أن يقال قول واحد  

 لكل األحوال. 

وهبذا نرى أن لكل قول من األقوال الثالثة يف املسألة وجهه اخلاص املتعلق باملصالح  

حمل آخر قريبا من هذا، ونص قوله ببعض ترصف:) إن   املعتربة رشعا، وقد قال ابن حزم يف

كل    -فإن كان حج تطوع    ،أحرمت من امليقات أو من مكان جيوز اإلحرام منه بغري إذن زوجها 

ملرض    - فله منعها وإحالهلا، وإن كان حج الفرض نظر فإن كان ال غنى به عنها أو عنه    - ذلك  

إحالهلا، وإن كان ال حاجة به إليها مل يكن له منعها فله    - أو لضيعته دونه أو دوهنا أو ضيعة ماله  

:  أصال فإن منعها فهو عاص هلل عز وجل وهي يف حكم املحرص )، وقد استدل لذلك بقوله  

  (1)(املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه )

واخلالصة أن كل الواجبات الرشعية ال جيوز للزوج أن يمنع زوجته منها إال لسبب ال  

 يعود لذلك الواجب، وإنام يرجع العتبارات أخرى وفق سلم األولويات الرشعي. 

 ـ األحكام املستحبة:   2

خالفا ملا ذكر الفقهاء يف األحكام الواجبة، والتي اتفقوا عىل عدم استحقاق الزواج حق  

ا أم ال  منعها منها، بل يلزمه إلزامها هبا، اختلفوا يف األحكام املستحبة، هل حيق له التدخل فيه

 يف حال تعارضها مع بعض حقوق الزوج، ومن املسائل املختلف فيها: 

 خروج املسلمة للمسجد : 

 
مسلم:  2/862البخاري:     (1) الرتمذي:4/1996،  حبان:  4/34،  ابن  البيهقي:  2/291،   ،6/201  ،

 .  287/ 12، املعجم الكبري: 2/91أمحد: 
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وهي من املسائل املهمة، والتي هلا تأثريها االجتامعي الكبري، فإن االعتقاد الغالب عند  

حمدودة أو يف  الناس اآلن أن املساجد للرجال، وأن صالة النساء يف املساجد حمصورة يف أوقات  

باملساجد هلا   النساء  النظرة لعالقة  مناسبات خاصة، وأن األفضل صالهتن يف بيوهتن، وهذه 

منع   الزوج يف  الفقهاء يف حق  اختلف  فقد  هنا،  والتي سنرى مدى صحتها  الفقهية،  أسسها 

ل  زوجته من الذهاب إىل املسجد، ويف األولوية بي صالهتا يف بيتها أويف املسجد عىل األقوا

 التالية: 

مذهب الشافعي ورواية عن  : أن له منعها من اخلروج إىل املساجد، وهو  القول األول 

وخالصة آراء الشافعية يف املسألة كام ذكرها وقول اإلمامية مع كراهة فعل الزوج لذلك،    أمحد

 النووي هي: 

 ثاين. أن مجاعة النساء يف البيوت أفضل من حضورهن املساجد، استدالال بأدلة القول ال .1

أو كبرية تشتهى كره هلا وكره   .2 املرأة حضور املسجد للصالة، فإن كانت شابة  أرادت  إن 

وهو وجه مجعهم بي    ،لزوجها ووليها متكينها منه، وإن كانت عجوزا ال تشتهى مل يكره

  (1) (أحاديث الباب، قال النووي:)وقد جاءت أحاديث صحيحة تقتيض هذا التفصيل

ا إذا استأذنته إىل املسجد للصالة إذا كانت عجوزا ال تشتهى  يستحب للزوج أن يأذن هل .3

املذكورة لألحاديث  غريها  وعىل  عليها  املفسدة  عليه  ، وأمن  حيرم  مل  منعها  قال    ، فإن 

 (2) امة العلامء( النووي:)هذا مذهبنا، ونقل عن البيهقي قوله: وبه قال ع

 :  (3) ومن األدلة عىل ذلك

وقالت: يا رسول اهلل ما حق الزوج عىل    قال: رأيت امرأة أتت إىل النبي    عن ابن عمر  .1

 
 .  4/94املجموع:   (1)

 .  4/94املجموع:   (2)

 .  4/94، املجموع:2/66، الوسيط:2/66املهذب:   (3)
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زوجته؟ قال: حقه عليها أال خترج من بيتها إال بإذنه، فإن فعلت لعنها اهلل ومالئكة الرمحة  

ومالئكة الغضب حتى تبوب أو ترجع، قالت: يا رسول اهلل وإن كان هلا ظاملا قال: وإن  

 .  (1) كان هلا ظاملا 

لنهي عن منع النساء من املساجد فيه منع خروج املرأة إال بإذن الزوج لتوجه األمر إىل  أن ا .2

ترتكه   فال  واجب  املسكن  مالزمة  يف  الزوج  حق  ألن  تنزيه  هني  أنه  أو  باإلذن،  الزوج 

 . (2) للفضيلة

ما أحدث النساء بعده ملنعهن املسجد كام منعت    عن عائشة، قالت:) لو رأى رسول اهلل   .3

  (3)(ى إرسائيل نساء بن

 أن حق الزوج واجب فال جيوز تركه بام ليس بواجب.  .4

: أنه ليس للزوج منع زوجته من الذهاب إىل املساجد، مع كون صالهتن يف  القول الثاين 

بيوهتن أفضل، وهو قول أيب حنيفة ومالك، وغريهم، وقد نقل ابن الرب أقوال الفقهاء الذين  

 :(4)  ييل كرهوا صالهتا خارج بيتها، وهي كام 

قال مالك: ال يمنع النساء اخلروج إىل املساجد، فإذا جاء االستسقاء والعيد، فال أرى بأسا  .1

 أن خترج كل امرأة متجالة هذه رواية ابن القاسم عنه. 

 
البزار، وفيه حسي بن قيس املعروف بحنش وهو 2/66استدل به الشريازي يف املهذب:     (1) ، وقد رواه 

 .  4/307ضعيف وقد وثقه حصي بن نمري وبقية رجاله ثقات، انظرك جممع الزوائد:

و [، ونازعه ابن دقيق العيد بأنه إذا أخذ من املفهوم فهو مفهوم لقب، وه4/94ذكره النووي ] املجموع:     (2)

 .  1/71ضعيف وقواه املناوي بأن منع الرجال نساءهم أمر مقرر معروف، انظر: فيض القدير:

، مسند إسحق بن راهويه: 6/235، أمحد:  2/420، الرتمذي:  1/329، مسلم:  1/296البخاري:     (3)

2/426  . 

 .  4/186، وانظر:مواهب اجلليل:23/402التمهيد:    (4)
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وروى عنه أشهب قال: خترج املرأة املتجالة إىل املسجد، وال تكثر الرتدد وخترج الشابة مرة   .2

 اجلنائز خيتلف يف ذلك أمر العجوز والشابة يف جنائز أهلها وأقارهبا. بعد مرة، وكذلك يف 

قال الثوري: ليس للمرأة خري من بيتها وإن كانت عجوزا،أكره اليوم للنساء اخلروج إىل   .3

 العيدين. 

استرشفها  .4 خرجت  فإذا  بيتها،  قعر  يف  اهلل  إىل  تكون  ما  وأقرب  عورة  املرأة  اهلل:  عبد  قال 

 الشيطان. 

بارك: أكره اليوم اخلروج للنساء يف العيدين، فإن أبت املرأة إال أن خترج فليأذن  قال ابن امل .5

هلا زوجها أن خترج يف أطهارها، وال تتزين، فإن أبت أن خترج كذلك فللزوج أن يمنعها  

 من ذلك. 

ذكر حممد بن احلسن عن أيب يوسف عن أيب حنيفة قال: كان النساء يرخص هلن يف اخلروج   .6

العيد، فأما اليوم فإين أكرهه قال: وأكره هلن شهود اجلمعة والصالة املكتوبة يف اجلامعة  إىل  

 وأرخص للعجوز الكبرية أن تشهد العشاء والفجر ذلك فال. 

روى برش بن الوليد عن أيب يوسف عن أيب حنيفة أنه قال: خروج النساء يف العيدين حسن   .7

 ال العيدين.ومل يكن يرى خروجهن يف يشء من الصلوات ما خ

 قال أبو يوسف: ال بأس أن خترج العجوز يف الصلوات كلها وأكره ذلك للشابة.  .8

 ومن األدلة التي استدلوا هبا لذلك زيادة عىل ما ذكر يف الدليل األول: 

،    عن عبد اهلل بن سويد األنصاري عن عمته امرأة أيب محيد الساعدي أهنا جاءت النبي .1

ب الصالة معك فقال قد علمت انك حتبي الصالة معي،  إين أح     فقالت: يا رسول اهلل

وصالتك يف بيتك خري من صالتك يف حجرتك وصالتك يف حجرتك خري من صالتك  

صالتك يف مسجد قومك وصالتك يف مسجد قومك    يف دارك وصالتك يف دارك خري من

وأظلمه   بيتها  هلا مسجد يف أقىص يشء من  فبني  خري من صالتك يف مسجدي)فأمرت 
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 .(1) نت تصيل فيه حتى لقيت اهلل عز وجلفكا 

قال:)صالة املرأة يف بيتها أفضل من صالهتا يف حجرهتا وصالهتا    عنه    عن ابن مسعود  .2

  (3)أفضل من صالهتا يف بيتها  (2) يف خمدعها 

الثالث  من القول  له  إنه ال جيوز  عها من صالة اجلامعة، وأن صالهتا يف اجلامعة أفضل من  : 

وال لسيد األمة منعهام من حضور    ، وال حيل لويل املرأة   منفردة، وهو قول ابن حزم، قال:) صالهتا  

وال يف    ، إذا عرف أهنن يردن الصالة وال حيل هلن أن خيرجن متطيبات   ، الصالة يف مجاعة يف املسجد 

، ويمكن  ( 4) وصالهتن يف اجلامعة أفضل من صالهتن منفردات    ، منعها فإن فعلت فلي   ، ثياب حسان 

 رص أدلة هذا القول كام نص عليها ابن حزم يف الدليلي التاليي: ح 

لعل أصح دليل استدل به املخالفون يف حق  :  اإلجابة عىل ما أورده املخالفون الدليل األول:  

ئشة، السابق ذكره، وقد أجاب عنه ابن حزم  الزوج يف منع زوجته من اخلروج إىل املسجد هو قول عا 

 بالوجوه التالية:  

فإذ مل يمنعهن فمنعهن بدعة وخطأ    ، فلم يمنعهن   ، مل يدرك ما أحدثن   : أنه  األول   الوجه 

 ُمَبيَِّنة  ُيَضاَعْف هَلَا ا 
ْلَعَذاُب ِضْعَفْيِ َوَكاَن  وهو كام قال تعاىل: ﴿ َيانَِساَء النَِّبيِّ َمْن َيْأِت ِمْنُكنَّ ِبَفاِحَشة 

تعاىل:    وكقوله   ، ( فام أتي قط بفاحشة وال ضوعف هلن العذاب 30﴾)األحزاب: َذلَِك َعىَل اهللَِّ َيِسرًيا 

 َواأْلَْرِض َوَلِكْن َكذَّ 
ِ
اَمء  ِمْن السَّ

َقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم َبَرَكات  َأَخْذَناُهْم  ُبوا فَ ﴿ َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتَّ

( فلم يؤمنوا، فلم يفتح عليهم، وال يصح باالحتجاج بقول قائل:  96﴾)األعراف: ِباَم َكاُنوا َيْكِسُبون 

 
 . 2/233، مسند الروياين:6/371، أمحد: 3/95ة: ، ابن خزيم5/595ابن حبان:    (1)

خمدعها بضم امليم وتفتح وتكرس مع فتح الدال يف الكل، وهو البيت الصغري الذي يكون داخل البيت      (2)

 .  2/195الكبري حيفظ فيه األمتعة النفيسة، من اخلدع وهو إخفاء اليشء أي يف خزانتها، عون املعبود:

 .  1/156، ابو داود:3/131، البيهقي: 1/328حلاكم:، ا3/95ابن خزيمة:    (3)

 .  2/170املحىل:   (4)
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 كذا: لكان كذا عىل إجياب ما مل يكن.   لو كان 

بمنعهن من   ومع ذلك مل يوح إىل نبيه    ، : أن اهلل تعاىل قد علم ما حيدث النساء الوجه الثاين 

 وال أوحى تعاىل إليه: أخرب الناس إذا أحدث النساء فامنعوهن من املساجد.   ، أجل ما استحدثنه 

وال يشء    ا مل حيدثن يف عهد رسول اهلل  مم   ، : هو أننا ما ندري ما أحدث النساء الوجه الثالث 

فام منع النساء    ، ورجم فيه وجلد   فقد كان ذلك عىل عهد رسول اهلل    ، أعظم يف إحداثهن من الزنى 

فام الذي جعل الزنى    ، وحتريم الزنى عىل الرجال كتحريمه عىل النساء وال فرق   ، ل ذلك قط من أج 

 سببا يمنعهن من املساجد ؟ ومل جيعله سببا إىل منع الرجال من املساجد ؟  

ومن املحال منع اخلري    ، : أن اإلحداث إنام هو لبعض النساء بال شك دون بعض الوجه الرابع 

فيسمع    إال أن يأيت بذلك نص من اهلل تعاىل عىل لسان رسوله    ، أحدث   عمن مل حيدث من أجل من 

ويطاع  ُأْخَرى    ، له  ِوْزَر  َواِزَرٌة  َتِزُر  َواَل  َعَلْيَها  ِإالَّ  َنْفس   ُكلُّ  َتْكِسُب  َواَل   ﴿  : تعاىل  قال  وقد 

 ( 164﴾)األنعام: 

 أن يكون سببا  : هو أنه إن كان اإلحداث سببا ملنعهن من املسجد، فاألوىل الوجه اخلامس 

فلم خص هؤالء القوم منعهن من املسجد من أجل    ، ومن كل طريق بال شك   ، ملنعهن من السوق 

واملسري يف الفيايف   ، دون منعهن من سائر الطرق ؟ بل قد أباح هلا أبو حنيفة السفر وحدها  ، إحداثهن 

 ومل يكره هلا ذلك.   ، والفلوات مسافة يومي ونصف 

ل  ب   ، وال قالت: امنعوهن ملا أحدثن   ، ئشةمل تر منعهن من أجل ذلك أن عا   : الوجه السادس 

 فإذ مل يمنعهن فال نمنعهن.   ، ملنعناهن   ونحن نقول: لو منعهن    ، لو عاش ملنعهن   أخربت أنه  

النقلية أو العقلية، نذكر  الدليل الثاين:   املثبتة: وهي كثرية جدا سواء من األدلة  األدلة 

 منها هنا ما ييل: 

  ، مل يمنع النساء قط من الصالة معه يف مسجده إىل أن مات    اإلمجاع عىل أن رسول اهلل   .1

  ، يتكلفن الذهاب إىل املساجد بال منفعة   ولو كانت صالهتن يف بيوهتن أفضل ملا تركهن  
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ولو كان ذلك ملا افرتض    ، بل هو أنصح اخللق ألمته  وذلك خيالف نصحه    ، بل بمرضة

 هذا أن يكون أمر ندب وحض.  وملا أمرهن باخلروج تفالت، وأقل   ،أن ال يمنعهن 

يقول: )ال    قال: سمعت رسول اهلل    عن سامل بن عبد اهلل بن عمر أن عبد اهلل بن عمر  .2

فأقبل عليه    ، فقال له بالل ابنه:واهلل لنمنعهن(،  متنعوا نساءكم املساجد إذا استأذنكم إليها 

  قال: أخربك عن رسول اهلل    ،عبد اهلل بن عمر فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط 

 ( 1)وتقول: واهلل لنمنعهن؟(

 : )ال متنعوا النساء من اخلروج بالليل إىل املساجد( عن ابن عمر قال قال رسول اهلل  .3

عائشة، .4 اهلل    عن  رسول  كان  )إن  النس  قالت:  فينرصف  الصبح  متلفعات  ليصيل  اء 

 ( 2) بمروطهن ما يعرفن من الغلس( 

النبي   .5 عن  مسعود  بن  اهلل  عبد  يف    عن  من صالهتا  أفضل  بيتها  يف  املرأة  قال:) صالة 

، قال ابن حزم:يريد بال شك  (3)وصالهتا يف مسجدها أفضل من صالهتا يف بيتها    ، حجرهتا 

مسجد بيتها لكان قائال: صالهتا يف بيتها    ألنه لو أراد    ،ال جيوز غري ذلك  ،مسجد حملتها 

 أن يقول املحال.  وحاشا له  ،أفضل من صالهتا يف بيتها 

أنه لو قلنا: إن خروجهن إىل املسجد واملصىل عمل زائد عىل الصالة مل خيل رضورة من أحد   .6

  ، هتا يف بيتها وجهي ال ثالث هلام: إما أن تكون صالهتا يف املسجد واملصىل مساوية لصال

وهم ال يقولون    ، وال يمكن غري ذلك أصال  ، وتكلفا وعناء  ، فيكون سعيها كله لغوا وباطال

أو تكون صالهتا يف املساجد واملصىل منحطة الفضل عن صالهتا يف بيتها كام يقول    ،هبذا

 
 .  1/327مسلم:   (1)

، مسند 1/454، البيهقي:1/288، الرتمذي:4/365، ابن حبان:  446/ 1،مسلم:  1/296البخاري:       (2)

 .  6/178، أمحد: 1/478، النسائي:1/115، أبو داود: 1/29الشافعي: 

 .  3/137ذكره ابن حزم يف املحىل:   (3)
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  إذ ال حيط من الفضل   ،وال بد  ، فيكون العمل املذكور كله إثام حاطا من الفضل  ، املخالفون

 وال يمكن غري هذا.   ، وهو حمرم ، يف صالة ما عن تلك الصالة بعينها عمل زائد إال

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة، واألوفق بمقاصد الرشيعة، اجلمع بي هذه األقوال مجيعا،  

 فلكل قول منها حاله اخلاص، ألن الرضر قد حيدث بالتزام قول واحد منها. 

القولي  مثال عىل  أو  فاالقتصار  باإللزام  املسجد  إىل  الذهاب  املرأة من   األولي، ومنع 

بالقول بكراهة خروجها، يلزم عنه ما نحن فيه من تقصري كثري من النساء يف أمور الدين نتيجة  

بعدهن عن البيئة الصحيحة التي تريب وتنشئ املعاين الدينية يف نفس املسلمة، ثم إن منعهن من 

ات املختلفة جلذهبن إليها مع ما تبثه تلك املنتديات من أفكار قد املساجد فرصة ألرباب املنتدي

عن منع النساء    تكون شديدة البعد عن األحكام الرشعية، ثم إن فيها خمالفة رصحية لنهيه  

من اخلروج للمساجد، وقد مجع الشوكاين األحاديث الواردة يف املسألة وقال:) وقد حصل من 

يف   يكن  مل  إذا  املساجد  إىل  الرجال  من  للنساء  اإلذن  أن  الباب  هذا  يف  املذكورة  األحاديث 

 ( 1)خروجهن ما يدعو إىل الفتنة من طيب أو حيل أو أي زينة واجب عىل الرجال

من  واالق صالة  كل  املرأة  فتخرج  سيئا،  تطبيقا  تطبيقه  أو  حزم،  ابن  قول  عىل  تصار 

قد   ما  وهو  الشوارع،  يف  اختالط  وكثرة  البيوت  يف  تقصري  عنه  ينتج  قد  اخلمس،  الصلوات 

 يتسبب يف فتن مل يقصدها الرشع.

ال  فلذلك كان الوسط هو اجلمع بي هذه األقوال، وهو أن ال متنع املرأة منعا كليا، وأن 

ترتك للخروج متى شاءت تركا كليا، واألوىل يف خروجها للمسجد أن ال يكون للصالة وحدها 

 ترجيحا ملا ورد يف فضل صالهتا يف بيتها، وإنام جتمع معها االستامع لدروس العلم. 

 
 .  3/162نيل األوطار:   (1)
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النساء يف   أكثر يف األسبوع لتدريس  ولذلك يستحب إحياء للسنة أن خيصص يوم أو 

لصالة والستامع العلم، سواء كان من اإلمام، أو من امرأة منهن،  املساجد، فيحرضن لشهود ا

:)غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من قال: قالت النساء للنبي    فعن أيب سعيد اخلدري 

نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيام قال هلن:)ما منكن امرأة تقدم  

 (1) ن النار( فقالت امرأة واثنتي فقال: واثنتي( ثالثة من ولدها إال كان هلا حجابا م

التي   الضوابط  فإن  الفتن،  ألبواب  سدا  وغريها،  والشابة  املتجالة  بي  التفريق  أما 

سنذكرها تسد الفتن دون احلاجة للتفريق بينهن يف ذلك، ثم إن احلاجة الرتبوية للمسجد تدعو  

أرباب الفتن يرسعون إليها، فأهيام أوىل: أن  إىل االهتامم بكل منهام، بل بالشابة خصوصا، ألن  

 تربى يف أحضان املسجد، أو أن يتوىل تربيتها من ال يعرفون املساجد.  

نظر   وفيه  الشابة وغريها  بي  املالكية وغريهم  الفقهاء  كثري من  الشوكاين:)وفرق  قال 

، ثم  (2) (بالليل  ألهنا إذا عرت مما ذكر وكانت متسرتة حصل األمن عليها وال سيام إذا كان ذلك 

إن مثل هذه األقوال نشأ عنها ما هو أخطر من الفتن التي أرادوا سدها، فقد ساد االعتقاد اآلن 

بأن الدين خاص بالشيوخ والعجائز، وأن املرأة ما دامت شابة صغرية ال ينبغي أن تدفن نفسها 

 .  التدين  يف أي مظهر من مظاهر

 ضوابط خروج املرأة للمسجد: 

ء عىل أن خروج املرأة للمسجد ينبغي أن يكون مضبوطا بالضوابط الرشعية  اتفق الفقها 

   التي تسد باب الفتنة،ومن هذه الضوابط:

الطيب  )وليخرجن  اجتناب  الروايات  بعض  ففي  احلديث،  يف  مذكور  الرشط  وهذا   :

 
 .  1/50البخاري:   (1)

 .  3/161نيل األوطار:   (2)
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ويف بعضها )إذا شهدت    ( 2)   ويف بعضها )إذا شهدت إحداكن املسجد فال متس طيبا(   ( 1) تفالت( 

فيه  ويلحق بالطيب ما يف معناه، ألن الطيب إنام منع منه ملا    ( 3)   إحداكن العشاء فال تطيب تلك الليلة( 

من حتريك داعية الرجال وشهوهتم، وربام يكون سببا لتحريك شهوة املرأة أيضا، فام أوجب هذا  

 . ( 4) املعنى التحق به 

قال: قال رسول    : وهلذا يستحب أن يكون هلن باهبن اخلاص فعن ابن عمر عدم مزامحة الرجال 

، قال صاحب عون  ( 5) : )لو تركنا هذا الباب للنساء ؟ فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات اهلل  

ي  يعتزلن يف جانب املسجد ويصل املعبود: فيه دليل أن النساء ال خيتلطن يف املساجد مع الرجال، بل 

فلم يدخل من الباب الذي جعل    ، هناك باالقتداء مع إمام، فكان عبد اهلل بن عمر أشد اتباعا للسنة 

 .  ( 6) حتى مات   للنساء 

: فإن خشيت عىل نفسها، فإنه ال جيوز خروجها، وجيب منعها، ولذلك نرى  توفر األمن 

 عهن من صالة الصبح خصوصا لعدم األمن. يف كثري من املجتمعات املسلمة اآلن وجوب من

وقد مجع النووي هذه الرشوط بقوله:) ال متنع من املسجد لكن برشوط ذكرها العلامء  

مأخوذة من األحاديث وهي أن ال تكون متطيبة وال متزينة ذات خالخل يسمع صوهتا وال  

 
سبق خترجيها، قال املجليس: )وهذا اخلرب وإن كان عاميا لكن ورد املنع من تطيبهن وتزينهن عند اخلروج      (1)

:  : )أيام رجل تتزين امرأته وخترج من باب دارها فهو ديوث وال مطلقا(، وقد روى اإلمامية يف هذا قوله  

عطرة والزوج بذلك راض يبنى لزوجها بكل يأثم من يسميه ديوثا ، واملرأة إذا خرجت من باب دارها متزينة مت

 ( 249ص  100قدم بيت يف النار ( )بحار األنوار: ج 

 .  3/91، ابن خزيمة:8/155، النسائي:1/328مسلم:   (2)

 .  1/328مسلم:   (3)

 . 1/197إحكام األحكام:   (4)

 .  1/126أبو داود:    (5)

 .  2/92عون املعبود:   (6)
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يكون بالطريق ما خياف    ثيابا فاخرة وال خمتلطة بالرجال وال شابة ونحوها ممن يفتتن هبا وأن ال

  (1) (دة ونحوها به مفس

 ويستحب يف حال عدم توفر الضوابط صالة النساء مجاعة يف البيوت، ولذلك صورتان: 

 صالة الرجل بأهل بيته: 

وسنرى النصوص الدالة عىل هذا ودورها يف إشاعة املودة يف البيت املسلم بي الزوج  

 . احلسنة عند احلديث عن حق املرأة يف العرشةوزوجه 

 صالة النساء فيام بينهن: 

 :(2) قوليوقد اختلف الفقهاء فيها عىل  

وهو  ،  سواء أمهن رجل أم امرأة   ، يسن هلن اجلامعة منفردات عن الرجال:  القول األول 

و اإلمامية  فيها قول  اجلامعة  للرجال  استحب  حامد:كل صالة  أبو  قال   ، واحلنابلة  الشافعية 

املنذر عن عائشة وأم سلمة    ،نافلة  للنساء فريضة كانت أواستحب اجلامعة فيها   وحكاه ابن 

 . وعطاء والثوري واألوزاعي وأمحد وإسحاق وأيب ثور 

  تقوم   )نعم :  قال  ؟  النساء   تؤم   املرأة   سئل عن   إنه :  ع  عبداهلل  أيب   وروى اإلمامية يف هذا عن

  (3) والتتقدمهن( بينهن وسطا 

 
 . 1/200، وانظر: الفتاوى الفقهية الكربى:4/161رشح النووي عىل مسلم:   (1)

وقد ذهب أبو ثور والطربي إىل جواز إمامتها عىل اإلطالق للرجال والنساء، وقد رد عىل ذلك ابن رشد     (2)

ل ذلك عن وإنام اتفق اجلمهور عىل منعها أن تؤم الرجال، ألنه لو كان جائزا لنق  «مبينا علة اجلمهور بقوله:  

الصدر األول، وألنه أيضا ملا كانت سنتهن يف الصالة التأخري عن الرجال علم أنه ليس جيوز هلن التقدم عليهم،  

ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء إذ كن متساويات يف املرتبة يف  »أخروهن حيث أخرهن اهلل  «:لقوله  

 .  1/105بداية املجتهد: الصالة مع أنه أيضا نقل ذلك عن بعض الصدر األول، انظر:

 (326/ 4) االحكام مدارك       ( 3) 
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وال نفل، ألن من رشوط اإلمام أن يكون ذكرا    ، أحدا يف فرض ال تؤم املرأة  :  القول الثاين 

املرأة لرجال  إمامة  لنساء مثلها   ، فال تصح  سليامن بن يسار واحلسن البرصي وهو قول  ،  وال 

وقال الشعبي والنخعي وقتادة: تؤمهن يف النفل    ، وقال أصحاب الرأي: يكره وجيزهين، ومالك  

 .(1)دون الفرض

 : الرتجح 

من موضع  هذا  تقتيض  ليس  املسلم  للبيت  الرشعية  املصلحة  ولكن  املسألة،  هذه  اقشة 

من أهم املصالح املحافظة عىل الصلوات، وإشاعة  فالشافعية واحلنابلة،  اإلمامية واألخذ بقول  

األلفة يف البيت، وهي من املقاصد الرشعية الكربى، ثم إن النصوص الصحيحة وغريها تدل  

كان يزورها يف    عىل صحة هذا القول، فعن أم ورقة بنت عبد اهلل بن احلارث أن رسول اهلل  

، وعن ريطة احلنفية قالت:)  (2) أهل دارها  وأمرها أن تؤم  ،وجعل هلا مؤذنا كان يؤذن هلا  ،بيتها 

أمتنا أم سلمة يف صالة  )وعن حجرية قالت:    (3) (أمتنا عائشة فقامت بينهن يف الصالة املكتوبة

، ثم إن النصوص العامة الدالة عىل فضل صالة اجلامعة، وهي ال ختص  (4)(العرص فقامت بيننا 

 ذكرا دون أنثى، تدل عىل ذلك.

لقيم هذا من رد السنة الصحيحة املحكمة يف استحباب صالة النساء  وهلذا اعترب ابن ا 

السنن باملتشابه من قوله  مجاعة ال منفردات بأخبار ال عالقة هلا هبذا، قال ابن القيم:) فردت هذه 

 
 .  4/94انظر: املجموع:   (1)

 .  1/161أبو داود:   (2)

نصب      (3) انظر:  صحيح،  النووي:سنده  قال  سننهام،  يف  والبيهقي  الدارقطني  رواه  الزيلعي:  قال 

 .  1/404، الدارقطني:2/31الراية:

الراية:     (4) نصب  سنده صحيح،  النووي  قال  سننه  يف  الدارقطني  احلبري:2/31رواه  تلخيص   ،2/42  ،

 .  1/405الدارقطني:
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:   (  )وهذا إنام ورد يف الوالية واإلمامة العظمى والقضاء   (1)لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ،  

وا الرواية  أن من خالف هذه وأما  العجب  تدخل يف هذا، ومن  والفتيا واإلمامة فال  لشهادة 

هي حاكمة عليهم ومل  فكيف أفلحوا و  ،السنة جوز للمرأة أن تكون قاضية تيل أمور املسلمي

 ؟ (2) يفلح أخواهتا من النساء إذا أمتهن  

 احلج تطوعا: 

وقد    ، التطوع واإلحرام بهاتفق الفقهاء عىل أن للزوج منع زوجته من اخلروج إىل حج  

عىل  ، نقل ابن املنذر اإلمجاع عىل ذلك، قال ابن املنذر: أمجع كل من نحفظ قوله من أهل العلم

ومن األدلة عىل ذلك أنه تطوع يفوت    ،(3)أن للرجل منع زوجته من اخلروج إىل حج التطوع

 كاالعتكاف.  ، فكان لزوجها منعها منه ، حق زوجها 

  ،أو أذن هلا   ،فإن تلبست باإلحرام   ،فله الرجوع ما مل تتلبس بإحرامه أما إن أذن هلا فيه،  

فصار كالواجب األصيل. فإن رجع    ،ألنه يلزم بالرشوع  ، وال حتليلها منه  ،مل يكن له الرجوع فيه 

 فهو كمن مل يأذن.  ، ثم أحرمت به  ،قبل إحرامها 

بتطوع بدون أحرمت  إن  منع زوجته  الزوج يف  الفقهاء يف حق  اختلف  إذنه عىل    وقد 

 قولي: 

، ومن األدلة عىل  واإلمامية  وهو قول اجلمهور  ،: أن له حتليلها ومنعها منهالقول األول 

 ذلك:  

كاملدينة حترم    ، فملك حتليلها منه   ، أحرمت به بغري إذنه  ،أنه تطوع يفوت حق غريها منها  .1

 بغري إذن غريمها عىل وجه يمنعه إيفاء دينه احلال عليها. 

 
 . 3/465، النسائي: 3/90، البيهقي:4/527رتمذي:، ال3/128، احلاكم:  4/1610البخاري:   (1)

 .  2/271إعالم املوقعي:   (2)

 .  3/283املغني:   (3)
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  ، ألن حقه أضيق  ،فحق اآلدمي أوىل   ،  تعاىل أن العدة متنع امليض يف اإلحرام حلق اهلل   .2

 وغناه.  تعاىلوكرم اهلل  ، لشحه وحاجته

يف امرأة حتلف بالصوم أو    ، هو قول القايض، وحكي عن أمحد : ليس له حتليلها، و القول الثاين 

واستدلوا عىل  قد ابتليت وابتيل زوجها،  ، ما تصنع  ، وهلا زوج: هلا أن تصوم بغري إذن زوجها  ، باحلج 

 كاحلج املنذور.   ، فال يملك الزوج حتليلها   ، ذلك بأن احلج يلزم بالرشوع فيه 

 :  الرتجيح 

للتحليل، فإن كان سببا رشعيا كافيا، نرى أن األرجح يف املسألة النظر إىل السبب الداعي  

فله منعها وحتليلها، أما إن كان فورة غضب ملخالفته، فاألرجح عدم حقه يف املنع، ألن إباحة  

مثل هذا الترصف للزوج مع التكاليف واملشقة احلاصلة للزوجة بعد اإلحرام، تؤثر تأثريا كبريا  

أ بعد  لزوجها  املرأة  ترجع  فكيف  الزوجية،  العرشة  كثريا يف  ماال  يكون  وقد  ماهلا،  أنفقت  ن 

 ألجل سواد عيون غضب زوجها.

أما الزوجة، فال حيل هلا أن تترصف مثل هذا الترصف دون إذن زوجها إال إن كان غائبا  

 غيبة ال يمكن تبليغه، أو كان هناك مانع رشعي يمنعها من إبالغه. 

 صوم التطوع : 

وعا إال بإذن زوجها، وللزوج أن يفطرها  أنه ليس للزوجة أن تصوم تط  اتفق الفقهاء عىل 

أما إن   ،إذا صامت بغري إذنه، وذلك ألن له حق االستمتاع هبا وال يمكنه ذلك يف حال الصوم 

قال    ،(1)كان صيامها ال يرضه بأن كان صائام أو مريضا ال يقدر عىل اجلامع فليس له أن يمنعها 

  ، مالك يف املرأة تصوم من غري أن تستأذن زوجها :)ذلك خيتلف من الرجال من حيتاج إىل أهله

 
محل بعض الشافعية النهي عىل الكراهة، قال النووي: »ولو صامت بغري إذن زوجها صح باتفاق أصحابنا      (1)

س الصوم ، فهو كالصالة يف دار مغصوبة ألن حتريمه ملعنى آخر ال ملعنى يعود إىل نف  ;، وإن كان الصوم حراما  

 .  6/445«املجموع: 
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ومنهن من تعلم أنه ال حاجة   ،وتعلم املرأة أن ذلك شأنه فال أحب هلا أن تصوم إال أن تستأذنه

 ، ومن األدلة عىل ذلك: (1) له فيها فال بأس بأن تصوم( 

 ( 2)  ها شاهد إال بإذنه(:)ال تصوم املرأة وبعل قوله  .1

ونحن عنده فقالت: يا رسول اهلل إن زوجي    أن امرأة جاءت إىل النبي    عن أيب سعيد  .2

صفوان بن املعطل يرضبني إذا صليت، ويفطرين إذا صمت، وال يصيل صالة الفجر  

يا رسول اهلل، أما  ،حتى تطلع الشمس، قال وصفوان عنده قالت، فقال:  فسأله عام 

: لو كانت سورة  ذا صليت فإهنا تقرأ بسورتي وقد هنيتها، فقال  قوهلا يرضبني إ

فال   وأنا رجل شاب  فتصوم  تنطلق  فإهنا  يفطرين،  قوهلا  وأما  الناس،  لكفت  واحدة 

: يومئذ ال تصوم امرأة إال بإذن زوجها، قال صفوان: وأما  أصرب، فقال رسول اهلل  

عرف لنا ذاك ال نكاد نستيقظ    قوهلا إين ال أصيل حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد 

 .(3):فإذا استيقظت فصل  حتى تطلع الشمس، فقال 

:)ال حيل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه وال تأذن يف بيته إال بإذنه،    قال   .3

 (4) وما أنفقت من نفقة عن غري أمره فإنه يؤدى إليه شطره( 

 صوم الواجب غري املعي: 

للزوج أن يمنع زوجته صوم رمضان، ومثله ما   ذكرنا سابقا عىل أنه ال جيوز اتفق الفقهاء كام 

لو فات األداء بعذر وضاق وقت القضاء بأن مل يبق من شعبان إال قدر القضاء فهو كأداء رمضان،  

 
 .  1/279املدونة:    (1)

 .  2/330، أبو داود:4/192/ البيهقي:8/339، ابن حبان:5/1993البخاري:   (2)

، أبو يعىل: 3/80، أمحد:  2/330، ابو داود:  4/303، البيهقي:  1/602، احلاكم:  4/354ابن حبان:       (3)

2/398  . 

 .  2/175، النسائي: 5/1994البخاري:   (4)
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منعها  فإن  فللزوج منعها  الدهر  املرأة صوم  لو نذرت  ألهنا    ، فال قضاء وال فدية   ، ونصوا عىل أهنا 

أذن هلا أو مات لزمها الصوم، فإن أفطرت بال عذر أثمت ولزمتها الفدية، واختلفوا يف  وإن    ، معذورة 

 : ( 1) منعها من تعجيل القضاء إن كان الوقت واسعا عل قولي 

التطوع، وهو قول اجلمهور، القول األول  إليه كصوم  املبادرة  له منعها من  إن  ويف جواز    : 

حلج، ويف سقوط النفقة  من القولي يف التحليل من ا   إلزامها اإلفطار إذا رشعت فيه وجهان خمرجان 

وجهان أحدها تسقط كاحلج والثاين ال لقرص الزمان وقدرته عىل االستمتاع ليال، ومن األدلة عىل  

وهلذا ليس للزوج منع زوجته من أداء صوم رمضان    ، فقدم املضيق   ، ذلك أن احلقي هلل تعاىل وآلدمي 

 . ( 2) بخالف ما إذا اتسع الوقت   ، إذا ضاق الوقت   ، ومن قضائه 

 : ليس له منعها منه، ألنه ليس تطوعا. القول الثاين 

 :  الرتجيح 

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين إال إذا كانت له حاجة تدعوه إىل عدم اإلذن  

  هلا بالتعجيل، وقد قال ابن شد فيام جرب الزوج لزوجته عىل تأخري القضاء إىل شعبان: )الظاهر 

ألن هلا حقا يف إبراء ذمتها من الفرض الذي لزمها وأما   ،عندي أنه ليس له ذلك إال باختيارها 

 ( 3) التنفل فإن له منعها حلاجته إليها(

 

 
 .  9/62روضة الطالبي:    (1)

 .  1/343القواعد البن رجب:   (2)

 .  2/72نقال عن: املنتقى:    (3)
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 الفصل الثاين 

 احلقوق االجتامعية للزوجة 

نقصد باحلقوق االجتامعية يف هذا املبحث حق الزوجة يف صلة رمحها وصلتهم هلا، وإقامة  

وقد ورد يف النصوص الرشعية احلث عىل إقامة مثل هذه  العالقات االجتامعية مع أفراد املجتمع،  

  :)يا نساء املسلامت ال حتقرن العالقات، فقد ورد يف احلديث عن إقامة العالقة مع اجلارات قوله 

يف رواية أخرى:) يا نساء املؤمنات ال حتقرن إحداكن   وقوله  ( 2) شاة   ( 1) جارة جلارهتا ولو فرسن 

 أن هتدي جلارهتا ولو كراع شاة حمرقا( 

أن حتتقر املسلمة أن هتدى إىل جارهتا شيئا، ولو أهنا هتدي هلا    ومعنى احلديثي هنيه  

ما ال ينتفع به يف الغالب، وحيتمل أن يكون من باب النهي عن اليشء أمر بضده، وهو كناية عن 

التحابب والتوادد، فكأنه قال: لتوادد اجلارة جارهتا هبدية ولو حقرت، فيتساوى يف ذلك الغني  

النهي بالنساء ألهنن موارد املودة والبغضاء، وألهنن أرسع   والفقري، قال ابن حجر:)  وخص 

 ( 3) انفعاال يف كل منهام(

واحلديث كام قال الرشاح حيتمل أن يكون النهي للمعطية وحيتمل أن يكون للمهدي  

إليها، بل وحيتمل أن يكون لكليهام، فتنهى املعطية عن عدم اإلهداء عىل سبيل التواد، وتنهى  

 عن القبول من باب التكرب واستصغار العطية.  املعطى إليها 

أشياء   بإهداء  ولو  العالقة،  هذه  مثل  إقامة  فضل  عىل  يدالن  احلديثي  أن  واخلالصة 

 رمزية. 

 
 حافر الشاة..    (1)

 .  264/ 2، أمحد: 4/177، البيهقي:714/ 2، مسلم: 2/907ري: البخا    (2)

 .  10/445فتح الباري:    (3)
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:) أيام  وقد ورد ما يرغب يف صلة الزوج أهل زوجته عىل سبيل التودد، فقد قال قوله  

هلا، فام كان بعد عصمة النكاح   امرأة نكحت عىل صداق أو حياء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو

  :  تعليقا عىل احلديث قال الشوكاين   ،(1)   ( فهو ملن أعطيه، وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته

)فيه دليل عىل مرشوعية صلة أقارب الزوجة وإكرامهم واإلحسان إليهم، وأن ذلك حالل هلم،  

  (2) إال به(وليس من قبيل الرسوم املحرمة إال أن يمتنعوا من التزويج 

ودلت األحاديث كذلك عىل أن للزوج أن يرعى أهل مودة زوجته، ولو كانت ميتة،  

وهو عندي فقال    فكيف بام لو كانت حية، فقد روت عائشة قالت: جاءت عجوز إىل النبي 

: من أنت؟ قالت: أنا جثامة املزنية فقال: بل أنت حسانة املزنية، كيف كنتم؟   هلا رسول اهلل 

كم؟ كيف أنتم بعدنا؟ قالت: بخري بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل، فلام خرجت قلت:  كيف حال

وإن حسن    يا رسول اهلل تقبل عىل هذه العجوز هذا اإلقبال فقال:)إهنا كانت تأتينا زمن خدجية،

،  وتعظيم ملن كانت تزور زوجته    ، ففي هذا احلديث احرتام منه  (3)  العهد من اإليامن( 

 أن من حسن العرشة بالزوجة احرتام عالقاهتا. وهو دليل عىل 

 أوال ـ عالقة الزوجة بأهلها 

اختلف الفقهاء يف بعض املسائل نتيجة تعارض احلقوق الرشعية، ويمكن تلخيص ما  

 قاله الفقهاء يف هذا احلق يف املسائل التالية: 

 
، قال 2/182، أمحد:  1/628، ابن ماجة:  3/322، النسائي:  2/241، أبو داود:  7/248البيهقي:     (1)

مقال معروف الشوكاين: احلديث سكت عنه أبو داود وأشار املنذري إىل أنه من رواية عمرو بن شعيب وفيه  

 .  6/320قد تقدم بيانه يف أوائل هذا الرشح ومن دون عمرو بن شعيب ثقات، نيل األوطار: 

 .  6/320نيل األوطار:   (2)

قال احلاكم: هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخي عىل االحتجاج برواته يف أحاديث كثرية وليس له      (3)

 . 6/517، شعب اإليامن:23/14، املعجم الكبري:1/134، أمحد: 1/62علة، احلاكم:
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 حق والدهيا يف الطاعة  ـ    1

والدهيا يف املعروف، وذلك ال خيتلف عن حاهلا  اتفق الفقهاء عىل وجوب طاعة الزوجة  

قبل الزواج، أما إذا كان يف غري املعروف، أو تعارض أمر الزوج بأمر والدهيا، فقد اتفق الفقهاء  

قال    ،وطاعة زوجها عليها أوجب  ،أن املرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك هبا من أبوهيا   عىل 

فليس هلا أن خترج من منزله إال بإذنه سواء    ، واألسريابن تيمية:)فاملرأة عند زوجها تشبه الرقيق  

  ، أمرها أبوها أو أمها أو غري أبوهيا باتفاق األئمة. وإذا أراد الرجل أن ينتقل هبا إىل مكان آخر 

وهناها أبوها عن طاعته يف ذلك فعليها أن تطيع   ، وحفظ حدود اهلل فيها   ، مع قيامه بام جيب عليه

أبوهيا  الزوج  ،وين مها ظاملانفإن األب  ،زوجها دون  ينهياها عن طاعة مثل هذا    ،ليس هلام أن 

مثل أن تطالبه    ، وليس هلا أن تطيع أمها فيام تأمرها به من االختالع منه أو مضاجرته حتى يطلقها 

فال حيل هلا أن تطيع واحدا من أبوهيا يف طالقه    ، من النفقة والكسوة والصداق بام تطلبه ليطلقها 

 (1) فيها( إذا كان متقيا هلل 

 وقد استدل الفقهاء عىل ذلك بام ييل: 

احِلَاُت َقانَِتاٌت َحافَِظاٌت لِْلَغْيِب باَِم َحِفَظ اهللَُّ ﴾ )النساء:   تعاىلقال اهلل   .1 (، قال  34: ﴿ َفالصَّ

  .(2)وغريه: يعني مطيعات ألزواجهن ابن عباس

مخسها قال   .2 املرأة  )إذا صلت  شهرها   ،:  فرجها   ، وصامت  بعلها   ، وحصنت  وأطاعت 

 .(3) دخلت من أي أبواب اجلنة شاءت( 

 
 .  3/147الفتاوى الكربى:    (1)

 .  1/492تفسري ابن كثري:   (2)

، قال اهليثمي: وفيه رواد بن اجلراح 1/191، أمحد:  5/34، املعجم األوسط:4/305جممع الزوائد:       (3)

صحيح، انظر: فيض وثقه أمحد ومجع وضعفه آخرون وقال ابن معي وهم يف هذا احلديث وبقية رجاله رجال ال

 .  1/392القدير:
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 (1)   رأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت اجلنة(:)أيام ام قال  .3

 (2) :)استوصوا بالنساء خريا فإنام هن عندكم عوان(  قال  .4

ذلك   أن  اإلمامية،  وخصوصا  الفقهاء،  من  آخر  فريق  يرى  تعارض  لكن  حال  يف 

 السيد  يقول ، أما فيام عدا ذلك، فلها اخلروج من غري إذن الزوج، خروجها مع مصالح زوجها 

  إذا فيام  الزوج إذن  بدون البيت  عن خروجها  جواز عدم  عىل  الدالة الكثرية  الروايات ):  اخلوئي 

 لزيارة  أو أمها،  أو  أبيها  ملالقاة هناراً   سيام  وال اليسري،  كاخلروج املنايف غري دون حلقه،  منافياً  كان

  ليس   املحرم   أن   العريف   الفهم   بمقتىض  األدلة   تلك  من  املستفاد  فإن  ذلك،   ونحو   الرشيف،   احلرم 

  بل   الدار،   خارج   القدم   ووضع  الباب   فتح   أعني  ؛   ما   آناً   املتحقق   املصدري  باملعنى   اخلروج   هو 

  الدار   خارج  املكث  هو  عنه  فاملنهي  املكان،  هذا  غري  يف  والبقاء  البيت   خارج  الكون  هو  احلرام

  (3) ( األدلة من املتيقن  القدر  هو  الذي الزوج  حلق منافياً   كونه عند

  يمكن   ما   العزيز  الكتاب  آيات  يف  )ليس:  الدين  شمس  مهدي   حممد  الشيخ  ويقول        

  مطلق،  بشكل   للزوج   املنع  وسلطة  الزوجة،   عىل   االستئذان  وجوب  مسألة   يف   دليالً   يكون   أن

  صحيحة   غري  وأغلبها   فيها،  الواردة  السنة   روايات   هو   املسألة   يف الفقهاء  اعتمده   الذي  واملرجع 

 تؤكد  ما   االعتبار   بعي   أخذنا   ما   إذا  ذلك، خاصة   عىل   الداللة   ثابت  غري  سنده   صح   وما   السند، 

  يقتيض  باملعروف.. فال  املعارشة  ملعيار  ختضع  وأهنا   الزوجي،   بي  العالقة   يف  القرآنية   اآليات   عليه

 بإدارة   إال  منه  اخلروج  هلا   يرشع  ال  للمرأة،  سجن  إىل  الزوجية  بيت  يتحول  أن  املساكنة  حق

 مجيع   إىل   مطلقة   ليست   الزوج   بإذن  إال   اخلروج  عن   النهي   فيها   ورد  التي   الروايات   فإن  الزوج، 

 
، قال الرتمذي: هذا حديث حسن  4/191قال احلاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، احلاكم:       (1)

 .  6/421، شعب اإليامن:23/374، املعجم الكبري: 1/595،وانظر:ابن ماجة: 3/466غريب ،الرتمذي: 

 سبق خترجيه.     (2)

 . 361 ص ،2ج الوثقى، العروة مستند       ( 3) 
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 فيها   داللة  ال  ولكن  عليها،  االستئذان  وجوب  من  أكثر  عىل   تدل  ال  أهنا   كام  واحلاالت،  األحوال

  من  منعها   حالة  يف   واإلمساك  فاملعارشة  املعروف،   ينايف  ذلك  ألن.    اإلذن  عدم  يف   حقاً   له  أن  عىل 

  لإلشكال  وجه  وال،  باملعروف  وإمساكاً   معارشة  ليست   السائغة،   العرفية  احلاالت   يف   اخلروج

 بدون  اخلروج   عن   وهنيها   باإلستئذان،  فأمرها   باخلروج،   هلا   يأذن  أن   عليه   كان  إذا   بأنه  هنا 

  للزوج،   العريف   واالعتبار  االحرتام   عىل   املحافظة   هو  املقصود  ألن  وذلك .    لغواً   يكون   استئذان

  حيث   من   واملحرمة،   واملرجوحة   الراجحة   اخلروج   موارد   تشخيص  يف   رأيه،   من   ستفادة ولال

 (1)(والنصيحة  املشورة طلب إىل أقرب احلقيقة  يف فاالستئذان والغاية،  واهليئة  واملكان الوقت

 حق الوالدين يف اإلحسان ـ    2

حقهام قبل الزواج مع   اإلحسان والصلة ال خيتلف عن  نص الفقهاء عىل أن حق الوالدين يف 

مراعاة التغريات والظروف اجلديدة التي تعيشها الزوجة، وأبلغ من بالغ من الفقهاء يف مراعاة هذا  

  احلق ابن حزم، فقد ذهب خالفا للجمهور إىل أن حق والدهيا مقدم عىل حق زوجها، قال ابن حزم: 

مل جيز لالبن وال    - الناكح أو غري الناكح    - إىل خدمة االبن أو االبنة  واألم حمتاجي    ، إن كان األب ) 

فإن مل يكن    - وحقهام أوجب من حق الزوج والزوجة    ، وال تضييع األبوين أصال   ، لالبنة الرحيل 

   ( 2) (  باألب واألم رضورة إىل ذلك فللزوج إرحال امرأته حيث شاء مما ال رضر عليهام فيه 

 ىل آراء املخالفي: إليه من أدلة، وما رد به ع وسنذكر هنا بعض ما استند  

 : األدلة املثبتة أوال ـ  

(، فقد قرن تعاىل الشكر هلام  14قول اهلل تعاىل: ﴿ َأْن اْشُكْر يِل َولَِوالَِدْيَك إِيَلَّ املَِْصري﴾)لقامن:  .1

 بالشكر له تعاىل. 

َك يِب َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفاَل ُتطِْعُهاَم َوَصاِحْبُهاَم يِف   .2 قوله تعاىل: ﴿ َوإِْن َجاَهَداَك َعىل َأْن ُترْشِ

 
 .91 صفحة  إىل 80 صفحة من بترصف:  الدين، شمس  مهدي حممد الشيخ الزوجية، حقوق       ( 1) 

 .  2/327، أمحد: 2/175، ابن حبان: 4/1974، مسلم: 5/2227البخاري:   (2)
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ْنَيا َمْعُروًفا ﴾)لقامن:  وإن كانا   -(، فافرتض اهلل تعاىل أن يصحب األبوين باملعروف  15الدُّ

 ام يف الدنيا معروفا.ومن ضيعهام فلم يصحبه -كافرين يدعوانه إىل الكفر  

ا َفاَل َتُقْل هَلُ  .3 ا َأْو كاَِلمُهَ رَبَ َأَحُدمُهَ
ا َيْبُلَغنَّ ِعنَْدَك اْلكِ اَم ُأفٍّ  قوله تعاىل: ﴿ َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا إِمَّ

ا َوُقْل هَلاَُم َقْواًل َكِرياًم﴾)اإلرساء:    (  23َواَل َتنَْهْرمُهَ

الناس بحسن الصحبة ؟ قال: أمك ثم أمك ثم أباك(    : )من أحقهلل  اقول الرجل لرسول   .4

 ا. هنا الوالدين عىل غريهم فقد قدم رسول اهلل 

: أما ما استدل به املخالفون من أن الزوج أحق بالزوجة من والدهيا،  الرد عىل املخالفي ثانيا ـ  

 فقد رد عليه ابن حزم بام ييل: 

زوجته؟ فقال كالما منه: أن ال    عن حق الرجل عىل   : سئل رسول اهلل    حديث ابن عمر .1

فإن فعلت لعنتها مالئكة اهلل ومالئكة الرمحة ومالئكة العذاب    ،خترج من بيتها إال بإذنه

، فإن (1)  قيل: يا رسول اهلل وإن ظلمها ؟ قال: وإن ظلمها(   ،حتى ترجع إىل بيتها أو تتوب 

  ، الظلم   قال ابن حزم:)وحاش هلل أن يبيح رسول اهلل    ، ليثا ـ راوي احلديث ـ ضعيف

  (2) (وهي زيادة موضوعة ليست لليث بال شك

قال: لو كنت آمرا برشا أن يسجد لبرش ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها   أن رسول اهلل   .2

 فهو ضعيف بطرقه املختلفة، وال يصح االحتجاج به.   (3)  تعظيام حلقه(

أي الناس أعظم حقا عىل املرأة ؟ قال: زوجها قلت: فأي    بي  عن عائشة قالت: سألت الن  .3

 
 .  3/391، قال املناوي: رواه الطياليس: فيض القدير:10/332ذكره ابن حزم يف املحىل بإسناده:   (1)

 .  1/332املحىل:   (2)

، قال الرتمذي: حديث أيب هريرة  2/206قال احلاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، احلاكم:       (3)

، ابن حبان:  5/363،النسائي:    7/292، البيهقي:  3/465حديث حسن غريب من هذا الوجه ،الرتمذي:

 .  3/158، أمحد: 9/479
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قال ابن حزم: أبو عتبة جمهول ال يدرى من    (1)  الناس أعظم حقا عىل الرجل ؟ قال: أمه( 

 يبطل هذا.   والثابت عن رسول اهلل  ،هو، والقرآن كام أوردنا 

حة فلحستها ما  قال: )حق الزوج عىل زوجته لو كانت به قر  عن أيب سعيد عن النبي   .4

 فيه ربيعة بن عثامن وهو جمهول.   (2)  أدت حقه(

:)ال ينظر اهلل إىل امرأة ال تشكر لزوجها وهي ال تستغني عنه(. قال ابن   قال رسول اهلل   .5

 والشكر لكل حمسن واجب.   ، حزم: هذا حديث حسن

  ، :)أنه سئل عن خري النساء ؟ فقال: التي تطيع زوجها إذا أمر   عن أيب هريرة عن النبي   .6

وقد صح عن رسول اهلل    ،. هذا خرب صحيح(3)  وحتفظه يف نفسها وماله(  ،وترسه إذا نظر 

  )(4) قال )ال طاعة يف معصية إنام الطاعة يف املعروف. 

النصو عليه  تدل  لوالدهيا صحيح  الزوجة  إحسان  من وجوب  ابن حزم  قاله  ص  وما 

القطعية، ولكن مع مراعاة حق الزوج، فال نرى تناقضا بي حق أهلها وحق زوجها، فلزوجها 

الظروف   التعارض لظرف من  عليها حقوق ختتلف عن حقوق أهلها عليها، ولكن يف حال 

 يقدم األوىل فاألوىل، واألوىل أن حتاول اجلمع بينها مجيعا مجعا بي النصوص. 

 لدهيا وزيارهتم هلا زيارة الزوجة ألهلها ووا ـ    3

األصل يف مثل هذا، وما تعارف عليه الناس يف املجتمع اإلسالمي أن يعترب الصهر كالوالد،  

 
نذري: رواه البزار واحلاكم وإسناد ، قال امل 2/207، أمحد:5/363، النسائي:4/308جممع الزوائد:       (1)

 .  3/34البزار حسن، الرتغيب والرتهيب:

، مصنف ابن أيب شيبة: 3/158، أمحد:  3/283، النسائي:  4/307، جممع الزوائد:  2/205احلاكم:       (2)

3/557  . 

 سبق خترجيه.     (3)

 سبق خترجيه.     (4)
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راد األرسة الواحدة، ولكن قد يشذ عن هذا العرف من ال  فلذلك يتم التواصل والتزاور بينهم كأف 

يأذن لزوجته بزيارة أهلها، أو زيارهتم هلا، وقد اختلف الفقهاء يف هذه احلالة يف حق الزوجة يف الزيارة  

 : ( 1) قولي دون إذن زوجها عىل  

املالكية  : أن هلا احلق يف زيارة والدهيا وأهلها ولو من غري إذن الزوج، وهو قول القول األول 

 وهذا تفصيل أقواهلم يف املسألة: ، حلنفية يف القول املفتى به عندهم وقول لإلمامية ، وقول ا 

: اختلف قول املالكية يف املسألة بحسب كون املرأة متجالة أو شابة أو  املذهب املالكي 

 : مأمونة كام ييل 

أن املتجالة يقىض هلا بزيارة أبيها وأخيها،وليس للرجل أن يمنعها من اخلروج    اتفقوا عىل  .1

لدار أبيها وأخيها ويقىض عليه، واتفقوا عىل أن الشابة غري املأمونة ال يقىض هلا باخلروج  

 بذلك.

منع  .2 وإذا  حبيب،  البن  املالكية خروجها خالفا  معظم  فأجاز  املأمونة،  الشابة    اختلفوا يف 

أخاها من الدخول عليها سئل عن ذلك مالك فقال: ما أرى أن يمنع، وسئل أيضا عن  

املرأة يغيب عنها زوجها فيمرض أخوها أو أمها أو أختها فرتيد أن تأتيهم تعودهم ومل يأذن  

تأتيهم وإن مل يأذن هلا زوجها حي خرج،   هلا زوجها حي خرج قال: ال بأس بذلك أن 

 كبار يف اجلمعة. وقيض للصغار كل يوم ولل

 أما زيارة والدهيا هلا، فيختلف بحسب تأثريهم يف حياة الزوج كام ييل: 

إن خيش عىل زوجته منهام، فقد سئل مالك عن الرجل يتهم ختنته بإفساد أهله فرييد أن  

يمنعها عن الدخول عليها، فقال: ينظر يف ذلك فإن كانت متهمة منعت بعض املنع وال كل  

 
للمرداوي:     (1) املربع:  8/361اإلنصاف  الروض  الطالبي:  ،3/131،  الرشواين:  4/81إعانة  ، حوايش 

املحتاج:7/456 مغني  عابدين:  3/432،  ابن  حاشية  الدسوقي:  6/141،  حاشية  مواهب 2/512،   ،

 ..  24/82،املوسوعة الفقهية: 4/186اجلليل: 
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متنع الدخول عىل ابنتها)، وإن اشتكى رضر أبوهيا فإن كانا صاحلي مل يمنعا ذلك وإن متهمة مل  

من زيارهتا والدخول عليها وإن كانا مسيئي واهتمهام بإفسادها زاراها يف كل مجعة مرة بأمينة  

 حترض.  

أما البنون الصغار الذين ليسوا مع أمهم فإنه يقىض هلم بالدخول عىل أمهم يف كل يوم،  

كانوا   الزوج وإن  أمر  عليها  أوالدها  يدخل  أن ال  بالطالق  وإن حلف  ففي كل مجعة،  كبارا 

إليها أو خروجها  السلطان عىل دخوهلم  إليهم، فإن حلف عىل األمرين أجربه  أمهم  بإخراج 

   إليهم وال حينث إال أن يريد بيمينه وال بالسلطان. 

حنثه اإلمام يف دخوهلام عليها ومل  إن حلف أن ال خترج امرأته إىل أبوهيا وال يدخال عليها  

   حينثه يف خروجها. 

وقد سئل مالك عن املرأة يغيب عنها زوجها فيمرض أخوها أو أمها أو أختها فرتيد أن  

يأذن هلا   مل  تأتيهم وإن  أن  بذلك  بأس  قال ال  هلا زوجها حي خرج  يأذن  تأتيهم تعودهم ومل 

 جلمعة.  زوجها حي خرج وقيض للصغار كل يوم وللكبار يف ا

الفتاوى    : اختلف قول احلنفية يف املسألة وقد خلص اخلالف فيها أصحاب مذهب احلنفية 

أو    ، أو أمها   ، إذا أراد الزوج أن يمنع أباها   اهلندية وذكروا القول املفتى به عندهم، وهذا نص قوهلم:) 

األبوين من  الدخول عليه يف منزله اختلفوا يف ذلك قال بعضهم: ال يمنع من    أحدا من أهلها من 

رمحهم اهلل   - وبه أخذ مشاخينا    ، ندها وإنام يمنعهم من الكينونة ع   ، الدخول عليها للزيارة يف كل مجعة 

وعليه الفتوى كذا    ، وعليه الفتوى، وقيل: ال يمنعها من اخلروج إىل الوالدين يف كل مجعة مرة   ، - تعاىل  

وقال مشايخ بلخ يف كل سنة وعليه    ، ر يف غاية الرسوجي وهل يمنع غري األبوين عن الزيارة يف كل شه 

وكذا لو أرادت املرأة أن خترج لزيارة املحارم كاخلالة والعمة واألخت فهو عىل هذه األقاويل    ، الفتوى 

إليها   كذا يف فتاوى قايض خان وليس للزوج أن يمنع والدهيا وولدها من غريه وأهلها من النظر 
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 )   ( 1)   وكالمها يف أي وقت اختاروا هكذا يف اهلداية 

احلنابلة  زيارهتا مذهب  من  أبوهيا  منع  للزوج  ليس  أنه  إىل  احلنابلة  من    ،: ذهب  فيه  ملا 

 . ( 2)أو زيارة أحدمها فله املنع  ،لكن إن عرف بقرائن احلال حدوث رضر بزيارهتام  ، قطيعة الرحم

الدالة عىل وجوب صلة   إليها أصحاب هذا القول األحاديث  ومن األدلة التي استند 

من فقال  :)خلق اهلل اخللق فلام فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحالرحم، ومنها قال 

له مه قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال أال ترضي أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك  

ْيُتْم َأْن ُتْفِسُدوا يِف  ل فذاك قال أبو هريرة اقرءوا إن شئتم: قالت بىل يا رب قا  ﴿ َفَهْل َعَسْيُتْم إِْن َتَولَّ

  :) ال يدخل اجلنة قاطع)، وقوله    قوله  ، و(3)(  22اأْلَْرِض َوُتَقطُِّعوا َأْرَحاَمُكْم﴾)حممد:

:)أرسع اخلري ثوابا الرب وصلة الرحم وأرسع الرش عقوبة البغي وقطيعة الرحم)، وعن أسامء  

فاستفتيت رسول    بنت أيب بكر ما قالت: قدمت عيل أمي وهي مرشكة يف عهد رسول اهلل  

يل أمك، فهذه النصوص كلها تفيد الوجوب  قلت: وهي راغبة أفأصل أمي قال: نعم ص  اهلل  

 األدلة القرآنية يف ذلك، وال يعارض مثل هذه النصوص أي حق للزوج.   القطعي زيادة عىل 

: أن للمرأة اخلروج من بيت الزوجية لزيارة والدهيا وحمارمها يف غيبة الزوج إن مل  القول الثاين 

أم  بذلك،  بالتسامح  العادة  إذا هناها عن اخلروج يف غيبته ينهها عن اخلروج، وجرت  هلا  ا  فليس   ،

 .  ( 4)   وقول للحنفية   واإلمامية    لغريها، وهو مذهب الشافعية اخلروج لزيارة وال 

 : الرتجيح 

 
 . 1/557الفتاوى اهلندية:   (1)

 .  8/361اإلنصاف:   (2)

 .  2/279، احلاكم:  4/1828البخاري:   (3)

 .  1/395جممع األهنر:   (4)
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نرى أن األرجح يف املسألة من حيث النصوص القطعية واملقاصد الرشعية ثبوت هذا  

العرف،   عليه  يدل  ذلك حسبام  يف  االقتصاد  برشط  زوجها،  استئذان  غري  من  للزوجة  احلق 

الزيارة ونتج عن ذلك مرضة لزوجها أو لبيتها، فإن له احلق يف منعها فلذلك إذا بالغت املرأة يف  

 يف هذه احلالة. 

أما منعها من غري سبب، بل ملجرد كونه زوجا، فإن حق زوجيته ال يلغي حق رمحها،  

بأن أحدمها أحق من اآلخر حتكم ال دليل عليه، فلذلك  وخاصة أصوهلا وفروعها، والزعم 

السابقة، أنه ال يصح القول بالتفاضل يف احلقوق، بل لكل حق موضعه اخلاص  رأينا يف املسألة 

 به، وللتعارض أحكامه اخلاصة املتعلقة بكل حالة فال يصح التعميم يف مثل هذا. 

ولذلك فإن من قدم احلق للزوج يف املنع من اإلذن عمل بام تتطلبه النصوص الدالة عىل  

الدالة عل وجو  الزيارة ومل  حق الزوج، وأغفل النصوص  ب صلة الرحم، ومن بالغ يف حق 

 يقتصد فيها، عمل بنصوص صلة الرحم وفرط يف حقوق الزوج.  

 والدهيا  الزوجة ل عيادة  ـ    4

اتفق الفقهاء عىل أنه ال جيوز للزوج أن يمنع زوجته من عيادة والدهيا يف حال مرضهام،  

وقد أمر اهلل تعاىل   ، عىل خمالفته  ألن يف ذلك قطيعة هلام ومحال لزوجته   ، ومثله حضور جنازهتام

 ومنعها من عيادة والد مريض ليس من املعارشة باملعروف يف يشء.  ،باملعارشة باملعروف

 ومع هذا االتفاق النظري، اختلفوا يف حقها يف اخلروج من غري إذنه عىل قولي: 

ب عليها طاعة  وال جي   ، : ليس له منعها من عيادة والد زمن ليس له من يقوم عليه القول األول 

، ألن  وقول لإلمامية   احلنفية زوجها إن منعها من ذلك سواء كان الوالد مسلام أو كافرا، وهو قول  

 القيام بخدمته فرض عليها يف مثل هذه احلالة فيقدم عىل حق الزوج.  

وله منعها من ذلك    ،ليس هلا اخلروج لعيادة أبيها املريض إال بإذن الزوج  القول الثاين: 

 ومن حضور جنازته، وهو قول الشافعية واحلنابلة، واستدلوا عىل ذلك بام ييل:  
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  فاستأذنت النبي    ،فمرض أبوها   ، أن رجال خرج وأمر امرأته أن ال خترج من بيتها  .1

يف حضور جنازته فقال هلا:    منه  فقال هلا: أطيعي زوجك فامت أبوها فاستأذنت  

 (1) : إن اهلل قد غفر ألبيها بطاعتها لزوجها(   أطيعي زوجك فأرسل إليها النبي 

 فال جيوز ترك الواجب بام ليس بواجب.  ، أن طاعة الزوج واجبة .2

 : الرتجيح 

نرى أن الرتجيح يف هذه املسألة يتوقف عىل بيان األرجح يف مسألة أخرى، وهي حكم  

عيادة املريض، ألنه بناء عىل احلكم الرشعي يف هذه املسألة يتعرف عىل حق الزوج يف املنع وعدم  

 املنع، ويتعرف كذلك عىل جواز اخلروج من غري إذن وعدم جوازه. 

عدم   عىل  اإلمجاع  النووي  نقل  بل  سنة،  املريض  عيادة  بأن  الفقهاء  مجهور  قال  وقد 

الشوكاين ذكر  كام  ال(2) الوجوب  قال  واألحاديث  ،  متأكدة  سنة  املريض  عيادة  نووي:) 

الصحيحة مشهورة يف ذلك. قال صاحب احلاوي وغريه: ويستحب أن يعم بعيادته الصديق 

  (3)والعدو ومن يعرفه ومن ال يعرفه لعموم األحاديث

لكن النصوص الكثرية احلاثة عىل عيادة املريض قد ال يصح محلها عىل غري الوجوب،  

قال: يا رب كيف    ، إن اهلل تعاىل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدينمثال:)    فقوله  

أعودك وأنت رب العاملي ؟ قال: أما علمت أن عبدي فالنا مرض فلم تعده ؟ أما علمت أنك 

 
الزوائد:     (1) جممع  ضعيف،  وهو  املتوكل  بن  عصمة  وفيه  األوسط  يف  الطرباين  املعجم  4/313رواه   ،

 .  404، مسند عبد بن محيد:1/553، مسند احلارث ]زوائد اهليثمي[:7/332األوسط:

 .  4/22نيل األوطار:   (2)

 .  5/103ع :املجمو    (3)
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ال يصح محله عىل غري الوجوب، فاهلل تعاىل يف هذا احلديث يعاتب    (1)(لوجدتني عنده؟  لو عدته 

 املسألة، وال يكون ذلك إال يف أمر ذي بال. عبده، ويناقشه 

الوجوب نفسها، فقال   بالوجوب سواء بصيغة احلق، أو بصيغة  الترصيح  بل قد ورد 

 ( : (2)عيادة املريض [ فذكر منها .. ]حق املسلم عىل املسلم مخس . 

ونتيجة هلذا فقد رجح بعض العلامء القول بوجوهبا عمال بظاهر النصوص، وعىل رأس  

قال بذلك من الذين مجعوا بي الفقه واحلديث البخاري، فقد ترجم يف الصحيح ألحاديث  من  

، وقال ابن حزم:) عيادة مرىض املسلمي  (3) (عيادة املريض بقوله:) باب وجوب عيادة املريض

، وقال  (4)وال نخص مرضا من مرض    ،يشق عليه عيادته   عىل اجلار الذي ال  -ولو مرة    -فرض  

  ، وابتداء السالم  ، وتشميت العاطس  ، اختلف أصحابنا وغريهم يف عيادة املريضابن تيمية:)و

 ( 5)  فيقال هو واجب عىل الكفاية( ،والذي يدل عليه النص وجوب ذلك

انطالقا من هذا الوجوب الذي دلت عليه النصوص، يمكن معرفة حكم حق الزوج يف  

الحقا وكام سنفصله    الزوجية كام ذكرنا،منعها، وحقها يف اخلروج من غري إذنه، ألن الطاعة  

مقيدة باملعروف، وبام استوى طرفاه أو كان غري واجب وال حرام، فإن كان واجبا، فال طاعة  

 ملخلوق يف معصية اخلالق. 

 
 .  6/534، شعب اإليامن: 4/1990مسلم:    (1)

النسائي:  1/476، ابن حبان:  4/1704، مسلم:  1/418البخاري:       (2) ، 1/461، ابن ماجة:6/64، 

 .  2/540أمحد: 

 .  5/2139البخاري:   (3)

 .  3/403املحىل:   (4)

 .  5/359الفتاوى الكربى:   (5)
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فلهذا ال نرى أن من حق الزوجة عيادة والدهيا فقط، بل عيادة رمحها مجيعا إال إذا كان  

لزوجها  أو  هلا  مشقة شديدة  ذلك  األوامر  يف  الزوج، ألن  للمشقة ال حلق  التكليف  فريتفع   ،

أرحامه   الزوج  يصل  ملاذا  ثم  األرحام،  إىل  تعدهتام  بل  األبوين  صلة  عىل  تقترص  مل  الرشعية 

من  أحدا  وال  عمها،  وال  تعرف خاهلا  فال  رمحها،  قطعت  املرأة  تزوجت  إذا  بينام  ويعودهم، 

  تقترص يف إجياهبا عىل الرجال دون النساء. أقارهبا؟ مع أن النصوص املوجبة هلذه الصلة ال

ما   لتعهدها، ألن من األمراض  الوالدين خاصة  يتأكد يف حال حاجة  الوجوب  وهذا 

يمكن اعتبار العيادة فيه أمرا استحبابيا، كاألمراض البسيطة أو األمراض الدائمة التي ال يمكن 

الع دقيق  ابن  قال  وقد  له،  ملالزمتها  مريضا  األكثريناعتبار صاحبها  عند  املريض   يد:)عيادة 

 ( 1)(وإن مل يعد ضاع ،حيث يضطر املريض إىل من يتعاهده  ،مستحبة باإلطالق وقد جتب

ومع ذلك، فإن هذا القول يبقى مقيدا بالظروف اخلاصة التي قد تفرض عىل الزوجة  

ها، وإنام طاعة الزوج يف عدم إذهنا، وجتيز للزوج أن يمنعها ال بالسلطة الزوجية التي يتصور 

 بقيود املصلحة التي اعتربها الرشع.

أما احلديث الذي أورده بعض أصحاب القول الثاين، فإنه لو مل يضعف سندا لضعف  

وما جبل عليه من رمحة حتى سامه ربه رؤوفا   عقال ورشعا، فإن أي مؤمن يعرف رسول اهلل  

أن يفعل ذلك، بل تنزهيه من ذلك كتنزهيه من املعايص وما ينفر مما هو من   رحيام حييل عليه 

 خصائص األنبياء ـ عليهم السالم ـ  

والعجب أن مثل هذا احلديث يردد عىل املنابر، ويتناقله العامة الذي ال حيفظون حديثا  

ر  صحيحا واحدا، مع أن آثاره الواقعية ال يمكن حرص خطرها، فهو كمن رضب مائة عصفو 

التي    بحجر واحد، فبهذا احلديث الواحد رضبت سامحة اإلسالم وشوهت رمحة رسول اهلل  

، ومتردت املرأة عىل الرجل،  هي أخص خصائصه ولسان رسالته، وشوهت معها شخصيته  

 
 . 2/296إحكام األحكام:   (1)
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إليه   وإنا  هلل  فإنا  احلقوق،  الرجل، وضاعت  نفسها، وجترب  الرشعية  األحكام  متردت عىل  بل 

يلزم أولياء األمور من املسلمي األئمة وغريهم جتنب رواية مثل هذه   راجعون، فلهذا نرى أن 

اخلرافة واجلهل ومتكن  بقدر ما ختدم  التي ال ختدم اإلسالم  املوضوعة والضعيفة  األحاديث 

 للضالل واالنحراف. 

 ثانيا ـ عالقة الزوجة بغري أهلها 

 عيادة املرأة للرجال ـ    1

يف فضل عيادة املريض من غري حتديد فقد أفتى  انطالقا من األدلة العامة التي وردت  

بجواز عيادة املرأة للرجال، وجواز عيادة النساء  الكثري من العلامء، وخاصة املعارصين منهم  

 . للرجال، ما دامت مقيدة بالقيود الرشعية 

 إىل نوعي: الدالة عىل هذا ويمكن تقسيم األدلة 

العامة  عيا   :األدلة  الواردة يف فضل  النصوص  املريض مطلقا من غري حتديد،  وهي  دة 

 ومنها: 

:)حق املسلم عىل املسلم ست( قيل: وما هنَّ يا رسول اهلل؟ قال :)إذا لقيته فسلم    قوله   . 1

ته، وإذا مرض فعده، وإذا مات   عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فشمِّ

   ( 1)   فاتبعه( 

  :)فكوا العاين ـ أي األسري ـ وأجيبوا الداعي، وأطعموا اجلائع، وعودوا املريض(  قوله  . 2

 (2 )   

   ( 3)   :)عودوا املرىض واتبعوا اجلنائز، تذكركم اآلخرة(   قوله   . 3

 
 رواه مسلم والرتمذي والنسائي وابن ماجه.     (1)

 رواه أمحد والبخاري.     (2)

 رواه أمحد وابن حبَّان يف صحيحه والبخاري يف األدب املفرد.     (3)
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:)من عاد مريضًا ناداه مناد من السامء: ِطبَت وطاب ممشاك. وتبوأت من اجلنة    قوله   . 4

   ( 1)   منزال( 

عاد أخاه املسلم مل يزل يف خرفة اجلنة حتى يرجع( قيل: يا رسول   :)إن املسلم إذا  قوله  . 5

 أي ما خُيرتف وجُيتنى من ثمرها.   ( 2)   اهلل؛ وما خرفة اجلنة؟ قال :)جناها( 

 : األدلة اخلاصة 

أورد اإلمام البخاري يف كتاب املرىض من صحيحه )باب عيادة النساء للرجال(: وعادت أم   . 1

 ( 3) املسجد من األنصار الدرداء رجاًل من أهل  

دخلت أم مبرش بنت الرباء بن معرور األنصارية عىل كعب بن مالك األنصاري، ملا حرضته   . 2

 ( 4) ـ تعني مبرشًا ـ... احلديث ( يا أبا عبد الرمحن؛ أقرأ عىل ابني السالم ) الوفاة، وقالت:  

دخل عىل ُأم السائب ـ أو ُأم املسيَّب ـ فقال :)مالك    أن رسول اهلل    عن جابر بن عبد اهلل  . 3

ى ال بارك اهلل فيها! فقال    يا ُأم السائب تزفزفي ـ أي ترتعدين؟(  ى،    قالت: احُلمَّ :)ال تسبي احُلمَّ

 فإهنا ُتذهب خطايا بني آدم، كام ُيذهب الكري َخَبث احلديد(  

ة، فقال :)أبرشي يا أم العالء فإن  ، وأنا مريض عن أم العالء، قالت: عادين رسول اهلل   . 4

   ( 5)   مرض املسلم يذهب اهلل به خطاياه كام تذهب النار خبث الذهب والفضة( 

أحسن    قال: مرضت امرأة من أهل العوايلـ  أي عوايل املدينةـ  فكان النبي    عن أيب أمامة  . 5

 يشء عيادة للمريض، فقال :)إذا ماتت فآذنوين(  

 
نه؛، وابن ماجه، وابن حبَّان يف صحيحه.     (1)  رواه الرتمذي وحسَّ

 رواه أمحد ومسلم واللفظ له.     (2)

 األدب املفرد. "رواه يف الصحيح معلقًا، ووصله يف    (3)

 .  3/455رواه ابن ماجه(، ورواه أمحد يف املسند:    (4)

 .  3/184أبو داود:    (5)
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 نساء وآداهبا مرشوعية الزيارة بي ال ـ    2

ال خالف بي الفقهاء يف جواز التزاور بي النساء، بل استحبابه كاستحباب تزاور اإلخوان  

 إذا ما كان يف األطر الرشعية، وخال من املفاسد. 

 عىل هذا، ومنها:   ة وقد دلت األدلة النصية الكثري

رسول اهلل  عن جماهد قال :)استشهد رجال يوم أحد فجاءت نساؤهم رسول اهلل وقلن :)يا   . 1

  : نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا بادرنا إىل بيوتنا ؟ فقال رسول اهلل  

   )حتدثن عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل واحدة إىل بيتها( 

دخل عليها وعندها امرأة فقال:)من هذه ؟( قالت فالنة ال تنام(    أن النبي  عن عائشة   . 2

   ( 1)   :)مه عليكم من العمل ما تطيقون فواهلل ال يمل اهلل عز وجل حتى متلوا( تذكر من صالهتا فقال  

أال  )   : وأنا عند حفصة فقال يل   قالت: دخل عيل رسول اهلل    ،  عن الشفاء بنت عبد اهلل  . 3

، وكيف يكون تعليمها إال بلقائها معها وخروجها  ( 2)   تعلمي هذه رقية النملة كام علمتيها الكتابة( 

 إليها.  

أن احلبس الدائم للمرأة يف البيت هو من العقوبات الرشعية التي كانت قبل أن يرشع حد   . 4

تعاىل  قال  كام  الرشعي  باحلد  العقوبة  هذه  فنسخت  نَِساِئُكْم    ﴿ :   الزنا  ِمْن  اْلَفاِحَشَة  َيْأِتَي  يِت  َوالالَّ

اُهنَّ امْلَْوُت َأْو جَيَْعَل َفاْسَتْشِهُدوا عَ  اهللَُّ    َلْيِهنَّ َأْرَبَعًة ِمْنُكْم َفِإْن َشِهُدوا َفَأْمِسُكوُهنَّ يِف اْلُبُيوِت َحتَّى َيَتَوفَّ

 ( 15هَلُنَّ َسِبياًل﴾ )النساء: 

وهي )أم عبد الرمحن( من واقع التجربة بعض  الفاضالت  مجعت بعض األخوات  وقد 

 الزيارة بي النساء، نلخصها فيام ييل: آداب وحدود 

اختيار الوقت املناسب، واليوم املناسب للزيارة، فال يكون الوقت يف الصباح الباكر أو يف   . 1

 
 . 8/123البخاري يف كتاب اإليامن، والنسائي:    (1)

 .  4/11سنن أيب داود:    (2)
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وقت الظهرية بعد الغداء، أو يف وقت متأخر من الليل ؛ فإن وقت الصباح الباكر وقت نوم  

اد طعام..(، ووقت  عند بعض النساء، ووقت عمل عند أخريات )من تنظيف بيت وإعد 

الظهرية بعد الغداء هو وقت القيلولة، وهو وقت نوم أو اسرتاحة للزوج بعد عودته من  

بأفراد   خاص  وقت  وهو  والراحة  السكون  وقت  هو  الليل  من  املتأخر  والوقت  العمل. 

 األرسة.  

اجتناب الزيارات املفاجئة بدون موعد مسبق أو استئذان، وتاليف ذلك بسؤالك صديقتك   . 2

ي ترغبي يف زيارهتا عمَّ إذا كان وقتها يسمح هلا باستقبالك إذا مل تكن لدهيا أية مسؤوليات جتاه  الت 

أطفاهلا أو بيتها أو زوجها يف ذلك اليوم. وهبذا االستئذان تكون مهيأة ومستعدة الستقبالك، بعكس  

  - أو بيتها    - تك  الزيارة املفاجئة التي قد تسبب الضيق واإلزعاج لصديقتك، خاصة إذا كانت صديق 

 يف حال أو يف هيئة تكره أن يراها أحد عليها.  

أن ال تطول مدة زيارتك، ألن الزيارة إذا كانت مدهتا طويلة قد ُتشعر صديقتك بأنك أثقلت   . 3

   عليها وأنك ال تبالي بكثرة مسؤولياهتا كزوجة وأم وربة بيت، وبالتايل قد يذهب وّدها لك أو يقل. 

فينبغي استغالل الوقت بام ينفع، وبام يكون فيه لك ولصديقتك األجر    إذا طالت مدة الزيارة  . 4

والثواب، وذلك بقراءة أحد الكتب اإلسالمية، أو سامع رشيط نافع، كي تشعر صديقتك بالرسور ؛  

 ألن زيارتك أفادهتا الكثري ومل يذهب وقتها هباًء يف الثرثرة من تشدق وغيبة ونميمة.  

قوال واألفعال بحيث ال ُتظهري لصديقتك شيئًا من الفضول  التحفظ وقت الزيارة يف األ  . 5

  - والتي ربام تكون عادية    - يف قولك أو فعلك بكثرة االستفسار عن أشياء ختصها، أو ختص زوجها  

 ولكنها ال حتب البوح هبا لك أو لغريك.  

واستكثاره مهام كان    إظهار الرىض والرسور والبشاشة بام تقدمه لك من طعام أو رشاب  . 6

وعدم  ق  واملرشب،  املأكل  يف  للضيف  والتكلف  اإلرساف  عن  بالبعد  هلا  النصيحة  وتقديم  لياًل، 

 التحدث بعيوب الطعام الذي قدمْته لك مهام كان نوعه.  
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القلوب   . 7 املزاح، فإنه إذا جتاوز احلد أورث مقتًا واحتقارًا لصاحبه، وقد يمأل  جتنب كثرة 

 باألحقاد إذا كان مزاحًا ثقياًل وجارحًا لكرامة الشخص وملشاعره.  

إصالح ما قد يتلفه أطفالك من متاع أو أثاث يف بيت صديقتك أثناء زيارتك هلا إذا كان   . 8

، وتنظيف  أو إزالة ما قد حُيدثه أطفالك من فوىض أو قذارة يف بيتها ؛ حتى    باإلمكان إصالحه وقتئذ 

 ال تشعر صديقتك أنك ضيفة ثقيلة عليها أنِت وأطفالك.  

لك وحسن   . 9 استقباهلا  عىل  هلا خريا  والدعاء  الزيارة،  هناية  عند  لصديقتك  الشكر  تقديم 

أو ألطفاهلا أثناء الزيارة ؛    وقدمي هلا االعتذار إن بدا منك أو من أطفالك أي أذى هلا   ضيافتها لك، 

   فإن هذا االعتذار قد ُيذهب ما يف القلوب من كدر أو جفاء أو شحناء إن وجد. 

بكثرة   . 10 والسآمة  اجلفوة  تتولد  الزمن حتى ال  متقاربة من  الزيارات يف فرتات  تكرار  عدم 

حبًا(، وقيل أيضًا :)ال    اخللطة واللقاءات واالجتامعات املتكررة واملتقاربة، وقد قيل: )ُزْر ِغبًا تزددْ 

 تزِر القوم قبل أن يشتاقوا إليك، وال متكْث حتى يضجروا منك(  

 ـ حكم مالزمة الزوجة بيت الزوجية   ثالثا

، فال  ( 1) األصل الرشعي يف النساء سواء كن متزوجات أو غري متزوجات هو لزوم البيت 

ه الفقهاء بملك االحتباس،  خيرجن إال حلاجة، ولذلك كان من حقوق الزوج عىل زوجته ما يسمي 

 وهو صريورة الزوجة ممنوعة من اخلروج والربوز إال بإذن الزوج، ومن األدلة النصية عىل ذلك: 

واألمر باإلسكان    ، ( 6﴿ َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنُتْم ِمْن ُوْجِدُكْم ﴾)الطالق: تعاىل: قوله   . 1

 هني عن ضده. إذ األمر بالفعل    ، واإلخراج   ، والربوز   ، هني عن اخلروج 

اأْلُوىَل﴾ )األحزاب: تعاىل: قوله   . 2 اجْلَاِهِليَِّة  َج  َترَبُّ ْجَن  َترَبَّ َواَل  ُبُيوِتُكنَّ  يِف  َوَقْرَن  قال  33﴿   )

 
، الفروع: 2/12، املدخل:3/153، الفتاوى الكربى:  7/225املغني:،  19/107املوسوعة الفقهية :     (1)

 .  5/548، التاج واإلكليل: 2/360، اإلنصاف:3/437، فتح القدير:3/374، اآلداب الرشعية:5/328
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فقد دخل غريهن    )معنى هذه اآلية األمر بلزوم البيت، وإن كان اخلطاب لنساء النبي   القرطبي: 

بيوهتن   النساء  بلزوم  طافحة  والرشيعة  كيف  النساء  مجيع  دليل خيص  يرد  مل  لو  هذا  باملعنى،  فيه 

بمالزمة بيوهتن وخاطبهن   واإلنكفاف عىل اخلروج منها إال لرضورة، فأمر اهلل تعاىل نساء النبي 

 ( 1) ( بذلك ترشيفا هلن 

 ( 1وهِتِنَّ َواَل خَيُْرْجَن ﴾)الطالق: : ﴿ اَل خُتِْرُجوُهنَّ ِمْن ُبيُ   تعاىل قوله   . 3

وأقرب ما تكون بروحة رهبا وهي    ، : )املرأة عورة فإذا خرجت استرشفها الشيطان قوله   . 4

 ( 2)   يف قعر بيتها( 

فقلن: يا رسول اهلل: ذهب الرجال بالفضل    قال: جئن النساء إىل رسول اهلل    عن أنس  . 5

:    فام لنا عمل ندرك به عمل املجاهدين يف سبيل اهلل ؟ فقال رسول اهلل    تعاىل واجلهاد يف سبيل اهلل  

 ( 3)   فإهنا تدرك عمل املجاهدين يف سبيل اهلل(   ، منكن يف بيتها   – أو كلمة نحوها    – )من قعدت  

 ( 4) ( بالبيت فإنه جهادكن أنه قال:) عليكن    عن عائشة، عن النبي   . 6

ألن ذلك مما يريب    ، أهنا لو مل تكن ممنوعة عن اخلروج والربوز الختل السكن والنسب  . 7

 الزوج وحيمله عىل نفي النسب. 

سواء أكان    ، نص الفقهاء عىل أن املرأة إذا امتنعت عن اإلقامة يف بيت الزوجية بغري حق وقد 

وطلب زوجها اإلقامة    ، أم امتنعت عن أن جتيء إليه ابتداء بعد إيفائها معجل مهرها   ، بعد خروجها منه 

ألهنا باالمتناع قد فوتت حق الزوج يف االحتباس املوجب    ، فال نفقة هلا وال سكنى حتى تعود إليه   ، فيه 

 
 .  14/178القرطبي:   (1)

 .  4/314، جممع الزوائد: 3/476، الرتمذي: 12/412، ابن حبان: 3/93ابن خزيمة:    (2)

، قال ابن اجلوزي: حديث ال يصح قال ابن حبان روح أي أحد رجاله يروي 3/163املعجم األوسط:    (3)

 .  1/299، املجروحي: 6/248عن الثقات املوضوعات ال حتل الرواية عنه، انظر: فيض القدير: 

 .  6/68أمحد:    (4)
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 فتكون ناشزا، وقد سبق ذكر اخلالف يف املسألة.   ، للنفقة 

 : وهي املرأة من بيتها أو من بيت زوجها  واز خروج  وقد وضع الفقهاء قيودا جل 

 ـ اخلروج للحاجة الرضورية   1

  ، اتفق الفقهاء عىل أنه جيوز للمرأة أن خترج من بيت الزوجية بال إذن الزوج إن كانت هلا نازلة 

أو كانت حتتاج إىل اخلروج    ، ومثله ما لو رضهبا رضبا مربحا   ، ومل يغنها الزوج الثقة أو غريه من حمارمها 

لزوجه سودة: )قد أذن اهلل    طلب عنده حقها، وغريها مما قد تدعو الرضورة إليه، وقد قال  لقاض ت 

 ( 1)   لكن أن خترجن حلوائجكن( 

 التي دلت عليها النصوص:   األخرى   واضع امل ومن  

نصت األدلة الرشعية عىل أن واجب األمر باملعروف والنهي عن  فقد  :اخلروج للدعوة 

ليس خمتصا   واملرأة رشيكي  بالرجال،املنكر  احلياة   ، فالرجل  يف  املسؤوليات  أعظم  يف حتمل 

﴿ َواملُْْؤِمُنوَن َواملُْْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعض  َيْأُمُروَن بِاملَْْعُروِف َوَينَْهْوَن   قال تعاىل  ،اإلسالمية

َكاَة   اَلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ إِنَّ اهللََّ  َعْن املُْنَكِر َوُيِقيُموَن الصَّ مَحُُهْم اهللَُّ  يُعوَن اهللََّ َوَرُسوَلُه ُأْوَلئَِك َسرَيْ
َوُيطِ

 ( 71َعِزيٌز َحكِيم﴾)التوبة:

اجليش  مع  اجليش  : اخلروج  مع  خترج  أن  للمرأة  أن  عىل  األدلة  بأعامل    ، نصت  لتقوم 

اإلسعاف والتمريض وما شابه ذلك من اخلدمات املالئمة لفطرهتا ولقدراهتا، فعن الربيع بنت  

نسقي القوم ونخدمه ونرد القتىل واجلرحى    معوذ األنصارية قالت: )كنا نغزو مع رسول اهلل  

املدينة( اهلل  (2)   إىل  قالت: )غزوت مع رسول  أم عطية  م يف  أخلفه  ،سبع غزوات   ، وعن 

 
ابن خزيمة:  5/2006البخاري:       (1) ابن حبان:  1/32،  البيهقي:  4/256،  يعىل:  7/88،  ايب  مسند   ،

7/409  . 

 .  3/1056البخاري:    (2)
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 ( 1) وأقوم عىل الزمنى(  ، وأداوي اجلرحى ،وأصنع هلم الطعام  ، رحاهلم

فلذلك مل يرد أهنا    ، فمسؤولية املرأة حسب هذه النصوص تتالءم مع طبيعة املرأة ووظيفتها 

  ، إال إذا دعت الرضورة لذلك   ، كانت حتمل السالح وتقاتل وتقود الكتائب ألن ذلك ليس من شأهنا 

فلام سأهلا زوجها أبو طلحة عنه قالت: )اختذته إن دنا مني أحد    ، فقد اختذت أم سليم يوم حني خنجراً 

  ، ، ومثلها أم عامرة األنصارية التي أبلت بالًء حسنًا يف القتال يوم أحد ( 2)   من املرشكي بقرت بطنه( 

حتى إذا قتل مسيلمة الكذاب    ، شهدت املعارك بنفسها وىف حروب الردة    ، حتى أثنى عليها النبي  

 عادت وهبا عرش جراحات. 

 اخلروج للعمل: ـ    2

ختتلف مواقف األزواج من عمل املرأة، فهناك الزوج املحافظ الذي ال جييز لزوجته أي عمل  

عملها  ولو توقفت عليه املصلحة العامة وتقيد بكل القيود الرشعية، ويف مقابله الذي حيرص عىل  

 بغض النظر عن نوعه وانضباطه، فاملهم عنده أن تكون زوجته ذات مال ليأخذ منه بحق أو غري حق. 

وهلذا حيتاج الكالم يف هذه املسألة إىل نوع من الضبط يضع األمور يف نصاهبا، لتبنى احلياة  

 الزوجية عىل أسس رشعية صحيحة. 

عمل  وقد   جواز  عىل  واملحدثون  القدامى  الفقهاء  التي  اتفق  الرشعية  القيود  وفق  املرأة 

سنذكرها، بل قد يكون مطلوبًا كام لو احتاجت إليه لرضورة من الرضورات، سواء تعلقت هبا أو  

 بأرسهتا.  

أو إخوهتا   ، أو تريب أوالدها  ، فقد تكون األرسة هي التي حتتاج إىل عملها كأن تعاون زوجها 

كام يف قصة ابنتي الشيخ الكبري التي ذكرها القرآن الكريم يف   ، أو تساعد أباها يف شيخوخته  ، الصغار 

ًة ِمْن    ، وكانتا تقومان عىل غنم أبيهام   ، سورة القصص  قال تعاىل: ﴿ َومَلَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه ُأمَّ

 
 .  5/84، أمحد:  2/952، ابن ماجة: 5/278، النسائي: 3/1447مسلم:    (1)

 .  361، مسند عبد بن محيد: 3/1442مسلم:    (2)
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َعاُء    النَّاِس َيْسُقوَن َوَوَجَد ِمْن ُدوهِنِْم اْمَرأَتْيِ  َتُذوَداِن َقاَل َما َخْطُبُكاَم َقاَلَتا اَل َنْسِقي َحتَّى ُيْصِدَر الرِّ

 ( 23َوَأُبوَنا َشْيٌخ َكبرٌِي﴾)القصص: 

وتعليم    ، كام يف تطبيب النساء ومتريضهن   ، وقد يكون املجتمع نفسه يف حاجة إىل عمل املرأة 

  ، ال مع رجل   ، امل املرأة مع امرأة مثلها ونحو ذلك من كل ما خيتص باملرأة، فاألوىل أن تتع   ، البنات 

وال تصبح    ، وقبول الرجل يف بعض األحوال يكون من باب الرضورة التي ينبغي أن تقدر بقدرها 

 قاعدة ثابتة. 

ولكن هذا احلكم ليس عاما، بل مقيد بقيود كثرية ذكرت يف حملها، كااللتزام األخالقي وعدم  

 كره، ولكن ما خيتص منها بالعمل خصوصا رشطان: التربج واستئذان الزوج وغريها مما سبق ذ 

 الرشط األول ـ أن يكون العمل مرشوعا: 

كالتي تعمل خادمًا لرجل    ، فال جيوز أن تشتغل وظيفة هي حرام يف نفسها أو مفضية إىل حرام 

به   ، أعزب  الشهوات    ، أو سكرترية خاصة ملدير تقتيض وظيفتها أن خيلو هبا وختلو  تثري  أو راقصة 

ساقيها وحاملها وبائعها، أو    أو عاملة يف احلانات تقدم اخلمر التي لعن رسول اهلل    ، الدنيا   والغرائز 

التزام زي غري رشعي  للركاب   ، مضيفة يف طائرة يوجب عليها عملها  يباح رشعًا  ما ال    ، وتقديم 

وبعضها    ، بام يلزمه من املبيت وحدها يف بالد الغربة   ، والتعرض للخطر بسبب السفر البعيد بغري حمرم 

أو غري ذلك من األعامل التي حرمها اإلسالم عىل النساء خاصة أو عىل الرجل    ، بالد غري مأمونة 

 والنساء مجيعا. 

 الرشط الثاين ـ تناسب عمل املرأة مع طبيعتها: 

يصح   فال  واالجتامعية،  والعقلية  اجلسمية  املرأة  قدرات  مع  متناسبا  العمل  يكون  أن  وهو 

ملا ينشأ عن ذلك من مرضة بالغة للمرأة، بل لزوجها وللمجتمع مجيعا، وقد  إقحامها يف عمل الرجال  

 وجوها من تلك املرضة منها:   بعض املعارصين ذكر  

حتى إن    ، وحترم من بيتها وأوالدها   ، مرضة عىل املرأة نفسها، ألهنا تفقد أنوثتها وخصائصها  . 1
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الثالث( أي الذي ال هو رجل وال  كثريًا من النساء أصبن بالعقم. وبعضهم سامهن )اجلنس  

 هو امرأة. 

فلم يعد    ، مرضة عىل الزوج، ألنه حيرم من نبع سخي كان يفيض عليه باألنس والبهجة  . 2

زيادة عىل أن الرجل يفقد كثريًا من سلطانه    ، والشكوى من مشكالت العمل   ، يفيض عليه إال اجلدل 

فتشعر باالستعالء    ، كان راتبها أكرب من راتبه   وربام   ، لشعورها بأهنا مستغنية بعملها عنه   ، وقوامته عليها 

 عليه، زيادة عىل ما يشعر به كثري من األزواج من عذاب الغرية والشك. 

وكيف يستفيد   ، مرضة عىل األوالد، ألن حنان األم ال يغني عنه غريه من خادم أو مدرسة  . 3

فال تسمح    ، متوترة   ، هدودة فإذا عادت إىل البيت عادت متعبة م   ، األوالد من أم تقيض هنارها يف عملها 

 حالتها اجلسمية وال النفسية بحسن الرتبية وسالمة التوجيه. 

فام دام يف    ، تأخذ مكان رجل صالح للعمل   ، مرضة عىل جنس الرجال، ألن كل امرأة عاملة  . 4

 فعمل املرأة إرضار هبم.   ، املجتمع رجال متعطلون 

لكثرة العوارض    ، عن العمل مرضة عىل العمل نفسه، ألن املرأة كثرية التخلف والغياب   . 5

وهذا كله عىل حساب    ، من حيض ومحل ووضع وإرضاع وما شابه ذلك   ، الطبيعية التي ال متلك دفعها 

 انتظام العمل وحسن اإلنتاج فيه. 

ووضع اليشء يف غري موضعه الذي    ، مرضة عىل احلياة االجتامعية، ألن اخلروج عىل الفطرة  . 6

 ويصيبها باخللل والتخبط واالضطراب.   ، يفسد احلياة نفسها   ، اقتضته هذه الفطرة 
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 ثالث الفصل ال 

 احلقوق االقتصادية للزوجة 

ونريد هبا حق الزوجة يف الترصف يف ماهلا بأنواع الترصفات املختلفة، ومدى حق الزوج  

يف الترصف يف مال زوجته، أو حق الزوجة يف الترصف يف مال زوجها، وسنتناول هذه املسائل  

 التالية: يف املباحث 

 أوال: حق الزوجة يف الترصف يف ماهلا  

 وهذا احلق إما أن يكون يف املعاوضات أو التربعات، وتفصيل ذلك فيام ييل: 

 ـ املعاوضات:   1

ألن حقها يف الترصف يف ماهلا مقرر    ، اتفق الفقهاء عىل أن للزوجة ذمة مالية مستقلة كالرجل 

رشيدة  دامت  ما  الرشيعة  فَ   ، يف   ﴿ تعاىل:  ِإَليْ لقوله  َفاْدَفُعوا  ُرْشًدا  ِمْنُهْم  آَنْسُتْم  َأْمَواهَلُْم  ِإْن  ِهْم 

 ( وهلا أن تترصف يف ماهلا كله عن طريق املعاوضة بدون إذن من أحد. 6﴾)النساء: 

 ـ التربعات:   2

ذلك إىل  يف  افتقارها  و  يف ماهلا عن طريق التربع به  املرأة  ترصفيف جواز    الفقهاءاختلف  

 توقفه عىل إذنه عىل قولي: أو زوجها استئذان 

  ، وال الصدقة به   ، : احلجر املطلق عل الزوجة، فال جيوز هبة يشء من ماهلا القول األول 

دون إذن زوجها، ال يف الثلث وال فيام دونه إال يف اليشء التافه، وقد روي عن أنس بن مالك،  

 وهو قول الليث، ومن األدلة عىل ذلك: 

َل اهللَُّ َبْعَضُهْم َعىَل َبْعض  َوِباَم َأنَفُقوا ِمْن   . 1  ِباَم َفضَّ
ِ
اُموَن َعىَل النَِّساء َجاُل َقوَّ قوله تعاىل: ﴿ الرِّ

 ( 34ْم ﴾ )النساء: َأْمَواهلِِ 
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أن امرأة أتته فقالت: ما حق الزوج عىل امرأته فقال: ال متنعه      عن النبي   عن ابن عمر  . 2

له األجر،    نفسها وإن كانت عىل ظهر قتب، وال تعطي من بيته شيئا إال بإذنه، فإن فعلت ذلك كان 

 . ( 1) وعليها الوزر 

يف رواية:)  ( 2) عطية إال بإذن زوجها( قال:) ال جيوز المرأة    أن النبي    عن عبد اهلل بن عمرو  . 3

   ال جيوز للمرأة أمر يف ماهلا إذا ملك زوجها عصمتها( 

بحيل هلا    أن جدته أتت إىل رسول اهلل    ، عن عبد اهلل بن حييى األنصاري عن أبيه عن جده  . 4

  ، ها إال بإذن زوج   ، :) إنه ال جيوز للمرأة يف ماهلا أمر   فقالت: إين تصدقت هبذا. فقال رسول اهلل  

هل أذنت المرأتك أن تتصدق    : فقال   فقالت: نعم. فبعث رسول اهلل    فهل استأذنت زوجك ؟ 

  ) (3 )رسول اهلل    ، بحليها هذا فقال: نعم. فقبله منها 

الثاين  ماهلا القول  يف  كله  أمرها  فأجازوا  مطلقا،  احلجر  عدم  ماهلا   ،:  يف    ، وجعلوها 

وهو قول سفيان الثوري، واحلنفية والشافعية وابن املنذر ورواية عن اإلمام    ،كزوجها يف ماله 

ومن ،  (4)وهو قول اإلمامية مع كراهية عدم استئذانهوالظاهرية،    ، أمحد، وأيب ثور وأيب سليامن

 أدلتهم عىل ذلك:  

 
 .  3/391، فيض القدير:7/292انظر: البيهقي:   (1)

قال الشوكاين: رواه اخلمسة إال الرتمذي، واحلديث سكت عنه أبو داود واملنذري، وقد أخرجه البيهقي     (2)

واحلاكم يف املستدرك ويف إسناده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديثه من قسم احلسن، وقد صحح له 

ا نيل  ، 6/125ألوطار:  الرتمذي أحاديث، ومن دون عمرو بن شعيب هم رجال الصحيح عند أيب داود، 

 .  3/84، املعجم األوسط:6/60، البيهقي:2/798وانظر: ابن ماجة: 

 .  8/293، املعجم األوسط: 2/798ابن ماجة:   (3)

  عىل   زوجها  بإذن  إال  الصدقة  من  ء  بيش   تتربع  أن  للمرأة  يكره  و[: )13:  ص  ،النساء  أحكاميقول الشيخ املفيد يف ]         ( 4) 

 مسيئة  كانت  زوجها   إذن  بغري ذكرناه  مما  شيئا   فعلت   فإن  ،فيه  تستأذنه  حتى نذرا  وتنذر   وتوقف  إذنه  بغري  تعتق   أن  هلا   ويكره.  قدمناه  ما 

 ( فسخه و  رده للزوج يكن  ومل فعلها  ومىض ،ذلك يف 
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ِذيَن آَمُنوا اَل حَيِلُّ َلُكْم َأْن َتِرُثوا  . 1 َا الَّ (فبطل  19النَِّساَء َكْرًها ﴾)النساء:   قول اهلل تعاىل: ﴿ َياَأهيُّ

 هبذا منعها من ماهلا طمعا يف أن حيصل للامنع باملرياث أبا كان أو زوجا.  

َقاِت ﴾)األحزاب:  . 2 ِقَي َوامْلَُتَصدِّ ِذيَن  35قول اهلل تعاىل: ﴿ َوامْلَُتَصدِّ َا الَّ (، وقال تعاىل: ﴿ َياَأهيُّ

مِ  َرَزْقَناُكْم  مِمَّا  َأنِفُقوا  ُهْم  آَمُنوا  َواْلَكاِفُروَن  َشَفاَعٌة  َواَل  ُخلٌَّة  َواَل  ِفيِه  َبْيٌع  اَل  َيْوٌم  َيْأيِتَ  َأْن  َقْبِل  ْن 

املُِون﴾)  وال    ، (، فلم يفرق تعاىل بي الرجال يف احلض عىل الصدقة وبي امرأة ورجل 54البقرة: 2الظَّ

 وال بي ذات زوج، وال أرملة.   ، أو غري ذات أب ثيب   ، بي ذات أب بكر 

قول اهلل تعاىل: ﴿ َوآُتوا النَِّساَء َصُدَقاهِتِنَّ نِْحَلًة فإن طبن لكم عن يشء منه نفسا فكلوه هنيئا   . 3

 (، فأباح اهلل للزوج ما طابت له به نفس امرأته. 4مريئا﴾)النساء:  

و  . 4 مَتَسُّ َأْن  َقْبِل  ِمْن  ْقُتُموُهنَّ  َطلَّ َوِإْن  َما  قوله تعاىل: ﴿  َفنِْصُف  َفِريَضًة  هَلُنَّ  َفَرْضُتْم  َوَقْد  ُهنَّ 

َيْعُفوَن ﴾)البقرة:   َأْن  ِإالَّ  بغري    ، (، فأجاز عفوهن عن ماهلن 237َفَرْضُتْم  إياها  بعد طالق زوجها 

 استئامر من أحد. 

ومل    ، وأهنن تصدقن فقبل صدقتهن ( 1) ( :) يا معرش النساء تصدقن ولو من حليكن قوله   . 5

فلم يملك احلجر عليها يف    ، فصل، وهلذا جاز هلا الترصف بدون إذن لزوجها يف ماهلا يسأل ومل يست 

 الترصف بجميعه. 

وكان عندي    ، إنك أمرت اليوم بالصدقة   ، قالت: يا نبي اهلل   أن زينب امرأة عبد اهلل بن مسعود  . 6

النبي  فزعم ابن مسعود أنه هو وولده أحق من تصدقت عليهم، فقال    ، فأردت أن أتصدق به   ، حيل يل 

 :   ووجه داللة احلديث أنه  ( 2)   زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم(   ، )صدق ابن مسعود ،

    .مل يأمرها باستئامره فيام تصدق به عىل أيتامه 

 
، أمحد:  5/380، النسائي:  3/28، الرتمذي:  2/207، احلاكم:  4/107، ابن خزيمة:2/694مسلم:       (1)

3/502  . 

 .  13/54، ابن حبان: 4/107، ابن خزيمة:2/531البخاري:    (2)
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ثم أتى النساء    ، ثم خطب   ، فصىل   ، يوم العيد   قال: خرج رسول اهلل    عن عبد اهلل بن عباس  . 7

  فتدفعه إىل بالل   ، واملرأة هتوي بيدها إىل أذهنا   ، ىل رقبتها فوعظهن، فجعلت املرأة هتوي بيدها إ   مع بالل 

 . ( 1) إىل منزله   ثم انطلق به مع النبي    ، وبالل جيعله يف ثوبه 

أن العلامء ال خيتلفون يف جواز وصية املرأة بثلث ماهلا، ألن القرآن الكريم رصح به يف قول   . 8

ُبُع مِمَّ   تعاىل اهلل   ا َتَرْكَن  ﴿ َوَلُكْم نِْصُف َما َتَرَك َأْزَواُجُكْم إِْن مَلْ َيُكْن هَلُنَّ َوَلٌد َفإِْن َكاَن هَلُنَّ َوَلٌد َفَلُكْم الرُّ

﴾   ِمْن َبْعِد َوِصيَّة   ا َأْو َدْين    ، جائزة بعد وفاهتا   ، (، فإذا كانت وصاياها يف ثلث ماهلا 12)النساء:   ُيوِصَي هِبَ

 أجوز من ذلك.    ، فأفعاهلا يف ماهلا يف حياهتا 

ألن الزوج    ، بل مرياث هؤالء أكثر   ، أو األخ   ، أو الوالد   ، أن حجة الزوج يف ماهلا كحجة الولد  . 9

ثة األرباع، والوالد والولد كالزوج يف أهنم ال حيجبهم أحد عن  وللولد ثال   ، مع الولد ليس له إال الربع 

  ، من الصدقة بأكثر من الثلث هبذا االحتياط   ، والوالد   ، وهذا يستدعي منعها من الولد   ، املرياث أصال 

ألن األبوين إن افتقرا قضوا بنفقتهام وكسوهتام وإسكاهنام وخدمتهام    ، ال سيام وحق األبوين فيام أوجب 

فكيف    - ولو مات جوعا وبردا    - وال يقضون للزوج يف ماهلا بيشء    - اهلا أحبت أم كرهت  عليها يف م 

 احتاطوا لألقل حقا ومل حيتاطوا لألكثر حقا. 

أن قياس املالكية املرأة عىل املريض قياس بعيد، وقد ذكر ابن حزم وجوه فساد هذا القياس   . 10

 من وجوه منها: 

وقياس الصحيح عىل املريض باطل عند كل من يقول    ، رأة صحيحة : أن امل الوجه األول 

 بالقياس، ألن اليشء يقاس عىل مثله ال عىل ضده. 

  : أنه ال علة جتمع بي املرأة الصحيحة وبي املريض وال شبه بينهام أصال، الوجه الثاين 

 وإما عىل شبه بينهام.   ، والعلة جامعة بي احلكمي 

وههنا   ، ويبطلون ما زاد عىل الثلث  ،  الثلث فعل املريض يف  : أهنم يمضون الوجه الثالث 

 
 .  1/297، أبو داود: 49/ 1، البخاري: 2/602مسلم:    (1)
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 وما زاد عىل الثلث، فقد أبطلوا قياسهم.   ، يبطلون الثلث 

وال جييزون ذلك للمريض فجمعوا يف    ، : أهنم جييزون للمرأة ثلثا بعد ثلث الوجه الرابع 

بعد ثلث  زال تعطي ثلثا  ألهنا ال ت   ، وإبطال أصلهم يف احلياطة للزوج   ، هذا الوجه مناقضة القياس 

 حتى تذهب املال إال ما ال قدر له. 

: احلجر املقيد، وقد اختلفوا يف نوع القيد الذي يمنعها من الترصف يف ماهلا عىل  القول الثالث 

 رأيي:  

وال جيوز هلا التربع بزيادة عىل الثلث إال    ،: جيوز هلا التربع يف حدود الثلث الرأي األول 

وهو قول املالكية، وقول طاووس، ومن    (2) وللزوج الرد فيام لو زاد عىل الثلث  (1) بإذن زوجها 

 
 عىل قولي: اختلف املالكية يف نوع اإلذن هل هو إجازة أو رد    (1)

: هو عىل اإلجازة حتى يرده،وهو قول أصبغ، ألن ذلك مال للزوجة وهي جائزة األمر فام أوجبته القول األول 

 يف ماهلا فهو جائز.

: هو مردود حتى جييزه الزوج، وهو قول مطرف وابن املاجشون، ألن ذلك ممنوع حلق الزوج فلم  القول الثاين 

املنتقى: بإجازته،  إال  يشء  منه  اجلليل: 3/253  جيز  مواهب  الكربى:5/97،  املدونة   ،7/224 ،

 . 4/124املدونة:

 اختلف املالكية يف املقدار الذي يرد، يف حال تربع الزوجة بام زاد عىل الثلث عىل قولي:    (2)

القول أن القول األول القاسم، ودليل هذا  ابن  املشهور من مذهب مالك وهو قول  له رد مجيعه، وهو  : أن 

الزوجة إذا زادت يف هبتها كانت متعدية ومل خيتص التعدي بام زاد عىل الثلث بل اختص باجلميع فوجب أن 

يرد مجيعه ألهنا ممنوعة منه حلق الغري مع بقاء املال عىل ملكها كاملفلس وهبذا فارق الوصية فإن املويص يمنع من 

 ثلث. الزيادة عىل الثلث مع خروج املال عن ملكه فلذلك رد إىل ال

: إنام يرد ما زاد عىل الثلث إال يف العتق فإنه يرد مجيعه ملا فيه من عتق البعض من غري تقويم، وهو  القول الثاين 

 قول ابن املاجشون ودليله أن كل من له الترصف يف ثلثه فإنه يرد ما زاد عليه كاملويص. 

 3/254املنتقى: »وهو أقيس وأجرى عىل األصول  «قال الباجي عن القول الثاين:
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 األدلة عىل ذلك: 

أن كل حر حجر عليه يف الصدقة بامله دون املعارضة فيه حلق غريه، فإنه جيوز ترصفه يف ثلثه   . 1

 ذلك كاملويص. وال جتوز له الزيادة عىل  

أنه ال خالف أن هلا أن تتصدق باليسري، وإذا احتجنا إىل الفرق بي اليسري والكثري فاحلد يف   . 2

 ذلك ما ورد به الرشع من الثلث وما زاد عىل ذلك فاملرأة ممنوعة منه لتعلق حق الزوج بامهلا. 

اهلا ودينها فاظفر بذات  :) تنكح املرأة ملاهلا ومج   أن الرشع اعترب الزواج ملاهلا ومل ينفه قال   . 3

فإذا كانت إنام تنكح ملاهلا مل يكن هلا بعد أن زيد يف صداقها من أجله  ( 1) ( الدين تربت يمينك 

 أن تتلف مجيعه وهتبه غريه.  

أهنا إذا زادت عىل الثلث فهي متعدية يف ذلك عىل الزوج، فيجب أن يرد تعدهيا وما كان من   . 4

 الثلث فأقل فليست بمتعدية فيه. 

زهري قال: جعل عمر بن عبد العزيز للمرأة إذا قالت: أريد أن أصل ما أمر اهلل به ؟  عن ال  . 5

 . ( 2) وقال زوجها: هي تضارين؟ فأجاز هلا الثلث يف حياهتا 

احلجر عىل الزوجة إىل أن تلد أو تبقى يف بيت زوجها حوال، وقد روي عن    : الرأي الثاين 

هيم: إذا ولدت اجلارية أو ولد مثلها جازت  وقال إبرا  ، والشعبي  ،ورشيح، وهو قول قتادة  عمر

 :(3)وإسحاق بن راهويه، ومن األدلة عىل ذلك ، وأمحد بن حنبل ،وهو قول األوزاعي ، هبتها 

أو حتول    ، أن ال أجيز عطية جارية حتى تلد ولدا   عمر بن اخلطاب   عن رشيح قال: عهد إيل  . 6

 يف بيتها حوال.  

وذلك أن جارية من قريش قال هلا    ، رشيح بذلك إىل    عن الشعبي قال: قرأت كتاب عمر  . 7

 
 سبق خترجيه.     (1)

 .  8/310ذكره ابن حزم ضمن أدلة املالكية، املحىل:   (2)

 .  8/310ذكر هذه اآلثار ابن حزم يف املحىل:   (3)
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 ثم طلبت مرياثها فرده عليها.    ، أخوها وهي مملكة: تصدقي عيل بمرياثك من أبيك ؟ ففعلت 

: ال جتيزوا نحل امرأة بكر حتى حتيل حوال يف بيت زوجها أو تلد    كتب عمر بن اخلطاب  . 8

 ولدا.  

 :  الرتجيح 

النصوص الصحيحة الرصحية من القرآن    نرى أن األرجح يف املسألة هو ما دلت عليه 

والسنة، وهو أن للمرأة ذمة مالية مستقلة عن الرجل، يباح هلا بموجبها أن تترصف أي ترصف  

رشعي من املعاوضات والتربعات من دون حجر عليها، إال ما استثنته األدلة الرشعية، قال  

ألحد ترك آيتي من كتاب  الطحاوي معقبا عىل ذلك بعد ذكر األحاديث السالفة:)فكيف جيوز  

وال يثبت    ، متفق عىل صحة جميئها إىل حديث شاذ  ،     وسنن ثابتة عن رسول اهلل  ،اهلل عز وجل 

 مثله ؟( 

تابعة   وجيعلها  املالية،  حقوقها  يف  املرأة  عن  التكليف  رفع  يشبه  باحلجر  القول  إن  ثم 

ء عىل السواء، فالنصوص  للرجل، وهو ما يتناىف مع التكاليف الرشعية املوجهة للرجال والنسا 

النبوية الكثرية التي حتث النساء عىل الصدقات، تلغى هبذا القول، أو تكاد تلغى، بل إن األمر  

عند املالكية ليس قارصا عىل التربعات، فهم ال يبيحون للمرأة إذا نذرت نذرا ماليا إال ثلثه،  

 وهو يتناىف مع لزوم الوفاء بالنذر.

يصبح مال املرأة غرضا للرجل مع أن القرآن الكريم بالعبارة  واألمر األدهى من ذلك أن  

الرصحية مل يرخص فيه إال بطيب النفس، وهو مرتبة فوق اإلعطاء العادي، فعن قتادة قال يف  

 ِمنُْه َنْفًسا َفُكُلوُه َهنِيًئا َمِريًئا﴾)النساء:  
 
ء ( :) ما طابت به 4قوله تعاىل:﴿ َفإِْن طِْبَن َلُكْم َعْن يَشْ

، وقال الشافعي :) فكان يف  (1) سا كره أو هوان فقد أحل اهلل لك ذلك أن تأكله هنيئا مريئا نف

هذه اآلية إباحة أكله إذا طابت به نفسا، ودليل عىل أهنا إذا مل تطب به نفسا مل حيل أكله، وقد قال  

 
 .  4/243تفسري الطربي:   (1)
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 إِْحَداُهنَّ ِقنَطاًرا َفاَل َتْأُخُذوا ِمنُْه َشْيًئا اهلل تعاىل :﴿ َوإِْن َأَرْدُتْم اْستِْبَداَل َزْوج  َمَكاَن َزْوج  َوآَتْيُتمْ 

َتاًنا َوإِْثاًم ُمبِينًا ﴾   (1)(20)النساء:  َأَتْأُخُذوَنُه هُبْ

ثم إنه لو سلمنا جدال أن للرجل حقا يف مال املرأة، فلامذا حيجر عىل املرأة وال حيجر عىل  

 الرجل مع أن حقها يف ماله ال خالف فيه؟ 

ابن حزم إىل بعض هذه التناقضات التي يقع فيها من يذهب إىل احلجر سواء  وقد أشار  

كان حجرا مطلقا أو حجرا مقيدا، فقال:)إن اهلل تعاىل افرتض يف القرآن والسنة التي أمجع أهل  

الزوجات نفقات  األزواج  عىل  أن  متيقنا  به  مقطوعا  إمجاعا  عليهام    ، وكسوهتن  ،اإلسالم 

هلن املرياث من الرجال كام جعله للرجال منهن سواء بسواء    وجعل  ،وصدقاهتن  ،وإسكاهنن

  ، حالال يوما بيوم   ،فصار بيقي من كل ذي مسكة عقل حق املرأة يف مال زوجها واجبا الزما 

بشهر بعام  ، وشهرا  الطرف  ، ويف كل ساعة  ،وعاما  ماله،    ، وكرة  هلا يف  ذمته من حق  ال ختلو 

ثم ترجو من مرياثه بعد   ، إال ما طابت له نفسها به  ،وحتريمه عليه   ، بخالف منعه من ماهلا مجلة

املوت كام يرجو الزوج يف مرياثها وال فرق، فإن كان ذلك موجبا للرجل منعها من ماهلا فهو  

وليس له يف ماهلا    ، ألن هلا رشكا واجبا يف ماله   ، وأحق يف منعه من ماله إال بإذهنا   ، للمرأة أوجب

التب والزجر ماله  فيا للعجب يف عك  ، إال  س األحكام. فإن مل يكن ذلك مطلقا هلا منعه من 

خوف أن يفتقر فيبطل حقها الالزم ؟ فأبعد واهلل وأبطل أن يكون ذلك موجبا له منعها من مال  

وال حظ إال حظ الفيل من الطريان. والعجب كل العجب من إطالقهم له املنع    ،ال حق له فيه 

مل يقضوا له يف ماهلا  ،أو بردا   ،أو هزاال  ،أو جهدا   ، مات جوعا  من ماهلا أو من يشء منه وهو لو

 (2)فكيف استجازوا هذا ؟ إن هذا لعجب؟( ،وال بجلد يسترت به ،بنواة يزدردها 

 

 
 .  217أحكام القرآن للشافعي:    (1)

 .  7/189املحىل:   (2)
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 ثانيا: حق الزوجة يف الترصف يف مال زوجها 

مل تكتف الرشيعة يف هذا اجلانب من حقوق املرأة بأن أباحت هلا الترصف يف ماهلا يف  

وهلذا  زوجها،  مال  يف  بالترصف  كثرية  نواح  يف  هلا  سمحت  بل  الرشعية،  املصالح  حدود 

الترصف احتامالن، فهي إما أن تنفق من مال زوجها عىل نفسها، أو أن تنفق من مال زوجها 

 ود هذين النوعي من الترصف فيام ييل:  عىل غريها، وسنعرض حلد

 ـ إنفاقها من مال زوجها عىل نفسها:   1

  ، اتفق الفقهاء عىل أنه إذا مل يدفع الزوج إىل امرأته ما جيب هلا عليه من النفقة والكسوة

بإذنه وبغري إذنه واستدلوا    ،فلها أن تأخذ من ماله الواجب أو متامه  ،أو دفع إليها أقل من كفايتها 

 لك بام ييل:  عىل ذ

أن هندا قالت: يا رسول اهلل، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني    ما روي  . 1

،    ( 1)   )خذي ما يكفيك وولدك باملعروف(   وولدي إال ما أخذت منه وهو ال يعلم، فقال: 

واحلديث دليل عىل أنه جيوز ملن وجبت له النفقة رشعا عىل شخص أن يأخذ من ماله ما  

 . ( 2) ا مل يقع منه االمتثال وأرص عىل التمرد يكفيه إذ 

  ، فإذا مل يدفعها الزوج ومل تأخذها   ، وال قوام إال هبا   ، فإن النفقة ال غنى عنها   ، أنه موضع حاجة  . 2

 أفىض إىل ضياعها وهالكها. 

 
البيهقي:5/2052،  2/769البخاري:     (1) النسائي:7/466،  املجتبى:5/378،  ابن 8/246،   ،

 . 6/39، أمحد:2/769ماجة:

به يف هذا  7/131نيل األوطار:     (2) بالنفقات، وهلذا سيكثر االستدالل  تتعلق  فوائد كثرية  ، ويف احلديث 

 .  4/400:، حتفة األحوذي13/139، 9/510الفصل، انظر يف عد فوائده:فتح الباري:
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واملطالبة هبا يف كل    ، فتشق املرافعة إىل احلاكم   ، أن النفقة تتجدد بتجدد الزمان شيئا فشيئا  . 3

 األوقات. 

فلو مل    ، ما مل يكن احلاكم فرضها هلا   ، أن نفقة الزوجة تسقط بفوات وقتها عند بعض العلامء  . 4

 واإلرضار هبا.   ، تأخذ حقها أفىض إىل سقوطها 

 ـ إنفاقها من مال زوجها عىل غريها:   2

 إال بإذهنا،  اتفق الفقهاء عىل أنه ال جيوز للزوج أن يتصدق من مال زوجته بيشء أصال

 واختلفوا يف حكم تصدق املرأة من مال زوجها من غري إذنه عىل األقوال التالية: 

األول  يف  القول  قال  حزم،  ابن  قول  وهو  إذنه،  بغري  ماله  من  تتصدق  أن  هلا  أن   :

وبغري إذنه غري    ،وهو أن هلا أن تتصدق من مال زوجها أحب أم كره  ، املحىل:)للمرأة حق زائد

م  ، مفسدة بذلكوهي  بإذهنا(  ، أجورة  إال  ماهلا بيشء أصال  يتصدق من  أن  له  ،  (1)  وال جيوز 

 واستدل عىل ذلك بام ييل: 

 ( 3)   ( ( 2)   :)إذا أنفقت املرأة من كسب زوجها عن غري أمره فله نصف أجره   قال   . 5

: )إذا أنفقت املرأة من طعام زوجها غري مفسدة كان هلا أجرها بام أنفقت، ولزوجها  قال   . 6

 ( 4)   أجر بعض شيئا(   وللخازن مثل ذلك ال ينقص بعضهم من   أجره بام كسب، 

 
 .  7/192املحىل:    (1)

قال النووي: »اعلم أن املراد بام جاء يف هذه األحاديث من كون األجر بينهام نصفي أنه قسامن لكل واحد      (2)

منهام أجر وال يلزم أن يكونا سواء فقد يكون أجر صاحب العطاء أكثر وقد يكون أجر املرأة واخلازن واململوك 

 .  6/241قدر التعب يف إنفاذ الصدقة وإيصاهلا إىل املساكي« املجموع: أكثر بحسب قدر الطعام و

الرتمذي:710/ 2،مسلم:  2/728البخاري:     (3) داود:  3/58،  أبو  النسائي:  2/131،  ، أمحد:  2/35، 

6/44  . 

 .  6/44، أمحد: 5/379، النسائي: 4/192، البيهقي: 710/ 2، مسلم:2/522البخاري:    (4)
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قالت: يا رسول اهلل ليس يل يشء إال ما أدخل عيل الزبري فهل عيل   عن أسامء بنت أيب بكر  . 7

 ( 1)   جناح أن أرضخ مما يدخل عيل؟ فقال:)ارضخي ما استطعت، وال توعي فيوعي اهلل عليك( 

:)ال تنفق املرأة شيئا من بيت    وقد رد ما استدل به أصحاب القول الثاين، وهو قوله   . 8

عندما    قيل: يا رسول اهلل وال الطعام ؟ قال: ذلك أفضل أموالنا(، وقوله    ، زوجها إال بإذن زوجها 

يفي  الرطب تأكلينه وهتدينه( بأن كال احلديثي ضع ) سألته امرأة ما حيل من أموال أزواجهن ؟ قال: 

باإلسال، ومها ال يقومان األحاديث الصحيحة يف املسألة، قال ابن حزم:)هذا نقل تواتر يوجب العلم  

يف أعالم مشاهري فال يقاوم بمثل هذا السقوط والضعف الذي لو انفرد عن معارض مل حيل األخذ  

 ( 2) به، واآلخران مرسالن( 

سائل وغريه بام أذن فيه رصحيًا،  : جيوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها لل القول الثاين 

وبام مل يأذن فيه ومل ينه عنه إذا علمت رضاه به، وإن مل تعلم رضاه به فهو حرام، وهو قول مجهور  

النفقة  (3)اإلمامية  قول  منه  وقريب،  الفقهاء يف  الرصيح  اإلذن  أحدمها:  رضبان:  واإلذن   ،

كإعطاء السائل ونحوه مما جرت    ، والثاين: اإلذن املفهوم من اطراد العرف والعادة  ،والصدقة 

فإذنه يف ذلك حاصل وإن   ،وعلم بالعرف رضا الزوج واملالك به  ،واطرد العرف فيه  ،العادة به

فصار كأنه قال هلا: افعيل   ،مل يتكلم، قال ابن قدامة:) واإلذن العريف يقوم مقام اإلذن احلقيقي

 
 . 2/38، النسائي: 714، مسلم: 2/520البخاري:    (1)

 .  7/194املحىل :   (2)

  عن   املرأة  تصدق  جواز  يف   الروايتان  اختلفت: )النراقي  املحققوإن كان قد ورد هلم رواية تفيد اجلواز املطلق، قال          ( 3) 

: عيل  رواية  ويف (  ويتصدق  أخيه  منزل  من  يأكل  أن  وللصديق  تتصدق،  وأن  تأكل  أن  للمرأة: )مجيل  رواية  ففي..  إذنه  بغري  زوجها   بيت

 موثقة  عليه  دلت   ما   اجلمع  يف  واالوىل .  بوجوه  اجلمع  ويمكن   ، (حيللها   أن  إال   ال،: ) قال  ؟ إذنه  بغري   زوجها  بيت  من  تعطي  أن  هلا   املرأة

.  الفتوى  وعليه  باملأدوم،   ومنه  بالتصدق  فيخصص  ،(املأدوم : )قال  إذنه،  بغري زوجها  مال من  به  تتصدق  أن  للمرأة  حيل عام: بكري  ابن

 ( 29/ 15) الشيعة مستند ( )انظر: بالكراهة العلم  أو النهي، رصيح  يقارب مل إذا بام  االختصاص والظاهر
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وال كثري مل جيز هلا    ، وال تتربعي من مايل بقليل  ،وقال: ال تتصدقي بيشء   ، إن منعها ذلكهذا. ف

 :(2)، ومن األدلة عىل ذلك(1) ألن املنع الرصيح نفي لإلذن العريف ،ذلك

فام حيل لنا من    ، فقالت: يا رسول اهلل إنا كل عىل أزواجنا وآبائنا   روي أن امرأة أتت النبي   . 1

 . ( 3) وهتدينه   ، أمواهلم ؟ قال: الرطب تأكلينه 

كام أن تقديم الطعام    ، فجرى جمرى رصيح اإلذن   ، وطيب النفس  ، أن العادة السامح بذلك  . 2

 بي يدي األكلة قام مقام رصيح اإلذن يف أكله. 

عن  : ال جيوز أن تنفق شيئا من مال زوجها إال بإذنه الرصيح، وهو رواية  القول الثالث 

 أمحد، ومن األدلة عىل ذلك: 

: ال تنفق املرأة شيئا من بيتها إال بإذن زوجها. قيل: يا رسول اهلل وال الطعام؟. قال:  قوله   . 3

 . ( 4) ذاك أفضل أموالنا 

 ( 5) :ال حيل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس منه  قوله   . 4

يف    ، ركم هذا يف شه   ، :)إن اهلل حرم بينكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا قوله   . 5

 . ( 6) بلدكم هذا 

 كغري الزوجة.   ، فلم جيز   ، أنه تربع بامل غريه بغري إذنه  . 6

 
 .  4/301املغني:   (1)

 . 1/363، منار السبيل:3/460، كشاف القناع:6/240املجموع:   (2)

 .  79، مسند عبد بن محيد: 4/74البزار:   (3)

 .  5/267، أمحد:  2/770، ابن ماجة:3/296، أبو داود: 3/40الدارقطني:   (4)

 .  3/26، الدارقطني:6/100، البيهقي: 10/246، جممع الزوائد: 1/171احلاكم:    (5)

البخاري:2/889مسلم:     (6) خزيمة:  1/37،  ابن  حبان:  4/198،  ابن  احلاكم:  4/311،   ،3/533 ،

 .  4/461الرتمذي:
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أن املراد من األحاديث السابقة نفقة املرأة عىل نفسها أو عىل عيال صاحب املال يف مصاحله   . 7

 وليس ذلك بأن ينفقوا عىل الغرباء بغري إذن. 

 :  الرتجيح 

قول من األقوال الثالثة حمله اخلاص به، والذي  نرى أن األرجح يف املسألة هو أن لكل 

خيتلف باختالف حال الزوج والزوجة واحلاجة التي استدعت ذلك اإلنفاق، وما يرتتب عن 

 ذلك كله من مصالح أو مفاسد.

وكانت   ملحة،  لإلنفاق  الداعية  احلاجة  وكانت  شحيحا،  غنيا  مثال  الزوج  كان  فلو 

يف هذه احلالة أن تأخذ بالقول األول فتنفق من مال    الزوجة مصلحة بذلك ال مفسدة، فإن هلا 

لقوله   اخلري  وجوه  عل  اهلل    زوجها  فيوعي  توعي  وال  استطعت،  ما  ألسامء:)ارضخي 

عليك(، إال إذا ترتب عىل ذلك مفسدة، كأن ختاف من رضر يصيبها أو يصيب استقرارها لو  

 علم الزوج. 

ية لإلنفاق ليست رضورية وال ملحة،  أما لو كان الزوج فقريا، أو كانت احلاجة الداع

فإن األوىل يف هذه احلالة، بل األوجب استئذان الزوج، ويصلح يف هذه احلالة األخذ بالقول  

 الثالث، لألحاديث الكثرية الصحيحة الدالة عليه. 

أما لو كان الزوج متوسط احلال، أو كانت احلاجة متوسطة، وهو احلالة العادية ألغلب  

ويف   األقوال،  الناس  أوسط  فهو  الثاين،  بالقول  األخذ  هو  األرجح  فإن  األوقات،  أغلب 

وأمجعها، فيخص ذلك إما بإذنه، أو باإلنفاق مما خيصها، قال ابن حجر: )واألوىل أن حيمل عىل 

تصدقت به بغري استئذانه فإنه يصدق كونه من كسبه فيؤجر    إذا   ما إذا أنفقت من الذي خيصها به

بغري   وكونه  بطريق  عليه،  كان  ما  املنفى  لكن  اإلمجال،  بطريق  هلا  إذن  يكون  أن  حيتمل  أمره 
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التفصيل وال بد من احلمل عىل أحد هذين املعنيي وإال فحيث كان من ماله بغري إذنه ال إمجاال  

 .(1) وال تفصيال فهي مأزورة بذلك ال مأجورة( 

ا عىل اآلخر، ولعل  ونرى أنه هبذا التفصيل أمكن اجلمع بي النصوص، فلم يقدم أحده

ألسامء    غنيا فلهذا أباح  الروايات املختلفة يف ذلك تنطلق من احلوادث املختلفة، فقد كان الزبري

 ( وهتديه  ،الرطب تأكليه )أن ترضخ من ماله ما تشاء، بخالف املرأة التي أذن هلا يف  

، قال ابن حزم:)يكفي من  (إنفاق املرأة من مال زوجها لكونه )غري مفسدة  وهلذا قيد  

 فهذا جيمع البيان كله(  (، غري مفسدة) هذا قول رسول اهلل 

واملفسدة إما أن تكون يف رصف املال يف غري مواضعه، أو يف رصف املال املحتاج إليه،  

ال إذا حال دون ذلك بخله أو  واألوىل مع ذلك هو استئذان الزوج ليشملهام األجر كامال، إ

 غريه من احلوائل. 

 ثالثا: حق ترصف الزوج يف مال زوجته 

لترصف الزوج يف مال زوجته أربعة أحوال، وذلك ألن الزوج إما أن يأخذ من ماهلا  

بإذهنا، أو أن يأخذه بغري إذهنا، أو يطالبها بأن ترصف ماهلا فيام يطالب به هو، أو ينتفع بمنافعها 

 ، وتفصيل هذه األحوال فيام ييل: اخلاصة هبا 

 احلالة األوىل: أخذ الزوج مال الزوجة بإذهنا: 

وهلذا النوع من انتفاع الزوج بامل زوجته صورتان، فهو إما أن ينتفع به من باب التربع  

صدقة أو هبة، أو من باب التربع الواجب وهو الزكاة، أو إنفاق الزوجة عىل زوجها من ماهلا،  

 فصل النفقة، وهذه بعض تفاصيل هذه الصور:  وقد تقدم ذلك يف

 ـ االنتفاع التطوعي:   1

 
 .  4/301فتح الباري:    (1)
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أمجع العلامء عىل أن للزوج األخذ من مال زوجته إن سمحت له بذلك من غري إرضار  

  
 
ء منه هلا، والدليل عىل ذلك قوله تعاىل: ﴿ َوآُتوا النَِّساَء َصُدَقاهِتِنَّ نِْحَلًة َفإِْن طِْبَن َلُكْم َعْن يَشْ

 (  4 َنْفًسا َفُكُلوُه َهنِيًئا َمِريًئا﴾)النساء: ِمنْهُ 

  عن   للزوج  ووهبته   املهر   من   يشء   عن  الزوجة   تنازلت  لو   أي:)  الشريزي   مكارمقال  

  العائلية   البيئه   تكون   لكيال   املبدأ   هذا  اإِلسالم   أقرّ   وإِّنام  له،   املوهوب   أكل   للزوج   جاز  نفسها   طيب

  للتالقي  مرسحاً   يكون  بل  اجلافة،  واملقررات   القواني   من  لسلسلة  ميداناً   الزوجية  واحلياة

  احلقوقية   واألحكام  املقررات  مع  جنب  إِىل   جنباً   املحّبة  احلياة  هذه  يف  وتسود   اإِلنساين،  العاطفي

 (1)(املذكورة

وهو توقف استفادة الرجل من مال الزوجة سواء كان مهرا أو  ،وهبذا احلكم الرشعي 

وسامحها استبعد اإلسالم ذلك الراسب من رواسب اجلاهلية يف شأن غريه عىل إعطاء الزوجة  

امتها ومنزلتها، ويف الوقت ذاته مل جيفف ما بي  املرأة وصداقها، وحقها يف نفسها ويف ماهلا، وكر

ترك للسامحة والرتايض   ؛ بل  القانون  يقمها عىل جمرد الرصامة يف  املرأة ورجلها من صالت، ومل 

 .(2) اها يف هذه احلياة املشرتكة، وأن تبلل بنداوهتا جو هذه احلياة واملودة أن تأخذ جمر 

املحبة   إذن نفيس مصدره  أن يكون ذلك عن طب نفس منها، فهو  تعاىل  وقد اشرتط 

 واملودة القلبية، قبل أن يكون إذنا كالميا، قد ختتلف مصادره.

نَّ نِْحَلًة َفإِْن طِْبَن َلُكْم َعْن  ألجل قوله تعاىل: ﴿ َوآُتوا النَِّساَء َصُدَقاهِتِ السلف  وقد كان  

 ِمنُْه َنْفًسا َفُكُلوُه َهنِيًئا َمِريًئا﴾)النساء: 
 
ء ( تفاؤال هبذا يتداوون بام هتديه الزوجة عن طيب  4يَشْ

الشيعة والسنة عىل السواء، فمن روايات الشيعة    نفس منها، وقد اتفق يف رواية ذلك عن عيل 

قال:    ألك زوجة قال: نعم  مري املؤمني إن يف بطني وجعا فقال:فقال: يا أ   أن رجال جاء عليا 

 
 ..  101/ 3: األمثل تفسري      (1)

 .  1/585يف ظالل القرآن:    (2)
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استوهب منها شيئا طيبة به نفسها من ماهلا ثم اشرت به عسال، ثم أسكب عليه من ماء السامء،  

 َماًء ُمَباَرًكا ﴾)ق: 
ِ
اَمء ْلنَا ِمْن السَّ (وقال  9ثم ارشبه فإين سمعت اهلل تعاىل يقول يف كتابه:﴿ َوَنزَّ

اٌب خُمَْتلٌِف َأْلَواُنُه فِيِه ِشَفاٌء لِلنَّاِس ﴾)النحل: تعاىل :﴿ خَيْ  (، وقال تعاىل:﴿  69ُرُج ِمْن ُبُطوهِنَا رَشَ

 ِمنُْه َنْفًسا َفُكُلوُه َهنِيًئا َمِريًئا﴾)النسا 
 
ء (،  4ء: َوآُتوا النَِّساَء َصُدَقاهِتِنَّ نِْحَلًة َفإِْن طِْبَن َلُكْم َعْن يَشْ

الربكة   أجتمعت  ذلك فإذا  الرجل  ففعل  تعاىل،  اهلل  إن شاء  والشفاء واهلنيء واملريء شفيت 

 .(1)فشفى

: إذا أشتكى أحدكم، فليسأل امرأته ثالثة دراهم    ومما رواه أهل السنة من ذلك عن عيل 

   .(2) أو نحوها، فليشرت هبا عسال، وليأخذ من ماء السامء فيجمع هنيئا مريئا وشفاء ومباركا 

، ويدعو بعضهم بعضا له يسمونه اهلنيء املريء، فعن إبراهيم قال  وكانوا يتفاءلون به

دخل رجل عىل علقمة وهو يأكل من طعام بي يديه من يشء أعطته امرأته من صداقها أو غريه 

 فقال له علقمة: ادن فكل من اهلنيء املريء. 

 ـ انتفاع الزوج بزكاة زوجته:   2

،  حكي اإلمجاع عىل ذلكاتفق الفقهاء عىل عدم جواز دفع الزوج الزكاة إىل زوجته، بل  

قال ابن املنذر: أمجع أهل العلم عىل أن الرجل ال يعطي زوجته من الزكاة، واستدلوا عىل ذلك 

 كام لو دفعها إليها عىل   ،فتستغني هبا عن أخذ الزكاة، فلم جيز دفعها إليها   ،بأن نفقتها واجبة عليه

 . (3)سبيل اإلنفاق عليها 

 
 .  873:  14 ج  البحار    (1)

 . 10/170قال ابن حجر: أخرجه بن أيب حاتم يف التفسري بسند حسن، فتح الباري:      (2)

 .  2/270املغني :   (3)
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  من   ا إعطاؤه  أما   ، ( الفقراء  سهم وقد استثنى اإلمامية من ذلك أن يكون إعطاؤه هلا من )

 هذه عليهم  تنطبق   كانت إذا )  مثالً   اهلل  سبيل  و أ قلوهبم،   املؤلفة  وأ  كالغارمي،  األخرى،  السهام 

 .(1) به بأس فال( العناوين

 الزكاة من زوجته عىل قولي: واختلفوا يف جواز أخذ الزوج  

: جيوز هلا دفع زكاهتا إىل زوجها، وهو قول الشافعي والثوري وصاحبي  القول األول 

ويرى اإلمامية جواز ذلك، بل   أيب حنيفة وإحدى الروايتي عن مالك وعن أمحد، وابن املنذر،

  كانت   وإن  منها   عليها   ينفق  أن  أيضا   له  وجيوز  ،  املستحق  لزوجها   زكاهتا املرأة    تعطي  أنجواز ) 

 واستدلوا عىل ذلك بام ييل:   ،(2) (غنية

يا نبي اهلل  أن زينب امرأة عبد اهلل بن مسعودـ    1 بالصدقة   ،قالت:  اليوم    ، إنك أمرت 

فزعم ابن مسعود أنه هو وولده أحق من تصدقت   ، فأردت أن أتصدق به ، وكان عندي حيل يل

  ، ( 3)   وولدك أحق من تصدقت به عليهم(  زوجك  ، :)صدق ابن مسعود  عليهم، فقال النبي  

 ووجه داللة احلديث أن الصدقة الورادة يف احلديث حممولة عىل الزكاة الواجبة لوجهي: 

بخالف الصدقة، فإهنا   ،: قوهلا: )أجتزئ عني(، ألن املصارف تتعلق بالزكاةالوجه األول 

 تصح يف أي مرصف. 

ينزل منزلة العموم، فلام ذكرت الصدقة، ومل    : أن ترك اإلستفصال منه  الوجه الثاين 

يستفصلها عن تطوع وال واجب، فكأنه قال: جتزئ عنك فرضا كان أو تطوعا، وأما ولدها 

فليس يف احلديث أهنا تعطي ولدها من زكاهتا، بل معناه أهنا إذا أعطت زوجها فأنفقه عىل ولدها 

 
  والجل الفقراء سهم  من كان ما  هو النفقة لواجبى إعطاؤه املمنوع(: )179/ 2:  وتكملتها  الوثقى العروةجاء يف )       ( 1) 

 إذا  الرقاب  أو  السبيل  ابن  أو  اهلل  سبيل  أو  قلوهبم   املؤلفة  أو  الغارمي  او  منهم   كان  إذا  العاملي  كسهم   السهام  من  غريه  من  وأما   ،  الفقر

 ( منه  فالمانع املذكورات أحد من كان

 (194/ 3) الرشيعة أحكام       ( 2) 

 .  13/54، ابن حبان: 4/107، ابن خزيمة:2/531البخاري:    (3)
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فاإل  الزكاة كانوا أحق من األجانب،  بلوغ  بعد  الولد  إىل  للزوج والوصول  بإعطاء  يقع  جزاء 

 . (1) حملها 

امرأة، فقالت: يا رسول اهلل، إن عيل نذرا أن أتصدق بعرشين درمها،   أتت النبي ـ  2

، فلو صح (2)وإن يل زوجا فقريا، أفيجزئ عني أن أعطيه ؟ قال: نعم، لك كفالن من األجر

 طاء الزكاة للزوج قياسا عىل النذر، ألن كليهام واجب. احلديث فهو دليل عىل جواز إع

إليه، كاألجنبي، بخالف  ـ    3 الزكاة  دفع  يمنع من  نفقته، وذلك ال  أنه ال جتب عليها 

 الزوجة، فإن نفقتها واجبة عليه. 

وليس    ، أن األصل جواز الدفع لدخول الزوج يف عموم أصناف املسمي يف الزكاةـ    4

  ،لوضوح الفرق بينهام  ، وقياسه عىل من ثبت املنع يف حقه غري صحيحيف املنع نص وال إمجاع،  

 فيبقى جواز الدفع ثابتا.

: ال جيوز دفعها إليه، وهو قول احلنفية، ورواية عند حلنابلة، واستدلوا عىل  القول الثاين 

 ذلك بام ييل:  

متكن بأخذ الزكاة من    ،ألنه إن كان عاجزا عن اإلنفاق عليها   ، أهنا تنتفع بدفعها إليهـ   1

فتنتفع   ، لزمته نفقة املورسين  ،ولكنه أيرس هبا   ، وإن مل يكن عاجزا  ، فيلزمه  ، اإلنفاق عليها منها 

 كام لو دفعتها يف أجرة دارها.  ،فلم جيز هلا ذلك  ، هبا يف احلالي

فحق الزوجة يف النفقة آكد من حق  أن الرشع أعطاها احلق باالنتفاع بامل زوجها،  ـ    2

وأهنا متلك أخذها من ماله    ، بدليل أن نفقة املرأة مقدمة يف مال املفلس عىل أداء دينه  ،الغريم

ويعد مال كل واحد منهام   ،وهي تنبسط عادة يف مال زوجها   ،إذا امتنع من أدائها   ، بغري علمه 

امرأ  ،ماال لآلخر  ابن مسعود يف عبد رسق مرآة  قال  ة سيده: عبدكم رسق مالكم، ومل  وهلذا 

 
 .  3/330انظر: فتح الباري:   (1)

 .  2/270رواه اجلوزجاين، واحلديث مرسل، انظر: املغني:   (2)
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 يقطعه، وذلك كله دليله عىل أن الزكاة ال جتزئ عنها لزوجها إلمكان انتفاعها هبا. 

ضعف داللة ما استدلوا به من نصوص فاحلديث الذي ذكروه ال يصح االستدالل  ـ   3

 به من الوجوه التالية: 

حيل يل، وال جتب الصدقة  لقوهلا: أردت أن أتصدق ب   ،: أنه يف صدقة التطوعالوجه األول 

باحليل، قال ابن حجر معرض بيان حجتهم من احلديث:)قوله ولو من حليكن، وكون صدقتها 

التطوع( يدالن عىل  من صناعتها،  أهنا   (1)كانت  بن مسعود  امرأة  رائطة  من طريق  ورد  وقد 

 .تطوع   اليدين، فكانت تنفق عليه وعىل ولده، وذلك يدل عىل أهنا صدقة   نعاءكانت امرأة ص

)زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم( دليل عىل أن    : قول النبي  الوجه الثاين 

 الصدقة تطوع ألن الولد ال تدفع إليه الزكاة.

أي يف الوقاية من النار كأهنا خافت أن صدقتها عىل    : قوهلا: أجتزئ عني،الوجه الثالث 

 . زوجها ال حتصل هلا املقصود

 : الرتجيح 

األرجح يف املسألة أن األدلة حتتمل كال الوجهي، فلذلك يمكن اجلمع بينها،  نرى أن  

 واجلمع بذلك بي القولي كام ييل:

أن الفقر ختتلف درجاته، فإن كان الزوج فقريا جدا، أو كان فقره شبيها بالفقري الذي تريد   . 8

 عنها.   فلها أن تدفع له زكاهتا عىل أن تتعفف   ، أن تدفع له زكاهتا، أو كان غارما 

أن يستغل الزوج زكاهتا يف النفقة الرضورية هلام، وأن ال يشرتي هلا من زكاهتا إال ما جيب   . 9

 عليه، واألوىل انتفاعه هو بزكاهتا، واإلنفاق عليها من ماله.  

أن تتلطف باحليل الرشعية يف إيصال الزكاة إليه، بحيث ال تعطيه الزكاة مبارشة، وأقرتح يف   . 10

هتا هليئة خريية، عىل أن ختربهم بحالة زوجها، فتتوىل اجلمعية إعطاءه الزكاة  ذلك مثال أن تدفع زكا 

 
 .  3/330فتح الباري:   (1)
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 نيابة عنها، إن كان أهال ألخذ الزكاة. 

أما احلديث الذي استدل به أصحاب القول األول، فالظاهر فيه، واهلل أعلم،أن املراد  

هنا إىل أن البعض  منه صدقة التطوع، كام رجح ذلك ابن حجر وغريه من العلامء، ونحب أن ننبه  

يستغل استحباب الرشع إلعطاء الصدقات والزكوات لألقارب، فيقرصها عليهم، ولو كانوا  

 فرار من الزكاة. نوع من اليف درجة من الفقر ال تسمح هلم بأخذ الزكاة، وهذا ال جيوز، ألنه 

 احلالة الثانية: أخذ الزوج ماهلا بغري إذهنا : 

، وقد دل عىل  ا لزوج أن يأخذ من مال زوجته من غري إذهناتفق الفقهاء عىل أنه ال جيوز ل

 ِمنُْه َنْفًسا َفُكُلوُه َهنِيئً 
 
ء ا ذلك قوله تعاىل: ﴿ َوآُتوا النَِّساَء َصُدَقاهِتِنَّ نِْحَلًة َفإِْن طِْبَن َلُكْم َعْن يَشْ

، وهو  (، فقد قيدت اآلية األخذ من مال الزوجات برشط طيب النفس منهن4َمِريًئا﴾)النساء:  

َزْوج   اْستِْبَداَل  َأَرْدُتْم  َوإِْن  تعاىل: ﴿  العادي كام ذكرنا، ودل عىل هذا كذلك قوله  فوق اإلذن 

ُمبِينً َوإِْثاًم  َتاًنا  هُبْ َأَتْأُخُذوَنُه  َشْيًئا  ِمنُْه  َتْأُخُذوا  َفاَل  ِقنَطاًرا  إِْحَداُهنَّ  َوآَتْيُتْم  َزْوج   َوَكْيَف  َمَكاَن  ا 

 ( 21،  20َقْد َأْفىَض َبْعُضُكْم إىَِل َبْعض  َوَأَخْذَن ِمنُْكْم ِميَثاًقا َغلِيًظا﴾)النساء:َتْأُخُذوَنُه وَ 

 وقد بحث الفقهاء هنا مسألة هلا صلة هبذا ال نرى مناصا من ذكرها هنا، وهي: 

 حكم الرسقة بي الزوجي: 

عىل عدم إقامة احلد إذا رسق أحد الزوجي من مال اآلخر وكانت الرسقة من    ( 1) اتفق الفقهاء 

وألن بينهام سببا    ، ولالنبساط بينهام يف األموال عادة   ، الختالل رشط احلرز   ، حرز قد اشرتكا يف سكناه 

أو اشرتكا يف سكناه    ، يوجب التوارث بغري حجب، أما إذا كانت الرسقة من حرز مل يشرتكا يف سكناه 

فقد اختلف الفقهاء يف حكم الرسقة منه عىل األقوال    ، أحدمها منع من اآلخر ماال أو حجبه عنه   ولكن 

 
 خالفا البن حزم الذي يرى احلد مطلقا كام سنرى.    (1)
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 : ( 1) التالية 

األول  للشافعية،    : القول  وقول  أمحد،  عن  ورواية  حنيفة،  أيب  قول  وهو  فيه،  قطع  ال 

 واستدلوا عىل ذلك بام ييل:  

:)كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فاألمري الذي عىل الناس راع وهو مسئول    قوله   . 11

عن رعيته، والرجل راع عىل أهل بيته وهو مسئول عنهم واملرأة راعية عىل بيت بعلها وولدها وهي  

  ( 2) مسئولة عنهم والعبد راع عىل مال سيده وهو مسئول عنه أال كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته( 

 فال قطع عليه كاملودع.   ، ستدالل أن كل واحد من الزوجي أمي يف مال اآلخر ووجه اال 

حي قال له: إن غالمي رسق مرآة امرأيت:    ، لعبد اهلل بن عمرو بن احلرضمي   قول عمر  . 12

 فهو أوىل.   ، ، فإذا مل يقطع عبده برسقة ماهلا ( 3) خادمكم أخذ متاعكم   ، ال قطع عليه   ، أرسله 

ويتبسط يف مال اآلخر    ، وال تقبل شهادته له   ، بغري حجب  أن كل واحد منهام يرث صاحبه  . 13

 فأشبه الوالد والولد.   ، عادة 

وابن املنذر،    ، وأيب ثور  ،(5)يةالكوامل  (4)قول اإلمامية: يقام عليه احلد، وهو القول الثاين 

وهو رواية عن أمحد، وقول للشافعية، وهو قول ابن حزم، بل ذهب إىل أبعد من ذلك، فحكم  

بالقطع مطلقا ولو كان من غري حرز، قال: )القطع فرض واجب عىل األب واألم إذا رسقا من 

 
القرآن البن 7/184، املنتقى:  21/340، املحىل:  6/163، األم:  9/188انظر: املبسوط:       (1) ، أحكام 

 .  9/117، املغني: 7/75، بدائع الصنائع: 2/110العريب 

 .  2/54، أمحد:3/130، أبو داود: 3/1459مسلم:   (2)

 .  10/210، مصنف عبد الرزاق:2/839املوطأ:    (3)

   (476/ 21)  الثاين الشهيد  األفهام مسالك    (4)

وقد رشط املالكية لذلك أن ال يكون ذلك يف بيتها، ففي املدونة: » أرأيت املرأة إذا رسقت من مال زوجها      (5)

 .  4/535، هل تقطع ؟ قال: نعم ، إذا رسقت من مال زوجها يف غري بيتها الذي تسكن فيه «، املدونة:
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. وهكذا كل  ما مل يبح هلام أخذه ،وأمهام ،وعىل االبن والبنت إذا رسقا من مال أبيهام ،مال ابنهام

ما مل يبح له    ، أو من غري ذي رمحه  ،إذا رسق من مال ذي رمحه   ،أو غري حمرمة   ، ذي رحم حمرمة

أخذه. فالقطع عىل كل واحد من الزوجي إذا رسقا من مال صاحبه ما مل يبح له أخذه كاألجنبي  

  غري حرز( أو من    ، وهو حمسن إن أخذ ما أبيح له أخذه من حرز  - إذا رسق ما مل يبح    -وال فرق  

 ، ومن األدلة التي ساقها ابن حزم لذلك: (1) 

عدم صحة االحتجاج باخلرب الذي استدل به املخالفون، ألهنم مسئولون عام اسرتعوا من   . 1

وأهنم يف    ، فيام استودعوه وأسلم إليهم   ، واخليانة   ، ذلك، وذلك يدل عىل أنه مل تبح هلم الرسقة 

وأعظم    ، فهم بال شك أشد إثام   - من مل يسرتع  إن مل يكونوا كاألجنبيي واألباعد و   - ذلك  

فأقل أمورهم أن يكون عليهم ما عىل    ، وأن ذلك كذلك  ، وأسوأ حالة من األجنبيي   ، جرما 

 األجنبيي وال بد.  

وأن املأذون له يف    ، أن املودع إذا رسق مما مل يودع عنده لكن من مال ملودع آخر يف حرزه  . 2

ول عليه اإلذن له يف الدخول لوجب القطع عليهام عندهم  الدخول لو رسق من مال حمرز عنه للمدخ 

بال خالف، فيلزمهم هبذا التشبيه بالضد أن ال يسقطوا القطع عن الزوجي فيام رسق أحدمها من  

وإن مل جيب القطع عىل كل واحد منهام فيام مل يأمنه صاحبه    ، ومل حيرز منه   ، اآلخر إال فيام اؤمتن عليه 

 كاملودع واملأذون له يف الدخول وال فرق.   ، وأحرز عنه   ، عليه 

 وال عىل أكثر من حقها.   ، مل يطلق يدها عىل ما ال حق هلا فيه من مال زوجها   أن رسول اهلل   . 3

ألخذ احلق واملباح ليس فيه دليل أصال عىل إسقاط حدود   اهلل تعاىل ورسوله   أن إباحة  . 4

 اهلل تعاىل عىل من أخذ احلرام غري املباح. 

إذا تعدى احلالل منه إىل    ، أنه لو جاز ذلك لكان رشب العصري احلالل مسقطا للحد عنه  . 5

وعليها ما افرتض اهلل    ، فإذ ذلك كذلك فلها ما أخذت باحلق   ، وال فرق بي األمرين   ، املسكر احلرام 

 
 .  12/340املحىل:   (1)
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وللباطل املحرم    ، وللمباح حكمه   ، تعاىل من القطع فيام أخذت بوجه الرسقة للحق الواجب حكمه 

 ( 1ه ﴿ َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اهللَِّ َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه ﴾)الطالق: حكم 

وال    ، أن اهلل تعاىل مل خيص إذ أمر بقطع السارق والسارقة، ال أن تكون زوجة من مال زوجها  . 6

 يكون زوج من مال زوجته. 

قة  وال تقطع برس  ،ألنه ال حق له فيه  ،: أن الزوج يقطع برسقة مال الزوجةالقول الثالث 

 ألن هلا النفقة فيه، وهو قول للشافعية، واستدلوا عىل ذلك بام ييل:   ، ماله

ألنه يف ذلك    ، فوجب القطع عليه إذا رسق منه شيئا   ، أن الرجل ال حق له يف مال املرأة أصال  . 1

 كاألجنبي. 

فكانت بذلك    ، وخدمة   ، وإسكان   ، وكسوة   ، ونفقة   ، أن املرأة هلا يف ماله حقوقا من: صداق  . 2

 كالرشيك. 

  ، قال هلند بنت عتبة إذ أخربته أن أبا سفيان ال يعطيها ما يكفيها وولدها   أن رسول اهلل   . 3

يدها عىل مال زوجها    ، فقد أطلق رسول اهلل  ( 1) خذي ما يكفيك وولدك باملعروف   فقال هلا  

 وال فرق.    ، فهي مؤمتنة عليه كاملستودع   ، تأخذ منه ما يكفيها وولدها 

اهلل تعاىل قال: ﴿ َوآَتْيُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقنَطاًرا َفاَل َتْأُخُذوا ِمْنُه َشْيًئا  ألن    ، أن الزوج بخالف ذلك  . 4

َتاًنا َوِإْثاًم ُمِبيًنا ﴾)النساء:  ( وقال تعاىل: ﴿ َوآُتوا النَِّساَء َصُدَقاهِتِنَّ نِْحَلًة َفإِْن ِطْبَن َلُكْم  20َأَتْأُخُذوَنُه هُبْ

 ِمْنُه َنْفًسا َفُكُلو 
 
ء  (، فبي اهلل تعاىل حتريم القليل من ماهلا والكثري عليه. 4ُه َهنِيًئا َمِريًئا﴾)النساء:  َعْن يَشْ

 : الرتجيح 

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن حصول الرسقة بي الزوجي من الكبائر التي ال تقل  

يف جرمها عن رسقة األجانب إن مل تكن أشد منها، ولكن احلد مع ذلك يمكن أن يدرأ عنهام 

 
 سبق خترجيه.     (1)
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:) ادفعوا احلدود  جود الشبهة، وقد ورد يف درء احلدود بالشبهات األدلة الكثرية، فقد قال  لو

  (1)(ما وجدتم له مدفعا 

وهو ال يعني عدم العقوبة، وال ختفيفها، وإنام يعني تغيريها بحسب ما يراه اإلمام، ألن  

ملجني عليه أيضا، فاملرأة  عقوبة القطع يف هذه احلالة ال يسترض هبا اجلاين فقط، بل يسترض هبا ا

 تترضر بقطع يد زوجها، والزوج كذلك، وربام أدى ذلك إىل التفريق بينهام. 

وجد   فلذلك  فقط،  اجلاين  عىل  إال  الرضر  جيعل  مل  العادية  القطع  أحكام  يف  والرشع 

النصوص   فإن  النصوص،  من  ورد  ما  أما  احلالة،  تعميم  يصح  فال  احلالتي،  بي  االختالف 

 ل كثرية. خمصصة بأحوا 

لكن مع ذلك لإلمام أن يقطع يف بعض األحوال إذا كان املبلغ املرسوق عظيام وبدون  

حاجة، أو رأى التساهل يف هذا األمر بي الناس، فيحتاج إىل ردعهم بإقامة هذا احلد عليهم  

بينهام، بتطبيق ألن املصلحة العامة تقدم عىل املصلحة اخلاصة، واألوىل كام ذكرنا سابقا اجلمع  

 عقوبة أخرى رادعة. 

 احلالة الثالثة: جتهيز البيت من مال الزوجة: 

  ، كفراش وغطاء   ، ة من متاع يقصد بالتجهيز يف عرف الفقهاء ما تزف به املرأة إىل بيت الزوجي 

وقد اختلف الفقهاء   ، [  ( 2) ولباس أو ما يملكها إياه زوجها، ويطلق عليه أيضا فقها وعرفا ] الشورة 

 
 .  2/850ابن ماجة:   (1)

(2)       ، اهليئة واجلامل   : بالضم  الشورة   : وقيل   . واللباس   ، واهليئة   ، : احلسن واجلامل  اللغة  الشورة يف 

اللباس ، ففي احلديث :   بالفتح :  . قال ابن األثري : الشورة    »أنه أقبل رجل وعليه شورة حسنة    «والشورة 

. ويقال هلا أيضا : الشارة وهي اهليئة، بالضم : اجلامل واحلسن ، كأنه من الشور وهو عرض اليشء وإظهاره  

 .  4/435، لسان العرب:2/508انظر: النهاية يف غريب احلديث:
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، أم الزوج وبناء، فإن هلذا االختالف عالقة هبذه  ( 1) يف من جيب عليه هذا اجلهاز، هل املرأة، أم وليها 

الغري بيشء نوع من الترصف  ا برشاء يشء، وإلزام  احلالة، ألنه ترصف يف مال الزوجة عن طريق إلزامه 

 فيه، وقد اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل قولي: 

هيز، وهو  : عدم إجبار املرأة عىل اجلهاز، فال جترب هي وال غريها عىل التجالقول األول 

الشافعية واحلنابلة أن   واإلمامية  قول  املرأة عىل  ابن حزم:)وال جيوز أن جترب  قال  والظاهرية، 

والصداق   ،وال من غريه من سائر ماهلا  ،ال من صداقها الذي أصدقها  ، تتجهز إليه بيشء أصال

، ومن األدلة عىل ذلك  (2)وال اعرتاض ، ال إذن للزوج يف ذلك ، كله هلا تفعل فيه كله ما شاءت 

: 

 ِمْنُه َنْفًسا َفُكُلوُه َهنِيًئا  قول اهلل تعاىل: ﴿ َوآُتوا النِّ . 1
 
ء َساَء َصُدَقاهِتِنَّ نِْحَلًة َفِإْن ِطْبَن َلُكْم َعْن يَشْ

ومل    ، فافرتض اهلل عز وجل عىل الرجال أن يعطوا النساء صدقاهتن نحلة ، ( 4َمِريًئا﴾)النساء:  

 يبح للرجال منها شيئا إال بطيب أنفس النساء. 

 
 اختلف الفقهاء يف متلك املرأة اجلهاز، إذا كان األب هو الذي قام بالتجهيز عىل قولي:    (1)

: اعتبار الصيغة، وهو قول الشافعية، فال متلك الزوجة اجلهاز إال بتمليك هلا بصيغة ، كأن يقول: القول األول

 هذا جهاز بنتي فيكون إقرارا بامللك هلا ، وإال فهو عارية. ويصدق بيمينه إذا ادعاه يف حياهتا أو بعد موهتا،  

أن يرصح أن هذا منه هبة هلا أو عارية منه هلا ،  :: اعتبار العرف، فإذا جهز األب ابنته من ماله دون القول الثاين 

وادعى بعد نقل اجلهاز إىل دار الزوج أنه كان عارية. وادعت أنه كان متليكا باهلبة فالقول قوهلا إذا كان العرف 

يشهد بأن هذا اجلهاز املتنازع عليه يقدمه األب البنته هبة منه. وإن كان العرف جاريا بأن األب يقدمه عارية 

قول قول األب. وإن كان العرف متضاربا فالقول قول األب إذا كان اجلهاز من ماله. أما إذا كان مما قبضه فال

ألن الرشاء وقع هلا حيث كانت راضية بذلك ، وهو بمنزلة اإلذن منها، وهو قول   ;من مهرها فالقول قوهلا  

ته أو أخته بجهاز إىل بيت زوجها متليك، احلنفية، وقريب منه قول احلنابلة، فقد نصوا عىل أن جتهيز األب ابن

 .  .342، جممع الضامنات:8/319، حتفة املحتاج:3/523انظر: مواهب اجلليل:

 .  9/108املحىل:   (2)
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  ، وهي الصداق   - أحب أم كره    - حقوقا يف مال زوجها  أن اهلل تعاىل قد أوجب للمرأة   . 2

ما دامت يف عصمته واملتعة إن طلقها، ومل جيعل للزوج يف ماهلا حقا   ، واإلسكان  ، والكسوة  ، والنفقة 

 ال ما قل وال ما كثر.   ، أصال 

: لزوم التجهيز، وهو قول املالكية واحلنفية، وقد اختلفوا فيمن يلزم بالتجهيز، ويف  القول الثاين 

 لك بعض التفاصيل، نلخصها فيام ييل: ذ 

ا قبضت احلال من صداقها قبل بناء الزوج هبا، فإنه يلزمها أن تتجهز به  : إذ ( 1) مذهب املالكية 

وال يلزمها أن تتجهز بأزيد   ، حتى لو كان العرف رشاء دار لزمها ذلك   ، عىل العادة من حرض أو بدو 

منه. ومثل حال الصداق ما إذا عجل هلا املؤجل وكان نقدا، وإن تأخر القبض عن البناء مل يلزمها  

إال لرشط أو عرف، واألب إذا زوج ابنته البكر وكان متسع احلال،    ، التجهيز سواء أكان حاال أم حل 

 صداقها خاصة، كام قال ناظمهم: فإنه ال يلزمه جتهيز ابنته من ماله،وإنام جيهزها من  

 جتهيزه البنته من ماله          واألب ال يقيض اتساع حاله 

  ، أما إن كانت ثيبا فإن القايض ال يلزمها أن تتجهز بغري صداقها، بل بصداقها خاصة 

 فال يلزم لكن يستحب،وقد قال يف ذلك الناظم:  ، وأما بغريه

 حيكم جتهز الثيب من        وبسوى الصداق ليس يلزم 

قال املتيطي: وإذا قبضت املرأة نقدها من زوجها أو قبضه وليها فمن حق الزوجة أن  

 تتجهز به إليه هذا هو املشهور من مذهب مالك ومجيع أصحابه حاشا ابن وهب. 

)شاذة غريبة(، وهي أنه ليس عىل املرأة جتهيز    ويف املذهب رواية أخرى أطلق عليها ميارة 

ورواية أخرى أهنا تتجهز بالصداق خاصة، قال ابن عرفة: املشهور    بصداقها، فأحرى بام سواه، 

 وجوب جتهيز احلرة بنقدها العي. 

 
، 3/485، منح اجلليل:2/322، حاشية الدسوقي:1/413، فتح العيل املالك:1/177رشح ميارة:     (1)

 .  3/425التاج واإلكليل:
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ويشرتى من اجلهاز عندهم اآلكد فاآلكد عرفا من فرش ووسائد وثياب وطيب وخادم  

 فال حق للزوجة يف التجهيز به. ،إن اتسع هلا، وما أحله بعد البناء

ا(1) مذهب احلنفية  لو زفت  أنه  به فله مطالبة األب  :  الزوج بال جهاز يليق  لزوجة إىل 

ألن املال يف النكاح   ، بالنقد، إال إذا سكت طويال فال خصومة له، وال يرجع عىل األب بيشء

  ، لكن هذا إذا كان هو الذي قبض املهر   ،غري مقصود، وهذا يدل عىل أن األب هو الذي جيهز 

وهو بحسب    ، لب به عىل القول بوجوب اجلهازفإن كانت الزوجة هي التي قبضته فهي التي تطا 

 العرف والعادة. 

 :(2)ومن األدلة عىل ذلك

َل اهللَُّ َبْعَضُهْم َعىَل َبْعض  َوِباَم َأنَفُقوا ِمنْ  . 1  باَِم َفضَّ
ِ
اُموَن َعىَل النَِّساء َجاُل َقوَّ   قول اهلل تعاىل: ﴿ الرِّ

ْم ﴾   ( 34)النساء:   َأْمَواهِلِ

:) تنكح املرأة ملاهلا ومجاهلا ودينها فاظفر بذات    أن الرشع اعترب الزواج ملاهلا ومل ينفه قال   . 2

 ( 3) الدين تربت يمينك  

أن رجال خطب إىل رجل ابنته من امرأة عربية فأنكحها إياه فبعث إليه بابنة له أخرى أمها   . 3

وكان    - ل: معضلة وال أبا حسن  فلام دخل هبا علم بعد ذلك فأتى معاوية فقص عليه ؟ فقا   ، أعجمية 

فأتى الرجل عيل بن أيب    ، فقال الرجل ملعاوية فأذن يل أن آتيه ؟ فأذن له معاوية   - عيل حربا ملعاوية  

فقص عليه القصة ؟ فقىض عيل عىل أيب اجلارية    ، فرد عليه السالم   ، طالب فقال: السالم عليك يا عيل 

وأمره أن    ، الذي ساق منها ألختها بام أصاب من فرجها بأن جيهز ابنته التي أنكحها إياه بمثل الصداق  

 
 .  4/193البحر الرائق:   (1)

انظر:      (2) املعروفة،  املصادر  يف  نجدها  ومل  املالكية،  بعض  عن  نقال  حزم  ابن  ذكرها  األدلة  هذه 

 .  9/508املحىل:

 سبق خترجيه.     (3)
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 ال يمس امرأته حتى تنقيض عدة أختها.  

عن إبراهيم النخعي أن رجال تزوج جارية فأدخل عليه غريها ؟ فقال إبراهيم: للتي دخل   . 4

 وعىل الذي غره أن يزف إليه امرأته بمثل صداقها.   ، هبا الصداق الذي ساق 

، أن عليا باع درعه بأربعامئة وثامني قال: فأتيت هبا رسول  لفاطمة   يف خطبة عيل   عن أنس  . 5

وأمرهم أن جيهزوها، قال:    ، فوضعتها يف حجره فقبض منها قبضة فقال: يا بالل أبغنا هبا طيبا   اهلل  

 فجعل لنا رسير مرشوط بالرشط ووسادة من أدم حشوها ليف وملء البيت كثيبا.  

 :  الرتجيح 

أنه ال جيوز تكليف الزوجة يف ماهلا بيشء، لرصاحة النص    نرى أن األرجح يف املسألة هو

القرآنية يف ذلك، وهو ما تقدم من قوله تعاىل: ﴿ َوآُتوا النَِّساَء َصُدَقاهِتِنَّ نِْحَلًة َفإِْن طِْبَن َلُكْم َعْن 

 ِمنُْه َنْفًسا َفُكُلوُه َهنِيًئا َمِريًئا﴾
 
ء مال الزوجة حتت أي (، فال جيوز أن يؤخذ من  4)النساء:    يَشْ

اسم ما مل يكن بطيب نفسها، فلذلك تكليفها بام جرى عليه العرف من اجلهاز ونحوه والتغايل  

فيه ال يصح، وهو خمالف للنص القرآين خمالفة ظاهرة، بل خمالف لكل النصوص التي حترم أكل  

 أموال الناس بالباطل. 

العرف ليس رشعا، وقد يرتكب  والواجب يف هذه احلالة أن ال يرتك األمر للعرف، ألن  

باسم العرف ما يلغي الرشع، بل إن الكثري من االنتهاكات حلقوق املرأة ال جتري باسم الرشع 

 بقدر ما جتري باسم العرف الذي أريد له أن يصري رشعا، فالرشيعة رمحة كلها عدل كلها.

ها يف ماهلا،  فإذا ما أريد هلذا العرف أن يؤسس تأسيسا صحيحا، فإن املرأة تعرف بحق

وبأنه ال حق ألحد يف الترصف فيه، وأن ما يسمى اجلهاز مسؤولية زوجها، بسبب قوامته عليها، 

وأنه ال مسؤولية هلا يف ذلك، وأن مهرها هلا، تشرتي به ما تشاء، وتترصف فيه كام حتب، فإذا ما 

أن ترغم  أخربت بذلك، ثم طابت نفسها، وتنازلت عن بعض مهرها لتشرتي به جهازها دون 

 عىل ذلك ال نفسيا وال اجتامعيا، فحينذاك يمكن اعتبار جهازها من ماهلا من احلالل الرصف.
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  ، ومجاهلا   ،وماهلا   ،:) تنكح املرأة ألربع: حلسنها أما ما ستدل به بعض املالكية من قوله  

  ، ىل ذلكوال ندب إ ،مل يأمر أن تنكح ملاهلا  فإنه (1)(فاظفر بذات الدين تربت يداك - ودينها 

قال ابن حزم:)وهذه أفعال الطامعي    ،بل إنام أورد ذلك إخبارا عن فعل الناس فقط   ، وال صوبه

، فلم  ( )فاظفر بذات الدين  :   اخلرب نفسه اإلنكار لذلك بقوله  املذموم فعلهم يف ذلك بل يف  

ألن    ، هلكن الواجب أن تنكح املرأة الزوج ملال ، يأمر بأن تنكح بيشء من ذلك إال للدين خاصة

 .(2)اهلل تعاىل أوجب هلا الصداق عليه والنفقة والكسوة

 احلالة الرابعة ـ انتفاع الزوج بجهاز الزوجة: 

 اختلف الفقهاء يف حكم انتفاع الزوج بجهاز الزوجة عىل قولي: 

وغريها    ، واألواين   ، : ليس للزوج االنتفاع بام متلكه الزوجة من متاع كالفراش القول األول 

  أم مل تقبضه،   وسواء قبضت الصداق،   ، أم ملكته من طريق آخر   ، سواء ملكها إياه هو   ، بغري رضاها 

ما مل يعد ذلك عليها برضر،   ، واملعاوضة  ، واهلبة  ، الصدقة   وهلا حق الترصف فيام متلكه بام أحبت من 

بس متاعها، وال أن تنام  إن كان هلا أمتعة فال يلزمها أن تل   وهو قول مجهور الفقهاء، قال ابن نجيم:) 

عىل فراشها، فباألوىل أن ال يلزمها أن تفرش متاعها لينام عليه أو جيلس عليه، ومنها أن أدوات البيت  

ونحوها عىل الرجل.. واحلاصل أن املرأة ليس عليها إال تسليم نفسها يف بيته وعليه مجيع ما  كاألواين  

يلزمها أن تستمتع بام هو ملكها وال أن    يكفيها بحسب حاهلام من أكل ورشب ولبس وفرش وال 

 ( 3) تفرش له شيئا من فراشها( 

ملسائل تنبيها لألزواج ملا نراه  وإنام أكثرنا من هذه ا : ) ثم قال معقبا عىل هذا التشديد عىل الزوج 

وكذلك ألضيافه  ، يف زماننا من تقصريهم يف حقوقهن، حتى أنه يأمرها بفرش أمتعتها جربا عليها 

 
 سبق خترجيه.     (1)

 .  9/508املحىل:   (2)

 .  4/194البحر الرائق:   (3)
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  ، وهذا كله حرام ال جيوز  ، وبعضهم ال يعطي هلا كسوة حتى كانت عند الدخول غنية صارت فقرية 

 ( نعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا 

إن قبضت الزوجة صداقها فللزوج التمتع بشورهتا فيلبس من الثياب ما جيوز    : القول الثاين 

ولو بغري رضاها. سواء متتع    ، واالنتفاع بسائر األدوات التي متلكها   ، وله النوم عىل فراشها   ، له لبسه 

  ، كاملعاوضة   ، فله منعها من الترصف هبا بام يزيل امللك   ، بالشورة معها أو وحده ومتتعه بشورهتا حق له 

ألن ذلك من شأنه أن يفوت عليه حق التمتع هبا، أما إذا مل تقبض صداقها، وإنام    ، واهلبة والصدقة 

  ، فله أن يمنعها من بيعها   ، ماهلا فليس له عليها إال احلجر عن الترصف بام يزيل امللك   جتهزت من 

والتربع بأكثر من الثلث، وهو قول املالكية، وقد سبقت اإلشارة إىل نوع أدلتهم    ، والتصدق هبا   ، وهبتها 

 يف مثل هذه املسائل، وهو أن للزوج نوعا من احلق يف مال زوجته. 

 : الرتجيح 

جح يف املسألة ما ذكرناه سابقا من أنه ال جيوز للزوج االنتفاع بيشء من مال  نرى أن األر

 زوجته مهام كانت صورته إال برضا نفسها من غري استرشاف منه. 

ونرى للزوجة من حسن العرشة أن تتيح لزوجها من متاعها، بحيث ال تفرق بينها وبينه  

،  يكون لكل منهام متاعه اخلاص  يف ذلك، فليس الزوجان إال شخصا واحدا، ومن القبيح أن

 فالعرشة الزوجية ال حتكمها القواني بقدر ما حتكمها املودة والرمحة. 
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 رابع الفصل ال 

 يف العرشة احلسنة   ة حق الزوج 

نتناول يف هذا الفصل ما يطلق عليه الفقهاء باملعارشة باملعروف، وجيعلونه ضمن احلقوق  

الفقهاء عادة احلديث عنه، ولكنا رأينا رضورة احلديث عن هذا  املشرتكة بي الزوجي، وال يطيل  

 اجلانب لتوقف كامل احلياة الزوجية عليه، بل ال تصح بدونه. 

وسنته العطرة، ولن    وسيكون معظم كالمنا يف هذا الفصل مسنتبطا من كالم املصطفى  

م ما سريد يف هذا الفصل  نخوض كثريا يف اخلالفات الفقهية إال إذا دعت الرضورة إىل ذلك، ألن معظ 

إن أسأنا فهم حديث أو أسأنا عرض صورته    من القطعي املتفق عىل القول به، ونعتذر مسبقا منه  

   .يف بيته، فهو أرشف وأجل من أن يعرب عنه لسان أو حيد صفاته قلم 

ْم َأْزَواًجا لَِتْسُكُنوا ِإَلْيَها  وقد رأينا انطالقا من قوله تعاىل :﴿ َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأنُفِسكُ 

ُروَن﴾)الروم:  ًة َوَرمْحًَة إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيات  لَِقْوم  َيَتَفكَّ ( أن العرشة الزوجي تقوم  21َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّ

 عىل أساسي مها: 

قاصد  التي تربط بي الزوجي، فتمأل حياهتام بالسعادة والرسور، وهو مقصد من م و   : املودة 

 ( 1)   :) إذا نظر إليها رسته(   الزواج الكربى كام قال  

التي تتعاىل عىل املصالح الشخصية واألهواء الذاتية، فتغلب املصلحة العامة عىل  و   : الرمحة 

 األذواق املتقلبة. 

وقد أردنا من هذا الفصل أن نبي األسباب والوسائل التي تؤدي إىل حتقيق ذينك األساسي  

 املسلمة. يف حياة األرسة  

 
 .  سبق خترجيه   (1)
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نقدم متهيدا يعرف العرشة الزوجية، ويبي حكمها،  الفصل  هذا  مباحث  وقبل أن ندخل يف  

 : واألسس األخالقية العامة التي تقوم عليها 

، أو هي  ( 1) ما يكون بي الزوجي من األلفة واالنضامم :  يراد بالعرشة يف االصطالح الرشعي 

 الزوجي. تقتضيها املخالطة بي    األخالق التي 

واملعاين اللغوية واالستعامل الرشعي له يدل عىل هذا، فقد ورد يف القرآن الكريم فقد قال  

وُهنَّ ِباملَْْعُروِف ﴾)النساء:  (، قال ابن العريب:)حقيقة ] عرش [ يف العربية الكامل  19تعاىل:﴿ َوَعارِشُ

فإنه بذلك كمل أمرهم وصح استبدادهم عن غريهم، وعرشة متام العقد يف    ، ومنه العشرية   ، والتامم 

ويعرش املال لكامله نصابا، فأمر اهلل سبحانه األزواج إذا عقدوا عىل النساء أن يكون أدمة ما    ، العدد 

 ( 2)   وأهنأ للعيش(   ، وأقر للعي   ، فإنه أهدأ للنفس   ، بينهم وصحبتهم عىل التامم والكامل 

الفقهاء  من  القرآين والنصوص النبوية عىل لزوم املعارشة باملعروف إال أن    مع رصاحة األمر و 

أن   الزوجي مندوبة ومستحبة، وهو قول  من نصوا عىل  باملعروف بي  احلنفية  حكي عن  العرشة 

باملعروف   ، واحلنابلة  املعارشة  الصحيح  النكاح  أحكام  :)من  الكاساين  إليه    ، قال  مندوب  وأنه 

   ( 3)   بها هي مندوبة إىل املعارشة اجلميلة مع زوجها( ومستحب، وكذلك من جان 

لتدخل  و لكنهم مع ذلك،   اعتربوا رضرها سببا  بالوجوب، فقد  يقولون  الواقع  من حيث 

القايض، قال الكاساين عند ذكره صور سكن املرأة :)ولو كانت يف منزل الزوج وليس معها أحد  

سأل القايض جرياهنا فإن أخربوا بام قالت،   ، ويؤذهيا يساكنها، فشكت إىل القايض أن الزوج يرضهبا  

وهم قوم صاحلون فالقايض يؤدبه ويأمره بأن حيسن إليها ويأمر جريانه أن يتفحصوا عنها، وإن مل يكن  

  ، اجلريان قوما صاحلي أمره القايض أن حيوهلا إىل جريان صاحلي فإن أخربوا القايض بخالف ما قالت 

 
 .  30/119املوسوعة الفقهية:   (1)

 .  648/ 1أحكام القرآن البن العريب:    (2)

 . 2/334بترصف بسيط، انظر :بدائع الصنائع:   (3)
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 ( 1)   أقرها هناك ومل حيوهلا( 

املعارشة  و  مظاهر  من  كثريا  العلامء  ذكر  فقد  باملعروف،  باملعارشة  تعاىل  اهلل  أمر  إىل  استنادا 

باملعروف، منها ما يتعلق باحلقوق املادية للزوجة من املهر والنفقة، ومنها ما يتعلق باحلقوق املعنوية،  

ب  نعرض  باملعروف،  املعارشة  عليها  تقوم  التي  األسس  نحاول حرص  أن  هنا  وقبل  كالمهم  عض 

 لنستنبط منه تلك األسس. 

وترك أذاها بالكالم    ، قال اجلصاص: ومن املعروف أن يوفيها حقها من املهر والنفقة والقسم 

العبوس والقطوب يف وجهها بغري ذنب، وما    ، وامليل إىل غريها   ، واإلعراض عنها   ، الغليظ  وترك 

 ( 2) جرى جمرى ذلك( 

العرشة باملعروف أن يؤدي الزوج إىل زوجته ما فرض  قال الشافعي: وأقل ما جيب يف أمره ب 

َقِة﴾    اهلل هلا عليه من نفقة وكسوة وترك ميل ظاهر فإنه يقول تعاىل: َفاَل مَتِيُلوا ُكلَّ امْلَْيِل َفَتَذُروَها َكاملَُْعلَّ

 . ( 3) (، ومجاع املعروف إتيان ذلك بام حيسن لك ثوابه وكف املكروه 129)النساء: 

 موضع آخر: ومجاع املعروف بي الزوجي كف املكروه، وإعفاء صاحب  وقال الشافعي يف 

 . ( 4) ال بإظهار الكراهية يف تأديته فأهيام مطل بتأخريه فمطل الغني ظلم   ، احلق من املؤنة يف طلبه 

قال يف    ، وقال مالك: ينبغي للرجل أن حيسن إىل أهل داره حتى يكون أحب الناس إليهم 

ولكن    ، ويلبس ثيابا ال يكسوهم مثلها   ، يأكل من طعام ال يأكل منه عياله   املخترص: وهو يف سعة من أن 

وال ينبغي أن يفاحش املرأة    ، يكسوهم ويطعمهم منه وأكره أن يسأل الرجل عام أدخل داره من الطعام 

 
 . 4/23بدائع الصنائع:   (1)

 .  2/157اجلصاص:   (2)

 .  5/114األم:   (3)

 .  1/204أحكام القرآن للشافعي:   (4)
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 . ( 1) وال يكثر مراجعتها وال تردادها 

) السبزواري   السيد   قال و    ما   مثل   الرجال   عىل   الناس   بي   تعارف   فيام   احلقوق   من   هلن   إن : 

  تعارف   ما   إىل   أوكله   وإنام   منهام،   واحد   كل   عىل   الثابت   هو   ما   وتعاىل   سبحانه   يذكر   ومل .  عليهن   للرجال 

  به   حيكم   وما   الرشع   يف  ورد  وما   احلسن،  واخللق  املعارشة   بحسن   يتعلق  ما  مجيع  ليشمل  الناس،   عليه 

  بالنكاح   املتعلقة   اآليات   يف   اللفظ   هذا   وتعاىل   سبحانه   كرر   وقد .  املعروف   من   ذلك   مجيع   فإن   العقل، 

  وهي   اإلنساين،   املجتمع   وشؤون   الفطرة،   سنن   من   ذلك   مجيع   أن   لبيان   مرة   عرشة   اثنتي   والطالق 

   ( 2) ( واملجتمعات   واألمصار   األعصار   باختالف   ختتلف 

سبق ذكرها ـ ركنان  انطالقا من هذا، فإن حلسن العرشة ـ إذا ما استثنينا احلقوق املادية التي  

أساسيان ال نستنبطها فقط من كالم الفقهاء، بل نجدها يف القرآن الكريم والسنة رصحية ال حتتمل  

 خالفا، مفصلة ال يشوهبا إهبام. 

وقد وردت اإلشارة إىل هذين الركني يف القرآن الكريم يف قوله تعاىل :﴿ َوِمْن ءاَيـِتِه َأْن َخَلَق  

ْن َأنُفِسُكمْ  َقْوم  َيَتَفكَّ َلُكم مِّ ًة َوَرمْحًَة إِنَّ يِف َذلَِك ألََيـات  لِّ َودَّ َتْسُكُنوْا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْينَُكم مَّ ُروَن   َأْزَواجًا لِّ

 ( 21﴾ )الروم: 

املودة   الزوجي  تعاىل جعل بي  اهلل عىل عباده أن اهلل  فقد ذكرت اآلية، وهي تعرض نعم 

: مودة باملجامعة، ورمحة  ( 3) ال كثرية، ابتعد بعضها حي حرصها فقال والرمحة، وقد قيل يف معنامها أقو 

ا   َعْبَدهُ   َربَِّك   َرمْحَِت   ِذْكرُ بالولد، واستدل بقوله تعاىل :﴿   (، وهذا القائل إن أراد  2﴾ )مريم:    َزَكِريَّ

التمثيل، فال حرج يف ذلك، واملثال صحيح، لكنه إن أراد احلرص، فهو بعيد ال يساعده عليه اللفظان  

 
 .  7/212املنتقى:   (1)

 .10 ص 4ج القرآن تفسري يف  الرمحن مواهب /األعىل عبد السيد: السبزواري       ( 2) 

الرجل روي ذلك عن ابن عباس وجماهد وقاله احلسن، وروي عن ابن عباس أيضا قوله: املودة حب       (3)

 .  ، وهذا القول أشمل14/17امرأته، والرمحة رمحته إياها أن يصيبها بسوء، القرطبي:
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ال من ناحية اللغة، وال من ناحية الرشع، وقد قال األلويس: )وكون املودة بمعنى املحبة، كناية عن  

  ون الرمحة كناية عن الولد للزومها له، فال خيلو عن بعد( النكاح أي اجلامع للزومها له ظاهر، وأما ك 

 (1 ) 

ومن األقوال القريبة املحصورة أن املودة للشابة، والرمحة للعجوز، أو املودة للكبري والرمحة  

 للصغري. 

ومن أحسن ما قيل يف تفسري املودة والرمحة، ما ذكره الفخر الرازي عن بعضهم قال: املحبة  

محة حالة حاجة صاحبه إليه، وهذا ألن اإلنسان حيب مثاًل ولده، فإذا رأى عدوه  حالة حاجة نفسه، ور 

يف شدة من جوع وأمل قد يأخذ من ولده ويصلح به حال ذلك، وما ذلك لسبب املحبة وإنام هو لسبب  

 الرمحة.  

تفيض  أو أن اهلل تعاىل ذكر ههنا أمرين أحدمها: يفيض إىل اآلخر، فاملودة تكون أوالً، ثم إهنا  

 إىل الرمحة، وهلذا فإن الزوجة قد خترج عن حمل الشهوة بكرب أو مرض ويبقى قيام الزوج هبا رمحة هبا. 

والنص القرآين حيتمل مع هذه التفاسري مجيعا التعبري عن األسس التي تقوم عليها العرشة  

 هذه العرشة والرمحة  الزوجية، مع الصغرية والكبرية، والولود والعقيم، فاملودة هلا جوانبها اخلاصة يف 

 هلا جوانبها كذلك اخلاصة هبا، فال ينفي أحدمها اآلخر. 

ولألسف، فإن هذا العرص الذي ارتدت فيه البرشية عىل أعقاهبا إىل اجلاهلية األوىل جيري  

الرتكيز عىل احلب، ويعبد كصنم من دون اهلل، وتعزل الرمحة كليا عن هذا احلب، فيتحول إىل ماخور  

فيأيت النص القرآين ليبي حاجة احلب إىل الرمحة، فاحلب حظ النفس، والرمحة حظ    لالنحرافات، 

 القلب احلي، ولذة احلب قارصة عىل املحب، ونعمة الرمحة متعدية إىل غريه. 

يقول سيد قطب مبينا الفرق بي املنهج اإليامين الذي تراعى فيه مصالح املحب واملحبوب،  

تقدم   التي  األخرى  املناهج  اهلل  وبي  بمنهج  التقيد  أن  )كثريون حيسبون  املسؤولية،  عىل    - اهلوى 

 
 .  21/32روح املعاين:   (1)
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وهذا    شاق جمهد. واالنطالق مع الذين يتبعون الشهوات ميرس مريح   - وبخاصة يف عالقات اجلنسي  

يف كل ترصف ؛ وإقصاء    - واللذة وحدها    - وهم كبري، فإطالق الشهوات من كل قيد ؛ وحتري اللذة  

ا كانت اللذة وحدها هي احلكم األول واألخري؛ وقرص الغاية من التقاء  الواجب الذي ال مكان له إذ 

اجلنسي يف عامل اإلنسان عىل ما يطلب من مثل هذا االلتقاء يف عامل البهائم ؛ والتجرد يف عالقات  

  اجلنسي من كل قيد أخالقي، ومن كل التزام اجتامعي، إن هذه كلها تبدو يرسا وراحة وانطالقا، 

عقابيل    - بل يف حياة كل فرد    - يقتها مشقة وجهد وثقلة، وعقابيلها يف حياة املجتمع  ولكنها يف حق 

 ( 1)   مؤذية مدمرة ماحقة( 

والواقع خري دليل عىل ذلك، فإن ما ينترش اآلن من أفكار وما ينطلق منها من سلوكات حتارب  

اء شخصية، قد نشأت  الزوجة باحلبيبة، وحتارب املسؤولية باهلوى، وحتارب املصالح العامة باألهو 

 عنه، وستنشأ من الدمار باإلنسان وباألرسة التي هي مهد اإلنسان ما ال يمكن تصوره. 

فقد حصل مثل هذا أو قريب منه يف املجتمعات اجلاهلية األوىل فقد )كانت فوىض العالقات  

حلضارة  اجلنسية هي املعول األول الذي حطم احلضارات القديمة، حطم احلضارة اإلغريقية وحطم ا 

الغربية   التي أخذت حتطم احلضارة  الفارسية، وهذه الفوىض ذاهتا هي  الرومانية وحطم احلضارة 

 ( 2) الراهنة( 

وال بأس أن نذكر هنا أمثلة واقعية عن حاجة احلب إىل الرمحة يف املجتمعات التي أرهقتها  

اجلاهلية فحرفت كل املعاين النبيلة، فقد كتب بول بيورو يصف الواقع الفرنيس: )من العادة اجلارية  

النكاح، أن الرجل  يف طبقة العاملي يف فرنسا أن املرأة منهم تأخذ من خدهنا ميثاقا قبل أن يعقد بينهام  

سيتخذ ولدها الذي ولدته قبل النكاح ولدا رشعيا له، وجاءت امرأة يف حمكمة احلقوق بمدينة سي  

فرصحت:إنني كنت قد آذنت بعيل عن النكاح بأين ال أقصد بالزواج إال استحالل األوالد الذين  
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فام كان يف نيتي عند ذاك،    ولدهتم نتيجة اتصايل به قبل النكاح، وأما أن أعارشه وأعيش معه كزوجة، 

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

 ( 1) اليوم، ألين كنت ال أنوي قط أن أعارشه معارشة زوجية( 

هؤالء  وكأن هذا النص يعرب عام مر يف تفسري اآلية من أن احلب هو اجلامع، والرمحة هي الولد، ف 

 يرضون باحلب هبذا املعنى اهلابط، ويتربؤون من الرمحة ألهنا ترهقهم بالتكاليف. 

،  ( 2) وقد يقال بعد هذا: إن القرآن الكريم ذكر هذين الركني يف معرض امتنانه عىل عباده بنعمه 

  فكيف يصح اعتبارمها ركني، ثم نكلف العمل عىل حتقيقهام، والنعمة ال يكلف هبا، واجلواب عىل 

ذلك، أن الرزق نعمة من اهلل، ومع ذلك نكلف بالسعي يف حتصيله، فكذلك املودة والرمحة من اهلل،  

 وكوهنام من اهلل تعاىل ال ينفي عىل العبد التكليف، ألن حتقيق التكليف مناط بالتوفيق اإلهلي. 

   

 ـ املودة الزوجية: مراتبها وأسباهبا    أوال 

تي قد ال تسعف العبارة عن التعبري عنها، فلذلك كانت  املودة واحلب من األحوال القلبية ال 

 
 .  1/634نقال عن: يف ظالل القرآن:   (1)

ما       (2) النعمة  التي ذكرت هلذه  التوجيهات  الزوجي من  من  بقوله: اإلنسان جيد بي  الرازي  الفخر  ذكره 

الرتاحم ما ال جيده بي ذوي األرحام، وليس ذلك بمجرد الشهوة، فإهنا قد تنتفي وتبقى الرمحة فهو من اهلل، 

ولو كان بينهام جمرد الشهوة، والغضب كثري الوقوع، وهو مبطل للشهوة، والشهوة غري دائمة يف نفسها، لكان 

ة بينهام فراق وطالق، فالرمحة التي هبا يدفع اإلنسان املكاره عن حريم حرمه هي من عند اهلل وال يعلم  كل ساع

 .  ذلك إال بفكر
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، ولكن  ( 1)   أكثر التعريفات للحب تغلب عليها الشاعرية أكثر مما تغلب عليها األجناس واألنواع 

ذلك نصا مهام يرجع إليه كل من حتدث عن احلب، وهو وإن كان مورده يف حب اهلل، إال  مع  للغزايل  

 أن التعريف يستقيم مع أي حب. 

 نلخص هنا كالم الغزايل ألمهيته، والفتقار ما سنتحدث عنه يف هذا املبحث هلذا التعريف. وس 

أّول ما ينبغي أن يتحقق؛ أنه ال يتصور حمبة إال بعد معرفة وإدراك، إذ ال حيب  ) قال الغزايل:  

ثم  اإلنسان إال ما يعرفه، ولذلك مل يتصوّر أن يتصف باحلب مجاد، بل هو من خاصية احلي املدرك، 

املدركات يف انقسامها تنقسم إىل ما يوافق طبع املدرك ويالئمه ويلذه، وإىل ما ينافيه وينافره ويؤمله،  

وإىل ما ال يؤثر فيه بإيالم وإلذاذ، فكل ما يف إدراكه لذة وراحة فهو حمبوب عند املدرك، وما يف إدراكه  

 وصف بكونه حمبوبًا وال مكروهًا.  أمل هو مبغوض عند املدرك، وما خيلو عن استعقاب أمل ولذة ال ي 

فاملحبة إذن نوع من اإلدراكات، ولكن ما الذي يميز إدراك املحبة عن غريه، جييب الغزايل عىل  

ذلك بأن املحبة إدراك ما فيه لذة، ألن كل لذيذ حمبوب عند امللتذ به، ومعنى كونه حمبوبًا أن يف الطبع  

 بع نفرة عنه. مياًل إليه، ومعنى كونه مبغوضًا أن يف الط 

وانطالقا من هذا أورد الغزايل هذا التعريف للحب، فقال: )احلب عبارة عن ميل الطبع إىل  

اليشء امللذ، فإن تأكد ذلك امليل وقوي سمي عشقًا، والبغض عبارة عن نفرة الطبع عن املؤمل املتعب،  

 ( 2)   فإذا قوي سمي مقتًا( 

 مراتب املحبة الزوجية وأحكامها ـ    1

عن أولوية اختيار من يريد الزواج من تعلق هبا قلبه،  من هذه السلسلة  حتدثنا يف اجلزء األول  

 
مل نكن بحاجة إىل هذا التعريف االصطالحي للمحبة يف مفهومنا اإلسالمي لوال أن العامل اآلن يكاد جيمع      (1)

اجلنسية مهام كان نوعها، فلذلك أوردنا هذا التعريف حتى   عىل تفسري آخر للحب جيعله تعبريا عن املامرسة

 .  ننفي ما قد يرد عىل الذهن

 .  4/296اإلحياء:    (2)
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وشعر بمحبته هلا، وقد حتدثنا هناك عن أنواع احلب من تلك احليثية، ويف هذا املطلب، نتحدث عن  

نام يستقر  احلب، ومراتبه وما يتعلق هبا من أحكام بعد حصول الزواج، فاحلب يف املفهوم اإلسالمي إ 

وينمو بعد الزواج، أما قبل الزواج، فقد يكون إعجابا أو حبا مبدئيا غايته الزواج، وقد يكون مرضا  

 يعالج منه إن مل يتم عىل أساسه الزواج. 

أما يف املفاهيم غري اإلسالمية، أويف الواقع غري اإلسالمي، فينتهي احلب عندهم بالزواج،  

ل الزوجة بيت الزوجية يبدأ البحث عن العشيقة واحلبيبة  فالزواج عندهم نعي احلب، ويوم تدخ 

والصديقة، وال رضر عندهم أن يصيب احلبيبة من القالة ما يشي عرضها ألن احلب يف عرفهم خيلو  

 من الرمحة. 

الدرجات   املفهوم اإلسالمي فيخالف ذلك متاما، بل هو يسمو إىل أن يصل  أما احلب يف 

 يصبح التقرب عىل أساس ذلك من الزوجة نوعا من التقرب إىل اهلل. الرفيعة من التقرب إىل اهلل، ف 

ويمكننا انطالقا من هذا أن نصنف احلب املتعلق بالزوجة إىل ثالثة أنواع، أو ثالث مراتب  

 تنزل من العلو الساحق لتنزل احلضيض اآلسن، وهذه املراتب هي: 

 املرتبة األوىل: احلب اإليامين  

هو حب اهلل تعاىل، فمن متكنت حمبة اهلل يف قلبه أوجبت أن حيب ما    إن أساس املحبة اإليامنية 

اهلل، فإذا أحب ما أحبه ربه كان ذلك احلب له وفيه، فإذا أحب من الزوجة ما يربطه بربه، ويصله    حيبه 

قال الغزايل:)بل نزيد عليه ونقول: من  ، به، فتصري الزوجة وسيلة إىل ذلك، فإن حبه هلا حب يف اهلل 

ة صاحلة ليتحصن هبا عن وسواس الشيطان ويصون هبا دينه أو ليولد منها له ولد صالح  نكح امرأ 

يدعو له وأحب زوجته ألهنا آلة إىل هذه املقاصد الدينية فهو حمب يف اهلل. ولذلك وردت األخبار  

 ( 1)   بوفور األجر والثواب عىل اإِلنفاق عىل العيال حتى اللقمة يضعها الرجل يف يف امرأته( 

 
 .  2/163اإلحياء:    (1)
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ابن القيم:)إن أحبها هلل توصال هبا إليه واستعانة عىل مرضاته وطاعته أثيب عليها،    وقال

احلب هلل توصال هبا إليه، ويلتذ بالتمتع هبا، وهذا حاله أكمل اخللق الذي حبب    وكانت من قسم 

له عىل حمبة النساء والطيب، وكانت حمبته هلام عونا  الدنيا  وتبليغ رسالته    إليه من  والقيام  اهلل 

  (1) بأمره(

النوع من احلب هو أرفع املراتب، وهو حب الصديقي  وقد   أمجع العلامء عىل أن هذا 

والسابقي، ألن الدين كله يدور عىل أربع قواعد: حب وبغض، ويرتتب عليهام فعل وترك،  

فمن كان حبه وبغضه وفعله وتركه هلل فقد استكمل اإليامن، بحيث إذا أحب أحب هلل، وإذا 

أبغض أبغض هلل، وإذا فعل فعل هلل، وإذا ترك ترك هلل، وما نقص من أصنافه هذه األربعة نقص  

 .(2)من إيامنه ودينه بحسبه

إىل   يستند  اإلمجاع  ال  وهذا  والتي  اهلل،  يف  احلب  فضل  عىل  الدالة  الكثرية  النصوص 

قوله   النصوص،  هذه  ومن  امرأة،  وال  رجال  فيه وجد حال   ختصص  كن  من  وة :)ثالث 

اإليامن أن يكون اهلل ورسوله أحب إليه مما سوامها، وأن حيب املرء ال حيبه إال هلل، وأن يكره أن 

حمبة من كمل إيامهنم    ، ففي هذا احلديث قيد  (3)   يعود يف الكفر كام يكره أن يقذف يف النار(

 بأهنا ال تكون إال هلل. 

الثالثة عالمات   أيب مجرة معلال سبب جعل هذه  ابن  هذه  قال  اإليامن:)وإنام جعل  لكامل 

وأن ال مانح وال    ، األمور الثالثة عنوانا لكامل اإليامن ألن املرء إذا تأمل أن املنعم بالذات هو اهلل تعاىل 

اقتىض ذلك أن   ، وأن الرسول هو الذي يبي له مراد ربه   ، وأن ما عداه وسائط   ، مانع يف احلقيقة سواه 

 
 .  254الروح:   (1)

 .  254الروح:   (2)
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وال حيب من حيب إال من أجله. وأن يتيقن أن مجلة ما وعد    ، ما حيب يتوجه بكليته نحوه: فال حيب إال  

وأن العود إىل    ، فيحسب أن جمالس الذكر رياض اجلنة   ، وأوعد حق يقينا. وخييل إليه املوعود كالواقع 

 ( 1)   الكفر إلقاء يف النار( 

وكل ما ورد يف فضل احلب يف اهلل ال خيصص رجال وال امرأة، وال احلب بي الرجال  

ام بينهم، وال النساء فيام بينهم، أما ورود ذلك بصيغة املذكر، فهو عىل ما جرى لسان العرب  في

من التعبري عن كل ما يشرتك فيه الرجال والنساء بصيغة التذكري، والدليل عىل ذلك ما جاء يف  

، فاعتربه عمال  (2)  )أفضل األعامل احلب يف اهلل والبغض يف اهلل(   :أحاديث أخرى كقوله  

 صلح من الرجال والنساء. ي

وال بأس أن نورد هنا للداللة عىل فضل هذا احلب الرفيع حديثي إهليي ذكرا نوعي من  

هلذا   الرفيعة  الدرجة  عن  يعرب  وكالمها  أخروي،  واآلخر  دنيوي،  أحدمها  ألصحابه،  اجلزاء 

عنه   عرب  فقد  األول  أما  يف    احلب،  للمتحابي  حمبتي  وجبت  وجل:  عز  اهلل  بقوله:)قال 

يف(  واملتباذلي  يف  واملتزاورين  يف  فقوله  (3)  واملتجالسي  الثاين،  وأما   ،  يوم يقول  اهلل  :)إن 

  (4)  القيامة: أين املتحابون بجاليل اليوم أظلهم يف ظيل يوم ال ظل إال ظيل(

تتوقف   احلب  العظيمة  اآلثار  ال  هذا  ينتجها  اهلل  عىل  التي  أعد  الذي  واجلزاء  اإليامن، 

 : فمن آثاره وبركاته عليها العرشة الزوجية، ه، بل إهنا تتعداه إىل ألصحاب

 الدوام عىل حسن العرشة: أ ـ  

العالقة   عىل  احلفاظ  الزواج،  يف  الرشيعة  مقاصد  من  وهي  الزوجية،  املودة  آثار  أهم  من 
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وهلذا كان الطالق مبغوضا عند اهلل تعاىل ملا يؤدي إليه من قطع هذه العالقة،    الزوجية إىل انتهاء العمر، 

 ألنه غري مرتبط باملصالح الشخصية واألهواء.   ، وهذا احلب هو السبب األكرب يف حفظ هذه العالقة 

وهلذا نرى املحبي بغري هذا النوع من احلب يشكون اخليانة وعدم الوفاء، وينقلب حبهم يف  

ن بغضا، وتستبدل الزوجة كام تستبدل الثياب، كلام اشرتى ثيابا أجود طرح الثياب البالية،  أكثر األحيا 

ن عن احلظوظ البسيطة، فإن احلب يستقر ويستمر وحيفظ مهام تغريت األحوال، وقد كان  و أما املتعال 

    تذكر  يذكر خدجية  ويثني عليها أحسن الثناء، حتى قالت عائشة: غرت يوما فقلت ما أكثر ما

اهلل خريا منها، قد آمنت يب إذ كفر يب الناس،    محراء الشدقي، قد أبدلك اهلل خريا منها، قال:)ما أبدلني 

وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بامهلا إذ حرمني الناس، ورزقني اهلل أوالدها وحرمني أوالد  

 ( 1)   الناس( 

شأنه وعظم جاهه، فالرتفع بام يتجدد  ويف هذا النوع من احلب ال يتغري حاله معها، وإن ارتفع  

 من األحوال لؤم، وقد قال الشاعر: 

 من كان يألفهم يف املنزل اخلَِشنِ   إنَّ الكراَم إذا ما أيرسوا ذكروا

ولو نظرنا إىل الواقع لرأينا كيف يغري الكثري من الناسـ  ممن ال حظ هلم يف هذا النوع من احلب  

ل كلام ترقوا يف مراتب الدنيا غافلي عن كل حلظات اآلمال التي  ـ نساءهم، أو يرموهنن يف سلة اإلمها 

 كان يمدها هبا صرب الزوجة ووفاؤها. 

ومن أهم آثار هذا احلب كذلك، والتي حتفظ له جدته واستمراره أنه ال يرتبط باألغراض،  

 ينقلب بغضه  وال األحوال النفسية وتقلباهتا، قال ابن القيم:)وعالمة هذا احلب والبغض يف اهلل أنه ال 

اهلل بغضا إذا وصل    لبغيض اهلل حبا إلحسانه إليه وخدمته له وقضاء حوائجه، وال ينقلب حبه حلبيب 

إليه من جهته ما يكرهه ويؤمله، إما خطأ وإما عمدا، مطيعا هلل فيه أو متأوال أو جمتهدا أو باغيا نازعا  
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   ( 1)   تائبا( 

ته ألهله وعشقه هلا إال إذا شغله ذلك عن  وقال يف موضع آخر:)فال عيب عىل الرجل يف حمب 

حمبة ما هو أنفع له من حمبة اهلل ورسوله وزاحم حبه وحب رسوله، فإن كل حمبة زامحت حمبة اهلل  

ورسوله بحيث تضعفها وتنقصها فهي مذمومة، وإن أعانت عىل حمبة اهلل ورسوله وكانت من أسباب  

الرشاب البارد احللو وحيب احللواء والعسل  حيب    قوهتا فهي حممودة، ولذلك كان رسول اهلل  

وحيب اخليل، وكان أحب الثياب إليه القميص، وكان حيب الدباء فهذه املحبة ال تزاحم حمبة اهلل، بل  

 ( 2)   قد جتمع اهلم والقلب عىل التفرغ ملحبة اهلل( 

املقاصد  ولذلك كان هذا احلب أرفع أنواع احلب يف الدنيا واآلخرة، ففي الدنيا تتحقق به  

الرشعية من احلفاظ عىل األرسة وعىل سعادة أفرادها يف وجه كل األعاصري والعواصف الدنيوية،  

 ويف اآلخرة ينال أصحابه اجلزاء العظيم. 

نوع جليل  ـ  كام ذكرنا  ـ  بل إن املودة الكاملة هي التي تثبت حتى بعد املوت، ألن املودة الزوجية  

 . خرة، فإن انقطع قبل املوت حبط العمل وضاع السعي من احلب يف اهلل، وهو إنام يراد لآل 

 تعديه إىل األقارب واملعارف: ب ـ  

املسلمي،   بي  التواصل  مقاصده  من  ألن  الزواج،  من  كذلك  الرشيعة  مقاصد  من  وهي 

ولذلك اعترب األصهار من املحارم، وأوجب هلم حقوقا، ومثل هذا احلب حيفظ هذه العالقات، فال  

 لزوجي وأهلهام، بل يعيشون يف انسجام تام. تقع الشحناء بي ا 

وقد عرب الغزايل عن تأثري املحبة يف اهلل يف جلب هذا األثر املتعدي، فقال: )ال يدل عىل قوة  

الشفقة واحلب إال تعدهيام من املحبوب إىل كل من يتعلق به، حتى الكلب الذي عىل باب داره، ينبغي  

ام انقطع الوفاء بدوام املحبة شمت به الشيطان، فإنه ال حيسد  أن يميز يف القلب عن سائر الكالب، ومه 

 
 .  254الروح البن القيم:   (1)

 .  2/140إغاثة اللهفان:    (2)
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متعاوني عىل بر كام حيسد متواخيـي يف اهلل ومتحابـي فيه، فإنه جيهد نفسه إِلفساد ما بـينهام، قال اهلل  

ْيَطاَن َينَزُغ َبْيَنُهْم    تعاىل  تِي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ الشَّ ا  ﴿ َوُقْل لِِعَباِدي َيُقوُلوا الَّ ْيَطاَن َكاَن لإِْلِنَساِن َعُدوًّ ِإنَّ الشَّ

ْيَطاُن َبْينِي َوَبْيَ ِإْخَويِت ِإنَّ  ( وقال خمربًا عن يوسف  53ُمِبيًنا﴾)اإلرساء:  : ﴿ِمْن َبْعِد َأْن َنَزَغ الشَّ

ُه ُهَو اْلَعِليُم احْلَِكيُم﴾)يوسف:   ( 1)   (( 100َريبِّ َلِطيٌف ملَِا َيَشاُء ِإنَّ

زايل من قوله )حتى الكلب الذي عىل باب داره ينبغي أن يميز يف القلب عن سائر  وما ذكره الغ 

 الكالب( ال ينبغي أن يستغرب واقعا، فقد قال الشاعر: 

 فجر له من اإلحسان ذيال  رأى املجنون يف البيداء كلبا 

 وقالوا:مل أنلت الكلب نيال؟         فالمـوه لذاك وعنفـوه

 رأته مرة فـي حي ليىل  عيني فقال: دعوا املالمة إن 

 املرتبة الثانية: احلب الطبعي 

عرف ابن القيم هذا النوع من املحبة بقوله: )هو املحبة الناشئة عن الشهوة الطبعية، كمحبة  

للامء(  للطعام والظمآن  لذاته( ( 2)   اجلائع  اإِلنسان  بقوله: )هو حبك  الغزايل  ، وعرف  ( 3)   ، وعرفها 

   ( 4)   القة، فقال:)هو التشاكل املعنوي املوجب الحتاد الذوق( املناوي هذا النوع من الع 

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

الغزايل، ألن كون اليشء يف ذاته حمبوبًا، أي يلتذ برؤيته ومعرفته ومشاهدة أخالقه الستحسانه له،  

اله وكل لذيذ حمبوب، واللذة تتبع االستحسان واالستحسان يتبع  فكل مجيل لذيذ يف حق من أدرك مج 

 املناسبة واملالءمة واملوافقة بـي الطباع. 

 
 .  2/187اإلحياء:    (1)

 .  254الروح:    (2)

 .  2/161اإلحياء:    (3)

 .  1/553فيض القدير:   (4)
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وأكثر ما يتسبب يف هذا النوع من املحبة املناسبة التي توجب األلفة واملوافقة، ألن شبه اليشء  

:)األرواح جنود جمندة فام تعارف منها ائتلف وما    ينجذب إليه بالطبع، وإىل هذا اإلشارة بقوله  

   ( 1) تناكر منها اختلف( 

فالتناكر نتيجة التباين واالئتالف نتيجة التناسب الذي عرب عنه بالتعارف، قال الشاعر معربا  

 عن هذا املعنى:  

 فقلت قوالً فيه إنصاُف            وقائل  كيف تفارقتام

  أشكال وُأالُّف والنَّاُس     مل يُك من شكيل ففارقته 

وقد كان مالك بن دينار يقول: ال يتفق اثنان يف عرشة إال ويف أحدمها وصف من اآلخر، وإن  

أجناس الناس كأجناس الطري، وال يتفق نوعان من الطري يف الطريان إال وبـينهام مناسبة، قال: فرأى  

ثم طارا فإذا مها أعرجان    يومًا غرابًا مع محامة فعجب من ذلك فقال: اتفقا وليسا من شكل واحد، 

 فقال: من ههنا اتفقا. 

النوع من احلب ال يعترب حبا يف اهلل، بل هو حب بالطبع وشهوة النفس،    مما ال شك فيه أن هذا و 

فلذلك يمكن تصوره ممن ال يؤمن باهلل، بخالف احلب األول الذي هو نتيجة حلب اهلل وأثر من آثاره،  

احلب األولـ  فهو حب مباح إال إذا اتصل به غرض مذموم فإنه  ولكن مع ذلك، فإنهـ  وإن كان دون  

يصري مذموما بسببه، أما إن مل يتصل به غرض مذموم فهو مباح ال يوصف بحمد وال ذم، ومع ذلك  

اهلل ويرضاه بل ناهلا    فقد قال الغزايل:)وإن أحبها ملوافقة طبعه وهواه وإرادته ومل يؤثرها عىل ما حيبه 

ي كانت من قسم املباحات ومل يعاقب عىل ذلك ولكن ينقص من كامل حمبته هلل  بحكم امليل الطبيع 

 واملحبة فيه( 

آثار هذا احلب كثرية، لعل أقلها فوات األجر العظيم الذي أعد للمحبي يف اهلل، وانشغال  و 

 
، أبو  2/295، أمحد:  4/466، احلاكم:  14/42، ابن حبان:  4/2031، مسلم:3/1213البخاري:     (1)

 .  4/260داود:
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  القلب بحب غري اهلل، ومن الناحية الزوجية، أن هذا احلب يرسع إليه امللل، ويتناوله البغض، وتدب 

إىل أصحابه اخليانة، فام كان هلل دام واتصل، وما كان لغري اهلل انقطع وانفصل، ومع هذه اآلثار هناك  

 آثار أخرى أشد خطرا، منها: 

 التقصري يف الواجبات الرشعية:  أ ـ  

ألن الواجبات الرشعية كثرية، ومنها الواجبات املتعدية، ومنها فروض الكفاية، ومن هذه  

الواجبات ما يستلزم تغربا عن األهل، فلذلك قد يقف مثل هذا احلب ـ بخالف احلب أول ـ حائال  

ِذيَن آَمُنوا ِإنَّ ِمْن َأْزَواجِ  َا الَّ ا َلُكْم  بينه وبي ذلك، ويف مثل هذا قال تعاىل:﴿ َياَأهيُّ ُكْم َوَأْواَلِدُكْم َعُدوًّ

(، قال ابن عباس يف بيان سبب نزوهلا :)هؤالء رجال أسلموا من أهل  14َفاْحَذُروُهْم ﴾)التغابن: 

رأوا الناس قد فقهوا يف الدين، ومهوا أن يعاقبوهم،    ، فلام أتوا النبي  مكة، وأرادوا أن يأتوا النبي  

َا فأنزل اهلل تعاىل :﴿   ِذينَ   َياَأهيُّ ا   َوَأْواَلِدُكمْ   َأْزَواِجُكمْ   ِمنْ   ِإنَّ   آَمُنوا   الَّ   َتْعُفوا   َوإِنْ   َفاْحَذُروُهمْ   َلُكمْ   َعُدوًّ

 ( 1) ( 14:  التغابن )   ﴾   َرِحيمٌ   َغُفورٌ   اهللََّ  َفإِنَّ   َوَتْغِفُروا   َوَتْصَفُحوا 

  املفرط   احلب   يف   الوقوع   مغبة   من   الكريم   القرآن   حذر )   معلقا عىل اآلية:   مكارم الشريازي يقول  

  ،  العداوة   هلذه   عديدة   مظاهر   هناك .. و   ورسوله   هلل   الطاعة   عدم  إىل   جير  قد   الذي  ،   واألموال  لألوالد 

  أموالكم   عىل   ليسيطروا   موتكم   ينتظرون   خرى أ و   ،   اهلجرة   خري  ليحرموكم   بثيابكم   يتعلقون   فأحيانا 

  (   من )   جاءت   هلذا   ،   كذلك   الزوجات   كل   وال   ،   األوالد   كل   وليس   .   ذلك   إىل   وما   ،   وثروتكم 

  النية   بسوء   تظهر  آخر  وحينا  ،   اخلدمة   وتقديم   الصداقة  بمظهر   أحيانا  العداوة   هذه  وتظهر ،  التبعيضية 

  األهل   وطريق   اهلل   فطريق   ،   طريقي   مفرتق   عىل   يصبح   اإلنسان   فإن   حال   كل   وعىل ،  املقصد   وخبث 

  والصالح  النجاة   ففيه   ،   غريه   عىل  وإيثاره   اهلل   طريق  اختاذ   يف  اإلنسان  يرتدد  أن  ينبغي  وال  ،  واألزواج 

   ( 2)   ( واآلخرة   الدنيا   يف 

 
 .  11/175، وانظر:املعجم الكبري:5/419قال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح الرتمذي:   (1)

 .392/ 18:الشريزي مكارم - األمثل تفسري     (2)
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وقد ورد يف احلديث وصف دقيق لألسلوب الذي يتعامل به الشيطان مع اإلنسان مستغال  

هذا النوع من احلب الطبعي املركب عىل الشهوة :)إن الشيطان قعد البن آدم يف طريق اإليامن فقال  

أتؤمن وتذر دينك ودين آبائك فخالفه فآمن، ثم قعد له عن طريق اهلجرة فقال له: أهتاجر وترتك  له:  

مالك وأهلك فخالفه فهاجر، ثم قعد له عىل طريق اجلهاد فقال له: أجتاهد فتقتل نفسك فتنكح نساؤك  

 ( 1)   ويقسم مالك فخالفه فجاهد، فقتل فحق عىل اهلل أن يدخله اجلنة( 

 املداهنة:  ب ـ  

النوع من احلب   انترشت املحرمات، فهذا  النوع من احلب، وبسببها  آثار هذا  وهي أخطر 

الطبعي قد يؤدي بصاحبه إىل التغايض عن احلرمات، فيصاب بالدياثة نتيجة تغليبه هواه عىل عقله،  

فقال: إن عندي امرأة    وحبه الطبعي عىل رشعه، ويف مثل هذا روي أنه جاء رجل إىل رسول اهلل 

 . ( 2) ال أصرب عنها قال: استمتع هبا   : طلقها، قال   : قال   ، ن أحب الناس إيل، وهي ال متنع يد المس هي م 

الباب، يمكن  ( 3) وقد اختلف العلامء يف توجيه هذا احلديث اختالفا شديدا  ، وهو حديث 

 تلخيصه يف الوجهي التاليي: 

 
 .  4/21اإليامن:، شعب 3/483، أمحد: 6/21، املجتبى: 3/15، النسائي: 10/453ابن حبان:    (1)

رواه أبو داود والرتمذي والبزار، ورجاله ثقات، وأطلق عليه النووي الصحة، لكنه نقل ابن اجلوزي عن      (2)

النبي   الباب يشء، وليس له أصل فتمسك هبذا ابن اجلوزي وعده يف    أمحد أنه قال: ال يثبت عن  يف هذا 

السالم: انظر:سبل  صحيح،  بإسناد  أورده  أنه  مع  البيهقي:  195/ 3املوضوعات  النسائي: 7/154،   ،

 .  3/490، ابن أيب شيبة:3/270

املعبود:       (3) عون  احلديث:  يف  اخلالف  تفصيل  احلبري:6/32انظر  تلخيص  سبل 3/225،   ،

 .  3/195السالم:
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متتنع ممن    ال   الفجور، وأهنا :)ال ترد يد المس( معناه  : أن معنى قوله  الوجه األول 

يطلب منها الفاحشة، وهبذا قال أبو عبيد واخلالل والنسائي وابن األعرايب واخلطايب والغزايل  

 والنووي. 

: أن معناه التبذير، وأهنا ال متنع أحدا طلب منها شيئا من مال زوجها، وهبذا  الوجه الثاين 

 نكر عىل من ذهب إىل القول األول.وابن اجلوزي، وأ ،قال أمحد واألصمعي وحممد بن نارص

الثالث  أو  : أن معنى قوله  الوجه  إما بمراقبتها  التبذير،  أو عن  الزنا  :)أمسكها( أي عن 

 باالحتفاظ عىل املال، وهو قول بعض املتأخرين. 

وقد ذكر الصنعاين الوجهي األولي، ورد عليهام، وذكر ما يراه راجحا بقوله:)الوجه األول  

ال يأمر الرجل أن يكون ديوثا، فحمله عىل هذا ال    يف غاية من البعد، بل ال يصح لآلية وألنه  

وال    يصح، والثاين بعيد ألن التبذير إن كان بامهلا فمنعها ممكن، وإن كان من مال الزوج فكذلك، 

اللغة أن يقال فالن ال يرد يد المس كناية عن اجلود،   يتعارف يف  أنه مل  يوجب أمره بطالقها عىل 

فاألقرب املراد أهنا سهلة األخالق ليس فيها نفور وحشمة عن األجانب ال أهنا تأيت الفاحشة، وكثري  

 متنع نفسها عن الوقاع من  من النساء والرجال هبذه املثابة مع البعد من الفاحشة، ولو أراد به أهنا ال 

 ( 1) األجانب لكان قاذفا هلا( 

وما ذكره من توجيه يف غاية اجلودة لوال أن لفظة اللمس ال تساعد عليها، وكذلك سهولة  

أخالقها ال تدعو إىل تطليقها، ولذلك نرى أن لفظة اللمس عىل حقيقتها من املس باليد، وأن املرأة  

يف حال اللمس ال الفاحشة الكربى،    ها، وإنام مل تكن متمنعة بطالق   ليست منحرفة، وإال ألمره  

له   أجاز  باملراقبة    وإنام  تالفيها  يمكن  فمفسدهتا  مفسدهتا،  عىل  ملصلحته  ترجيحا  يمسكها  أن 

والتأديب، أما مصلحته فيها، وخوفه عليه بعد تطليقها، وأن تتبعها نفسه، فقد ال يمكن تالفيها، وهو  

 شخص. إىل خصوص ال   نظر منه  

 
 .  3/195سبل السالم:   (1)



 
344 

يسعى   بل  والبغض،  احلب  يف  مغلوبا  القلب  واعتبار  اهلوى  مع  االنسياق  ينبغي  ال  وهلذا 

للبحث عن أسباب ذلك لعالجها، قال ابن اجلوزي يف رشح حديث األرواح السابق:)ويستفاد من  

هذا احلديث أن اإلنسان إذا وجد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو صالح فينبغي أن يبحث عن املقتىض  

 ( 1)   ذلك ليسعى يف إزالته حتى يتخلص من الوصف املذموم، وكذلك القول يف عكسه( ل 

 التأثر بالطباع: ج ـ  

فيتأثر كل من الزوجي بطبع صاحبه خريا كان أورشا، ألن املحب مولع بتقليد املحبوب،  

 يعتقد نقصه كامال، وفساده صالحا، كام قيل: 

خِط تبرُص ُكلَّ عيب    أخي الرضا عن ذاَك تْعمىوعي   وعُي السُّ

:)مثل اجلليس الصالح واجلليس السوء كمثل صاحب املسك وكري احلداد، ال    وقد قال  

يعدمك من صاحب املسك إما تشرتيه أو جتد رحيه، وكري احلداد حيرق بدنك أو ثوبك أو جتد منه رحيا  

للجليس الذي قد يستغنى عن جمالسته، وقد ال تطول جمالسته، ومع    ، وهذا وصفه  ( 2)   خبيثة( 

به، أو جيد منه رحيا خبيثة، فكيف بمن ال تفارقه، ثم هي بعد ذلك حترق أخالقه  ذلك قد حيرق ثيا 

 ودينه، وتنرش روائح سوء السمعة عنه، ثم هو ال يطيق فراقها. 

فلينظر    ( 3) يف حديث آخر ما هو أخطر من ذلك، فقال: )الرجل عىل دين خليله   وقد ذكر  

احب، من املخالة وهي املصادقة واإلخاء، وقد  ، واخلليل هنا قد يراد به الص ( 4) أحدكم من خيالل( 

 
 . 6/370نقال عن:فتح الباري:    (1)

 .  4/259، أبو داود:  2/741البخاري:    (2)

اآلدميي الصداقة مشتقة من ختلل األرسار بي املتخالي، وقيل هي من اخللة فكل واحد من  اخللة بي       (3)

 .  7/42، حتفة األحوذي:123/ 13، عون املعبود:5/401اخلليلي يسد خلة صاحبه، انظر: القرطبي:

يب.  رواه أمحد والرتمذي وأبو داود والبيهقي يف شعب اإليامن وقال الرتمذي: هذا حديث حسن غر     (4)

وقال النووي إسناده صحيح انتهى. قال السيوطي: هذا احلديث أحد األحاديث التي انتقدها احلافظ رساج  



 
345 

يراد به من ختللت حمبته القلب، والدين هنا بمعناه العام الشامل، فاخلليل يرسق من خليله أخالقه  

وطباعه وتدينه واهتامماته، ومن اخلطأ قرص احلديث عىل الصديق وإمهال شموله للزوجة، بل الزوجة  

 أخطر من عقد الصداقة.   أوىل من الصديق يف ذلك، فعقد الزواج 

:)ال تصاحب إال مؤمنا، وال    بل جاء يف حديث آخر النهي عمن ال ترىض صحبته، فقال  

، والزوجة صاحب، وهي تأكل من طعام زوجها، وهو يأكل من طعامها،  ( 1)   يأكل طعامك إال تقي( 

 فلذلك ال يصح عدم اعتبار احلديث شامال هلا، بل هو شامل هلا من باب أوىل. 

 ه النصوص وغريها تدل عىل تأثري هذا النوع من املحبة، والواقع يؤيد كل هذا.  فهذ 

 املرتبة الثالثة: احلب الرشكي 

وهو احلب الذي جيعل املرأة معبودا من دون اهلل، وقد عرفه العلامء بأنه احلب مع اهلل، وهو  

 نوعان: 

نوع يقدح يف أصل التوحيد، وهو الرشك، كمحبة املرشكي ألوثاهنم وأندادهم كام قال  ـ    1

َأَشدُّ  آَمُنوا  ِذيَن  َوالَّ اهللَِّ  َكُحبِّ  بُّوهَنُْم 
حُيِ َأنَداًدا  اهللَِّ  ُدوِن  ِمْن  َيتَِّخُذ  َمْن  النَّاِس  َوِمْن   ﴿: هلِلَِّ  تعاىل  ُحبًّا   

محله عىل حمبة األوثان فقط، فهذه حمبة تأله ومواالة يتبعها  ( وهذا النص عام، ال يصح  165﴾)البقرة: 

موجود يف حب   النوع  وهذا  الرشك،  املحبة هي حمض  وهذه  والدعاء،  والعبادة  والرجاء  اخلوف 

النساء، وكم حصل يف التاريخ القديم واحلديث من االرتداد بسبب حب امرأة هيودية أو نرصانية،  

إنام رغبة فيها، وال يعبد بذلك ما تعبد، بل يعبدها هي ذاهتا، وقد قال  فيتحول إىل دينها ال رغبة فيه، و 

 
الرتمذي  ابن حجر يف رده عليه: قد حسنه  إنه موضوع، وقال احلافظ  ، وقال  املصابيح  القزويني عىل  الدين 

احلاكم: انظر:  احلاكم،  الرتمذي:4/189وصححه  داود:4/589،  أبو  ، شعب 2/303أمحد:    ،4/259، 

 . 7/55اإليامن:

، 4/259، أبو داود:  2/140، الدارمي:  4/600، الرتمذي:  4/143، احلاكم:  2/314ابن حبان:       (1)

 .  3/38أمحد: 
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  عبد الدينار والدرهم والقطيفة واخلميصة، إن أعطي ريض وإن مل يعط مل  ( 1) يف مثل هذا :)تعس

  بلفظ العبد ومل يعرب بلفظ املالك أو اجلامع، ألن هؤالء مل يملكوا هذه األشياء   ، وقد عرب  ( 2)   يرض( 

 ملكتهم، بل استعبدهتم. وإنام  

وهو أن تكون هي    وال خيرج من اإلسالم،   ونوع يقدح يف كامل اإلخالص وحمبة اهلل، ـ    2

ويرضاه منه، فيكون ظاملا    اهلل  مقصودة ومراده وسعيه يف حتصيلها والظفر هبا، ثم يقدمها عىل ما حيبه 

 . ( 3) لنفسه متبعا هلواه 

به عن ربه، ويبعده عن دينه، وجيعل إهله  مثل هذا النوع من احلب الذي قد يشغل صاح و 

زوجته، يأمتر ألمرها، وينتهي لنهيها، وال يرى احلق إال يف قوهلا، هو حب حمرم، بل جيب أن ينقلب  

هذا احلب بغضا يف اهلل، ألن من عالمات اإليامن احلب يف اهلل والبغض يف اهلل، وقد روي يف األخبار  

وكل خدن  ، : يا ابن عمران كن يقظانًا وارتد لنفسك إخواناً ى  السالفة أن اهلل تعاىل أوحى إىل موس 

فقال: يا داود ما يل    وصاحب ال يؤازرك عىل مرسيت فهو لك عدّو، وأوحى اهلل تعاىل إىل داود  

أراك منتبذًا وحيدًا؟ قال: إهلي قليت اخللق من أجلك، فقال: يا داود كن يقظانًا وارتد لنفسك أخدانًا،  

 . ( 4) يوافقك عىل مرسيت فال تصاحبه فإنه لك عدّو يقيس قلبك ويباعدك مني وكل خدن ال  

 ، ويكفي ذلك لبيان احلذر منها وحتريمها. ( 5) وهذه املحبة كام يعرب ابن القيم هي حمبة الظاملي 

 
تعس ضد سعد تقول: تعس فالن أي شقي، وقيل: معنى التعس الكب عىل الوجه، قال اخلليل: التعس     (1)

التعس الرش، وقيل البعد، وقيل اهلالك وقيل: التعس أن خير عىل وجهه، أن يعثر فال يفيق من عثرته، وقيل  

 .  6/82انظر: فتح الباري:

 . 2/1385، ابن ماجة:9/159، البيهقي:8/12، ابن حبان:3/1057البخاري:    (2)

 .  9/376انظر: درء التعارض:   (3)

 .  2/168انظر هذه اآلثار يف: اإلحياء:    (4)

 .  254الروح:   (5)
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من أخطر آثار هذا احلب هو ما يؤدي إليه من انحرافات تبعد صاحبها عن دين اهلل، وجتعله  و 

فمن أحب شيئا سوى اهلل تعاىل، ومل تكن    الرساب، ثم هو بعد ذلك عذاب لصاحبه، هائام يف أودية 

 عذب به يف الدنيا قبل يوم القيامة، كام قيل:   حمبته له هلل تعاىل، وال لكونه معينا له عىل طاعة اهلل تعاىل، 

 فاخرت لنفسك يف اهلوى من تصطفى أنت القـتـيل بكل من أحببته 

 وقال اآلخر: 

 األرض أشقى من حمب وإن وجد اهلوى حلو املذاق فام يف 

 مـخافة فـرقـة أو الشتـياق                  تراه باكيا يف كـل حال  

 ويبـكي إن دنـوا حذر الفراق      فيبكي إن نأوا شوقا إليهم  

 وتسخـن عـينه عند الفراق         فتسخن عينه عند التـالقي  

الصور إذا اجتمع هو ومعشوقه عىل غري طاعة اهلل تعاىل مجع اهلل  أما يوم القيامة، فإن )عاشق  

ِإالَّ   َعُدوٌّ  لَِبْعض   َبْعُضُهْم  َيْوَمئِذ   ُء  اأْلَِخالَّ  ﴿: تعاىل  قال  منهام بصاحبه،  النار، وعذب كل  بينهام يف 

 ( 1)   (( 67امْلُتَِّقَي﴾ )الزخرف: 

 انفصام هذا احلب وانقالبه عداوة،  وقد ورد يف القرآن الكريم النصوص الكثرية التي تدل عىل 

فقد أخرب تعاىل أن الذين توادوا يف الدنيا عىل الرشك يكفر بعضهم ببعض يوم القيامة ويلعن بعضهم  

امِلُ َعىَل َيَدْيِه َيُقوُل َياَلْيَتنِي   بعضا ومأواهم النار وما هلم من نارصين، وقال تعاىل:﴿ َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّ

َْذُت َمَع   ُسوِل َسِبياًل) اختَّ ِْذ ُفاَلًنا َخِلياًل) 27الرَّ ْكِر َبْعَد ِإْذ  28(َياَوْيَلِتي َلْيَتنِي مَلْ َأختَّ (َلَقْد َأَضلَّنِي َعْن الذِّ

ْيَطاُن لإِْلِنَساِن َخُذواًل﴾)الفرقان:  ِذيَن َظَلُموا  29ـ  27َجاَءيِن َوَكاَن الشَّ وا الَّ (، وقال تعاىل:﴿ اْحرُشُ

وَ  ُْم  َوَأْزَواَجُهْم  ِإهنَّ َوِقُفوُهْم  اجْلَِحيِم  اِط  رِصَ ِإىَل  َفاْهُدوُهْم  اهللَِّ  ُدوِن  ِمْن  َيْعُبُدوَن  َكاُنوا  َما 

 ( 24ـ    22َمْسُئوُلوَن﴾)الصافات:  

 أسباب املودة الزوجية ـ    2

 
 .  1/39إغاثة اللهفان:   (1)
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املودةـ  كام ذكرناـ  حال جيدها اإلنسان، وال يفعلها، فلذلك، كيف يكلف اإلنسان هبا، وتعترب  

 أركان كامل عرشته لزوجته؟   ركنا من 

إن اإلجابة عىل هذا هو أن التكليف يف مثل هذا ال يتعلق باحلال، وإنام بالدوافع واألسباب  

والنتائج التي تؤدهيا تلك األحوال، ولوال اعتبار ذلك ملا حرم احلسد والكرب وكل األمراض الباطنية،  

ْثَم َسُيْجَزْوَن ِباَم َكاُنوا  ألهنا أحوال، واهلل تعاىل قال:﴿ َوَذُروا َظاِهَر اإْلِ  ِذيَن َيْكِسُبوَن اإْلِ ْثِم َوَباِطَنُه ِإنَّ الَّ

ُفون﴾  (، وترك باطن اإلثم يكون باالبتعاد عن أسبابه املؤدية إليه، أو عدم االنتهاء  120)األنعام:   َيْقرَتِ

 إىل النتائج التي يوصل إليها، ومثل هذا يقال عن املودة الزوجية. 

ذ  أنا  الطريق  وبام  فإن  وباطن،  ظاهر  اجلامل  وأن  اجلامل،  إدراك  نتيجة  هو  احلب  بأن  كرنا 

لتحصيل املودة الزوجية يمكن حرصه يف توفري هذين النوعي من اجلامل، فهام ال حمالة طريق الزوجة  

والزوج إىل قلب صاحبه، وما رؤي التقصري يف أحدمها إال وتبعه مقت من اآلخر، وفيام ييل تفصيل  

 ا يتعلق هبذين السببي:  لبعض م 

 اجلامل الباطني أ ـ  

حقيقته   هو  الذي  اإلنسان  من  الباطني  اجلانب  أمهل  املادية  يف  غلوه  نتيجة  اآلن  العامل  إن 

وجوهره وروحه، فأصبح يقيم املسابقات مللكات مجال العامل، وتاه يف أنواع األزياء، وتفنن يف صناعة  

 التجميلية، ليكذب بذلك ما قاله الشاعر قديام: املساحيق، وتطور يف كل أنواع اجلراحات  

ي أن تكون فتيةً   وقد غاَرِت العيناِن واحدودَب الظهرُ  عجوٌز ترجِّ

 ولن يصلَح العطاُر ما أفسَد الدهـرُ  تدسُّ إىِل العطاِر سلعَة أهلِها 

ومع هذا نيس هذا العامل املادي اجلامل الباطني، الذي حييل الدميم مثال أعىل، وحيول القزم  

عندما ضحك الصحابة من دقة ساقيه:)أتضحكون    عن ابن مسعود   عمالقا بنبله وخلقه، وقد قال  

 ( 1)   يف امليزان من جبل أحد(   منهام، هلام أثقل 

 
 .  3/156، الطبقات الكربى:9/209، مسند أيب يعىل:9/289جممع الزوائد:   (1)
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قال:  عندما  الواقع  هذا  عن  يعرب  الغزايل  اخلياالت  وكأن  مضيق  يف  املحبوس  أن  )اعلم 

اللون،   تناسب اخللقة والشكل وحسن  أنه ال معنى للحسن واجلامل إال  واملحسوسات ربام يظن 

وكون البـياض مرشبًا باحلمرة وامتداد القامة إىل غري ذلك مما يوصف من مجال شخص اإلنسان، فإّن  

إىل صور األشخاص، فيظن أن ما ليس    احلسن األغلب عىل اخللق حسن اإلبصار، وأكثر التفاهتم 

مبرصًا وال متخياًل وال متشكاًل وال متلونًا مقّدر فال يتصّور حسنه، وإذا مل يتصّور حسنه مل يكن يف  

 ( 1)   إدراكه لذة فلم يكن حمبوبًا( 

وقد أجاب عىل من كان هذا حاله، فلم ير إال اجلامل الظاهري بقوله: )اعلم أّن احلسن واجلامل  

 غري املحسوسات إذ يقال: هذا خلق حسن وهذا علم حسن وهذه سرية حسنة، وهذه  موجود يف 

والكرم   والتقوى  والشجاعة  والعفة  والعقل  العلم  هبا  يراد  اجلميلة  األخالق  وإن  مجيلة،  أخالق 

بنور   بل يدرك  باحلواس اخلمس  واملروءة وسائر خالل اخلري، ويشء من هذه الصفات ال يدرك 

كل هذه اخلالل اجلميلة حمبوبة واملوصوف هبا حمبوب بالطبع عند من عرف صفاته،  البصرية الباطنة، و 

وعىل حب   عليهم  اهلل  األنبـياء صلوات  جمبولة عىل حب  الطباع  أّن  كذلك  األمر  وأّن  ذلك  وآية 

مع أهنم مل يشاهدوهم، بل عىل حب أرباب املذاهب مثل الشافعي وأبـي حنيفة ومالك    الصحابة 

الرجل قد جياوز به حبه لصاحب مذهبه حّد العشق فيحمله ذلك عىل أن ينفق    وغريهم؛ حتى أنّ 

 مجيع ماله يف نرصة مذهبه والذب عنه وخياطر بروحه يف قتال من يطعن يف إمامه ومتبوعه( 

صورته،   يستحسن  مل  ربام  شاهده  )لو  بل  الظاهر،  للجامل  يعود  ال  املحبة  هذه  وسبب 

فاستحسانه الذي محله عىل إفراط احلب هو لصورته الباطنة ال لصورته الظاهرة، فإّن صورته الظاهرة  

ة  قد انقلبت ترابًا مع الرتاب، وإنام حيبه لصفاته الباطنة من الدين والتقوى وغزارة العلم واإلحاط 

بمدارك الدين وانتهاضه إلفادة علم الرشع ولنرشه هذه اخلريات يف العامل، وهذه أمور مجيلة ال يدرك  

 
 .  4/298اإلحياء:    (1)
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   ( 1)   مجاهلا إال بنور البصرية، فأما احلواس فقارصة عنها( 

وهلذا كان من األخطاء الكربى التي تسبب الفراق بي الزوجي أن الرجل يبني حياته مع  

خلقها، فيغفل عن روحها انشغاال بجسدها، فإذا ما عارشها، وخرب  زوجته عىل أساس خلقتها ال  

أخالقها، أو ذوى مجاهلا انقلب احلب عداوة، وحتول الزواج طالقا، وهتدم البيت ألنه كان قائام عىل  

 شفا جرف هار. 

وال يمكن هنا أن نحيص وسائل حتقيق اجلامل الروحي، والتي حتفظ العالقة الزوجية، ولكن  

إىل بعض السلوكيات التي قد ال يرى هلا الكثري من الناس قيمة كبرية، ومع ذلك هلا التأثري  سنشري  

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

 التخلق باألخالق اإلسالمية 

ة وتستدام،  فاألخالق العالية املستقاة من منهج النبوة هي األساس الذي تنشأ منه املود

اخللق  فحسن  اخللق،  سوء  ثمرة  والتفّرق  اخللق،  حسن  ثمرة  األلفة  أن  )اعلم  الغزايل:  قال 

يوجب التحاب والتآلف والتوافق وسوء اخللق يثمر التباغض والتحاسد والتدابر، ومهام كان 

  (2)املثمر حممودًا كانت الثمرة حممودة(

إليكم من ترضون دينه وخ   : وقد قال   لقه فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة يف  )إذا خطب 

، وقد ذكر العلامء من وجوه الفساد )أنكم إن مل تزوجوها إال من ذي مال  ( 3)   األرض وفساد عريض( 

أو جاه ربام يبقى أكثر نسائكم بال أزواج، وأكثر رجالكم بال نساء، فيكثر االفتتان بالزنا، وربام يلحق  

 
 .  4/298اإلحياء:    (1)

 .  2/157اإلحياء:    (2)

البيهقي: 3/394الرتمذي:     (3) األوسط:7/82،  املعجم  املعجم  1/142،  شعب 22/289الكبري:،   ،

 .  4/289اإليامن: 
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 ( 1)   رتتب عليه قطع النسب وقلة الصالح والعفة( األولياء عار، فتهيج الفتن والفساد وي 

وهو وجه صحيح، لكن الوجه األخطر منه والفساد األعرض أن تزوج املرأة بالفاسق، فيفسد  

دينها وخلقها، أو تعيش معه، وهي ال جترؤ عىل القيام بام يمليه عليها صالحها، وقد حيصل بعد ذلك  

اعتبار الكفاءة يف  ب نا يف فصل الكفاءة رجحان قول من قال  الفراق، فتنشأ املفاسد العظيمة، وهلذا ذكر 

 الدين دون املال والنسب واحلرفة وغريها مما يتفاخر بأمثاهلا الناس. 

:)تنكح املرأة عىل إحدى خصال  أما احلض عىل مراعاة اخللق يف جانب املرأة، فقد قال  

كح املرأة عىل دينها، فخذ ذات الدين واخللق  ثالثة: تنكح املرأة عىل ماهلا، وتنكح املرأة عىل مجاهلا، وتن 

إىل مراعاة جانب الدين واخللق أكثر من مراعاة اجلوانب األخرى،    ، فأرشد  ( 2) تربت يمينك( 

ـ حتصل بنوعي اجلامل ظاهره   ـ كام ذكرنا  املودة  اعتباره الرشعي، ألن  فله  وخاصة جانب اجلامل، 

 وباطنه. 

  نز ت :)أال أخربكم بخري ما يك   إىل اجلمع بي هذين النوعي من اجلامل بقوله    وقد أشار  

نظر    ، أي أنه إذا ( 3)   صاحلة إذا نظر إليها رسته وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته( املرأة ال   املرء؟ 

الرجل إليها رسته جلامل صورهتا وحسن سريهتا وحصول حفظ الدين هبا، وإذا أمرها بأمر رشعي  

 أو عريف أطاعته وخدمته، وإذا غاب عنها حفظته.  

النصوص التي أوردناها خاصة باال  الزوجي، فألن  ومع أن هذه  ختيار، وحديثنا هنا عن 

للزوجي إن فاهتام طريق االختيار إمكان التاليف، فال تنشغل املرأة بزينتها الظاهرة، وال ينشغل الرجل  

فتغيري   الروحي،  والسمو  العايل  واألدب  الرفيع،  باخللق  نفسيهام  تكميل  عن  يغفالن  ثم  هبندامه، 

 
 .  4/173حتفة األحوذي:    (1)

 .  3/80، أمحد: 2/174ورد احلديث هبذه الرواية يف: احلاكم:   (2)

احلاكم:     (3) خيرجاه،  ومل  الشيخي  رشط  عىل  صحيح  حديث  هذا  احلاكم:  جممع 1/567قال   ،

 .  4/378، مسند ايب يعىل:4/272الزوائد:
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 لسبيل.  األخالق ممكن، واهلل هو اهلادي سواء ا 

 أداء العبادات يف البيت 

فالتزام عبادة اهلل تعاىل من الصلوات التطوعية، والذكر، وقراءة القرآن، من شأهنا أن تعمق  

العالقة الروحية بي الزوجي، فال يبقى املجال خصبا للشيطان إلثارة النزاعات، وهلذا كان من سنته  

   تحول احلب الطبعي بي الزوجي إىل حب إيامين  الفعلية والقولية تعمري البيوت بالطاعات حتى ي

 من ذلك:   يرتقيان به إىل آفاق الكامل، وفيام ييل بيان لبعض ما ورد يف سنة رسول اهلل  

 أداء الصلوات التطوعية يف البيوت: 

ملا يف الصالة من دور كبري يف الوصل بي املؤمني بعضهم ببعض، جاءت األحكام الرشعية  

الرشعي، فخصصت صالة الفرائض جلمع شمل املجتمع املسلم، وخصصت  لتلبي هذا املقصد  

عن هجر الصالة يف البيوت، فقال: )اجعلوا يف بيوتكم    النوافل جلمع شمل األرسة، وهلذا هنى  

 ( 1)   من صالتكم وال تتخذوها قبورا( 

اعتربها   آخر  فنوروا    ويف حديث  فنور  بيته  يف  الرجل  فقال:)أما صالة  البيت  يف  نورا 

 والنور هو الذي تنرشح به الصدور، وينطلق منه الرسور يف أنحاء البيت.   ( 2) بيوتكم( 

الصالة خريا للبيت، فقال:)إذا قىض أحدكم صالته فليجعل لبيته    ويف حديث آخر اعترب  

 ( 3)   ريا( منها نصيبا فإن اهلل جاعل يف بيته من صالته خ 

 
، أبو  2/189، البيهقي:  1/457، احلاكم:  2/212، ابن خزيمة:  538/ 1، مسلم:  1/166البخاري:       (1)

 .  2/16، أمحد: 1/273داود: 

 .  1/270، جممع الزوائد: 1/437، ابن ماجة:  1/312البيهقي:    (2)

، ابن  3/15، أمحد:  2/189، البيهقي:  6/237، ابن حبان:  2/212، ابن خزيمة:  1/539مسلم:       (3)

 . 1/438اجة: م
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بيوتكم إال    وهلذا فضل   البيوت مطلقا، فقال:)أفضل صالتكم يف  النوافل يف  أداء 

 (1)املكتوبة(

، فقد كان خيص بيوته بالعبادة، ويطيل فيها أكثر مما يطيل يف غريها،  وكان ذلك من سنته  

دخل    جاءه أصحابه ذات ليلة، فخرج فصىل هبم فخفف، ثم   أن رسول اهلل    فعن أنس بن مالك 

بيته فأطال، ثم خرج فصىل هبم فخفف، ثم دخل بيته فأطال، فلام أصبح قالوا: يا رسول اهلل صليت  

 . ( 2) فجعلت تطيل إذا دخلت وختفف إذا خرجت، قال: من أجلكم ما فعلت 

يصيل وزوجته بي يديه تنظر إىل صلته بربه، فعن عائشة قالت: كنت أنام بي يدي    بل كان  

ورجالي يف قبلته، فإذا سجد غمزين فقبضت رجيل، فإذا قام بسطتهام، قالت: والبيوت    رسول اهلل  

 . ( 3) يومئذ ليس فيها مصابيح 

واملرأة، فقالت:    وهلذا عاتبت عائشة من قال ببطالن الصالة يف حال اعرتاض الكلب واحلامر 

فيتوسط الرسير،    )أعدلتمونا بالكلب واحلامر، لقد رأيتني مضطجعة عىل الرسير، فيجيء النبي  

 ( 4)   فيصيل فأكره أن أسنحه، فأنسل من قبل رجيل الرسير حتى أنسل من حلايف( 

لعائشة   عن عبيد بن عمريو  قال  اهلل  أنه  رأيته من رسول  بأعجب يشء  قال:    : أخربينا 

قلت: واهلل إين أحب    ، ثم قالت: ملا كان ليلة من الليايل، قال: يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لريب، فسكتت 

قربك، وأحب ما يرسك، قالت: فقام فتطهر، ثم قام يصيل، قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره،  

 
، 2/69، أبو داود:  2/189، البيهقي:  2/312، الرتمذي:  6/270، ابن حبان:  2/211ابن خزيمة:       (1)

 .  1/130املوطأ: 

 .  3/291، 3/185أمحد:    (2)

، املوطأ: 1/98، النسائي:  1/128، البيهقي:  6/110، ابن حبان:  367/ 1، مسلم:  1/150البخاري:       (3)

 .  6/225أمحد:، 1/117

 .  1/190البخاري:    (4)
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بالل  حتى بل حليته، قالت: ثم بكى حتى بل األرض، فجاء    قالت: وكان جالسا، فلم يزل يبكي  

يؤذنه بالصالة، فلام رآه يبكي قال: يا رسول اهلل، تبكي وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر،  

قال: أفال أكون عبدا شكورا، لقد نزلت عيل الليلة آية ويل ملن قرأها ومل يتفكر فيها:﴿ ِإنَّ يِف َخْلِق  

ْيِل َوالنَّهَ  اَمَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللَّ    . ( 1) (اآلية كلها 190اِر آَلَيات  أِلُويِل اأْلَْلَباِب﴾)آل عمران: السَّ

ويف رواية أخرى عن عطاء قال: انطلقت أنا وابن عمر وعبيد بن عمري إىل عائشة فدخلنا عليها  

وبيننا وبينها حجاب، فقالت: يا عبيد ما يمنعك من زيارتنا قال: قول الشاعر: زر غبا تزدد حبا، فقال  

، فبكت وقالت: كل أمره كان عجبا، ثم  أخربينا بأعجب ما رأيته من رسول اهلل    عمر: ذرينا، ابن  

 . ( 2) أوردت احلديث 

يفعل ذلك يف مجيع بيوته،    ورواية عائشة مثل هذه األحاديث ال تقرصها عىل بيتها، بل كان  

عندها    النبي  ، وكان  قال: بت يف بيت خالتي ميمونة بنت احلارث زوج النبي    فعن ابن عباس 

العشاء، ثم جاء إىل منزله، فصىل أربع ركعات ثم نام ثم قام ثم قال: نام    يف ليلتها، فصىل النبي  

الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره، فجعلني عن يمينه فصىل مخس ركعات ثم صىل  

 . ( 3) ركعتي ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه، ثم خرج إىل الصالة 

يصيل وأنا راقدة    قالت كان النبي    يرشكهم يف صالته بدون تكليف، فعن عائشة   وكان  

فأوترت  أيقظني  يوتر  أن  أراد  فإذا  فراشه،  النساء يف    ، وكان  ( 4) معرتضة عىل  يقول عن صالة 

 ( 5)   بيوهتن: )خري مساجد النساء قعر بيوهتن( 

 
 .  2/386ابن حبان:    (1)

 .  1/441تفسري ابن كثري:   (2)

 .  477/ 2، البيهقي: 1/55البخاري:    (3)

 .  2/67، املجتبى: 1/273، النسائي: 1/192البخاري:    (4)

 .  6/297، أمحد: 3/131، البيهقيك 2/33جممع الزوائد:    (5)
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حيض زوجاته عىل قيام الليل، بطريقة يمتزج فيها الرتغيب والرتهيب، وكأنا نلمح    بل كان  

ذات ليلة، وهو يقول: )سبحان اهلل ماذا أنزل الليلة    ـ كام حتكي أم سلمةـ  وهو يستيقظ   رسول اهلل  

  ( من الفتن وماذا فتح من اخلزائن، أيقظوا صواحبات احلجر، فرب كاسية يف الدنيا عارية يف اآلخرة 

 (1 ) 

كام خترب  ـ    هذا يف احلالة العادية، أما يف املناسبات التي تتنزل فيها النفحات اإلهلية فقد كان  

 . ( 2) : إذا دخل العرش شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله ـ   عائشة  

ومل يكن خيص هبذا احلض زوجاته، بل كان يذهب إىل بيت ابنته ليال، ال ليسأل عن حاهلا، أو  

 . ( 3)   وحشة من فراقها، وإنام ليحضها وابن عمه عىل الصالة ليزيل  

  أن النبي    ومل تكن هذه حادثة فردية عابرة، بل كانت دائمة مستمرة، فعن أنس بن مالك 

اَم ُيِريُد اهللَُّ   كان يمر ببيت فاطمة ستة أشهر إذا خرج إىل الفجر، فيقول: )الصالة يا أهل البيت،﴿ ِإنَّ

َرُكْم َتْطِهرًيا﴾   لُِيْذِهَب َعْنُكمْ  ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ  ( 4)   (( 33)األحزاب:   الرِّ

يرغب أمته يف هذا، ال لريبط بي العباد ورهبم تعاىل فحسب، فتلك الغاية العليا،    وكان  

ويمكن حتقيقها بالعبادة الفردية، ولكن مراده كذلك أن يربط أفراد األرسة فيام بينهم، ليصلهم باهلل  

 ا. مجيع 

:)رحم اهلل رجال قام من الليل    ورد يف احلديث من قوله أمته ما    ومن أمثلة ما رغب به  

فصىل، ثم أيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح يف وجهها املاء، ورحم اهلل امرأة قامت من الليل،  

 
 .  1/54البخاري:    (1)

 .  3/342، ابن خزيمة: 2/711البخاري:    (2)

 .  2/500، البيهقي: 6/305، ابن حبان: 537/ 1، مسلم: 1/379البخاري:    (3)

 .  3/56، املعجم الكبري: 7/60، مسند أيب يعىل:  3/259أمحد:    (4)
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وهو تأكيد عىل رعاية هذه    ( 1)   فصلت ثم أيقظت زوجها، فصىل فإن أبى نضحت يف وجهه املاء( 

 ل العبادة.  الفضيلة إىل درجة أن ينضح الزوجان املاء عىل وجهي بعضهام ألج 

:)من استيقظ من الليل وأيقظ   ويف حديث آخر ترغيب أكثر منه وأعظم جزاء، فقد قال 

 ( 2)   امرأته فصليا ركعتي مجيعا كتبا من الذاكرين اهلل كثريا والذاكرات( 

البيتية واالجتامعية، فلذلك انترشت بينهم الرمحة   وكانت الصالة هي التي تطبع عالقاهتم 

لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال:    س بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول اهلل  واملودة، فعن أن 

قوموا فألصل لكم، قال أنس: فقمت إىل حصري لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بامء فقام  

اهلل   اهلل    رسول  رسول  لنا  فصىل  ورائنا  من  والعجوز  وراءه  واليتيم  ثم    وصففت  ركعتي 

 . ( 3) انرصف 

م بعض الصلوات يف املسجد، وورد ذلك خصوصا  ءه ينكر عىل الصحابة أحيانا أدا   وكان  

أتى مسجد بني عبد األشهل، فصىل فيه املغرب،    أن النبي   يف نافلة املغرب، فعن كعب بن عجرة 

  ، ولعل رس ختصيصه  ( 4)   فلام قضوا صالهتم رآهم يسبحون بعدها فقال: )هذه صالة البيوت( 

هذه الصالة بصالة البيوت باإلضافة إىل قيام الليل، أن الليل وقت خلوة الرجل بأهله، وهو وقت  

لنزغات الشياطي، فلذلك حث عىل الصالة فيه لطرد الشيطان ونزغاته من البيت، وملئه بدل ذلك  

 باجلو الروحاين الذي يمأل البيت بالسكينة واملودة. 

ففي  لصالة يكون بمثابة مسجد،  ل ان خاص يف البيت  اختاذ مك الصاحلي  وقد كان من سنة  

 
 .  1/453، احلاكم: 2/183، ابن خزيمة: 1/337البخاري:    (1)

 .  1/423، ابن ماجة: 1/413، النسائي: 2/70، أبو داود: 2/501، البيهقي:  6/308حبان: ابن    (2)

مسلم:  1/149البخاري:       (3) حبان:  1/457،  ابن  البيهقي:  5/582،  داود:  3/96،  أبو   ،1/166 ،

 . 1/285النسائي: 

 .  2/31، أبو داود: 2/189البيهقي:    (4)
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أن تعال فخط يل مسجدا يف داري أصيل فيه،    أن رجال من األنصار أرسل إىل رسول اهلل    احلديث 

 . ( 1) وذلك بعد ما عمي فجاء ففعل 

فالصالة إذن وسيلة من الوسائل العظمى التي ال حتفظ هبا العالقة بي العبد وربه فحسب،  

 . كذلك العالقات األرسية والعالقات االجتامعية، بل العالقات األممية العامة بل حتفظ هبا  

وألجل هذا أخرب القرآن الكريم عن األنبياء أهنم كانوا يأمرون أهليهم بالصالة، فقال عن  

ِه مَ   إسامعيل   َكاِة َوَكاَن ِعْنَد َربِّ اَلِة َوالزَّ  ( 55ْرِضيًّا﴾)مريم: كنموذج عنهم:﴿ َوَكاَن َيْأُمُر َأْهَلُه ِبالصَّ

اَلِة َواْصَطرِبْ َعَلْيَها اَل َنْسَأُلَك ِرْزًقا    بل أمر   أن يأمر أهله هبا، فقال تعاىل:﴿ َوْأُمْر َأْهَلَك ِبالصَّ

لِلتَّْقَوى﴾)طه:  َواْلَعاِقَبُة  َنْرُزُقَك  األمر  132َنْحُن  املؤمنون هذا  القرطبي كيف استقبل  (، وقد ذكر 

ويدخل يف عمومه مجيع أمته وأهل بيته عىل التخصيص وكان    طاب للنبي  اإلهلي بقوله:)وهذا خ 

    ،بعد نزول هذه اآلية يذهب كل صباح إىل بيت فاطمة وعيل رضوان اهلل عليهام، فيقول: الصالة

كان إذا رأى شيئا من أخبار السالطي وأحواهلم بادر إىل منزله فدخله،    ويروى أن عروة بن الزبري

نَيا لَِنْفِتَنُهْم ِفيِه َورِ وهو يقرأ:﴿ َواَل  نَّ َعْيَنْيَك ِإىَل َما َمتَّْعَنا ِبِه َأْزَواًجا ِمنُْهْم َزْهَرَة احْلََياِة الدُّ ْزُق َربَِّك   مَتُدَّ

 ( 2)   (، ثم ينادي بالصالة الصالة يرمحكم اهلل( 131َخرْيٌ َوَأْبَقى﴾)طه: 

 قراءة القرآن يف البيت: 

اهلمم  لملا   عن  ورفعها  وترقيتها  برتبيتها  النفوس  يف  العظيم  التأثري  من  الكريم  لقرآن 

بسببها البيوت جاءت األوامر النبوية بتخصيص البيوت   ختربالدنيئة واملطالب البسيطة التي  

قال: )ال جتعلوا بيوتكم مقابر، إن   أن رسول اهلل  ففي احلديث  بقراءة القرآن الكريم فيها،  

 ( 3)  ر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة(الشيطان ينف 

 
 .  1/249ابن ماجة:    (1)

 .  11/263:القرطبي   (2)

 .  1/535، عمل اليوم والليلة:6/240، النسائي: 1/33مسلم:   (3)
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ولعل ختصيص هذه السورة بذلك، وإن كان القرآن كله يطرد الشياطي، ملا يف السورة من  

أوامر وتوجيهات خمتلفة تتعلق باألرسة وغريها تطرد الشياطي الذين يرسلهم إبليس كام ورد يف  

:)إن إبليس يضع عرشه عىل املاء، ثم يبعث رساياه،      قال: قال رسول اهلل   احلديث الذي رواه جابر 

فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، جييء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، قال:  

ثم جييء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبي امرأته قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت قال:  

 ( 1)   فيلتزمه ( 

عن تأثري قراءة القرآن يف البيت، وإنزال السكينة النفسية عىل أهله، والتي هي    وقد أخرب  

قال: قرأ رجل الكهف ويف الدار الدابة فجعلت تنفر فسلم    ، اخلصبة لكل الفضائل، فعن الرباء   الرتبة 

فقال:)اقرأ فالن فإهنا السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت    فإذا ضبابة أو سحابة غشيته فذكره للنبي  

 ( 2)   للقرآن( 

حيض عىل تعليم األهل القرآن أو آيات وسور خمصوصة منهن، ومما ورد من ذلك    وكان  

فتعلموهن    : قوله   العرش،  حتت  الذي  كنزه  من  أعطانيهام  بآيتي  البقرة  سورة  ختم  اهلل  )إن 

 ( 3)   وعلموهن نساءكم وأبناءكم، فإهنام صالة وقرآن ودعاء( 

فقد كان إذا أوى إىل فراشه مجع كفيه ثم    ، حتى يف فراشه   وكان القرآن يصاحب رسول اهلل  

﴾،    النَّاسِ   ِبَربِّ   َأُعوذُ   ُقْل   ﴾ و﴿   اْلَفَلِق   ِبَربِّ   َأُعوذُ   ُقْل   و﴿   ﴾    َأَحدٌ   اهللَُّ  ُهوَ   ُقْل نفث فيهام فقرأ فيهام:﴿  

ثم يمسح هبام ما استطاع من جسده، يبدأ هبام عىل رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثالث  
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 . ( 1) مرات 

يف بيته، وهي سنة كل مسلم صالح يعيش القرآن يف نفسه وبيته، لتنصبغ   فهذه سنة النبي  

ه، ال تشوهبا األغراض،  حياته مجيعا بنوره وهديه، ومنه تنطلق املحبة اإلهلية اخلالصة لزوجه وأهل بيت 

 وال يفسدها الطبع. 

بدعوى طرد الشياطي من البيوت من حضور الرقاة  ـ  ونحب أن ننبه هنا إىل أن ما يامرس اآلن  

البيت، وقد ضمنوا ألهلها طرد   انرصافهم عن  ثم  بطريقة خاصة،  الكريم  القرآن  قراءة  ثم  إليها، 

أقرب إىل الشعوذة واخلرافة منه إىل الدين، فالقرآن أجل أن نتعامل معه هبذه    ـ    الشياطي وحرق اجلن 

األسطورية، فهو كتاب هداية وتربية قبل أن يكون تعويذة، ثم إن الشيطان الذي فر من سامع القرآن  

تلك اللحظة اليتيمة من حيكم بعدم عودته إذا ما دبت الغفلة للبيت، وحكمت األهواء بدل القرآن،  

   قرآن الشيطان وهجر قرآن اهلل.   وسمع 

 ذكر اهلل يف البيت: 

الذكر هو التعبري الرشعي عن احلالة التي يكون فيها اإلنسان مع اهلل، ويف اللحظة التي يكون  

فيها كذلك تدب إىل قلبه كل مشاعر اخلري، وترسع إىل عقله كل األفكار الطيبة، وتنترش يف أعضائه  

األخالق العالية، فلذلك كان هلذا الذكر تأثريه العظيم يف نرش املودة  قوة عظيمة جتعله جبال من جبال  

إىل أن تكون أول العالقة مع    يف البيت املسلم، حي يتحد قلب الزوجي عىل ذكر اهلل، وهلذا أرشد  

قال:)إذا أفاد أحدكم امرأة فليأخذ    الزوجة قبل التفكري بأي غرض طبعي أو نفيس ذكر اهلل، فعنه  

وليقل: اللهم إين أسألك من خريها وخري ما جبلت عليه، وأعوذ بك من رشها ورش ما    بناصيتها 

 ( 2)   جبلت عليه( 
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والذكر كالقرآن والصالة يطرد الشياطي من البيت، الشياطي التي تنرش الظلمة النفسية،  

كيفية    بي  والفرقة العائلية، فلهذا ال يامرس املؤمن أي ترصف يف بيته إال ويبدؤه بذكر اهلل، وقد  

تعامل الشياطي مع هذا الذكر بقوله :)إذا دخل الرجل بيته فذكر اهلل عند دخوله وعند طعامه، قال  

الشيطان: ال مبيت لكم وال عشاء، وإذا دخل فلم يذكر اهلل عند دخوله قال الشيطان: أدركتم املبيت،  

 ( 1)   وإذا مل يذكر اهلل عند طعامه قال: أدركتم املبيت والعشاء( 

ولعله خص هذين املوضعي ألن الداخل إىل بيته قد يرى ما يزعجه، فيتخذ الشياطي من  

ذلك مطية لزرع الشقاق بينه وبي أهله، فإذا ذكر اهلل خنس الشياطي، فإذا ما حرض األكل حرض  

الشيطان ليوسوس ألهل البيت، فريهيم عيوب الطعام، أو يفسد عليهم ذوقه، ثم ينطلق ليفسد صفاء  

 دة بينهم بذلك، فإذا ما ذكروا اهلل فر الشيطان وحلت السكينة يف البيت. املو 

إىل رضورة حضور هذا الذكر حتى عندما يكون املؤمن يف فراشه، ألنه إذا ما    ويرشد  

:)من تعار من الليل فقال ال إله إال اهلل  استيقظ دبت إله الشياطي، فلذلك يطردهم بذكر اهلل، قال  

ه امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء قدير، وسبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال  وحده ال رشيك له ل 

اهلل واهلل أكرب وال حول وال قوة إال باهلل، ثم قال: رب اغفر يل أو قال: ثم دعا استجيب له، فإن عزم  

 ( 2)   فتوضأ ثم صىل قبلت صالته( 

 بيته، ألن الغفلة هي غذاء  يشغل ليله بذكر اهلل، فال يرتك فرصة للغفلة لتدب إىل   وكان  

فأعطيه    شياطي اإلنس واجلن، فعن ربيعة بن كعب األسلمي قال: كنت أبيت عند باب النبي  

وضوءه، فأسمعه اهلوي من الليل يقول: سمع اهلل ملن محده، وأسمعه اهلوي من الليل يقول: احلمد  
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 . ( 1) هلل رب العاملي 

وننبه هنا كذلك إىل أن تلك الدعاوى الطويلة العريضة التي يزعمها أقوام ألنفسهم بالقدرة  

عىل طرد الشياطي والسحر وغريمها من البيوت بأذكار يرددوهنا، ثم يرتكوا أهل البيت بعد ذلك  

ري  للغفلة والرشود عن اهلل، وكأن تلك األذكار طالسم وأوفاق كطالسم السحرة واملنجمي، هو تفس 

، فالقصد من الذكر احلضور مع املذكور، واالنشغال به، ال ترديد  خاطئ ملا ورد عن رسول اهلل  

 ألفاظ الذكر والقلب يتيه يف أودية الغفلة، فيسلم لسانه هلل، ويسلم كيانه وروحه للشيطان واهلوى. 

 مراعاة اآلداب اإلسالمية يف البيت 

ت اإلسالمية العامة من إلقاء السالم وتشميت  وذلك بأن يلتزم مع زوجته ما جيب يف العالقا 

العاطس، وغريها، وهي ليست أمورا هينة بسيطة ـ كام قد يعتقد ـ بل هلا تأثري عظيم يف إظفاء جو  

 روحاين عىل البيت، فتنرش املودة والسكينة يف قلبي الزوجي وأهل البيت. 

ملؤمنة بقوله: )ال تدخلون اجلنة  إىل دور هذه اآلداب يف إحياء املحبة يف القلوب ا   وقد أشار  

  حتى تؤمنوا، وال تؤمنوا حتى حتابوا أوال أدلكم عىل يشء إذا فعلتموه حتاببتم أفشوا السالم بينكم( 

ومفتاح استجالب املودة،    ، ، قال النووي يف رشحه هلذا احلديث: )والسالم أول أسباب التألف ( 2) 

  ، ظهار شعارهم املميز هلم من غريهم من أهل امللل وإ   ، ويف إفشائه متكن ألفة املسلمي بعضهم لبعض 

 ( 3)   وإعظام حرمات املسلمي(   ، ولزوم التواضع   ، مع ما فيه من رياضة النفس 

: )يا بني إذا  قال: قال يل رسول اهلل    ذلك بركة يف البيت، فعن أنس بن مالك   واعترب  
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 ( 1)   دخلت عىل أهلك، فسلم يكن بركة عليك وعىل أهل بيتك( 

إىل بيته، وكيفية تطبيق هذه السنة بقوله، وهو يذكر    ويصف املقداد بن األسود كيفية دخوله  

النبي    حادثة له يف بيته   فسلم تسليام يسمع    مملوءة بالعرب ال يمكن ذكرها هنا مجيعا:)وجاء 

: اللهم اسق  قدح اللبن، فلم ير شيئا فرفع رأسه إىل السامء، فقال   اليقظان وال يوقظ النائم، فكشف عن 

، فهذا هو السلوك اإلسالمي الذي جيلب املودة، ال الذي يدخل  ( 2)   من سقاين وأطعم من أطعمني( 

 إىل بيته، فإن مل جيد طعاما مأل الدنيا رصاخا وضجيجا. 

: قال  ففي احلديث إىل التزام الذكر، فيبدأ بذكر اهلل قبل حتية األهل،    وقبل السالم أرشد  

ج الرجل بيته، فليقل اللهم إين أسألك خري املولج وخري املخرج بسم اهلل وجلنا  :)إذا ول   رسول اهلل  

 ( 3)   وبسم اهلل خرجنا وعىل اهلل ربنا توكلنا، ثم ليسلم عىل أهله( 

عند دخوله إىل بيته حيرص عىل أدب آخر، فقد سئلت عائشة: بأي يشء كان يبدأ    وكان  

 . ( 4) إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك   النبي  

 مراعاة السلوك اإلسالمي العام 

والرشب   واألكل  واملجالس  الكالم  يف  العامة  السلوكيات  تلك  من  الرشعي  املقصد  ألن 

هنا  وغريها زيادة عىل وصل القلب باهلل حتصيل األلفة االجتامعية بي املؤمني، وال بأس أن نلخص  

بدوره عن أيب البحرتي بدون  يف عجالة بعض ما ورد يف سنته من ذلك نقال عن الغزايل الذي نقله  

 ، قال:  ( 5) ختريج األدلة النصية اكتفاء بام ذكره احلافظ العراقي يف هامش اإلحياء 
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أحدًا من املؤمني بشتيمة إال جعل هلا كفارة ورمحة، وما لعن امرأة قط    ما شتم رسول اهلل  

انًا(   ل: وال خادمًا بلعنة، وقيل له وهو يف القتال: لو لعنتم يا رسول اهلل فقا    ، )ِإنَّام ُبِعْثُت َرمْحًَة َومَلْ ُأْبَعْث َلعَّ

وما    وكان إذا سئل أن يدعو عىل أحد مسلم أو كافر عام أو خاص عدل عن الدعاء عليه إىل الدعاء له 

رضب بـيده أحدًا قط إال أن يرضب هبا يف سبـيل اهلل تعاىل، وما انتقم من يشء صنع إليه قط إال أن  

وما خري بـي أمرين قط إال اختار أيرسمها إال أن يكون فيه إثم أو قطيعة رحم فيكون    تنتهك حرمة اهلل، 

: والذي    وقال أنس   أبعد الناس من ذلك، وما كان يأتيه أحد حر أو عبد أو أمة إال قام معه يف حاجته، 

 كان هذا  )دعوه إنام   وال المني نساؤه إال قال:   )مل فعلته؟(   بعثه باحلق ما قال يل يف يشء قط كرهه: 

مضجعًا إن فرشوا له اضطجع، وإن مل يفرش له اضطجع    بكتاب وقدر(، وما عاب رسول اهلل  

عىل األرض، ومن خلقه أن يبدأ من لقيه بالسالم، ومن قاومه حلاجة صابره حتى يكون هو املنرصف،  

ه باملصافحة،  وما أخذ أحد بـيده فريسل يده حتى يرسلها اآلخر، وكان إذا لقي أحدًا من أصحابه بدأ 

ثم أخذ بـيده فشابكه ثم شد قبضته عليها، وكان ال يقوم وال جيلس إال عىل ذكر اهلل، وكان ال جيلس  

فقال فرغ من حاجته إىل    )َأَلَك َحاَجًة؟(   إليه أحد وهو يصيل إال خفف صالته وأقبل عليه فقال: 

 شبه احلبوة، ومل يكن يعرف  صالته، وكان أكثر جلوسه أن ينصب ساقيه مجيعًا ويمسك بـيديه عليهام 

جملسه من جملس أصحابه، ألنه كان حيث انتهى به املجلس جلس، وما رئي قط ماّدًا رجليه بـي  

أصحابه حتى ال يضيق هبام عىل أحد إال أن يكون املكان واسعًا ال ضيق فيه، وكان أكثر ما جيلس  

ملن ليست بـينه وبـينه قرابة وال رضاع  مستقبل القبلة، وكان يكرم من يدخل عليه حتى ربام بسط ثوبه  

جيلسه عليه، وكان يؤثر الداخل عليه بالوسادة التي حتته فإن أبى أن يقبلها عزم عليه حتى يفعل، وما  

استصفاه أحد إال ظن أنه أكرم الناس عليه، حتى يعطي كل من جلس إليه نصيبه من وجهه حتى كان  

للجالس إليه وجملسه مع ذلك جملس حياء وتواضع  جملسه وسمعه وحديثه ولطيف حماسنه وتوجهه  

وأمانة، ولقد كان يدعو أصحابه بكناهم إكرامًا هلم واستاملة لقلوهبم، ويكني من مل تكن له كنية فكان  

ويكني    يدعى بام كناه به، ويكني أيضًا النساء الاليت هلن األوالد والاليت مل يلدن يبتدىء هلن الكنى 
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هبم، وكان أبعد الناس غضبًا وأرسعهم رضا، وكان أرأف الناس بالناس  الصبـيان فيستلي به قلو 

 ( 1)   وخري الناس للناس وأنفع الناس للناس، ومل تكن ترفع يف جملسه األصوات( 

وقد ذكر الغزايل يف آداب األخوة يف اهلل كثريا من اآلداب واحلقوق التي يستحسن ذكرها هنا  

ألن العالقة بي الزوجي املؤمني هي عالقة حمبة يف اهلل قبل أن تكون عالقة الزوجية، فلذلك تلزمها  

 حقوق األخوة يف اهلل، وتزيد عليها بحقوق الزوجية.  

الرشعية يف التعامل :)فهذا جامع حقوق الصحبة، وقد أمجلناه مّرة    قال الغزايل يف بيان القاعدة 

وفصلناه أخرى، وال يتم ذلك إال بأن تكون عىل نفسك لإلخوان، وال تكون لنفسك عليهم، وأن  

 ( 2)   تنزل نفسك منزلة اخلادم هلم فتقيد بحقوقهم مجيع جوارحك( 

به إىل أن هذا الكالم موجه  وبعد هذا اإلمجال فصل الكالم يف كل جارحة بخصوصها، ونن 

 : ( 3) للزوجي قبل أن يكون للصاحبي، ألن الزوجة أحق باسم الصحبة من اإلخوان واألصدقاء 

أما البرص؛ فبأن تنظر إليهم نظر مودة يعرفوهنا منك، وتنظر إىل حماسنهم وتتعامى عن عيوهبم،  

كان يعطي كل من    وال ترصف برصك عنهم يف وقت إقباهلم عليك وكالمهم معك، روي أنه  

جلس إليه نصيبًا من وجهه وما استصغاه أحد إال ظن أنه أكرم الناس عليه حتى كان جملسه وسمعه  

  وكان جملسه جملس حياء وتواضع وأمانة، وكان    وحديثه ولطيف مسألته وتوجهه للجالس إليه، 

ضحك أصحابه عنده  أكثر الناس تبساًم وضحكًا يف وجوه أصحابه وتعجبًا مما حيدثونه به، وكان  

 التبسم اقتداء منهم بفعله وتوقريًا له  

وأما السمع، فبأن تسمع كالمه متلذذًا بسامعه ومصدقًا به ومظهرًا لالستبشار به وال تقطع  

حديثهم عليهم بمراّدة وال منازعة ومداخلة واعرتاض فإن أرهقك عارض اعتذرت إليهم وحترس  

 
 .  2/364اإلحياء:    (1)

 .  2/191اإلحياء:    (2)

 .  2/191انظر: اإلحياء:    (3)



 
365 

 سمعك عن سامع ما يكرهون.  

يف حملها من  أما اللسان، فبالسكوت مرة وبالنطق أخرى، وله تفاصيل خاصة نتعرض هلا  

 الفصل السابع من هذا اجلزء. 

 وأما اليدان؛ فأن ال يقبضهام عن معاونتهم يف كل ما يتعاطى باليد. 

قال الغزايل بعد ذكره هلذه اآلداب وغريها مبينا منشأها وثمرهتا:)فإذا تم االحتاد انطوى بساط  

عنوان آداب الباطن وصفاء    التكلف بالكلية، فال يسلك به إال مسلك نفسه، ألن هذه اآلداب الظاهرة 

القلب، ومهام صفت القلوب استغنى عن تكلف إظهار ما فيها، ومن كان نظره إىل صحبة اخللق فتارة  

يعوج وتارة يستقيم، ومن كان نظره إىل اخلالق لزم االستقامة ظاهرًا وباطنًا وزين باطنه باحلب هلل  

ا أعىل أنواع اخلدمة هلل إذ ال وصول إليها إال  وخللقه وزين ظاهره بالعبادة هلل واخلدمة لعباده، فإهن 

 ( 1)   بحسن اخللق( 

 اجلامل الظاهري ب ـ  

هذه   من  األول  اجلزء  يف  ذكرنا  وقد  تتطلبها،  الفطرة  الرشيعة، ألن  يف  معتربة  ناحية  وهي 

السلسلة أن املستحب اختيار املرأة اجلميلة بحسب ذوق صاحبها، ألن للبرش أذواقا خمتلفة يف ذلك،  

ولذلك ال نريد باجلامل ما سبق اختياره قبل الزواج، وإنام نريد ناحيتي مهمتي هلام عالقة باجلامل  

الظاهري، مها التزين، والنظافة، فقد تكون املرأة مجيلة، ولكن إمهاهلا لزينتها أو نظافتها يشوهاهنا يف  

 . وأحلت يف طلبهام عي زوجها، ونفس احلال مع الرجل، فلذلك طلبت الرشيعة هذين األمرين  

فإنا   املقاصدية،  املرأة يف سلسلة مقاالتنا وبحوثنا  بزينة  املرتبطة  أنا حتدثنا عن األحكام  وبام 

 سنكتفي هنا باحلديث عن حق املرأة يف تزين زوجها هلا، وهو حق رشعي له أدلته الكثرية. 

َم ِزيَنَة اهللَِّ  لقوله تعاىل: ﴿ ُقْل   ، األصل يف التزين االستحباب قد نص الفقهاء عىل أن  و   َمْن َحرَّ

ْنَيا َخالَِصًة   ْزِق ُقْل ِهَي لِلَِّذيَن آَمُنوا يِف احْلََياِة الدُّ يَِّباِت ِمْن الرِّ ِتي َأْخَرَج لِِعَباِدِه َوالطَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة َكَذلَِك  الَّ
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ُل اآْلَياِت لَِقْوم  َيْعَلُمون﴾)األعراف:  لة عىل استحباب لبس الزينة من  (، ففي هذه اآلية دال 32ُنَفصِّ

 والتجمل هبا يف اجلمع واألعياد وعند لقاء الناس وزيارة اإلخوان.   ، الثياب 

زيادة عىل هذا األصل العام فإن هناك ما يشري إىل رضورة تزين الرجل لزوجته، وهو قوله  

عَ  َجاِل  َولِلرِّ ِبامْلَْعُروِف  َعَلْيِهنَّ  الَِّذي  ِمْثُل  َوهَلُنَّ   ﴿: )البقرة:  تعاىل  َدَرَجٌة﴾  فاملعارشة  228َلْيِهنَّ   ،)

فكام حيب الزوج أن    ، ومن املعروف أن يتزين كل منهام لآلخر  ، باملعروف حق لكل منهام عىل اآلخر 

يف تفسريها: )أي هلن من    كذلك احلال بالنسبة هلا حتب أن يتزين هلا، قال ابن عباس   ، تتزين له زوجته 

ام أوجبه اهلل عليهن  ىل أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة في حسن الصحبة والعرشة باملعروف ع 

 ألزواجهن 

وقال يف تطبيقها: )إين أحب أن أتزين للمرأة كام أحب أن تتزين يل املرأة، ألن اهلل تعاىل يقول:  

تعاىل يقول:  ﴿ َوهَلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ ِباملَْْعُروِف ﴾ وما أحب أن أستنظف مجيع حقي عليها ألن اهلل  

َجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة ﴾(     ( 1) ﴿ َولِلرِّ

يستحب للرجل أن هيتم بزينة نفسه مع زوجته كام عليها أن تكون  ) ومن هنا قال العلامء:  

كذلك معه، فينظف نفسه، ويزيل عرقه، ويغري الرائحة الكرهية من جسمه وفمه وحتت إبطيه،  

املالبس املناسبة، ويدهن شعره ويرجله باملشط ويشذب  ويتطيب، ويقلم أظفاره ويلبس خري  

شعر رأسه وحليته حتى ال يكون عىل هيئة منفرة، يفعل ذلك وأمثاله ليكون عند امرأته يف زينة  

 (2)ترسها، وليعفها عن الرجال، وكل هذا بام يتفق مع رجولته، مع احلذر من التشبه بالنساء(

ناسب مع حاله وسنه، قال القرطبي موضحا هذا  ومع ذلك ينبغي مراعاة الزينة التي تت

أما زينة الرجال فعىل تفاوت أحواهلم فإهنم يعملون   املعنى ضاربا األمثلة عليه:) قال العلامء

ذلك عىل اللبق والوفاق، فربام كانت زينة تليق يف وقت وال تليق يف وقت، وزينة تليق بالشباب  
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ترى أن الشيخ والكهل إذا حف شاربه يف أول ما   وزينة تليق بالشيوخ وال تليق بالشباب، أال

خرج وجهه سمج، وإذا وفرت حليته وحف شاربه زانه.. وكذلك يف شأن الكسوة ففي هذا 

كله ابتغاء احلقوق فإنام يعمل عىل اللبق والوفاق ليكون عند امرأته يف زينة ترسها ويعفها عن 

ق به ومنهم من ال يليق هبم، فأما غريه من الرجال، وكذلك الكحل من الرجال منهم من يلي 

بي   فهو  األظفار  وقلم  والتطهري  الشعر  وفضول  بالدرن  والرمي  واخلالل  والسواك  الطيب 

حىل  وهو  زينة  والشيوخ  الشباب  من  للجميع  واخلاتم  للشيوخ  واخلضاب  للجميع  موافق 

 ( 1) الرجال

هذه الناحية، ال عىل    وقد ورد يف السنة يف هذا النصوص الكثرية الدالة عىل وجوب مراعاة 

فرأى رجال شعثا    قال: أتانا رسول اهلل    جمرد استحباهبا كام ينص أكثر الفقهاء، فعن جابر بن عبد اهلل 

قد تفرق شعره، فقال: أما كان جيد هذا ما يسكن به شعره، ورأى رجال آخر وعليه ثياب وسخة،  

 ( 2)   فقال:)أما كان هذا جيد ماء يغسل به ثوبه( 

ميسور احلال، فيستحب له أن تظهر نعمة اهلل عليه، فعن بعضهم قال: أتيت النبي    أما إن كان 

   يف ثوب دون، فقال: ألك مال؟ قال: نعم قال: من أي املال؟ قال: قد آتاين اهلل من اإلبل والغنم

   ( 3)   واخليل والرقيق قال: )فإذا آتاك اهلل ماال، فلري أثر نعمة اهلل عليك وكرامته( 

:)ما أنعم اهلل عىل عبد  ترغيبا، فقد قال  هذا  د ما هو أكثر من  ر و   ويف حديث آخر عنه  

 ( 4)   نعمة إال وهو حيب أن يرى أثرها عليه( 

وعندما أساء بعض الصحابة فهم الكرب، فتصوره يف املظهر اجلاميل الذي فطرت عىل احلرص  
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إىل أن منبت الكرب القلب، وليس الصورة الظاهرة أو ما يكسوها من ثياب، فعن    عليه القلوب، نبه  

ن، وال  :)ال يدخل النار من كان يف قلبه مثقال حبة من إيام   عبد اهلل بن مسعود قال: قال رسول اهلل  

فقال رجل: يا رسول اهلل إين ليعجبني أن يكون ثويب    ، يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال حبة من كرب( 

غسيال ورأيس دهينا ورشاك نعيل جديدا، وذكر أشياء حتى ذكر عالقة سوطه أفمن الكرب ذاك يا  

سف  من  الكرب  ولكن  اجلامل،  حيب  مجيل  اهلل  إن  اجلامل  ذاك  ال  قال:  اهلل؟  وازدرى  رسول  احلق  ه 

 ( 1) الناس( 

وننبه هنا كام نبهنا سابقا، أن للرجل مراعاة رغبة زوجته يف زينته، برشط تقيدها بالضوابط  

كاألخذ من أطراف احلاجب أو وضع املساحيق عىل    ، الرشعية، فال جيوز التزين املخالف للرشيعة 

 ما إىل ذلك. وكالتزين بلبس احلرير والذهب والتختم به و   ، الوجه تشبها بالنساء 

وسنخص ناحية    ، وبناء عىل هذا سنذكر بعض ما يتخذ من الزينة، مما قد حيتاج إىل معرفته مثلام 

:)من   مهمة وردت بعض النصوص فيها وهي الزينة املتعلقة بالشعر، وقد ورد يف احلديث قوله 

 ( 2)   كان له شعر فليكرمه( 

النبي   الرسول   فقد جاء رجل إىل  إليه  الرأس واللحية، فأشار  يأمره بإصالح  ، ثائر  كأنه 

النبي   فقال  رجع،  ثم  ففعل،  كأنه  شعره،  الرأس  ثائر  أحدكم  يأيت  أن  من  خريا  هذا  )أليس   :

 ( 4)   ( رجال رأسه أشعث، فقال: )أما وجد هذا ما يسكن به شعره؟   ، ورأى النبي  ( 3) شيطان؟( 

وقد ورد  واملرتبطة بالشعر، ما يتعلق بصبغ الشعر،  ل عنها،  من مواضع الزينة التي يكثر السؤا و 

يمتنعون عن صبغ الشيب وتغيريه، ظنا منهم أن التجمل  كانوا  أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى  
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  والتزيي ينايف التعبد والتدين، كام هو شأن الرهبان واملتزهدين املغالي يف الدين، ولكن الرسول 

ذ  تقليدهم يف  اهلل    لك هنى عن  قال رسول  احلديث  يصبغون  ففي  والنصارى ال  اليهود  )إن   :

، قال ابن حجر: )يقتيض مرشوعية الصبغ واملراد به صبغ شيب اللحية والرأس وال  ( 1)  فخالفوهم( 

 ( 2)   يعارضه ما ورد من النهي عن إزالة الشيب ألن الصبغ ال يقتيض اإلزالة( 

بالسواد، وخالصة اخلالف كام ذكر ابن حجر:)اختار النووي  وقد اختلف الفقهاء يف الصبغ  

أن الصبغ بالسواد يكره كراهية حتريم، وعن احلليمي أن الكراهة خاصة بالرجال دون النساء، فيجوز  

ذلك للمرأة ألجل زوجها، وقال مالك احلناء والكتم: واسع والصبغ أحب إيل ويستثني من ذلك  

د رخص يف الصبغ بالسواد طائفة من السلف منهم من الصحابة:  ، ومع ذلك ق ( 3) املجاهد اتفاقا( 

 سعد بن أيب وقاص، وعقبة بن عامر واحلسن واحلسي وجرير وغريهم. 

أفتوا    بل ،  والنساء   الرجال   بي   فرق   دون   من وهو رأي اإلمامية، فقد نصوا عىل جواز ذلك  

:    املرسلي   سنن   من   ربع )أ :  قوله   باستحبابه، ومن األحاديث التي رووها يف ذلك عن رسول اهلل 

  ، حليته   صفر   وقد ،    اهلل   رسول   عىل   دخل   رجال ، ورووا أن  ( 4)   ( واحلناء   والسواك   والنساء   العطر 

  اهلل  رسول  فتبسم   ، باحلناء   أقنى  وقد   ، هذا   بعد   عليه  دخل   ثم  ،  هذا  أحسن  ما :   اهلل   رسول   له  فقال 

  ، فقال   ، إليه   فضحك   ، بالسواد   خضب   وقد   ، ذلك   بعد   عليه   دخل   ثم   ذاك،   من   أحسن   هذا :    وقال  :

 ( 5)   ( وذاك   ذاك   من   أحسن   هذا ) 

 ، وآل بيته الطاهرين. وغري ذلك من الروايات الرشيفة عن رسو ل اهلل  
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أن من كره ذلك مراده سد ذريعة التدليس، أما من فعل ذلك من باب التزين  ـ بعد هذاـ   ونرى  

غريها، فال حرج فيه لعدم الدليل عىل النهي يف هذه احلالة  لزوجته إن أحبت ذلك بدون تدليس عىل  

 فيه.   خاصة مع ما ورد من ترخيص الصحابة 

قد   التي  العلة  انطباقا عىل  أكثر  التي ذكروها يف اجلهاد  فالعلة  اجلهاد  وال يصح قرصه عىل 

مظهر    ترخص هذا للزوج مع زوجته، فقد ذكروا أن الغرض يف اجلهاد هو إرهاب األعداء بالبدو يف 

الشباب، ونفس احلكم ينطبق عىل الزوجة التي حتب أن يظهر زوجها أمامها هبذا املظهر، فهي أكثر  

 ارتباطا به من ارتباط األعداء باملجاهد، زيادة عىل أن قوة املجاهد ال تتعلق بشيبته أو بشبابه. 

اجلسم    جواز قص الشعر الزائد منمن  الفقهاء  عليه  نص  ومن املسائل املتعلقة هبذا ما  

شيئا  فيه  أر  فلم  طاال  إذا  احلاجبي  من  األخذ  النووي:)وأما  قال  اهليئة،  إىل  ييسء  قد  الذي 

وذكر بعض أصحاب    ، وينبغي أن يكره ألنه تغيري خللق اهلل مل يثبت فيه يشء فكره  ،ألصحابنا 

 (1) قال: وكان أمحد يفعله وحكي أيضا عن احلسن البرصي(   ،أمحد أنه ال بأس به

، وهو من الظواهر املزعجة،  ( 2) ومما يدخل يف هذا الباب قص الشارب، وهو إزالة ما طال منه 

وإيذاؤه   بذلك،  فيؤذي جالسه  ويرشب،  معه  ليأكل  شاربه،  يطيل  الرجولة  باسم  الناس  فبعض 

 
 .  1/344املجموع:    (1)

 اختلف الفقهاء يف حد ما يقص من الشارب عىل أقوال منها:    (2)

:»  : استئصاله وحلقه، وهو قول كثري من السلف وهو قول الكوفيي،لظاهر قوله  القول األول  

 احفوا وأهنكوا « 

: منع احللق واالستئصال، وهو قول مالك وكان يري تأديب من حلقه، وروى عنه ابن  القول الثاين  

 إحفاء الشارب مثله.القاسم أنه قال 

النووي أن يقص حتى يبدو طرف الشفة وال حيفيه من أصله، قال: وأما رواية احفوا الشوارب   وقد اختار 

فمعناها احفوا ما طال عن الشفتي، وكذلك قال مالك يف املوطأ يؤخذ من الشارب حتى يبدو أطراف الشفة. 
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لزوجته من باب أوىل، وهلذا ورد األمر بحف الشارب ومما يدل عىل املبالغة يف هذه اخلصلة قوله  

 )بل كان ذلك سنة النبي  ( 1) :)من مل يأخذ شاربه فليس منا ،   هيم  وإبرا فعن ابن عباس ،  

  ، وقد رأى  ( 2)   يقص أو يأخذ من شاربه، وكان إبراهيم خليل الرمحن يفعله(     قال: )كان النبي 

رجال طويل الشارب، فدعا بسواك وشفرة ووضع السواك حتت شارب الرجل، فقطعه، ويف رواية:  

   . ( 3) فدعا بسواك، فوضعه حتت شاربه، ثم دعا بشفرة فقصه عليه 

ـ يف أصل خلقها ـ من  ومن املسائل املتعلقة هبذا ما يرتبط بالزينة املرتبطة باللحية، وهي  

ففي احلديث   من الشعر الزائد، وهلذا ورد األمر بإعفائها،  زينة الرجل، ومن دالئل رجولته، ال

. واملراد بتوفريها (4)   قال: )خالفوا املرشكي، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب(  عن النبي  

إعفاؤها كام يف رواية أخرى أي تركها وإبقاؤها، وقد بي احلديث علة هذا األمر وهو خمالفة  

 املرشكي. 

حيتمل ان يكون من باب السنية، وحيتمل أن يكون من باب الوجوب، وليس  وهذا األمر  

األمر باخلطورة التي يتصورها بعض الناس، فيحوهلا إىل أصل من أصول الدين التي حيكم من خالهلا  

 عىل الناس بالسنة أو البدعة، فالسنة أعظم شأنا من اختصارها يف هذه املظاهر. 

  ، هلا عالقة هبذه الناحية ـ وهي رضورة االهتامم هبا وحتسينها ونحب أن ننبه إىل ناحية مهمة ـ  

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

 بعد ذلك زوجته. 

 
حسن       (1) حديث  هذا  الرتمذي:  الرتمذي:  قال  النسائي:  5/93صحيح،  وانظر:  املعجم  5/406،   ،

 .  4/366، أمحد: 1/167األوسط: 

 .  5/93قال الرتمذي: هذا حديث حسن غريب، الرتمذي:    (2)

 .  5/222شعب اإليامن:    (3)

 .  5/220، شعب اإليامن: 1/150، البيهقي: 1/222، مسلم: 5/2209البخاري:    (4)
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ونحب أن نتجرأ ـ هنا ـ فنرى رأيا ـ نستغفر اهلل من اخلطأ فيه ـ وهو أنه جيوز للزوج، بل يندب  

 . ( 1) حيلق اللحية يف حال تأذي زوجته منها، وخاصة إن اشتد ذلك األذى، وكان فتنة هلا   له أن 

 
اء عىل القول بجواز حلق اللحية مع الكراهة، وقد قال به كثري من الفقهاء من السنة  وقد رجحنا هذا بن     (1)

 وال  املسألة  يف   نص   الشافعي   لإلمام  وليس.  التحريم  ال   الكراهية  هو  الشافعي  املذهب   يف   فاملعتمدواإلمامية،  

. والرميل  حجر  وابن   والنووي،  الرافعي  قرره  ما   عىل  تكون  املتأخرين  الشافعية  عند   والفتوى  أصحابه،  من  أحد

  يف   مكروهة  خصلة   عرش   اثنا   ذكر  حيث  العلامء،   عن(  3/149)  مسلم   رشح  يف (  هـ676)  النووي  نقل  وقد

 والروضة،   املجموع  بعد  كتبه  الذي  "التحقيق"  كتابه  يف  الكراهية  عىل  رصاحة  ونص .  «حلقها : »منها   اللحية،

 حجر  ابن   الفقيه  ذلك   يف  ويكفي.  الكراهة  عىل   كالمه  الشافعية  من  املتأخرون  فهم  وكذلك .  مقدمته  يف  كام

 ال  مكروه ونتفها  الرجل حلية حلق(: »4/69) فتاواه يف الشافعي الرميل وقال املتأخرين، عمدة هو إذ  اهليتمي

 البجريمي   حاشية  ويف  .«ضعيف  ،"حاجبيه  وال  حليته  حيلق  أن  ألحد  حيل  ال":  منهاجه  يف  احلليمي  وقول.  حرام

 أي   "نتفها   ويكره"  قوله: »املطالب  أسنى  يف   زكريا   وقال.  كذلك   الكراهية  ،(الشهادات  كتاب)   اخلطيب  عىل

. «ضعيف   "حاجبيه  وال  حليته  حيلق  أن  ألحد  حيل  ال"  منهاجه  يف  احلليمي  فقول.  حلقها   ومثله  إلخ،  اللحية

: نصه   ما   "اللحية  حلق  وحيرم"  الشارح  قول  عند(  2/240)  "الطالبي  إعانة"  يف  الدمياطي  قال  وكذلك

 واخلطيب  والرميل،  ،"التحفة"  يف  حجر  وابن(  األنصاري  زكريا )  اإلسالم  وشيخ  الغزايل،  عند  املعتمد»

 . الكراهة هو  املعتمد أن مبينا   الشارح قول ضّعف ثم  ،«الكراهة: وغريهم ،(الرشبيني)

  وبعضهم   التحريم،  هو  املتأخرين  أكثر  قرره  الذي  لكن  وأصحابه،  وال  مالك  عن  نص   هناك  ليس  وكذلك

( غريه   من   والنقل)  "مسلم  بفوائد  املعلم  إكامل"  يف (  هـ544ت)  عياض  املالكي   القايض  قال.  بالكراهة  قال

ها   حلقها   يكره : »اللحية  أحكام  عن(  2/63)  وتكره.  فحسن  وعرضها   طوهلا   من  األخذ  وأما .  وحتذيفها   وقصُّ

 مل   من   فمنهم  حد؟  ذلك  يف  هل:  السلف  اختلف  وقد.  وجزها   قصها   يف  تكره  كام وحتليتها،  تعظيمها   يف  الشهرة

 القبضة  عىل  زاد  بام  حدد   من  ومنهم .  جداً   طوهلا   مالك  وكره  منها،  ويأخذ  الشهرة،   حلد  يرتكها   مل  أنه   إال  حيدد

  األمور   كل  ألن   واضح،   هو  كام  تنزهيية  هنا   والكراهة .  «عمرة  أو  حج   يف  إال  منها   األخذ  كره  من  ومنهم.  فيزال

 . حمرمة غري هي كرهها  التي

 بأس  به  ليس: »فقال  الوجه،  حف  عن(  1/66  املغني  يف   كام)  ُمهنّا   سأله  إذ.  أمحد  عن  الرواية  هي  والكراهة

 الشيخ  قرره   كام  األصل  هي  التنزهيية  والكراهة  الوجه،   من   الشعر   أخذ  هو   واحلف.  «للرجال  وأكرهه  للنساء،
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وذلك ألنه مل يعد للحية ـ كمظهر يظهر به الرجال ـ تلك القدسية التي كانت ملن قبلنا،  

بحيث كانت مظهرا الناس مجيعا مؤمنهم وكافرهم، وكان حلق اللحية نوعا من التشويه واملثلة،  

 يرغب عنها الرجال، وتنفر منها النساء، بل صارت شيئا خاصا بثلة قليلة. التي كان 

فإذا تأذت املرأة منها، ال باعتبارها سنة، بل باعتبارها مظهرا من املظاهر ال خيتلف عن  

 سائر املظاهر، فليس عىل الرجل من حرج يف حلقها إذا كان من نيته حتقيق معارشهتا باملعروف. 

سامه ما  هو  هذا  فاللحية    ودليل  املصالح(،  جلب  عىل  مقدم  املفاسد  )درء  بـ  الفقهاء 

مصلحة، ولكن سوء العرشة الذي ينجر عنها مفسدة خطرية، فلذلك كان األوىل هو االهتامم  

 باألهم فاملهم، خاصة مع وقوع اخلالف فيها. 

مجيلة بنت سلول فقالت: واهلل  هذا يف أمر أخطر من اللحية، عندما جاءته    وقد اعترب  

ما أعيب عىل ثابت يف دين وال خلق ولكني أكره الكفر يف اإلسالم، ال أطيقه بغضا! فقال هلا 

أن يأخذ منها حديقته وال  قالت: نعم. فأمره رسول اهلل    :)أتردين عليه حديقته؟(النبي  

 . (1) يزداد

  وقد كان يقال: إهنا كانت تبغضه أشد البغض، وكان حيبها أشد احلب، ففرق رسول اهلل  

بينهام بطريق اخللع، فكان أول خلع يف اإلسالم، وقد روي يف رواية أخرى سبب بغضها هلا فقد روى  

 
  فال   أنا   أما : »فقال  وجهه؟  أو  قفاه  حيلق  أن  للرجل  تكره:  اهلل  عبد  أليب  قيل:  املروذي  وقال.  "املدخل"  يف  بكر

 ليس  بيده،  ظفره  وقطع  حليته،  بنتف  ُبيِلَ   قد  رجل  عن  وسألته:  "املسائل"  يف  أمحد  بن  صالح  وقال.  «قفاي  أحلق

 « إيل أحب فهو  ذلك، عىل  صرب إن: »قال عنهام؟ يصرب

 باقر   حممد  والسيد  ، (    هـ 1212  ت)    العلوم  بحر  مهدي  السيدومن الذين قالوا بذلك من املدرسة اإلمامية:  

  يف(  هـ1366 ت)  اجلزائري صالح حممد والشيخ ،( النجاة شارع)  املسامة رسالته  يف(  هـ1041 ت)  الداماد

  القاسم   أبو   والسيد(    هـ 1379  ت)    الرميثي  عباس  والشيخ  ، (  اللحية  حلق  كراهة  يف  رسالة: )    املعنون   كتابه

 (  هـ1400 ت)  الصدر باقر حممد والسيد ،(  هـ1413 ت)  اخلوئي

 .  ابن ماجة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، وسيأيت خترجيه مفصال   (1)
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فقالت:)يا    عكرمة عن ابن عباس قال: أول من خالع يف اإلسالم أخت عبداهلل بن أيب، أتت النبي  

رسول اهلل، ال جيتمع رأيس ورأسه أبدا، إين رفعت جانب اخلباء فرأيته أقبل يف عدة إذ هو أشدهم  

 سوادا وأقرصهم قامة، وأقبحهم وجها(  

هذا القول منها، وأذن هلا يف خلعه، ونحسب أن األمر لو مل يكن مرتبطا    فقد اعترب  

 صا عليها وعليه. فيه حر  بأمور ال انفكاك له عنها من لونه وطوله ألذن له 

ومثل ذلك قد يقال يف امرأة قد تفتن يف دينها ويف عالقتها بزوجها إن رأته بصورة ال  

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

 

   

 ـ الرمحة الزوجية ومتلطباهتا   ثانيا  

، فإنه يمكن التعرف عىل  ( 1) ة العلامء ملعنى الرمح انطالقا من املعنى االصطالحي الذي ذكره  

 األركان التي تتأسس عليها الرمحة، فهي تبنى عىل ركني أساسي: 

الرقة التي تعرتي قلب اإلنسان عندما يالحظ ما يدعو إىل ذلك، فيقال مثال: رمحت فالنا ملا   . 6

 أصابه. 

 اإلحسان املجرد عن الرقة أو النابع من الرقة.  . 7

ني اللذين تتأسس عليهام الرمحة يمكن التعرف عىل النواحي التي تتطلبها  ومن هذين الرك 

الرمحة الزوجية، فهي تتطلب ناحيتي: ناحية نفسية، وناحية مادية، أو ناحية معنوية وناحية حسية،  

ألن اإلنسان حيتاج كلتا الناحيتي، ووجود إحدامها دون األخرى نقص فيها أو فساد هلا، وقد نص  

 
  اجلرجاين   وعرفها ،  (361التعاريف:)املرحوم  إىل  اإلحسان  تقتيض  رقة  الرمحة:  بقوله  املناوي  عرفها       (1)

 (146التعريفات:) اخلري  إيصال إرادة هي الرمحة: بقوله
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كريم عىل وجوب األخذ بكلتا الناحيتي يف أوامر رشعية كثرية، فال يكفي أن يبني املؤمن  القرآن ال 

 األمر حسيا وهيدمه معنويا: 

ففي الصدقات مثال، وهي موضع من مواضع الرمحة، بل فيها تتجىل الرمحة، أحلت األوامر  

عطاء ماديا، ثم نبخل عليه    القرآنية يف األمر بمراعاة التعامل النفيس مع الفقري، فال يكفي أن نعطيه 

َيْتَبُعَها َأًذى َواهللَُّ َغنِيٌّ  : بالعطاء املعنوي النفيس، قال تعاىل   
﴿ َقْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخرْيٌ ِمْن َصَدَقة 

اهلل، فهو خري من  263َحِليٌم ﴾)البقرة:  بام عند  والتأنيس والرتجية  الدعاء  املعروف هو  ( والقول 

صدقة، ويف باطنها اليشء ألن ذكر القول املعروف فيه أجر وهذه ال أجر فيها،    صدقة هي يف ظاهرها 

قال الشوكاين:) القول املعروف من املسئول للسائل وهو التأنيس والرتجية بام عند اهلل والرد اجلميل  

 ( 1)   يتبعها أذى(   خري من الصدقة التي 

ا الْ  َتْقَهْر﴾)الضحى:ويف التعامل مع السائل واليتيم قال تعاىل :﴿ َفَأمَّ (، أي  9َيتِيَم َفاَل 

كام كنت يتيام فآواك اهلل، فال تقهر اليتيم وال تذله وتنهره وهتنه، ولكن أحسن إليه وتلطف به،  

ائَِل َفاَل َتنَْهْر﴾)الضحى: ا السَّ ( أي وكام كنت  10قال قتادة: كن لليتيم كاألب الرحيم،﴿ َوَأمَّ

السائل،   تنهر  فال  اهلل  فهداك  عىل ضاال،  فظا  وال  فحاشا  وال  متكربا  وال  جبارا  تكن  وال 

 .(2)الضعفاء

 ِمْن َربَِّك  
ا ُتْعِرَضنَّ َعنُْهْم اْبتَِغاَء َرمْحَة  وقال تعاىل يف األقارب آمرا بمراعاة هذه الناحية:﴿ َوِإمَّ

أقاربك،ومن أمرناك بإعطائهم وليس  ( أي إذا سألك  28َتْرُجوَها َفُقْل هَلُْم َقْواًل َمْيُسوًرا﴾)اإلرساء: 

 . ( 3) عندك يشء وأعرضت عنهم لفقد النفقة، فقل هلم قوال ميسورا، أي عدهم وعدا بسهولة ولي 

مل يكتف بوجوب تنفيذه فقط، بل أوجب    وعندما ذكر اهلل تعاىل وجوب حتكيم رسول اهلل  

 
 .  1/284فتح القدير:   (1)

 .  4/524ابن كثري:   (2)

 .  15/74، الطربي:10/249انظر: القرطبي:   (3)
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ُموَك ِفياَم َشَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ اَل جَيُِدوا  القبول النفيس كذلك، قال تعاىل:﴿ َفاَل َوَربَِّك اَل ُيْؤِمُن وَن َحتَّى حُيَكِّ

 ( 65يِف َأنُفِسِهْم َحَرًجا مِمَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِلياًم﴾)النساء: 

وقد رضب اهلل تعاىل مثل الذي يرحم رمحة مادية حسية باإلحسان املادي احليس، ويغفل عن  

ِذيَن آَمُنوا اَل ُتْبِطُلوا َصَدَقاِتُكْم ِباملَْنِّ َواأْلََذى َكالَِّذي  مراعة اجلانب النفيس هبذا املثا  َا الَّ ل البديع:﴿ َياَأهيُّ

كَ   ُينِفُق َماَلُه ِرَئاَء النَّاِس َواَل ُيْؤِمُن ِباهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َفَمَثُلُه َكَمَثِل َصْفَوان  َعَلْيِه ُتَراٌب  ُه  َفَأَصاَبُه َواِبٌل َفرَتَ

 مِمَّا َكَسُبوا َواهللَُّ اَل هَيِْدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن﴾)البقرة: 
 
ء  ( 264َصْلًدا اَل َيْقِدُروَن َعىَل يَشْ

النفيس واإلحسان   ويرضب املثل األعىل للرمحة، وهو هو اجلمع بي احلسنيي: اإلحسان 

ِذيَن ُينفِ  ُقوَن َأْمَواهَلُْم اْبتَِغاَء َمْرَضاِة اهللَِّ َوَتْثِبيًتا ِمْن َأْنُفِسِهْم  املادي، هبذا املثال اجلامع قال تعاىل :﴿ َوَمَثُل الَّ

بِ  َواهللَُّ  َفَطلٌّ  َواِبٌل  ُيِصْبَها  مَلْ  َفِإْن  ِضْعَفْيِ  ُأُكَلَها  َفآَتْت  َواِبٌل  ا  َأَصاهَبَ  
ِبَرْبَوة  َجنَّة   َتْعَمُلوَن  َكَمَثِل  اَم 

 ( 265َبِصرٌي﴾)البقرة: 

التحديد القرآين ملعنى الرمحة، بشقيها احليس واملعنوي، سنتحدث يف هذا املبحث    بناء عىل هذا 

عن الكيفية املثىل لتحقيق هذبن املطلبي اللذين تتطلبهام الرمحة الزوجية، سواء يف تعامل الزوج مع  

 زوجته أو الزوجة مع زوجها: 

 املتطلبات املعنوية ـ    1

مل نفيس مع الطرف اآلخر، وهذه املباحث عادة  ونقصد هبا ما حيتاجه كال الزوجي من تعا 

ال يتكلم عليها يف أبواب الفقه، ألن الفقه قرصه املتأخرون عىل التكاليف العملية الظاهرة املنضبطة،  

أما التكاليف التي ورد األمر هبا بل الترصيح باألمر، فالكثري من الفقهاء إذا حتدثوا عنها حكموا هلا  

ر بالتخصص إال أن خطره كان عظيام عىل األرسة املسلمة، بل الفقه  باالستحباب، وهذا وإن عذ 

اإلسالمي مجيعا، فالزوج الذي يستفتي عن التعامل مع زوجته فيجاب بأن املهر فرض، لكن املعارشة  

باملعروف مستحبة، وهو يف نفسه يعترب املستحب مباحا فحسبه أن يؤدي الفرائض، فكيف سيتعامل  

 يصلح بمثل هذا القول املجتمع املسلم واألرسة املسلمة.   مثل هذا مع زوجته، وهل 
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لذا، فإن ما سنتكلم عنه هنا وما تكلمنا عنه يف املبحث السابق، مما قد يعترب دخيال عىل الفقه،  

ال نعتربه دخيال، بل نراه لب الفقه، ونرى الفقه غري حمصور يف التكاليف العميلة فحسب، وإنام هو  

 عليها.   معرفة النفس ما هلا وما 

وسنذكر يف هذا املطلب بعض جمامع هذه املتطلبات، وقد قسمناها إىل ناحيتي :ناحية سلبية،  

تتناقض مع الرمحة، يلزم اجتناهبا، وناحية إجيابية هي أثر من آثار الرمحة يستحب أو يلزم التخلق هبا،  

   وفيام ييل بعض ما حتتاجه هاتان الناحيتان من تفاصيل وأدلة: 

 ـ النواحي السلبية يف املعاملة النفسية   أ 

واجتناب هذه النواحي أضعف مراتب الرمحة، وضابطها هو كل ما يؤذي أي طرف إيذاء  

نفسيا، سواء كان ذلك كالما أو صمتا أو نظرة أو تصعري خد، فكل ما يؤذي الطرف اآلخر، فإن  

زوجة   أو  زوجا  الطرف  ذلك  كان  مطلقا سواء  بتحريمه  قد رصح  ذلك  الرشع  وعىل  أجنبيا،  أو 

 النصوص القرآنية والنبوية. 

:)املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله وال حيقره، التقوى هاهنا، ويشري إىل  ومنها قوله  

صدره ثالث مرات، بحسب امرئ من الرش أن حيقر أخاه املسلم، كل املسلم عىل املسلم حرام دمه  

ملال املسلم وعرضه ال يلغي نفسه، بل هي أوىل من مال وعرضه،    فذكره  ،    ( 1) ( وماله وعرضه 

فكيف نتصور احلرمة يف أخذ دينار من ماله، ثم ال نتصوره يف إهانته واحتقاره ومأل صدره حزنا  

 وأسفا. 

اهلل   أن رسول  ناحيته    ونالحظ  رعاية  املسلم، وهو  احتقار  النهي عن  قدم يف احلديث 

:)كل    أخره يف رواية أخرى عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل    وقد   النفسية عىل عرضه وماله، 

املسلم عىل املسلم حرام ماله وعرضه ودمه حسب امرئ من الرش أن حيقر أخاه املسلم( وأكده بأن  

 
، أمحد:  6/94البيهقي:  ،  4/34، الرتمذي:  2/291، ابن حبان:  1986/ 4، مسلم:  2/862البخاري:       (1)

2/68  . 
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 احتقار املسلم وحده كاف ألن يكون رشا حمضا.  

ونتيج  ولكنه  ويصدقون،  الناس  كل  هبا  ويؤمن  ونصدقها،  هبا  نؤمن  حقائق  لإللفة  هذه  ة 

الدائمة بي الزوج والزوجة يتغافل عن هذه الناحية إذا تعلق األمر باألهل، فيتصور البعض حرمتها  

مع األجانب، فيكون معهم لطيفا ودودا، ويكون مع أهله وقحا، جلفا غليظا، فلذلك كان من حق  

خوة يف اهلل بعض  الزوجي عىل بعضهام مراعاة هذه األمور، وقد ذكر الغزايل عند بيانه حلقوق األ 

املؤذيات املتعلقة باللسان، وال بأس من ذكرها هنا، فإن الزوج كام ذكرنا ال يقل حقها عن حق األخ  

 والصديق، فام وجب لإلخوة وجب هلا من باب أوىل: 

قال الغزايل:) أما السكوت، فهو أن يسكت عن ذكر عيوبه يف غيبته وحرضته، بل يتجاهل  

يام يتكلم به وال يامريه، وال يناقشه وأن يسكت عن التجسس والسؤال  عنه ويسكت عن الرد عليه ف 

عن أحواله، وليسكت عن أرساره التي بثها إليه وال يبثها إىل غريه البتة وال إىل أخص أصدقائه وال  

يكشف شيئًا منها ولو بعد القطيعة والوحشة، فإن ذلك من لؤم الطبع وخبث الباطن، وأن يسكت  

ه وأهله وولده، وأن يسكت عن حكاية قدح غريه فيه، فإّن الذي سبَّك من بلَّغك.  عن القدح يف أحباب 

 والتأذي حيصل أوالً من املبِّلغ ثم من القائل. 

نعم ال ينبغي أن خيفي ما يسمع من الثناء عليه فإّن الرسور به أوالً حيصل من املبلغ للمدح ثم  

عن كل كالم يكرهه مجلة وتفصياًل إال إذا   من القائل، وإخفاء ذلك من احلسد. وباجلملة، فليسكت 

وجب عليه النطق يف أمر بمعروف أو هني عن منكر ومل جيد رخصة يف السكوت فإذ ذاك ال يبايل  

 ( 1)   بكراهته فإن ذلك إحسان إليه يف التحقيق وإن كان يظن أهنا إساءة يف الظاهر( 

عالقة كبرية بإفساد العالقة  وسنذكر هنا باختصار خصلتي من أخطر أنواع اإلساءات، هلام  

 الزوجية، مها اجلحود واملن: 

 اجلحود:  

 
 .  2/176إحياء علوم الدين:   (1)
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هذا كفرا، وحذر النساء    وهو إنكار النعمة، وعدم االعرتاف هبا، وقد سمى النبي  

:) يا معرش النساء تصدقن وأكثرن االستغفار فإين رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت  منه، فقال  

 (1) ( أكثر أهل النار ؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشريامرأة منهن جزلة: وما لنا 

وهذا التحذير اخلاص من هذه اخلصلة يدل عىل خطورهتا وتأثريها السلبي عىل العالقات  

الزوجية، والنهي أو اإلخبار الوارد يف احلديث واملقترص عىل ذكر النساء ال يدل عىل إباحة اجلحود  

 ساء مجيعا. للرجال، فهو حمرم عىل الرجال والن 

ومن النصوص الدالة عىل أثر هذا التحريم ال عىل احلياة االجتامعية فحسب، بل عىل العقيدة  

ن اهلل تعاىل ال  إ   : ، وقد قيل يف معنى احلديث ( 2) ( :) ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس   أيضا، قوله  

التصال أحد    ، فر أمرهم يقبل شكر العبد عىل إحسانه إليه إذا كان العبد ال يشكر إحسان الناس ويك 

وقيل: إن من كان عادته وطبعه كفران نعمة الناس وترك شكره هلم كان من عادته    ، األمرين باآلخر 

وقيل معناه أن من ال يشكر الناس كان كمن ال يشكر اهلل عز    ، كفر نعمة اهلل تعاىل وترك الشكر له 

  ، قرونة بمحبتي فمن أحبني حيبك وجل، وإن شكره كام تقول ال حيبني من ال حيبك أي: أن حمبتك م 

 ومن ال حيبك فكأنه مل حيبني.  

وهلذا وردت السنة باحلث عىل شكر النعمة، ولو كانت يف ظاهرها قليلة، بأي نوع من أنواع  

الشكر   بكلمة  أو  إحسانه  عل  جزاء  املعروف  لصاحب  تسلم  جائزة  أو  مكافأة  كان  الشكر سواء 

 ( 3) )من أتى إليه معروف فليكافئ به، فإن مل يستطع فليذكره فمن ذكره فقد شكره    :   يسمعها، قال  

فتقابله   إحسانك،  بعض  هذا جزاء  هلا:  ويقول  لزوجته،  يأيت هبدية  مشهد رجل  ولنتصور 

الزوجة بالشكر اجلميل والثناء احلسن، إن هذا املشهد الذي يستقر يف ذاكرة الزوجي كاف وحده  

 
 .  سبق خترجيه   (1)

 .  8/226، مسند البزار: 6/182، البيهقي: 4/255، أبو داود:  4/339الرتمذي:    (2)

 .  8/181، جممع الزوائد: 6/90أمحد:    (3)
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 العائلية، وإنزال السكينة واملودة يف قلوب األرسة مجيعا. لتجنب كل اخلالفات  

فالكلمة الطيبة سواء كانت ثناء أو شكرا أو دعاء وحدها    ، بل إن األمر أيرس من تكلف املكافأة 

القولية والفعلية، فقد كان إذا أفطر عند بعض    تكفي لغرس ذلك األثر،وقد كان ذلك من سنته  

 ( 1) ( مون وأكل طعامكم األبرار وصلت عليكم املالئكة أصحابه قال:) أفطر عندكم الصائ 

ينظر ليدعو مثل هذا الدعاء، أو يثني ذاك الثناء إىل نوع الطعام املحرض، بل كان    ومل يكن 

فدعا  (، سأل أهله األدم فقالوا:) ما عندنا إال خل   أن النبي   يشكر عىل القليل والكثري، فعن جابر 

  ، وقد ذكر الرشاح يف معنى احلديث أن فيه مدح ( 2) ( فجعل يأكل به ويقول :) نعم األدم اخلل   ، به 

االقتصار يف املأكل ومنع النفس من مالذ األطعمة، وجعلوا تقدير احلديث عىل ذلك: ائتدموا باخلل  

مسقمة    ، فإهنا مفسدة للدين   ، وال تتأنقوا يف الشهوات   ، وال يعز وجوده   ، وما يف معناه مما ختف مؤنته 

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

احلث عىل التقلل، أو مدح عي اخلل،    والذي نراه أنه ليس املراد كال الوجهي، فلم يرد  

، عندما  وإن كان قد يفهم ذلك من احلديث، ولكن املراد، واهلل أعلم، هو تطييب خاطر أزواجه  

،ألن من الثناء عىل الزوجة  ( نعم اإلدام ) تطييبا خلواطرهن أنه    ذكرن أنه ال يوجد غري اخلل، فذكر  

أنه ما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله    الثناء عل ما تقدمه من طعام، وهلذا كان من سنة رسول اهلل  

ألن املرء    ، قال ابن بطال: هذا من حسن األدب   ، ( 3) إن مل يشتهه سكت    : وإال تركه، ويف رواية أخرى 

 وكل مأذون يف أكله من قبل الرشع ليس فيه عيب.   ، يشء ويشتهيه غريه قد ال يشتهي ال 

يثني عىل الطعام مهام كان بسيطا كان يدعو ألصحابه مهام كان قليال، فعن عبد    وكام كان 

 
حبان:       (1) الزوائد:  12/107ابن  جممع  البيهقي:  8/34،  النسائي:  7/287،  ماجة: 4/202،  ابن   ،

1/556  . 

 .  سبق خترجيه   (2)

 .  5/84، شعب اإليامن: 2/427، أمحد: 3/1633مسلم:    (3)
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طعاما، فصنعت ثريدة، وقال بيده يقلل،    قال: قال أيب ألمي لو صنعت لرسول اهلل    اهلل بن برس 

اهلل، فأخذوا من    سول اهلل  فانطلق أيب فدعاه، فوضع ر  باسم  قال: خذوا  ثم  يده عىل ذروهتا، 

 ( 1) ( نواحيها، فلام طعموا دعا هلم فقال:) اللهم اغفر هلم وارمحهم وبارك هلم يف رزقهم 

عىل الشكر والثناء عىل أصحابه وبي وجوه ذلك، قال    ويف السنة القولية ورد احلث منه  

  ،ومن مل جيد فليثن، فإن من أثنى فقد شكر ومن كتم فقد كفر  :) من أعطي عطاء فوجد فليجز به

:) من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك اهلل    ، وبي الصيغ التي جيازى هبا اإلحسان بقوله  ( 2) 

 ( 3) خريا فقد أبلغ يف الثناء  

تأليف    وقد ذكر   الثناء من  ينتجه ذلك  ملا  الثناء باإلضافة  العظيم هلذا  اجلزاء األخروي 

املدينة أتاه املهاجرون، فقالوا: يا رسول اهلل، ما رأينا قوما    قال :ملا قدم النبي    القلوب، فعن أنس 

ا يف  أبذل من كثري وال أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بي أظهرهم لقد كفونا املؤنة وأرشكون 

 ( 4) :) ال ما دعوتم اهلل هلم وأثنيتم عليهم  املهنإ حتى لقد خفنا أن يذهبوا باألجر كله، فقال النبي  

  ومن الشكر احلديث عن النعمة والثناء عىل أصحاهبا سواء يف حضورهم أو غياهبم، فعنه  

   ( 5) قال:) من أبىل بالء فذكره فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره 

ية والفعلية تتآلف القلوب، وتتنزل الرمحات عىل النفس املسلمة واألرسة  هبذه السنن القول 

 املسلمة واملجتمع املسلم، أما اجلحود، فقد شبه الشاعر أصحابه بقوله: 

 رمح الناس وإن جاع هنق  كحامر السوء إن أشبعته

 
 .  2/130، الدارمي: 12/110ابن حبان:    (1)

 .  4/255، أبو داود: 6/514، شعب اإليامن: 4/379، الرتمذي: 6/182البيهقي:    (2)

 . 6/53، النسائي: 2/143، الدارمي: 4/380، الرتمذي:  8/202ابن حبان:    (3)

 .  4/255، أبو داود:  4/653الرتمذي:    (4)

 .  4/256أبو داود:    (5)
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 وقال اآلخر: 

ـغري  امـلـعروف يف  ــا  م ـمرك  ـع ـل

ــه   ــلـــــــــــــــــــــــــ  أهـــــــــــــــــــــــــ

 

 ويف أهله إال كبعض الودائع  

فمســـتودع ضــــاع اـلذي ـكان  

 عـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــده  

 

ـغري   ــده  ن ـع ــا  م ودع  ـــت ومســ

ــع ــائـــــــــــــــــــــ  ضــــــــــــــــــــــــ

 

ــكر الصــنيعة  وما الناس يف ش

ــنـــــــــــــــــدهـــــــــــــــــم    عـــــــــــــــ

 

ــعــض   كــب إال  كــفــرهــا  ويف 

ــزارع  املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 فمزرعة طابت وأضعف نبتها 

 

كــل   أكــدت عـىل  ومـزرعــة 

 زارع

 

 املن: 

الغة املنعم  وهو الصفة السلبية املقابلة للجحود، فإن اجلحود هو نكران النعمة، أما املن فهو مب 

يف الثناء عىل نعمته، إىل درجة إحراج من أنعم عليه، والكامل املضاد هلاتي الصفتي أن يكون الثناء من  

املنعم عليه، واجلحود واعتقاد التقصري من املنعم، فاملنعم جيحد بنعمته وال يراها واملنعم عليه يثني  

لك سلوكا سيئا مشينا له خطره عىل العالقات،  عليها ويبالغ يف الثناء، فإذا ما انعكس احلال، كان ذ 

وهلذا اعترب العلامء املن من الكبائر، بدليل ترتيب عدم دخول اجلنة عليه وقرنه بأصحاب الكبائر كام  

قوله   بالرجال،    يف  تتشبه  املرتجلة  واملرأة  لوالديه،  العاق  القيامة:  يوم  إليهم  الينظر  ثالثة   (:

   ( 1) ( نة: العاق لوالديه، واملدمن اخلمر واملنان بام أعطى والديوث، وثالثة اليدخلون اجل 

وقد بلغ احلس املرهف ببعض الصاحلي أن قال:) لئن ظننت أن سالمك يثقل عىل من أنفقت  

، وقالت له امرأة: دلني عىل رجل خيرج يف سبيل اهلل حقا، فإهنم  ( عليه تريد وجه اهلل فال تسلم عليه 

الفواكه، فإين عندي أسهام وجعبة، فقال: ال بارك اهلل يف أسهمك وجعبتك فقد  إنام خيرجون يأكلون 

 آذيتهم قبل أن تعطيهم. 

ومما يساعد عىل رفع املن، بل هو األصل يف رفعه أن يبتغي بأي خري يقدمه ألهله وجه اهلل،  

نفي املن  وهلذا جاءت النصوص الكثرية تبي أن نفقة الرجل عىل أهله من الصدقات، فاعتقاد ذلك ي 

 
 .  2/134، أمحد: 3/51، املعجم األوسط: 2/42النسائي:    (1)
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:)إنك لن تنفق نفقة تبتغي    ، وقوله  ( 1)   :)نفقة الرجل عىل أهله صدقة( نفيا قاطعا، ومنها قوله  

، وقد ورد هذا احلديث يف قصة سعد  ( 2)  هبا وجه اهلل إال أجرت عليها حتى ما جتعل يف فم امرأتك( 

املشهورة، ووجه تعلقها هبا كام قال ابن حجر:)أن سؤال سعد يشعر بأنه رغب يف تكثري األجر، فلام  

ن مجيع ما تفعله يف مالك من صدقة  إ منعه الشارع من الزيادة عىل الثلث، قال له عىل سبيل التسلية:  

إ  وقد قيد هذا    ( 3)   ذا ابتغيت بذلك وجه اهلل تعاىل( ناجزة، ومن نفقة ولو كانت واجبة تؤجر هبا، 

احلديث بابتغاء وجه اهلل لينفي املن وكل األمراض النفسية الناجتة عن اعتقاد التفضل، قال ابن أيب  

مجرة:)وقيده بابتغاء وجه اهلل، وعلق حصول األجر بذلك، وهو املعترب ويستفاد منه أن أجر الواجب  

عىل الزوجة واجب، ويف فعله األجر، فإذا نوى به ابتغاء وجه اهلل ازداد أجره    يزداد بالنية، ألن اإلنفاق 

 ( 4)   بذلك( 

  وقد أخرب اهلل تعاىل عن موقف عباده الصاحلي بعد تقديمهم ألصناف اخلري، فقال تعاىل:﴿ 

اَم ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه اهللَِّ اَل ُنِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء َواَل ُشُكوًرا﴾)اإلنسا   (  9ن: إِنَّ

 ـ النواحي اإلجيابية يف املعاملة النفسية   ب 

ونقصد هبا الترصفات اإلجيابية التي توثق عرى املحبة بي الزوجي، وهي ترصفات ال تكلف  

شيئا، ومع ذلك هلا األثر اخلطري يف اإلصالح وتأليف القلوب، وإدامة املودة، وسنذكر منها وصفي  

وإن من    بقوله:) الكلمة الطيبة صدقة،   ام رسول اهلل  جامعي وردت هبام النصوص الكثرية مجعه 

 ( 5) ( املعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق 

 
 .  273/ 5، أمحد:7/58، البيهقي:4/344، الرتمذي: 1/29البخاري:   (1)

 .  383، النسائي: 1/30البخاري:    (2)

 .  5/367فتح الباري:   (3)

 .  5/367نقال عن فتح الباري:   (4)

 .  3/360، أمحد: 2/282، ابن حبان:  4/2026مسلم:    (5)
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 ومجعهام الشاعر بقوله: 

 وجه طليق وكالم لي            أبني إن البرش يشء هي 

وأشار إليهام املاوردي بقوله عند عده خلصال الرب:) أما القول فهو طيب الكالم وحسن البرش  

 ( 1) ( بجميل القول، وهذا يبعث عليه حسن اخللق ورقة الطبع والتودد  

 وسنشري هنا إىل فضل هذين الوصفي وكيفية حتقيقهام يف حياة الزوجي: 

 الكلمة الطيبة: 

األحوال   بحسب  ذلك  وخيتلف  الشارع،  من  مقصودة  ثمرة  مثمر  كالم  كل  وهي 

فالصدق مثال طيب مطلقا،  واملواقف، فام يكون كلمة طيبة هنا قد يكون كلمة خبيثة هناك،  

لكن الصدق الذي يثمر ثمرة غري رشعية يكون صدقا خبيثا، ويكون الكذب يف ذلك املوضع 

خريا أو يقول    (2) :) ليس الكذاب الذي يصلح بي الناس فينميأطيب منه، وعن هذا قال  

 ( 3) (خريا

يسوئها صدق ال    فالذي يصدق زوجته مثال يف موقف من املواقف، فيخربها عام يف نفسه مما 

:) ال حيل الكذب إال يف ثالث: حيدث الرجل امرأته    خري فيه، ألن ثمرته اإليذاء املحرم، وقد قال  

، قال اخلطايب: كذب الرجل زوجته  ( 4) ( لريضيها، والكذب يف احلرب، والكذب ليصلح بي الناس 

 . ( 5) يستديم بذلك صحبتها ويصلح به خلقها أن يعدها ويمنيها ويظهر هلا من املحبة أكثر مما يف نفسه  

 
 .  1/201أدب الدنيا والدين:    (1)

فإذا بلغته عىل وجه  أي يبلغ ، تقول نميت احلديث أنميه إذا بلغته عىل وجه اإلصالح وطلب اخلري ،       (2)

 .  اإلفساد والنميمة قلت نميته بالتشديد

 .  .10/197، البيهقي: 13/40، ابن حبان: 2/958، البخاري: 4/2011مسلم:    (3)

 .  1/18، ابن ماجة: 4/331الرتمذي:    (4)

 .  13/179نقال عن: عون املعبود:    (5)
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يف الكلمة الطيبة ملا تثمره من مودة يف القلوب، فاعتربها من الصدقات، بل    وقد رغب  

:) إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من    ذكر للكلمة الطيبة من الفضل ما يتجاوز فضل الصدقة فقال  

رضوانه إىل يوم يلقاه، وإن أحدكم ليتكلم  رضوان اهلل ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب اهلل له هبا  

والكلمة  ( 1) ( بالكلمة من سخط اهلل ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب اهلل عليه هبا سخطه إىل يوم يلقاه 

من رضوان اهلل مطلقة كام وردت يف احلديث فال جيوز تقييدها بأي قيد، فتشمل لذلك الكالم الطيب  

 من املواضع.   الذي يثمر الثمرة الطيبة يف أي موضع 

يف حديث آخر بعض اجلزاء الذي أعد هلذه الكلمة الطيبة فقال:) إن يف اجلنة    وقد ذكر  

لغرفا يرى بطوهنا من ظهورها وظهورها من بطوهنا)فقال أعرايب: يا رسول اهلل ملن هي ؟قال: )ملن  

 ( 2)   أطاب الكالم وأطعم الطعام وصىل هلل بالليل والناس نيام( 

للكالم الطيب أن يتمىل اإلنسان قبل حديثه ويتبرص نتائج قوله، فإن    وأحسن ضابط عميل 

كان خريا ثمرته طيبة قاله، وإال كان سكوته أفضل وأعظم أجرا من كالمه، ومثل هذا ال يمكن ضبطه  

بنامذج حترصه، ألن الكلمة الواحدة قد تكون طيبة يف موضع خبيثة يف غريه، ومع ذلك سنذكر بعض  

 للكالم الطيب تكون مرشدة لغريها:   ن سنة رسول اهلل  النامج العملية م 

 التبشري والتفاؤل: 

املنقبض   الصدر  الصدر، وهو غاية رشعية مقصودة، ألن  انرشاح  يبعث عىل  التبشري  ألن 

إىل    والعقل احلزين واجلوارح املهمومة ال تتحرك أي حركة خري لنفسها أو للمجتمع، وهلذا أرشد  

:) إذا دخلتم عىل املريض فنفسوا له يف أجله، فإن ذلك    ية عزيمته، فقال  التنفيس عىل املريض وتقو 

 ( 3)   ( ال يرد شيئا ويطيب نفسه 

 
 .  4/559، الرتمذي: 1/106، احلاكم: 1/514، ابن حبان: 5/2377البخاري:    (1)

 .  1/155، أمحد: 4/354الرتمذي:    (2)

 .  6/541، شعب اإليامن: 2/445، ابن أيب شيبة: 1/462، ابن ماجة: 4/412الرتمذي:    (3)
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يلحظ   اهلل    فلم  أمر  من  ذلك  العواد، ألن  يقوله  ملا  الواقعي  التصديق  احلديث  هذا  يف 

وكالمهم ال يرد شيئا من ذلك، وإنام نظر إىل أثر ذلك التنفيس، وهو تطييب نفس املريض وانرشاح  

صدره، ألن احلياة حلظات حمدودة، فانرشاح صدره يف تلك اللحظة مكسب من مكاسبه، ولو تسببنا  

حتت اسم الصدق والرصاحة لن نكون قد فعلنا شيئا أكثر من تدمري بعض اللحظات  يف حزنه وأسفه  

 من حياته. 

حيب الفأل ويكره التشاؤم، ألن ثمرة الفأل االنطالق    وألجل مالحظة هذا كان رسول اهلل  

: ال    للعمل املنتج بصدر منرشح منطلق، وثمرة التشاؤم انقباض قد جير إىل هم أو كسل، قال  

 ( 1) طرية قال: ويعجبني الفأل فقلت: ما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة    عدوى وال 

تغيري األسامء التي تبعث عىل التشاؤم، قال ابن القيم:) غري النبي    وهلذا كان من سنته  

    األسامء املكروهه إىل أسامء حسنة، فغري اسم برة إىل زينب، وغري اسم حزن إىل سهل، وغري

وغري اسم أرصم إىل زرعة، وسمى حربا سلام، وسمى املضطجع   اسم عاصية فسامها مجيلة،

املنبعث، وسمى أرضا يقال هلا عفرة خرضة، وشعب الضاللة سامه شعب اهلدى، وبنو الزينة  

 (2)(سامهم بني الرشدة

وقد علل ابن القيم هذا التغيري بقوله:) ملا كانت األسامء قوالب للمعاين ودالة عليها اقتضت  

ن بينها وبينها ارتباط وتناسب، وأن ال يكون املعنى معها بمنزلة األجنبي املحن الذي  احلكمة أن يكو 

والواقع يشهد بخالفه بل لألسامء تأثري يف املسميات،  ، ال تعلق له هبا، فإن حكمة احلكيم تأبى ذلك 

 وللمسميات تأثر عن أسامئها يف احلسن والقبح واخلفة والثقل واللطافة والكثافة كام قيل: 

 ( 3) ( إال ومعناه إن فكرت يف لقبه   لام أبرصت عيناك ذا لقب وق 

 
 .  3/173أمحد:    (1)

 .  197الوابل الصيب:   (2)

 .  2/336زاد املعاد:   (3)
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 املواساة: 

، فالكلمة الطيبة بلسم تداوى به األمراض  ( 1) واملقصود منها العالج املعنوي للجراح النفسية 

وتضمد به اجلراح، وتسكن به السكينة القلوب، وحتل به املودة يف الصدور، وقد كان ذلك من سنته  

    مع الناس مجيعا ومع زوجاته خصوصا، فعن صفية بنت حيي، قالت: دخل عيل رسول اهلل  ،

أال قلت: فكيف تكونان خريا مني،    وقد بلغني عن حفصة وعائشة كالم فذكرت ذلك له، فقال: 

وزوجي حممد، وأيب هارون وعمي موسى، وكان الذي بلغها أهنم قالوا: نحن أكرم عىل رسول اهلل  

    منها، وقالوا نحن أزواج النبي   ( 2) وبنات عمه . 

ويف حديث آخر أو حادثة أخرى عن أنس قال: بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت هيودي  

وهي تبكي: فقال: ما يبكيك فقالت قالت يل حفصة: إين بنت هيودي    فبكت فدخل عليها النبي  

: إنك البنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي ففيم تفخر عليك؟ ثم قال: )اتقي  فقال النبي 

 ( 3)   اهلل يا حفصة( 

 طالقة الوجه: 

ونعني هبا ما هو أكثر من االبتسامة، ألن االبتسامة خمتصة بعضو واحد، وهلا وقتها املحدود  

 بخالف طالقة الوجه، فإهنا مستمرة دائمة يعرب هبا الوجه عام خيتلج يف صدر صاحبه. 

وهلذا ال تذكر وجوه املؤمني يف القرآن إال مستبرشة منطلقة مسفرة ضاحكة، وال تذكر وجوه  

يف موقف من املواقف نزل النهي    غريهم إال وعليها غربة ترهقها قرتة، وعندما عبس رسول اهلل 

 
يرجع       (1) حيث  لغة  الكلمة  هذه  أصل  نفس  األَسا:  وهو  منظور:  ابن  قال  والعالج،  املداواة  إىل  معناها 

َتْأُسو به الـُجْرح. وقد َأَسْوُت الـُجرح آُسوه َأْسوًا َأي داويته،  ، علـى َفُعول: دواء  الـُمداواة والِعالج واألَُسوُّ

 . 14/24فهو مْأُسوٌّ وَأيِسٌّ َأيضًا؛ واآليِس: الطَّبـيب، لسان العرب:

 .  5/708الرتمذي:    (2)

 .  373، مسند عبد بن محيد:  6/158، مسند أيب يعىل: 5/709الرتمذي:    (3)
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وقف  القرآين عن ذلك العبوس ونزل األمر بتبديله برشا وانطالقا حتى ال يؤثر يف وجه املؤمن أي م 

 من املواقف.  

طالقة الوجه وانرشاح األسارير واالبتسامة إىل درجة أن    وهلذا كان من سنة رسول اهلل  

ما رأيت أحدا أكثر تبسام من رسول اهلل  ) لوحظ ذلك عليه، عن عبد اهلل بن احلارث بن جزء قال:  

 ) (1 ) 

يوها، فهي أكرب أثرا  فليت الذين يعبسون يف وجه الناس ويقطبون أن يلتفتوا هلذه السنة فيح 

 وأصح نقال، وأعظم أجرا من كثري من سنن األكل والرشب واللباس. 

ومل تكن هذه السنة كذلك من السنن الفعلية التي قد خيتلف يف تفسريها أو يقال بتخصيصها  

أو يعتقد جبليتها، وإنام وردت هبا األحاديث الكثرية العامة والرصحية، فاعتربت طالقة الوجه من  

وإن    ، :) ال حيقرن أحدكم شيئا من املعروف، وإن مل جيد فليلق أخاه بوجه طليق   وف، قال  املعر 

 ( 2) ( اشرتيت حلام أو طبخت قدرا فأكثر مرقته واغرف جلارك منه 

: )تبسمك يف وجه أخيك  واعتربت من الصدقات، بل قرنت مع أصول للدين، قال  

إرشادك الرجل يف أرض الضالل لك لك صدقة، وأمرك باملعروف وهنيك عن املنكر صدقة، و

والعظم عن  والشوكة  احلجر  وإماطتك  لك صدقة،  البرص  الرديء  للرجل  وبرصك  صدقة، 

 ( 3) (وإفراغك من دلوك يف دلو أخيك لك صدقة،الطريق لك صدقة

يقول: ليس    بي هذه اخلصال مجيعا يدل عىل أن هناك عالقة بينها مجيعا، وكأنه    ومجعه  

الكامل أن تفعل اخلري، ولكن الكامل أن تفعله، وأنت منرشح الصدر منطلق األسارير، فإذا أمرت  

باملعروف أو هنيت عن املنكر أو أرشدت الضال أو فعلت اخلري مما ذكر، فافعله مبتسام ال ضجرا، ألن  

 
 .  6/251، شعب اإليامن: 4/191، أمحد: 5/601الرتمذي:    (1)

 .  4/274الرتمذي:    (2)

 .  9/458، مسند البزار: 3/134، جممع الزوائد: 4/339، الرتمذي:  2/287ابن حبان:    (3)
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 رك سريفع ثواب عملك، بل حييل خرييته رشا وحالوته مرا.  ضج 

ال خيص هذا السلوك من اشتد يف الدين عوده، بل كان يبدأ به من دخل يف    وقد كان  

فقال: أنت رسول اهلل، أو قال: أنت حممد فقال:  ، اإلسالم لتوه، فعن بعضهم أنه أتى رسول اهلل  

 وحده من إذا كان بك رض فدعوته كشفه عنك ومن إذا  نعم، قال: فإالم تدعو؟ قال: أدعو إىل اهلل 

أصابك عام سنة فدعوته أنبت لك، ومن إذا كنت يف أرض قفر فأضللت فدعوته رد عليك قال:  

فأسلم الرجل ثم قال: أوصني يا رسول اهلل فقال: له ال تسبن شيئا،وال تزهد يف املعروف ولو ببسط  

يف إناء املستسقي واتزر إىل نصف الساق فإن أبيت   وجهك إىل أخيك وأنت تكلمه وأفرغ من دلوك 

 ( 1) فإىل الكعبي وإياك وإسبال اإلزار قال: فإهنا من املخيلة واهلل ال حيب املخيلة  

بي   اجلسم    وقد  به  ينتفع  الذي  البسيط  السهل  السلوك  هذا  من  التي جتنى  الثمرة 

بأم الناس  تسعوا  لن  إنكم  بقوله:)  واملجتمع  واألهل  بسط  والروح  منكم  فليسعهم  والكم 

 (2)الوجوه وحسن اخللق 

 املتطلبات احلسية  ـ    2

نتيجة   والنفيس،  املعنوي  تأثريها  هلا  التي ختاطب احلس، ومع ذلك  املادية  املتطلبات  وهي 

املتشابكة بي احلس واملعنى واجلسد والروح، فلذلك قد خيتلط بعض ما سنذكره هنا بام   للعالقة 

 املطلب السابق. ذكرناه يف  

السابقة ال تستدعي جهدا عظيام، بل يغلب عليها   الرمحة يف احلالة  أن  بينهام  الفارق  ولكن 

احلال، فهي إما كلمة طيبة أو ابتسامة عذبة أو طالقة وجه، وكل ذلك ال يكلف شيئا، ومع ذلك اعترب  

وعا من اجلهد والصرب، وقد  برمحة اهلل وإحسانه من وجوه الرب، أما الرمحة يف هذه احلالة، فتحتاج ن 

أن بالال بطأ عن صالة الصبح    هذه الناحية من اجلهد احليس رمحة، فقد روى أنس بن مالك   سمى  

 
 .  5/377أمحد:    (1)

 .  5/212ابن أيب شيبة:    (2)
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: ما حبسك؟ فقال: مررت بفاطمة،، وهي تطحن، والصبي يبكي، فقلت هلا: إن  فقال له النبي  

ا، فقالت: أنا أرفق بابني  شئت كفيتك الرحا وكفيتني الصبي، وإن شئت كفيتك الصبي وكفيتني الرح 

 ( 1)   : )فرمحتها رمحك اهلل( منك، فذاك حبسني، قال  

ولعله ألجل هذه العالقة بي اجلهد والرمحة يف هذه الناحية قرنت الرمحة بالصرب يف القرآن  

رْبِ َوَتَواَصْوا    ( 17ِبامْلَْرمَحَِة﴾)البلد:  الكريم، ومن أمثلتها قوله تعاىل :﴿ َوَتَواَصْوا ِبالصَّ

وقد ذكر ابن القيم مواقف الناس يف اجلمع بي الصرب والرمحة، فقال:) من الناس من يصرب  

وال يرحم كأهل القوة والقسوة، ومنهم من يرحم وال يصرب كأهل الضعف واللي مثل كثري من  

واملحمود هو الذي يصرب    النساء ومن يشبههن، ومنهم من ال يصرب وال يرحم كأهل القسوة واهللع، 

ويرحم كام قال الفقهاء يف املتويل: ينبغي أن يكون قويا من غري عنف، لينا من غري ضعف فبصربه  

   ( 2)   ( يقوى، وبلينه يرحم وبالصرب ينرص العبد، فإن النرص مع الصرب، وبالرمحة يرمحه اهلل تعاىل 

ات الرمحة احلسية الرشع ال العرف،  وننبه هنا كام نبهنا سابقا إىل أن املرجع يف حتديد متطلب 

واخلالق ال اخللق، والفقه ال اهلوى، فلذلك ال جيوز باسم الرمحة أن نلغي األحكام الرشعية رمحة بمن  

ايِن َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحد  ِمْنُهاَم ِماَئَة   انَِيُة َوالزَّ حكمنا عليهم هبا، وقد قال تعاىل عن عقوبة الزناة:﴿ الزَّ

اهَبُاَم َطاِئَفٌة ِمْن  اَل َتْأُخْذُكْم هِباَِم َرْأَفٌة يِف ِديِن اهللَِّ ِإْن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َوْلَيْشَهْد َعذَ َجْلَدة  وَ 

اَر َوامْلَُناِف 2امْلُْؤِمنَِي﴾)النور:  َا النَِّبيُّ َجاِهْد اْلُكفَّ ِقَي َواْغُلْظ َعَلْيِهْم  (، وقال عن الكفار املحاربي:﴿ َياَأهيُّ

 . رمحة مهداة   ( وهذا ال يتناقض مع كونه  73َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوِبْئَس املَِْصرُي﴾)التوبة: 

ولذلك فإن الرمحة ال تعني املسارعة ملا يطلبه املرحوم من أنواع اهلوى، بل هي منضبطة بام  

 قيل:   يصلحه ويصلح له، فلذلك قد تلبس الرمحة ثوب الشدة كام 

 فليقس أحيانا عىل من يرحم   قسا ليزدجروا ومن يك رامحا 

 
 .  10/316، جممع الزوائد:  3/150أمحد:    (1)

 .  2/312دقائق التفسري:   (2)
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وقد عرف ابن القيم الرمحة وبي هذا املقتىض فقال:) ومما ينبغي أن يعلم أن الرمحة صفة تقتيض  

إيصال املنافع واملصالح إىل العبد، وإن كرهتها نفسه وشقت عليها، فهذه هي الرمحة احلقيقية، فأرحم  

أن يكرهه    ك يف إيصال مصاحلك ودفع املضار عنك، فمن رمحة األب بولده الناس بك من شق علي 

عىل التأدب بالعلم والعمل ويشق عليه يف ذلك بالرضب وغريه، ويمنعه شهواته التي تعود برضره،  

ومتى أمهل ذلك من ولده كان لقلة رمحته به، وإن ظن أنه يرمحه ويرفهه ويرحيه فهذه رمحة مقرونة  

وهلذا كان من متام رمحة أرحم الرامحي تسليط أنواع البالء عىل العبد، فإنه أعلم    بجهل كرمحة األم، 

   ( 1) من رمحته به   بمصلحته فابتالؤه له وامتحانه ومنعه من كثري من أغراضه وشهواته 

بي الرمحة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، فقال:) ليس منا من    ولعله ألجل هذا مجع  

 ( 2)   ( مل يرحم صغرينا ويوقر كبرينا ويأمر باملعروف وينه عن املنكر 

ولذلك، فإن الرمحة ليس كام يتصور الكثري من الناس من الليونة والضعف والرقة، بل قد  

إما إىل قسوة،    إذا انحرفت عن خطها( انحرفت   يكون كل ذلك نوعا من أنواع انحراف املزاج، فالرمحة 

وإما إىل ضعف قلب وجبن نفس، كمن ال يقدم عىل ذبح شاة وال إقامة حد وتأديب ولد، ويزعم أن  

الرمحة حتمله عىل ذلك، وقد ذبح أرحم اخللق بيده يف موضع واحد ثالثا وستي بدنة، وقطع األيدي  

حلدود، ورجم باحلجارة حتى مات املرجوم، وكان  من الرجال والنساء، ورضب األعناق، وأقام ا 

 ( 3) أرحم خلق اهلل عىل اإلطالق وأرأفهم 

هلذه الناحية    انطالقا من هذه التنبيهات والضوابط نذكر هنا بعض النامذج عن كيفية تطبيقه  

، وسنذكر نموذجي من جوامع هذه الناحية ترجع إليهام التفاصيل  من الرمحة يف بيته ومع أزواجه  

 
 .  2/311مدارج السالكي:   (1)

يعىل:  4/321الرتمذي:       (2) أبو  الكبري:  7/238،  املعجم  افيامن:  11/449،  األدب   6/481، شعب 

 .  130املفرد: 

 .  2/311السالكي:مدارج    (3)
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 الكثرية: 

 ـ تلبية الرغبة املباحة لكال الطرفي   أ 

ونعني هبا أن يعامل كل طرف من الزوجي الطرف اآلخر ال بام متيل عليه طبيعته، وأهدافه  

ذلك   طبيعة  تتطلبه  ما  وفق  معه  يتعامل  وإنام  اآلخر،  الطرف  وينسى حاجات  احلياة،  يف  ومنهجه 

الذي حيمل    بام يليق به، فكان وهو رسول اهلل  يعامل كل أحد    اآلخرو اهتامماته، وهلذا كان  

هيتم   أن  من  ذلك  كل  يمنعه  ال  األعباء،  مجيع  بظهره  وتنوء  وظيفة،  أعظم  ويتحمل  رسالة،  أكرب 

 الهتاممات الصبيان، فيعاملهم بحسب طبيعتهم. 

أحسن الناس خلقا، وكان يل أخ يقال له أبو عمري، قال: أحسبه    فعن أنس قال كان النبي  

، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمري، ما فعل النغري ؟ لنغر كان يلعب به، فربام حرض الصالة وهو يف  فطيام 

، ويف رواية عن أنس  ( 1) بيتنا فيأمر بالبساط الذي حتته، فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه فيصيل بنا 

أبا عمري، وكان يامزحه  كان يدخل عىل أم سليم، وهلا ابن من أيب طلحة يكنى   أن النبي   بن مالك 

فدخل عليه فرآه حزينا، فقال: مايل أرى أبا عمري حزينا؟ فقالوا: مات نغره الذي كان يلعب به، قال:  

 ( 2) فجعل يقول:)أبا عمري ما فعل النغري؟( 

إن عاد من سفر استقبله الصبيان، فريدفهم معه، قال عبد اهلل بن جعفر: كان رسول    وكان  

فر تلقي بنا، قال: فتلقي يب وباحلسن أو باحلسي، فحمل أحدنا بي يديه واآلخر  إذا قدم من س   اهلل  

 . ( 3) خلفه حتى قدمنا املدينة 

إىل الوجود ينظم الصبيان للسباق، فعن عبد  كاملة  ، وهو الذي كلف بإخراج أمة  بل كان  

العباس، ثم يقول:  يصف عبد اهلل وعبيد اهلل وكثريا من بني   اهلل ابن احلارث قال كان رسول اهلل 

 
 .  5/203، البيهقي:  5/2291البخاري:    (1)

 .  3/288، 188/ 3انظر هذه الرواية يف: أمحد:    (2)

 .  2/1240ابن ماجة:    (3)
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 . ( 1) من سبق إيل فله كذا وكذا، قال: فيستبقون إليه فيقعون عىل ظهره وصدره فيقبلهم ويلزمهم 

ونحن نلعب    قال: مر علينا النبي    إذا مر عىل الصبيان يسلم عليهم، فعن أنس   وكان  

 . ( 2) فقال: السالم عليكم يا صبيان 

يفعل كل هذا وغريه يف جمتمع كان من شدة جفاوته يعترب التعامل مع الصبيان، بل    وكان  

النبي   عىل  األعراب  من  ناس  قدم  قالت:  عائشة،  عن  منقصة،  تقبيلهم  أتقبلون  ، جمرد  فقالوا: 

:)وأملك أن كان اهلل قد نزع منكم    صبيانكم؟ قالوا: نعم فقالوا: لكنا واهلل ما نقبل فقال النبي  

 ( 3)   ( الرمحة 

املرأة وطبيعتها   تراعي  تنسجم مع مرحلتهم احلياتية، كانت  الصبية والتي  املعاملة مع  هذه 

اعترب   وهلذا  واللعب،  اللهو  ألصناف  احلق،    وحبها  من  هلن  ومداعبته  أهله  مع  الرجل  هلو 

أهله فإهنن من   الرجل املسلم باطل إال رميه بقوسه وتأديبه فرسه ومالعبته  به  فقال:)كل ما يلهو 

 ( 4) احلق( 

واعترب ذلك من حسن اخللق ومن كامل اإليامن، فقال:)إن من أكمل املؤمني إيامنا أحسنهم  

 ( 5) ( خلقا وألطفهم بأهله 

 اط واملالطفة  ـ االنبس   ب 

وهو أن ال ينشغل الزوج أو الزوجة بأحواهلام اخلاصة عن احلديث واملباسطة، وقد كان ذلك  

، فكان يراعي حاجة أهله هلذه الناحية، ويف نفس الوقت جيمع يف انسجام عجيب بينها  من سنته 

 
 .  9/17، جممع الزوائد:  1/214أمحد:    (1)

 .  5/251، ابن أيب شيبة: 8/34، جممع الزوائد:  3/183أمحد:    (2)

 .  2/1209ابن ماجة:    (3)

 .  4/229ابن أيب شيبة:    (4)

 .  5/210، ابن أيب شيبة: 6/232، شعب اإليامن:  6/99، أمحد: 5/9، الرتمذي: 1/119احلاكم:    (5)
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فإن كنت مستيقظة  كان إذا صىل،    وبي حق ربه وما أنيط به من مسؤولية، فعن عائشة أن رسول اهلل  

 . ( 1) حدثني وإال اضطجع حتى يؤذن بالصالة 

جيمع فيه بي حاجتها للحديث يف حال استيقاظها، وعدم إزعاجها    وهو أدب عظيم منه  

 باإليقاظ إن كانت نائمة. 

أن يسري بالليل مع زوجاته حيدثهن، فلسري الليل نكهته اخلاصة، فلذلك    وكان من سنته  

كان إذا خرج أقرع بي نسائه، فطارت    :) أن النبي    يراعي حق أزواجه فيها، أخربت عائشة   كان  

إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث، فقالت حفصة: أال    القرعة لعائشة وحفصة، وكان النبي 

إىل مجل عائشة    ي وأركب بعريك تنظرين وأنظر فقالت: بىل فركبت فجاء النبي  تركبي الليلة بعري

وعليه حفصة، فسلم عليها ثم سار حتى نزلوا وافتقدته عائشة، فلام نزلوا جعلت رجليها بي اإلذخر  

 . ( 2) وتقول: يا رب سلط عيل عقربا أو حية تلدغني وال أستطيع أن أقول له شيئا 

وعائشة، وهو من الطول والغرابة بحيث    يثا مما كان يدور بينه  وقد حفظ لنا الرواة حد 

حيتاج إىل صرب عظيم الستامعه، مع عدم تعلقه بأي شأن من شؤون الدين، فقد ذكرت عائشة، وهي  

خرب إحدى عرشة امرأة ووصفهن ألزواجهن، ومن مجلة هؤالء النسوة وهي    حتكي لرسول اهلل  

ان من حديثها ووصفها لزوجها وأهله قوهلا كام تذكر عائشة:)  آخرهن امرأة يقال هلا أم زرع، وك 

زوجي أبو زرع وما أبو زرع؟ أناس من حيل أذين ومأل من شحم عضدي وبجحني فبجحت إيل  

نفيس، وجدين يف أهل غنيمة بشق فجعلني يف أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فال أقبح  

فام أم أيب زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح، ابن أيب زرع    وأرقد فأتصبح وأرشب فأتقنح، أم أيب زرع 

فام ابن أيب زرع؟ مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع اجلفرة، بنت أيب زرع فام بنت أيب زرع؟ طوع  

 
، مسند 2/21، أبو داود:  3/46، البيهقي:  2/168، ابن خزيمة:  1/511، مسلم:  1/389البخاري:       (1)

 .  55/ 2، ابن أيب شيبة: 8/93أيب يعىل: 

 .  سبق خترجيه   (2)
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أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارهتا، جارية أيب زرع فام جارية أيب زرع؟ ال تبث حديثنا تبثيثا  

ا وال متأل بيتنا تعشيشا، قالت: خرج أبو زرع واألوطاب متخض، فلقي امرأة  وال تنقث مريتنا تنقيث 

معها ولدان هلا كالفهدين يلعبان من حتت خرصها برمانتي، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجال  

رسيا ركب رشيا وأخذ خطيا وأراح عيل نعام ثريا، وأعطاين من كل رائحة زوجا وقال: كيل أم زرع  

 ( : فلو مجعت كل يشء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أيب زرع ومريي أهلك قالت 

بعد سامعه حديث عائشة تعاىل بطوله متجاوبا معها مؤنسا هلا:)كنت لك    قال رسول اهلل  

 ( 1) كأيب زرع ألم زرع(  

الغيبة وال   الرشعية، فال حتل  بالقيود  مقيدة  تبقى  االنبساط واملالطفة مع ذلك  ولكن هذا 

  رج من اللسان من آفات، وتروي عائشة، من ذلك أهنا قالت: حكيت للنبي  النميمة وال كل ما خي 

رجال فقال: ما يرسين أين حكيت رجال وأن يل كذا وكذا، قالت: فقلت: يا رسول اهلل إن صفية امرأة  

 . ( 2) وقالت: بيدها هكذا كأهنا تعني قصرية، فقال: لقد مزجت بكلمة لو مزجت هبا ماء البحر ملزج 

 

 
 .  8/156، مسند ايب يعىل: 5/355، النسائي: 5/1989البخاري:    (1)

 .  5/301، شعب اإليامن: 6/189، أمحد: 4/660الرتمذي:    (2)
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 امس الفصل اخل

 حق الزوجات يف العدل 

تعدد   بحالة  مرتبط  وهو  للزوجة،  املعنوية  احلقوق  من  حقا  الفصل  هذا  يف  نتناول 

الزوجات، وهو العدل الذي أبيح عىل أساسه التعدد، وقد قسمنا الكالم عن هذا املوضوع إىل  

   املباحث التالية: 

بالتعدد، باعتبار ذلك مدخال  حكم تعدد الزوجات وحكمته والرد عىل الشبهات املتعلقة   .1

 أساسيا للفصل. 

 مفهوم العدل يف القسمة وأحكامه.  .2

 أنواع امليل، هو اجلور بي الزوجات وأحكامه.  .3

 أحوال الزوجي يف القسمة.  .4

 القسمة العادلة بي الزوجات وضوابطها الرشعية.  .5

الوقت أكرب  ونرى أن هذه اجلوانب حتيط بأكثر املسائل املتعلقة هبذا الباب، وهي يف نفس  

 دليل عميل عىل مراعاة الرشيعة للعدل يف أسمى صوره. 

 ـ حكم تعدد الزوجات وحكمته   أوال 

الطول،   هذا  حيتم  إليه  دعانا  الذي  الغرض  ألن  املبحث  هذا  طول  عىل  مقدما  نعتذر 

إزاحة هذا احلكم   املسلمة إال  املستغربي ال هم هلم من األرسة  فالغرب اآلن ومعه جحافل 

 طعي بحجة منافاته للفطرة والطبيعة البرشية وانتهاكه حلقوق اإلنسان.. الرشعي الق 
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املرأة وحقوقها   لكرامة  انتهاك عظيم  فيه  الزوجات  تعدد  بأن  االعتقاد  ولذلك أصبح 

املعنوية، وهذا ما يستدعي التفصيل يف املسألة واإلطناب فيها، الستبيان املصالح املرعية التي  

 قصدها الرشع من هذا احلكم. 

 وقد قسمنا احلديث فيه إىل ثالثة أقسام: 

 حكم تعدد الزوجات ـ    1

اتفق الفقهاء عىل جواز تعدد الزوجات، واستدلوا عىل ذلك برصاحة النصوص الدالة  

 عىل ذلك، وقد سبق ذكر بعضها يف حمله. 

ممن   القلوب،  مرىض  بعض  من  شديدة  معارضة  لقي  ذلك  مع  احلكم  هذا  ولكن 

 ر احلكمة من هذا احلكم. سنتعرض للرد عليهم عند ذك

لتحريم   قننت  من  اإلسالمية  الدول  من  هناك  إن  بل  احلد،  هذا  عند  األمر  يقف  ومل 

فصدرت قواني حترم ما   ، التعدد، وقد نجح هؤالء فعاًل يف بعض البالد العربية واإلسالمية

 . اتباعا لسنن الغرب، وال زال منهم من حياول ذلك يف بالد أخرى  ، أحل اهلل من التعدد

أنه بعد نحو من عرشين    (1)ففي مرص حيكي لنا العالمة اجلليل األستاذ حممد أبو زهرة

بقيدين  الزواج قضائيًا،  تعدد  تقييد  تتضمن  اإلمام وجدت مقرتحات  األستاذ  وفاة  من  سنة 

يف أكتوبر    التي ُألفت  ومها: العدالة بي الزوجات، والقـدرة عىل اإلنفاق، وكان ذلك يف اللجنة

إذ قدمت مرشوعًا مشتماًل عىل ذلك، ولكن بعد الفحص والتمحيص واملجاوبات    م،1926

املختلفة بي رجال الفقه ورجال الشورى، رأى أولياء األمر العدول عن ذلك، وجاء املرسوم  

 خاليًا منه.  1929لسنة   25بقانون رقم 

ولكنه عدل    مهَّت وزارة الشئون االجتامعية املصـرية أن تنرش املقبور،  1943ويف سنة  

 له بذلك فضل.  وشيـكًا عام هم به فكان

 
 .  127يف كتابه » حماضـرات يف عقد الزواج وآثاره « ص    (1)
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املسألة، فأعاد نرش   أعظم ما يعنى به هذه  ثم جاء من بعد ذلك وزير آخر، وجعل من

يقدمه لدار النيابة ليأخذ سـريه، ولكنه بعد أن خطا بعض اخلطوات،    ذلك الدفي، وهمَّ بأن

األستاذ أبو زهرة نفسه يف جملة القانون   ذلكوممن كتب يف    -ونبه إىل ما فيه من خطر اجتامعي  

 أعاده إىل حيث كان. - والثاين للسنة اخلامسة عرشة  واالقتصاد يف العددين األول 

م. عىل  1961وبعد أن طبع األستاذ أبو زهرة كتابه هذا، أعيد اجلدل مرة أخرى يف سنة 

ه، وعارضه علامء  صفحات الصحف، وقد أيدت عنارص خمتلفة منع التعدد أو وضع القيود ل 

 اإلسالم وعىل رأسهم العالمة الشيخ أبو زهرة معارضة قوية. 

وهو األستاذ حممد    -آخر ساعة    -ومن الطريف أن رئيس حترير جملة كربى يف القاهرة 

الرسمية عن تركيـا وكيف أن منع التعدد قانونًا مل يمنع    التابعي كتب مقاالً مدعاًم باالحصاءات

فعاًل، وقد انتهى فيه إىل أن أي ترشيع يمنع التعدد سيلقى الفشل    عـدد الشعب الرتكي من الت

 الذي لقيه قانون منع التعدد يف تركيا. 

من   أكثر  يتزوج  من  عىل  عقوبة  وفرض  متامًا،  التعدد  بمنع  قانون  صدر  تونس،  ويف 

واحدة، يقول الشيخ القرضاوي: والعجب العجاب أن تأخذ بعض البالد العربية اإلسالمية  

  ،إال يف حاالت معينة مثل اإلكراه ، حريم تعدد الزوجات يف حي أن ترشيعاهتا ال حترم الزنى بت

 أو اخليانة الزوجية إذا مل يتنازل الزوج. 

وقد حكى يف ذلك حكاية نقلها عن اإلمام األكرب الشيخ عبد احلليم حممود رمحه اهلل: أن  

رسًا بامرأة ثانية عىل زوجته األوىل وعقد  تزوج    ،رجاًل مسلاًم يف بلد عريب أفريقي يمنع التعدد

ألن قانون البلد الوضعي يرفض    ، ولكنه غري موثق  ، عليها عقدًا عرفيًا رشعيًا مستوىف الرشوط

بل يعتربه جريمة.. وكان الرجل يرتدد عىل املرأة من حي آلخر.. فراقبته    ،توثيقه وال يعرتف به

 ارتكب خمالفة القانون. وأنه بذلك  ، وعرفت أهنا زوجته ،رشطة املباحث 
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املرأة عند  عليه  له وقبضت  ترصدت  ما  ليلة  الزواج    ، ويف  بتهمة  التحقيق  إىل  وساقته 

الرجل ذكياً  ثانية !. وكان  إهنا    ،بامرأة  إهنا زوجتي ؟  فقال للذين حيققون معه: من قال لكم 

 ى ! وأتردد عليها ما بي فرتة وأخر ، اختذهتا خدنًا يل  ،ولكنها عشيقة ، ليست زوجة

وهنا دهش املحققون وقالوا للرجل بكل أدب: نأسف غاية األسف ؛ لسوء الفهم الذي  

ألن مرافقة امرأة   ،ومل نكن نعلم أهنا رفيقة !.وخلوا سبيل الرجل   ،حدث. كنا نحسبها زوجة

 واختاذها خدنًا يزانيها يدخل يف إطار احلرية الشخصية التي حيميها القانون !  ، يف احلرام

بصفته احلاكم    -مجهوريتها )أيوب خان( أصدر قانونًا    ويف الباكستان ويف عهد رئيس 

يضع قيودًا شديدة جدًا للزواج بأكثر من واحدة، منها أن يعرض ذلك عىل جملس    -العسكري  

 اًم من املال. عائيل، وأن يدفع مبلغًا ضخ

األوساط   ويف  اإلسـالمية  العاملية  األوساط  يف  الباكستان  يف  القانون  هذا  قوبل  وقد 

ثقافة املثـقفات  السيدات  من  قوبل  كام  واالستنـكار،  بالسخط  من   الشعبية  وأمثاهلن  أجنبية 

أيدته  وقد  ورسور،  باستحسان  كذلك  التبشريية    املثقفي  واألوساط  االستعامرية  الصحف 

 عليه كثريًا.  وأثنت 

يمنع   قانون  السادات استصدار  أنور  الراحل  الرئيس  ويف مرص حاولت جيهان زوج 

التعدد، لكن رجال األزهر الرشيف والتيار اإلسالمي اجلارف نجحوا يف إحباط املحاولة، وإن  

كانت جيهان قد نجحت يف مترير قانون جيعل اقرتان الرجل بأخرى إرضارا بالزوجة األوىل  

 حلق يف طلب الطالق، وبعد مقتل السادات واهنيار سطوة جيهان تم إلغاء هذه املادة.يعطيها ا

منه،   التعدد الرشعي والسخرية  تتوقف عن مهامجة  مل  املختلفة  ولكن وسائل األعالم 

الوقت   ذات  يف  تقوم  التي  الساقطة  واملسلسالت  األفالم  يف  الزوجات  معددي  والتندر عىل 

 بتزيي الفواحش، وتعرض اختاذ العشيقات عىل أنه أمر للتسلية والفكاهة.  



 
400 

وأن حيتجوا هلا بأدلة تلبس لباس الفقه،    ،الرشعومن العجيب أن يراد تربير هذا باسم  

 والفقه منها بريء، ومن الشبه التي استندوا إليها يف ذلك: 

 : أن من حق ويل األمر أن يمنع بعض املباحات جلبًا ملصلحة أو درءًا ملفسدة.  أوال

بي ثانيا  بالعدل  نفسه  من  يثق  أن  واحدة  من  بأكثر  يتزوج  ملن  اشرتط  الكريم  القرآن    :إن 

  ﴿ :  تعاىلفمن خاف أال يعدل وجب أن يقترص عىل واحدة، وذلك قوله    ، الزوجتي أو الزوجات 

 َمْثنَى َوُثاَلَث َوُرَباَع َفإِ 
ِ
ْن ِخْفُتْم َأالَّ  َوإِْن ِخْفُتْم َأالَّ ُتْقِسُطوا يِف اْلَيَتاَمى َفانِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساء

( وأنه جاء يف نفس السورة بآيه  3)النساء: ﴾ا َمَلَكْت َأْياَمُنُكْم َذلَِك َأْدَنى َأالَّ َتُعوُلوا َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة َأْو مَ 

َوَلْن َتْسَتِطيُعوا َأْن َتْعِدُلوا َبْيَ    ﴿:  تعاىلبينت أن العدل املرشوط غري ممكن وغري مستطاع، وهى قوله  

املَْ  ُكلَّ  مَتِيُلوا  َفاَل  َحَرْصُتْم  َوَلْو   
ِ
َقةِ النَِّساء َكامْلَُعلَّ َفَتَذُروَها  (، وهبذا نفت هذه اآلية  129)النساء: ﴾ْيِل 

 الالحقة ما أثبتته اآلية السابقة ! 

 ومن الردود التي أجاب هبا العلامء املعارصون عىل ذلك: 

أن العدل املرشوط يف اآلية األوىل هو غري العدل املقطوع باستحالته يف اآلية الثانية، فالعدل   .1

الذياملرشوط يف  العـدل  للزوج    األوىل هو  املادي يف مثل    يمكن  العدل  يفعله، وهو  أن 

املسكن واملبيت واللباس والطعام وغري ذلك، والعدل املقطوع بعدم استطاعته هو العدل  

وهو العدل املعنوي يف احلب واملكانة القلبية، فام    الذي ال يمكن يف الواقع للزوج أن يفعله 

فكيف يعدهلا هبا ويساوهيا    عرض عن األوىل بسبب من األسباب،تزوج الثانية إال وهو م

 معها يف حبه وعواطفه؟ 

وعىل هذا فال تعلق بي العدلي يف اآليتي، إال من حيث إنه عـدل بي الزوجات ! ويكون   .2

تعليق التعدد بالعدل املادي بي الزوجـات ال يزال مرشوطًا وقائاًم، فمن علم أنه ال يعدل  

اًم يف التعدد، وإذا تزوج فلم يعدل كان آثاًم، وأما عدم عدله يف حبه بينهن فال  بينهن كان آث

 يؤاخذه اهلل عليه إال إذا أفرط يف اجلفاء، وبالغ يف االنرصاف. 
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إن نص اآلية الثانية قاطع باملراد من العدل الذي ال يستطيعه اإلنسان، وهو احلب، وذلك   .3

النفس اإلنسانية، وأهنـا ال تستطيع العدل بي األوىل  طبيعة    أن اهلل تبارك وتعاىل بعد أن علم 

والثانية، خاطبه بام يستطيع، فنهاه عن أن يميل عن األوىل كل امليل، فيذرها كاملعلقة ومعنى  

امليل جائز، بل هو الذي ال بد أن يقع وهو مما ال حياسب اهلل عليه    (بعض)ذلك أن امليل  

اآلية   ختم  ولذلك  غفـورًا  الزوج،  كان  اهلل  فإن  وتتقـوا  تصلحوا  )وإن  بقوله:  الكـريمة 

ويتقي    رحياًم( وهذا حث آخر للزوج عىل أن يصلح الوضع فيام بينه وبي زوجته األوىل

اهلل يف أمرها فال هيجرها وييسء عرشهتا، وأنه إن فعل ذلك فإن اهلل يغفر له ما يكون منه  

اهلل رحيـم بتلك الزوجة، بام سيلقي يف قلب    وىل، وأن زوجته الثانيـة أكثر من األ  من ميل إىل 

 زوجها من وجوب العدل معها وحسن معاملته هلا. 

 َمْثنَى    ﴿   أنه لو كان األمر كام زعمه هؤالء ملا كان لقوله تعاىل:  .4
ِ
َفانِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساء

فَ  َتْعِدُلوا  َأالَّ  ِخْفُتْم  َفِإْن  َوُرَباَع  َتُعوُلوا َوُثاَلَث  َأالَّ  َأْدَنى  َذلَِك  َأْياَمُنُكْم  َمَلَكْت  َما  َأْو    ﴾َواِحَدًة 

معنى، وال أدى إىل غرض ولكـان األوىل أن يمنع التعدد رأسا وبلفظ واحد،  ( 3)النساء: 

ال أن يبيح التعدد ويعلقه برشط مستحيل، فهذا عبث من الكالم يصان عنه أي واحد من  

عاملي، الذي هو الذروة العليا من الفصاحة والبالغة والبيان  العقالء، فكيف بكالم رب ال

 العريب املبي ؟.. 

كمثل من قال: أبحت لك أن تسلك هذه الطريق أو هذه    –  يف دعواهم  –  أليس مثل ذلك .5

تسلك إال طريقـًا واحدًا لكذا وكذا    الطريق، أو هذه الطريق، ولكن من املستحيل عليك أن

؟ وما فائدته ؟ وهل يقع مثل هذا يف قانون ؟ أو دستور أو    ما معنى مثل هذا الكالم   ؟

 كتاب علمي فضاًل عن كتاب رب العاملي. 

مفرس لكتاب اهلل، وأنه ال يفعل حرامًا، وال    أنه من املعلوم يف الدين بالرضورة أن النبي  .6

  ون يسمح بحرام وال يقر عليه، وقد ثبت أن العرب الذين دخلوا يف اإلسالم كان منهم كثري
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حتتهم أكثر من أربع زوجات، منهم من كان عنده ست، ومنهم من كان عنده ثامن، ومنهم  

أن خيتار    من كان عنده عرش، ومنهم من كان عنده ثامن عرشة.. وهكذا فأمرهم النبي  

اآليتي    كل واحـد أربعًا من زوجاته ويفارق سائرهن، ولو كـان التعدد حـرامًا بنص هاتي 

 ا واحدة منهن ويفارقوا سائرهن. ألمرهم أن خيتارو

قد عّدد زوجاته، وأن أصحابه قد عددوا الزوجات يف حياته وعىل مسمع منه    أن النبي   .7

النبي   زوجات  تعدد  إن  قيل:  فإذا  عليهم،  ينكر  ومل  به    وعلم،  أن    - خـاص  مع 

أقر  فكيف    - خصوصيته يف الزيادة عىل األربع، ال يف الزيادة عىل واحدة بإمجاع املسلمي  

 النبي تعدد زوجات أصحابه، وكيف ريض بذلك وسكت عنه ؟  

يتضمن مغالطة   .8 التعدد قد جر وراءه مفاسد ومضار أرسية واجتامعية قول  بأن  القول  أن 

بل    ، كام ال حترم عليهم شيئًا ينفعهم  ، واضحة، ألن الرشيعة ال حتل للناس شيئًا يرضهم

وال حترم إال اخلبيث الضار، وهو   ،الثابت بالنص واالستقراء أهنا ال حتل إال الطيب النافع

:﴿ َيْأُمُرُهْم بِاملَْْعُروِف َوَينَْهاُهْم َعْن  ما عرب عنه القرآن بقوله تعاىل يف وصف رسول اهلل  

ُم َعَلْيِهْم اخْلَ  يَِّباِت َوحُيَرِّ تِي َكاَنْت  املُْنَكِر َوحُيِلُّ هَلُْم الطَّ ُهْم َواأْلَْغاَلَل الَّ َبائَِث َوَيَضُع َعنُْهْم إرِْصَ

 (، فثبت بذلك إبامنا واعتقادا عدالة هذا احلكم الرشعي. 157َعَلْيِهْم ﴾)األعراف: 

وكل ما حرمته الرشيعة مرضته خالصة    ، أن كل ما أباحته الرشيعة منفعته خالصة أو راجحة .9

ن اخلمر وامليرس:﴿ َيْسَأُلوَنَك َعْن اخْلَْمِر َواملَْْيرِسِ ُقْل فِيِهاَم  فقد قال تعاىل مثال ع  ، أو راجحة

﴾)البقرة:  َنْفِعِهاَم  ِمْن  َأْكرَبُ  َوإِْثُمُهاَم  لِلنَّاِس  َوَمنَافُِع  َكبرٌِي  راعته  219إِْثٌم  ما  هو  وهذا   ،)

ثم أذنت    ، والنافع والضار  ،الرشيعة يف تعدد الزوجات فقد وازنت بي املصالح واملفاسد

غري خائف    ، ويقدر عليه برشط أن يكون واثقا من نفسه برعاية العدل  ،به ملن حيتاج إليه 

عليها من اجلور وامليل، فمن خاف ذلك وجب عليه االقتصار عىل واحدة، قال تعاىل:﴿  

(، فإذا 3َأالَّ َتُعوُلوا﴾)النساء:   َفإِْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت َأْياَمُنُكْم َذلَِك َأْدَنى
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وحدها  تبقى  أن  األوىل  الزوجة  مصلحة  من  زوجة    ، كان  بمزامحة  ستترضر  أهنا  ورأت 

أو تنجب له ذرية    ،فإن من مصلحة الزوج أن يتزوج بأخرى حتصنه من احلرام  ،أخرى هلا 

وتعيش    ،وأن من مصلحة الزوجة الثانية أن يكون هلا نصف زوج حتيا يف ظله  ،يتطلع إليها 

 بدل أن تعيش عانسا أو أرملة أو مطلقة حمرومة طوال احلياة.  ، يف كنفه وكفالته

بزواج حالل يتحمل فيه كل    ،ويسرت عىل بناته ،أن من مصلحة املجتمع أن يصون رجاله . 10

  ، بدل ذلك التعدد الذي عرفه الغرب   ،عن نفسه وصاحبه   ،من الرجل واملرأة مسئوليته فيه 

 يستمتع فيه كالمها بصاحبه دون أن يتحمل أية تبعة.   ،وغري إنساينوهو تعدد غري أخالقي  

أن الذي أعطاه الرشع لويل األمر هو حق تقييد بعض املباحات ملصلحة راجحة يف بعض   . 11

ال أن يمنعها منعًا عامًا مطلقًا مؤبدًا، ألن    ، أو لبعض الناس  ، األوقات أو بعض األحوال

 ذي هو من حق اهلل تعاىل. املنع املطلق املؤبد أشبه بالتحريم ال

ثم بي العدل املطلوب يف نفس    ، أن اهلل تعاىل أذن يف تعدد الزوجات برشط الثقة بالعدل . 12

 َوَلْو َحَرْصُتْم َفاَل مَتِيُلوا ُكلَّ املَْْيِل  
ِ
السورة حي قال: ﴿ َوَلْن َتْستَطِيُعوا َأْن َتْعِدُلوا َبْيَ النَِّساء

َكاملَُْعلََّقةِ  َكاَن َغُفوًرا َرِحياًم﴾)النساء: َفَتَذُروَها  َفإِنَّ اهللََّ  َوَتتَُّقوا  َوإِْن ُتْصلُِحوا  (، فهذه 129 

البرش، ألن   طبيعة  بمقتىض  مستطاع  غري  النساء  بي  الكامل  املطلق  العدل  أن  تبي  اآلية 

وهذا    ، وشهوة اجلنس  ، العدل الكامل يقتيض املساواة بينهن يف كل يشء حتى يف ميل القلب

اإلنسانليس يف يد  أخرى   ،  من  أكثر  واحدة  تلك  ،فهو حيب  من  أكثر  هذه  إىل    ، ويميل 

 والقلوب بيد اهلل يقلبها كيف يشاء. 

   : العدل يف القسمة   حكم ـ    2
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املسلمة   ذلك  يف  تستوي  واجبة  الزوجات  بي  العادلة  القسمة  أن  عىل  الفقهاء  اتفق 

من أهل العلم، عىل أن القسم بي املسلمة  قال ابن املنذر:)أمجع كل من نحفظ عنه  ،(1) والكتابية

والذمية سواء، كذلك قال سعيد بن املسيب واحلسن والشعبي والنخعي والزهري واحلكم،  

، بل نصوا عىل أن جحود  (2)ومحاد، ومالك والثوري واألوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي(

دين بالرضورة فيكفر  هذا احلكم كفر، قال البجريمي:)وجوب القسم جممع عليه معلوم من ال

 
اآلن، وهي حكم العدل يف القسمة بي الزوجة مل خيتلف الفقهاء يف هذا إال يف حالة واحدة غري موجودة    (1)

 احلرة والزوجة األمة، فقد اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولي: 

: من كانت له زوجة حرة وزوجة مملوكة فللحرة ليلتان وللمملوكة ليلة، وقد روي عن عيل ،  القول األول 

ومرسوق ، وحممد بن عيل بن احلسي ، والشعبي ، واحلسن ، وعطاء ، وسعيد بن جبري ، وسعيد بن املسيب ، 

 وعثامن البتي ، وهو قول أيب حنيفة والشافعي، ومن األدلة عىل ذلك:  

 . عموم أمر اهلل تعاىل بالعدل بي النساء عموما. 1

 . أن قياس القسمة عىل العدة فباطل.2

 . أنه ملا كانتا يف النفقة سواء وجب أن يكونا يف القسمة سواء. 3

: القسمة هلام سواء، وهو قول مالك ، والليث ، وأيب سليامن، ومن األدلة عىل ذلك، أنه ملا كانت القول الثاين 

األمة انظر:   عدة  احلرة،  قسمة  نصف  قسمتها  تكون  أن  وجب  وحدها  احلرة  عدة  نصف  وحدها 

 . 9/175املحىل:

 :  الرتجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين ألن لفظ الزوجية يطلق عىل كليهام، فلذلك يدخالن مجيعا يف عموم 

ا نبهنا إليه سابقا من أن إلغاء الرق يف  النص القرآين وال ختصيص بدون خمصص، وإنام ذكرنا هذه املسألة هنا مل

 .  العرص احلارض ال يعني إعدامه إذا ما دعت دواعيه

 .  78اإلمجاع البن املنذر:   (2)
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، واستثني من ذلك ما لو كانت إحدى زوجته  (1)فإن تركه مع اعتقاده وجوبه فسق  ،جاحده

 ناشزا، واستدلوا عىل ذلك بام ييل:

 َمْثنَى َوُثاَلَث َوُرَباَع َفإِْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوا   .1
ِ
قول اهلل تعاىل: ﴿ َفانكُِحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساء

 (3َواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت َأْياَمُنُكْم َذلَِك َأْدَنى َأالَّ َتُعوُلوا﴾)النساء:فَ 

املَْْيِل   .2 ُكلَّ  مَتِيُلوا  َفاَل  َحَرْصُتْم  َوَلْو   
ِ
النَِّساء َبْيَ  َتْعِدُلوا  َأْن  َتْسَتطِيُعوا  َوَلْن   ﴿ تعاىل:  اهلل  قول 

ي ال هي مطلقة وال ذات زوج، وهو تشبيه باليشء  (، أ129َفَتَذُروَها َكاملَُْعلََّقِة ﴾ )النساء:

 املعلق من يشء ألنه ال عىل األرض استقر، وال عىل ما علق عليه انحمل.  

ُبوُهنَّ   .3 يِت خَتَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ يِف املََْضاِجِع َوارْضِ قول اهلل تعاىل: ﴿ َوالالَّ

يًّا َكبرًِيا﴾)النساء: َفإِْن َأَطْعنَُكْم َفاَل َتبْ 
( فلم يبح اهلل عز  34ُغوا َعَلْيِهنَّ َسبِياًل إِنَّ اهللََّ َكاَن َعلِ

 وجل هجراهنا يف املضجع إال إذا خاف نشوزها 

، وقد  (2):)من كانت عنده امرأتان، فلم يعدل بينهام جاء يوم القيامة، وشقه ساقط  قوله .4

ادر من احلمل عىل احلقيقة فحكمته أن النساء ملا  علل املناوي هذا بقوله:) وعىل ما هو املتب

كانت شقائق الرجال، وكانت الزوجة نفس الرجل ومسكنه ولباسه، وعطل واحدة من  

 ( 3)(بينهن جوزي بتعطـيل نصفه 

 
 .  3/463حاشية البجريمي عىل اخلطيب:   (1)

من «قال املنذري: رواه الرتمذي وتكلم فيه واحلاكم، وقال صحيح عىل رشطهام، ورواه أبو داود، ولفظه       (2)

من كانت له امرأتان يميل   «، والنسائي ولفظه»كانت له امرأتان فامل إىل إحدمها جاء يوم القيامة وشقه مائل

ماجه وابن حبان يف صحيحه بنحو رواية ، ورواه ابن »إلحدامها عىل األخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل

قاال: أهنام  إال  هذه  ساقط  «النسائي  شقيه  وأحد  القيامة  يوم  والرتهيب:»جاء  وانظر: 3/40الرتغيب   ،

 .  7/63، املجتبى: 5/280، النسائي:2/242، أبو داود:7/197، البيهقي:2/193الدارمي:

 .  1/430فيض القدير:   (3)
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وقد استفاد بعضهم من إشارة احلديث إىل ميل شق واحد بسبب ميل إىل امرأة واحدة  

) وفيه ما فيه للزوم تعطيل ربعه لواحدة من أربع وثالثة  إىل أن الشق يتعدد بتعدد امليل، فقال:

أرباعه لثالثة )لكن مثل هذا يفتقر إىل الدليل، ألن الشق املائل قد يكون بسبب ميله ال بسبب  

   ( كون املامل عليه امرأة واحدة

 ـ حق الزوجات يف القسمة   3

 اختلف الفقهاء يف حق الزوجة أو الزوجات يف القسمة عىل قولي: 

: ال جيب قسم االبتداء، إال أن يرتك الوطء مرصا، فإن تركه غري مرص مل  قول األول ال 

الشافعي: ال جيب قسم االبتداء بحال، واستدل عىل  يلزمه قسم، وال وطء، وهو قول ألمحد، وقال  

قال النووي:) مذهبنا أنه ال يلزمه أن يقسم لنسائه، بل له  ذلك بأن القسم حلقه، فلم جيب عليه،  

 ( 1)اجتناهبن كلهن، يكره تعطيلهن خمافة من الفتنة عليهن واالرضار هبن(

 ه قال : واختلف قول أيب حنيفة، ففي رواية احلسن عن أيب حنيفة أن

  ، إذا تشاغل الرجل عن زوجته بالصيام أو بالصالة قسم المرأته من كل أربعة أيام يوما 

ألن املزامحة يف القسم إنام حتصل    ، وذكر اجلصاص أن هذا ليس مذهبنا   ، ومن كل أربع ليال ليلة

يقال  وإنام    ،فال يقسم هلا   ،فإذا مل يكن له زوجة غريها مل تتحقق املشاركة  ،بمشاركات الزوجات 

ووف املرأة حقها كذا قاله اجلصاص وذكر القايض يف رشحه خمترص    ،له: ال تداوم عىل الصوم

وهو أن للزوج   ، الطحاوي أن أبا حنيفة كان يقول: أوال كام روى احلسن عنه ملا أشار إليه كعب

  ، فسه فقد جعل ذلك لن  ،فلام مل يتزوج   ، أن يسقط حقها عن ثالثة أيام بأن يتزوج ثالثا أخر سواها 

ذلك له يف  اخليار  الزوجات  ،فإن شاء  ، فكان  إىل  ذلك  إىل صيامه  ، وإن شاء  ، رصف    ، رصفه 

أربعا   ، ثم رجع عن ذلك. وقال: هذا ليس بيشء  ، وأشغاله  ، وصالته لو تزوج  فطالبن   ، ألنه 

 
 .  10/46رشح النووي عل مسلم:   (1)
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فلو جعلنا هذا حقا لكل واحدة منهن   ، بالواجب منه يكون لكل واحدة منهن ليلة من األربع

 .(1)فلم يوقت يف هذا وقتا  ،له ال يتفرغ ألعام

الثاين  ليال، ما مل يكن له عذر يمنعه من  القول  ليلة من كل أربع  : يلزمه املبيت عندها 

ثور   وأيب  الثوري،  قول  أربع، وهو  كل  من  ليلة  منهن  واحدة  فلكل  نساء  له  كان  وإن  ذلك، 

 يل: ورواية عن أمحد، واستدلوا عىل ذلك بام ي

اهلل بن عمرو: يا عبد اهلل، أمل أخرب أنك تصوم النهار، وتقوم الليل ؟  لعبد    قول النبي   .1

قلت: بىل يا رسول اهلل. قال: فال تفعل، صم، وأفطر، وقم ونم، فإن جلسدك عليك حقا،  

، فأخرب أن للمرأة عليه حقا، ومن  (2)  وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا( 

 حقها معارشهتا جنسيا. 

 ذلك حقا هلا مل تستحق فسخ النكاح لتعذره باجلب والعنة، وامتناعه باإليالء.  أنه لو مل يكن  .2

أنه لو مل يكن ذلك حقا للمرأة، مللك الزوج ختصيص إحدى زوجتيه به، كالزيادة يف النفقة   .3

 عىل قدر الواجب. 

 :  الرتجيح 

امرأة مع  نرى أن األرجح يف املسألة هو وجوب القسم سواء المرأة واحدة أو ألكثر من  

 . ترك التقدير لظروف كال الزوجي

 ـ أنواع امليل إلحدى الزوجات وأحكامها  ثانيا  

 لتفضيل الزوج إحدى زوجاته عىل سائر نسائه أربعة أنواع هي : 

 النوع األول ـ امليل القلبي: 

 
 .  2/333بدائع الصنائع:    (1)

 .  2/200، أمحد: 2/128، النسائي: 3/16، البيهقي: 14/118، ابن حبان:  2/697البخاري:    (2)
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وهو امليل باملحبة إلحدى زوجاته، وهذا الرضب ال يملك أحد دفعه وال االمتناع منه،  

وإنام اإلنسان مضطر إىل ما جبل عليه منه، ألن املحبة وميل القلب ليس مقدورا للعبد، بل هو  

  من اهلل تعاىل ال يملكه العبد، ويدل عليه من القرآن الكريم قوله تعاىل:﴿ َوَلكِنَّ اهللََّ َألََّف َبْينَُهْم﴾

يِف  َما  َأنَفْقَت  َلْو  ُقُلوهِبِْم  َبْيَ  َوَألََّف   ﴿ قوله  ُقُلوهِبِْم﴾   بعد  َبْيَ  ْفَت  َألَّ َما  مَجِيًعا    اأْلَْرِض 

إَِلْيِه  63)األنفال:  ُه   َوَقْلبِِه َوَأنَّ
ِ
( ومثلها يف الداللة قوله تعاىل:﴿ َواْعَلُموا َأنَّ اهللََّ حَيُوُل َبْيَ املَْْرء

وَن﴾ )األنفال:  ( 24حُتْرَشُ

 َوَلْو َحَرْصُتْم َفاَل مَتِيُلوا  وإليه اإلشارة بقوله تعاىل: ﴿ َوَلْن َتْسَتطِيُعوا أَ 
ِ
ْن َتْعِدُلوا َبْيَ النَِّساء

(، فقد أخرب تعاىل بنفي االستطاعة يف العدل بي  129)النساء:   ُكلَّ املَْْيِل َفَتَذُروَها َكاملَُْعلََّقِة ﴾

البرش، وأهنم   تعاىل حالة  اهلل  القلب فوصف  باملحبة، واحلظ من  الطبع  النساء وذلك يف ميل 

حكم اخللقة ال يملكون ميل قلوهبم إىل بعض دون بعض، فاملنهي ليس هو امليل القلبي، وإنام ب

 ( 129: )النساء  هو أن ﴿ مَتِيُلوا ُكلَّ املَْْيِل﴾

ولكن مع ذلك ال جيوز أن يؤذهيا بذكر حمبته لرضهتا ألن إذية املسلم حرام، وألجل هذا  

حتى ال ترى أي أثرة عليها، وقد قيل يف    االعتبار فرض لكل زوجة من الزوجات بيتها اخلاص

( أي ذلك أقرب أال حيزن، إذا مل جيمع 51قوله تعاىل :﴿ َذلَِك َأْدَنى َأْن َتَقرَّ َأْعُينُُهنَّ ﴾)األحزاب: 

 .(1) إحداهن مع األخرى، ويعاين األثرة وامليل

حيب    وقد يقال هنا: أليس يف هذا جورا عظيام عىل املرأة أن تكون يف بيت رجل وهو 

مبنية عىل إحصائيات   يأيت بدراسات  غريها، وقد يتحذلق مثل هذا بقصائد من اخليال، وقد 

 دقيقة، ولكن كل ذلك ال ينفع مع نظرة تبرص واحدة للواقع. 

فلو ترك األمر للحب وحده خلربت البيوت، فإن البيوت ال تقوم عىل احلب بقدر قيامها  

أن للرجل أوالدا من زوجته األوىل، ثم علق بغريها عىل الرمحة والشعور باملسؤولية، ولنتصور  

 
 .  14/218القرطبي:   (1)
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فتزوجها، وكان حبه هلا أكثر من حبه لألخرى، فنحن بي أمرين: إما أن نرشط عليه العدالة يف  

هذه الناحية، فبالتايل ال جيد أمامه حال إال تطليق زوجته األوىل حتى ال يأيت يوم القيامة وشقه  

مع مجيع حقوقها، فتنتفع ببقائها يف كنفه مع أوالدها، وال    مائل، أو أن حيتفظ بالزوجة األوىل

 حرج عليها من قلبه، فال أثر لذلك يف سلوكه معها. 

إذا عرفت كيف   لزوجه األوىل  ميله  يعود  فقد  التقلب،  بعد ذلك رسيع  القلب  إن  ثم 

خراب   ففيه  اخليال،  بأنواع  التحذلق  أما  وعقل،  وسكينة  هبدوء  اجلديد  الوضع  مع  تتعامل 

 لبيوت وترشيد األوالد، وإفساد املجتمع. ا

 النوع الثاين ـ امليل اجلنيس: 

اتفق الفقهاء عىل عدم اشرتاط القسمة يف املعارشة اجلنسية بي الزوجات ألن ذلك ال  

يكون إال عن شهوة وميل، وال سبيل إىل التسوية بينهن يف ذلك، فإن قلبه قد يميل إىل إحدامها 

ة:) ولو وطىء زوجته ومل يطأ األخرى، فليس بعاص، وال نعلم  دون األخرى، قال ابن قدام

خالفا بي أهل العلم يف أنه ال جتب التسوية بي النساء يف اجلامع، وهو مذهب مالك والشافعي،  

وذلك ألن اجلامع طريقة الشهوة وامليل وال سبيل إىل التسوية بينهن يف ذلك، فإن قلبه قد يميل  

 (1)إىل إحدامها دون األخرى

ومثل اجلامع املبارشة ونحوها، قال ابن قدامة: وال جتب التسوية بينهن يف االستمتاع بام  

،  (2) دون الفرج من القبل واللمس ونحومها ألنه إذا مل جتب التسوية يف اجلامع ففي دواعيه أوىل

اهلل   قول  ذلك  النِّ   تعاىلوالدليل عىل  َبْيَ  َتْعِدُلوا  َأْن  َتْستَطِيُعوا  َوَلْن   ﴿ َحَرْصُتْم ﴾:  َوَلْو   
ِ
  َساء

 (وقد فرست اآلية بأهنا يف احلب واجلامع.  129)النساء: 

 
 .  7/234املغني:   (1)

 .  7/234املغني:   (2)
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 :(1)واختلف الفقهاء يف كون العدل يف هذه الناحية مستحبا أم ال عىل قولي

األول  يستحب  القول  أنه  من    للزوج:  االستمتاعات  مجيع  زوجاته يف  بي  يسوي  أن 

وليحصنهن   ، ، ألنه أكمل يف العدل بينهن واإلمامية   الوطء والقبلة ونحومها، وهو قول اجلمهور 

فقد كان   ، ألنه أبلغ يف العدل، وهو من سنة النبي  ،عن االشتهاء للزنا وامليل إىل الفاحشة 

 .  (2) هن حتى يف القبل يقسم بينهن فيعدل، وأنه كان يسوي بي النبي 

الثاين  الناحية لطبيعته يف كل حال، إال إذا قصد اإلرضار  القول  : أن الزوج يرتك هذه 

ككفه عن وطئها مع ميل طبعه    -سواء ترضرت بالفعل أم ال    -بإحدى الزوجات بعدم الوطء  

ال حيل،  ألنه إرضار    ،فيجب عليه ترك الكف   ،إليها، وهو عندها لتتوفر لذته لزوجته األخرى

 وهو قول املالكية. 

 :  الرتجيح 

التي   نرى أن األرجح يف املسألة أن هذه الناحية من العرشة الزوجية من أهم احلقوق 

تلزم عن احلياة الزوجية، وللتقصري فيها خطره سواء من الناحية النفسية أو الناحية االجتامعية،  

بام قال املالكية برتك ذلك للطبع،  فلذلك ال نرى القول باالستحباب كافيا يف مثل هذا، فكيف 

بل إن الوجوب هو الذي يليق بمثل هذه املسائل لنفي الرضر الذي يلحق الزوجة نفسيا، وقد 

يلحق بعدها املجتمع، ألن الغالب عىل الكثري من الناس اآلن عدم اعتبار املستحب اكتفاء بفعل  

 الواجبات.  

 
نقل ابن عابدين عن بعض أهل العلم أن الزوج إن ترك الوطء لعدم الداعية واالنتشار عذر ، وإن تركه       (1)

 مع الداعية إليه لكن داعيته إىل الرضة أقوى فهو مما يدخل حتت قدرته.  

 ، ومل أجد خترجيه.  7/235ذكره يف املغني:   (2)
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يف حق زوجاته مجيعا، وما ال يتم    ولذلك نرى وجوب رعاية الزوج ملثل هذه الناحية

الواجب إال به فهو واجب، فيجب عليه لذلك إذا مل تتوفر داعية الطبع أن يوفرها، وإال كان 

 مقرصا يف حق زوجته إال إذا تساحمت لسبب من األسباب ككرب ومرض يف ذلك. 

صنة  أما داعية القول بالوجوب، فإنه يكفي أن نتصور بيتا فيه رضتان مثال إحدامها حم

واألخرى جتد الرغبة، ولكنه حيول بينها وبي حتقيقها طبع الزوج، فكيف يكون حال مثل هذا 

البيت ؟وكيف يكون حال الزوجة؟ وهل هي زوجة، أم معلقة؟ وهل يكفي للوفاء بحقوق  

 الزوجية أن ينفق عليها؟

التحصي، والوفاء بحق   التامة، بل يكفي حصول  التسوية  ولكن مع ذلك ال تشرتط 

 الرغبة، وللمسألة مزيد تفصيل يف الفصل اخلاص باملعارش اجلنسية. 

 النوع الثالث ـ امليل يف النفقة: 

  ، اختلف الفقهاء فيام لو قام الزوج بالواجب من النفقة والكسوة لكل واحدة من زوجاته

أم جيب عليه أن يسوي بينهن   ،هل جيوز له بعد ذلك أن يفضل إحداهن عن األخرى يف ذلك

 يف العطاء فيام زاد عىل الواجب كام وجبت عليه التسوية يف أصل الواجب عىل قولي: 

فال حرج عليه أن    ، : أن الزوج إن أقام لكل واحدة من زوجاته ما جيب هلا القول األول 

واحلنابلة، وهو األظهر عند املالكية، بل    فعيةام شاء، وهو قول الشا يوسع عىل من شاء منهن ب

نص الباجي عىل أن هذا اإليثار واجب، فليس لألخرى االعرتاض فيه، وال للزوج االمتناع 

ألن ذلك بحسب ما تستحقه كل واحدة منهام ألن لكل واحدة   (1)منه ولو امتنع احلكم به عليه

 ومجاهلا وشباهبا وسامحتها.  ها ومسكن مثلها عىل قدر رشف منهام نفقة مثلها ومؤنة مثلها 

 
 .  3/353املنتقى:   (1)
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ويف العتبية ومن رواية ابن القاسم عن مالك أن ذلك له، فهذا الرضب من اإليثار ليس  

 .(1) ملن وفيت حقها أن متنع الزيادة لرضهتا ال جيرب عليه الزوج وإنام له فعله إذا شاء

فقة والكسوة إذا كن معتدالت احلال وال  قال القرطبي:) قال مالك: ويعدل بينهن يف الن

 (2)يلزم ذلك يف املختلفات املناصب)وأجاز مالك أن يفضل إحدامها يف الكسوة

ونقل ابن قدامة عن أمحد يف الرجل له امرأتان قال: له أن يفضل إحدامها عىل األخرى  

كفاية األخرى  كانت  إذا  والكسوة  والشهوات  النفقة  من    ، يف  أرفع  هلذه  هذه ويشرتي  ثوب 

فلو وجب مل يمكنه القيام به إال    ، وهذا ألن التسوية يف هذا كله تشق  ، وتكون تلك يف كفاية

وجوبه   ،بحرج بي    ، فسقط  الرجل  يسوي  أن  األوىل  إن  قالوا:  لكنهم  الوطء،  يف  كالتسوية 

 .(3) وعلل بعضهم ذلك بأنه للخروج من خالف من أوجبه  ،زوجاته يف ذلك 

الثاين  الز: جيب  القول  التسوية بي  الزوج  النفقة، وهو قول للحنفية  وجات عىل   (4)يف 

، وقال ابن نافع: جيب أن يعدل الزوج بي زوجاته فيام يعطي  (5)وقول للحنابلة، وكذا الكسوة

بي   التسوية  وجوب  عىل  احلنفية  ونص  هلا،  جيب  ما  منهن  واحدة  لكل  إقامته  بعد  ماله  من 

أما عىل قول من يرى    ،رى أن النفقة تقدر بحسب حال الزوجالزوجات يف النفقة عىل قول من ي

 
 .  3/353املنتقى:   (1)

 .  14/217لقرطبي:ا   (2)

 .  7/232املغني:   (3)

نص عليه الكاساين يف البدائع، عىل أنه جيب عليه التسوية بي احلرتي أو األمتي يف املأكول ، واملرشوب    (4)

، وامللبوس ، والسكنى ، والبيتوتة، ومثله يف الغاية: اتفقوا عىل التسوية يف النفقة ،وقد رد عىل هذا ابن نجيم،  

يف النفقة فالتسوية فيها واجبة أيضا، وأما عىل قول  واحلق أنه عىل قول من اعترب حال الرجل وحده    «بقوله:

املفتى به من اعتبار حاهلام فل،ا ألن إحدامها قد تكون غنية ، واألخرى فقرية فال يلزمه التسوية بينهام مطلقا يف  

 .  3/236البحر الرائق: »النفقة 

 .  5/482الفتاوى الكربى:   (5)
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فال جتب التسوية بي الزوجات    ، أن النفقة تقدر بحسب حاهلام فال جتب التسوية وهو املفتى به

 .(1) يف النفقة ألن إحدامها قد تكون غنية واألخرى فقرية

 :  الرتجيح 

وجوب العدل يف هذه الناحية،  ـ  حسبام ذكرنا يف فصل النفقة  ـ  نرى أن األرجح يف املسألة  

بل إن العدل ال يتجىل يف يشء كام يتجىل فيها، فكيف يستقيم رشعا أو عقال أن يتزوج رجل  

امرأتي إحدامها يلبسها احلرير ويطعمها اخلمري، واألخرى يكسوها الوبر ويطعمها الشعري، ثم  

ن مربره يف هذا اجلور العظيم، وهذه القسمة الظيزى أن يعترب مع ذلك عادال بي زوجاته، أل

األوىل كانت غنية ميسورة، واألخرى كانت فقرية مسكينة،وكأن الغنى كتب عىل األوىل يف بيت  

 والدها وزوجها، وأن الفقر قد نحت يف جبي الثانية حيثام حلت حيل معها الفقر. 

ا؟ وليشتط بنا اخليال، لنرى  فأي عقل أو رشع يقر هذا؟ وهل هناك جور أعظم من هذ

النساء ما شئن من زينة، كيف يكون حال   املرأتي جتتمعان يف وليمة من الوالئم حيث تربز 

 الزوجتي؟ وبامذا تشعر الزوجة الثانية؟ وماذا يقول الناس؟ 

إىل   أقرب  أنه  وعىل  القول،  هذا  عدم صحة  عىل  للداللة  كاف  وحده  هذا  تصور  إن 

 . لألعراف عىل حساب الرشيعة، ألن السنة وردت بخالف ذلكاالعتبار املبالغ فيه 

 النوع الرابع ـ امليل يف املبيت: 

وهو أن يؤثر إحدى زوجاته بنفسه بأن يبيت عند إحدامها وال يبيت عند األخرى أو  

يكون مبيته عند إحدامها أكثر، فهذا النوع من التفضيل وامليل ال حيل للزوج فعله إال بإذن املؤثر  

إن فعله كان هلا حق االعرتاض فيه واالستعداء عليه، ويتعلق هبذا النوع من امليل املسألتي  هلا، ف

 التاليتي: 

 تنازل الزوجة عن حقها يف القسمة: 

 
 .  3/236البحر الرائق:   (1)
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اتفق الفقهاء عىل أنه للمرأة أن هتب حقها من القسمة لزوجها، أو لبعض رضائرها، أو  

مراعاة حلقه يف االستمتاع هبا، وال عربة بإباء  هلن مجيعا، ولكن ذلك يتوقف عىل رىض الزوج، 

املزامحة   الزوج يف االستمتاع هبا ثابت يف كل وقت، فإذا زالت  اهلبة، ألن حق  قبول  املوهوبة 

 هببتها، ثبت حقه يف االستمتاع هبا. 

مع عدم   املرأة  للرجل  تكون  فقد  الطالق،  تضييق مسالك  الترشيع  هذا  مقاصد  ومن 

ته لذلك عىل العدل بينها وبي غريها، فهو بي أمرين إما أن يطلق، ويف  رغبته فيها، وعدم قدر 

ذلك من املفاسد ما فيه، وإما أن يمسكها، ولكنه يترضر بعدم العدل، فجاء الرشع هبذا احلل  

الوسط الذي هو جعل اخليار للمرأة إما أن تصرب عىل األثرة، بأن هتب بعض حقها لزوجها أو  

 أن ختتار الفراق. 

احلل الواقعي أفضل احللول، فقد تكون املرأة كبرية أو ال حاجة هلا يف زوجها، وهلا  وهذا  

يف   حقها  يف  التقصري  مع  زوجها  كنف  يف  تبقى  بأن  فرتىض  مصلحتهم،  عىل  حترص  أوالد 

البيتوتة، أما أي حل خالف ذلك، فهو إما خيال يطري يف األبراج العاجية، أو ترشيع هتدم به  

 وت. األرس وتقوض به البي 

وقد جاءت لترشيع هذا احلكم ألمهيته آية خاصة، قال تعاىل: ﴿ َوإِْن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمْن  

َوُأْحرِضَ  َخرْيٌ  ْلُح  َوالصُّ ُصْلًحا  َبْينَُهاَم  ُيْصلَِحا  َأْن  َعَلْيِهاَم  ُجنَاَح  َفاَل  إِْعَراًضا  َأْو  ُنُشوًزا  ْت  َبْعلَِها 

ِسُنوا  حَّ َوإِْن حُتْ (، فهذه اآلية  128َوَتتَُّقوا َفإِنَّ اهللََّ َكاَن باَِم َتْعَمُلوَن َخبِرًيا﴾)النساء:  اأْلَنُفُس الشُّ

نص يف حل مثل هذا املشكل حال خيدم اجلميع، وحيفظ مجيع املصالح، يقول سيد قطب:) فإذا 

وهو أبغض احلالل إىل اهلل    - خشيت املرأة أن تصبح جمفوة ؛ وأن تؤدي هذه اجلفوة إىل الطالق  

أو إىل اإلعراض، الذي يرتكها كاملعلقة، ال هي زوجة وال هي مطلقة، فليس هنالك حرج   -

عليها وال عىل زوجها، أن تتنازل له عن يشء من فرائضها املالية أو فرائضها احليوية،كأن ترتك 

له زوجة   إن كانت  وليلتها،  له قسمتها  ترتك  أن  أو  الواجبة عليه،  نفقتها  أو كال من  له جزءا 
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يؤثرها، وكانت هي قد فقدت حيويتها للعرشة الزوجية أو جاذبيتها..هذا كله إذا رأت  أخرى 

 (1)أن ذلك خري هلا وأكرم من طالقها  - بكامل اختيارها وتقديرها جلميع ظروفها  - هي 

فيصري   ليلتها جلميع رضائرها،  أن هتب  القسمة  يف  حقها  عن  املرأة  تنازل  ومن صور 

وجود الواهبة، أما إن وهبت ليلتها للزوج، فله احلق يف جعلها   القسم بينهن عىل اعتبار عدم 

ولكن  بعض،  من  أكثر  فيها  لبعضهن  جيعل  أن  أو  للجميع،  جعلها  وله  نسائه،  من  شاء  ملن 

  ، الشافعية نصوا عىل أنه ليس للزوج أن جيعل الليلة املوهوبة له حيث شاء من بقية الزوجات

خيصص وال  بينهن  يسوي  التخصيص    ،بل  واحلقدألن  الوحشة  الواهبة    ،يورث  فتجعل 

  ، كاملعدومة، ونصوا كذلك عىل أن إحدى الزوجات لو وهبت ليلتها للزوج ولبعض الزوجات 

كام لو وهب شخص عينا جلامعة، وما قالوه    ،فإن حقها يقسم عىل الرءوس  ، أو له وللجميع

 أوفق باملقاصد الرشعية، وأحوط من حيث العدل من قول اجلمهور. 

وع الواهبة يف ليلتها، ألهنا هبة مل تقبض، وليس هلا طلب قضاء ما مىض، ألنه  ويصح رج 

بمنزلة املقبوض، ولو رجعت يف بعض الليلة التي وهبتها وجب عىل الزوج أن ينتقل إليها، إال  

 إذا مل يعلم حتى أتم الليلة، فال يقيض هلا شيئا، ألن التفريط بسببها.

اص مستندا إىل اآلية السابقة: )وعموم اآلية يقتيض  أما ما يتصالح عليه، فقد قال اجلص

جواز اصطالحهام عىل ترك املهر والنفقة والقسم وسائر ما جيب هلا بحق الزوجية، إال أنه إنام 

جيوز هلا إسقاط ما وجب من النفقة للاميض، فأما املستقبل فال تصح الرباءة منه، وكذلك لو  

ا املطالبة بحقها منه، وإنام جيوز بطيب نفسها برتك أبرأت من الوطء مل يصح إبراؤها وكان هل

 (2) املطالبة بالنفقة وبالكون عندها، فأما أن تسقط ذلك يف املستقبل بالرباءة منه فال( 

 طلب التنازل عن القسمة بعوض: 

 
 .  2/769يف ظالل القرآن:   (1)

 .  399/ 2أحكام القرآن للجصاص:    (2)
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اختلف الفقهاء يف أخذ الزوجة املتنازلة عن قسمها عوضا عىل ذلك من أجل تنازهلا عىل  

 قولي: 

فإن أخذت لزمها رده    ، ال من الزوج وال من الرضائر  ،أنه ال جيوز هلا ذلك  : ول القول األ 

 واستحقت القضاء، وهو قول اجلمهور، ومن األدلة عىل ذلك:  

 أن العوض مل يسلم هلا.   .1

أن حقها يف كون الزوج عندها، وهو ليس بامل، فال جيوز مقابلته بامل، فإذا أخذت عليه   .2

 ماال، لزمها رده، ووجب عليه قضاء ما غاب عنها  

 أن مقام الزوج عندها ليس بمنفعة ملكتها.   .3

للحنابلة،  : أنه جيوز ذلك إذا تراىض عليه الطرفان، وهو قول املالكية، وقول  القول الثاين 

فقالوا: جاز للزوج إيثار إحدى الرضتي    ، فقد ذهب املالكية إىل أن أخذ العوض عىل ذلك جائز 

بل    ،أو ال   ، سواء كان ذلك بيشء تأخذه منه أو من رضهتا أو من غريمها   ، عىل األخرى برضاها 

منها بعوض  ،رضيت جمانا  يومها  الرضة رشاء  أو  للزوج  بام اشرتت  ،وجاز  الرضة    ، وختتص 

بل هذا  ، : وتسمية هذا رشاء مساحمةبقولهوعقب الدسوقي  ،خيص الزوج من شاء بام اشرتىو

، وقال ابن تيمية:)قياس املذهب جواز أخذ (1)املبيع ال بد أن يكون متموال  إسقاط حق ألن

  (2) العوض عن سائر حقوقها من القسم وغريه ووقع يف كالم القايض ما يقتيض جوازه 

 :  الرتجيح 

األرجح يف املسألة هو اجلواز مطلقا بعض وغري عوض، وأن قياس مثل هذا  نرى أن  

التي ختتلف جذريا عن أنواع  الزوجية أحكامها اخلاصة  البيع ونحوه ال يصح، فللحياة  عىل 

 
 .  2/341حاشية الدسوقي:    (1)

 .  5/483الفتاوى الكربى:   (2)
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املعاوضات، فمبنى احلياة الزوجية عل املعارشة باملعروف بخالف مبنى احلياة االقتصادية التي  

 لتحديد. تراعي الضبط والتدقيق وا

بل نرى مثل هذا الترصف مما قد يضفي نوعا من العرشة باملعروف بي الزوجات، وهي  

مقصودة رشعا، وهلذا يمكن إلحدى الزوجات مثال يف حال مرضها أو حيضها أن تتنازل عن 

 ليلتها بام تشاء من حظوظ نفسها سواء كان ذلك من زوجها أومن رضائرها. 

علامؤنا: ويف هذا أن أنواع الصلح كلها مباحة يف هذه النازلة بأن  قال القرطبي:) قال  

أو تعطى هي عىل أن يؤثر الزوج، أو عىل أن يؤثر ويتمسك ،يعطى الزوج عىل أن تصرب هي

بالعصمة، أو يقع الصلح عىل الصرب واألثرة عطاء فهذا كله مباح، وقد جيوز أن تصالح إحداهن 

   (1 ) فعل أزواج النبي صاحبتها عن يومها بيشء تعطيها كام

أما إذا كان املعوض عليه هو الرجل، وكان الطلب فاسدا، بأن جعلت له إحدى زوجاته  

مثال جعال عىل أن يزيدها يف القسم يوما، ففعل، فإن ذلك ال جيوز بال شك، بل هي رشوة،  

يف احلكم    ومقتضاها حرام، ألهنا تستلزم امليل املحرم، قال الرسخيس:) وهذا بمنزلة الرشوة 

وكذلك لو حطت له شيئا    ، فلهذا تسرتد ما أعطت وعليه التسوية يف القسم  ، وهو من السحت

  (2) من املهر عىل هذا الرشط 

 ـ أحوال الزوجي يف القسمة    ثالثا

 ويتعلق هبذا مسائل كثرية، منها:

 حق املريضة يف القسمة : 

 
 .  5/405القرطبي:   (1)

 .  5/221املبسوط:   (2)
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عىل  الفقهاء  امل   اتفق  للزوجات  القسمة  يف  يعترب  ال  يقسم  أنه  فلذلك  والصحة،  رض 

للمريضة ولو كان مرضها تناسليا، ويقسم للحائض، والنفساء، واملحرمة، والصغرية املمكن 

اإليواء   القسمة  من  القصد  بسواء، ألن  سواء  الطاهرة  البالغة  للصحيحة  يقسم  كام  وطؤها، 

ال خياف  والسكن واألنس، وهو حاصل هلن، بل جيب عليه القسمة بالعدل ولو للمجنونة التي  

منها فإن خاف منها، ال يقسم هلا، ألنه ال يأمنها عىل نفسه، وال حيصل هلا أنس به وال حيصل له  

أنس هبا، قال الرسخيس:) املسلمة والكافرة واملراهقة واملجنونة والبالغة يف استحقاق القسم  

أن   ينبغي  فال  بالنكاح  الثابت  احلل  احلق وهو  هذا  بينهن يف سبب  للمساواة  عند  سواء  يقيم 

  (1)إال أن تأذن له فيه(  ،إحداهن أكثر مما يقيم عند األخرى

 حق الناشز يف القسمة:  

الفقهاء عىل  ثم جاء    اتفق  القسمة فلو قسم إلحدى زوجتيه،  الناشز ال حق هلا يف  أن 

القسمة. فإن عادت بعد ذلك إىل   للثانية، فمنعته من معارشهتا، فإنه يسقط حقها من  ليقسم 

 ، استأنف القسم بينهام، ومل يقض للناشز، ألهنا أسقطت حق نفسها.  املطاوعة

يقيم عند   لزمه أن  أربع نسوة، فأقام عند ثالث منهن ثالثي ليلة،  له  وكذلك إن كان 

الرابعة عرشا، لتساوهين، فإن نشزت إحداهن عليه، وظلم واحدة فلم يقسم هلا، وأقام عند  

شز، وأراد القضاء للمظلومة، فإنه يقسم هلا ثالثا، وللناشز  االثنتي ثالثي ليلة، ثم أطاعته النا 

ليلة مخسة أدوار، فيكمل للمظلومة مخس عرشة ليلة، وحيصل للناشز مخس، ثم يستأنف القسم  

 بي اجلميع. 

وإن كان له ثالث نسوة، فقسم بي اثنتي ثالثي ليلة، وظلم الثالثة، ثم تزوج جديدة،  

إنه خيص اجلديدة بسبع إن كانت بكرا، وثالث إن كانت ثيبا حلق ثم أراد أن يقيض للمظلومة، ف

 
 .  5/218املبسوط:   (1)
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العقد، ثم يقسم، بينها وبي املظلومة مخسة أدوار، عىل ما تقدم للمظلومة من كل دور ثالثا،  

 وواحدة للجديدة. 

 حق البعيدة يف القسمة : 

زوجتان يف بلدين،  أنه ال يسقط حق البعيدة يف القسمة، فلو كان له    اتفق الفقهاء عىل 

حقهام عنه بذلك، وهو خمري يف ذلك   فعليه العدل بينهام، ألنه اختار املباعدة بينهام، فال يسقط 

بي أن يميض إىل الغائبة يف أيامها، وإما أن يقدمها إليه، وجيمع بينهام يف بلد واحد، فإذا امتنعت  

أ له  لنشوزها، وجيوز  ذلك سقط حقها  قدرهتا عىل  مع  القدوم  بلدهيام،  من  بينهام يف  يقسم  ن 

فيجعل املدة بحسب إمكانه، كشهر وشهر، أو أكثر، أو أقل، عىل حسب ما يمكنه، وعىل حسب  

 تقارب البلدين وتباعدمها. 

 حق املسافرة يف القسمة: 

نص الفقهاء القائلون بوجوب قضاء حق املبيت، وهم الشافعية واحلنابلة، عىل أن حكم  

 سافرت بعد رجوعها يتوقف عىل حسب إذنه وحاجتها كام ييل: القضاء للزوجة إن 

ألن القسم لألنس وقد    ،إن سافرت بغري إذنه حلاجتها أو حاجته أو لغري ذلك فال قسم هلا  .1

 امتنع بسبب من جهتها فسقط حقها يف القسمة. 

ا  إن سافرت بإذنه لغرضه أو حاجته فإنه يقيض هلا ما فاهتا بحسب ما أقام عند رضهتا، ألهن .2

 فهي كمن عنده ويف قبضته وهو املانع نفسه بإرساهلا. ، سافرت بإذنه ولغرضه

سافرت بإذنه لغرضها أو حاجتها ال يقيض هلا عند احلنابلة ويف اجلديد عند الشافعية،    أما إن .3

 وإذنه هلا بالسفر رافع لإلثم خاصة.   ،ألهنا فوتت حقه يف االستمتاع هبا ومل تكن يف قبضته

حلاجة   .4 سافرت  الزوج    - ثالث  إن  وغري  نفسها   - غريها  كحاجة  يكن    ، فهو  مل  إذا  وهذا 

 وإال فيلحق بخروجها حلاجته بإذنه. ، خروجها بسؤال الزوج هلا فيه

 إن سافرت وحدها بإذنه حلاجتهام معا مل يسقط حقها كام قال بعض الشافعية.  .5
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 لفصل. وللمسألة تفصيلها اخلاص بلزوم القضاء وعدمه يف املبحث األخري من هذا ا

 حق املرأة اجلديدة يف القسمة : 

اختلف الفقهاء يف حكم املدة التي يقيم فيها الرجل مع زوجته اجلديدة قبل أن يستأنف  

 عىل قولي:  (1)الدور

: ال جيوز أن خيص اجلديدة بأكثر من حقها، فال فضل للجديدة يف القسمة،  القول األول 

واحلنفية، ألنه فضلها بمدة، فوجب  محاد احلكم و  فإن أقام عندها شيئا قضاه للباقيات، وهو قول 

قضاؤها، كام لو أقام عند الثيب سبعا، واستدلوا عىل ذلك بام ورد من األمر بالعدل بي الزوجات من  

أما النصوص اخلاصة، فقد أوهلا الطحاوي كام ييل، قال:) فإن قيل:ما معنى قول    نصوص عامة، 

هلا دون سائر   الثالث حقا  لو كانت  بالثالث عليهن مجيعا ألنه  أدور  قيل هلم حيتمل:  أدور؟ 

النساء لكان إذا أقام عندها سبعا كانت ثالث حمسوبة عليها، ولوجب أن يكون لسائر النساء  

ن الذي للنساء إذا أقام عندها سبعا سبعا لكل واحدة منهن، كان كذلك إذا أربع أربع فلام كا 

هو النظر الصحيح مع استقامة تأويل هذه   ا أقام عندها ثالثا لكل واحدة منهن ثالث ثالث هذ

 ) (2) اآلثار عليه، وهو قول أيب حنيفة أيب يوسف وحممد رمحة اهلل عليهم أمجعي

 
نص الفقهاء عىل أنه يكره أن يزف إليه امرأتان يف ليلة واحدة، أو يف مدة حق عقد إحدامها، ألنه ال يمكنه      (1)

أن يوفيهام حقهام، فإن فعل، فأدخلت إحدامها قبل األخرى، بدأ هبا، فوفاها حقها، ثم عاد فوىف الثانية، ثم ابتدأ 

لألوىل، ثم قىض حق الثانية. وإن أدخلتا عليه مجيعا يف    القسم، فإن زفت الثانية يف أثناء مدة حق العقد، أمته

 .  7/241مكان واحد، أقرع بينهام، وقدم من خرجت هلا القرعة منهام، ثم وىف األخرى بعدها، املغني:

 .  3/29رشح معاين اآلثار:   (2)
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البداءة باجلديدة  وقد فرس ابن نجيم بعد إيراده أل حاديث الباب:) فاملراد التفضيل يف 

دون الزيادة، وال شك أن األحاديث حمتملة، فلم تكن قطعية الداللة، فوجب تقديم الدليل  

 ( 1) واألحاديث املطلقة وحينئذ فال معنى لرتدده( ، القطعي

وهو قول  : أن له أن يقيم مدة مع زوجته اجلديدة قبل أن يستأنف القسمة،  القول الثاين 

 اجلمهور، وقد اختلفوا يف تعيي املدة عىل الرأيي التاليي: 

األول  ليلتي، وقد  الرأي  للبكر ثالثا وللثيب  أن  روي عن سعيد بن املسيب واحلسن  : 

روي عنه    وخالس بن عمرو، ونافع موىل ابن عمر، وبنحوه قال األوزاعي، واستدلوا عىل ذلك بام 

   )أنه قال: للبكر ثالث، وللثيب    وبام روي عن أنس بن مالك  ،(2)  أنه قال :)للبكر ثالث

 .(3)ليلتان، وري مثله عن احلسن البرصي وسعيد بن املسيب

: أن عليه أن يقيم عندها سبع ليال إن كانت بكرا، وثالثا إن كانت ثيبا، دون  الرأي الثاين 

فإنه يقيمها عندها، ويقيض  أن يقيض ذلك للباقيات، إال أن تشاء الثيب أن يقيم عندها سبعا،  

  وبه قال الشعبي والنخعي ومالك والشافعي  ، اجلميع للباقيات، وقد روي هذا القول عن أنس

 وإسحاق وأبو عبيد، وابن املنذر، واستدلوا عىل ذلك بام ييل:  

البكر عىل الثيب، أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج    عن أنس .1 قال: من السنة إذا تزوج 

الثيب، أقام عندها ثالثا، ثم قسم. قال أبو قالبة: لو شئت لقلت: أن أنسا رفعه إىل النبي  

 (4). 

ملا تزوج أم سلمة، أقام عندها ثالثا، وقال: ليس بك عىل   عن أم سلمة، أن رسول اهلل   .2

 
 .  3/236البحر الرائق:    (1)

 .  6/237، انظر: مصنف عبد الرزاق:9/213قال ابن حزم: هذا مرسل وال حجة فيه، املحىل:    (2)

 .  3/236، مصنف عبد الرزاق: 9/213املحىل:    (3)

 .  17/246انظر: التمهيد:   (4)
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ن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، ويف لفظ: )وإن شئت  أهلك هوان، إ

وللثيب   سبع،  للبكر  به،  حاسبتك  ثم  زدتك،  شئت  )وإن  لفظ:  ويف  درت(.  ثم  ثلثت 

ثالث(، ويف لفظ للدارقطني: )إن شئت أقمت عندك ثالثا خالصة لك، وإن شئت سبعت  

رفوعة يف هذا الباب عىل ما  ، قال ابن عبد الرب:)األحاديث امل (1)  لك، ثم سبعت لنسائي( 

 ( 2)  قلناه، وليس مع من خالفنا حديث مرفوع، واحلجة مع من أدىل بالسنة(

وعامد القسمة الليل، ولذلك له اخلروج هنارا ملعاشه، وقضاء حقوق الناس، وإن تعذر  

عليه املقام عندها ليال، أو ترك ذلك لغري عذر، قضاه هلا، وله اخلروج لصالة اجلامعة، فإن النبي  

    مل يكن يرتك اجلامعة لذلك، وخيرج ملا ال بد له منه، فإن أطال قضاه، وإن كان يسريا فال

 ء عليه.  قضا 

 :  الرتجيح 

القسمة   يف  الرتخيص  من  النصوص  به  ما رصحت  هو  املسألة  يف  األرجح  أن  نرى 

عىل  جور  أي  ذلك  يف  وليس  اجلديدة،  احلياة  مع  تتأقلم  وحتى  ملشاعرها،  رعاية  للجديدة 

األخريات ألن العدل واجلور بتقدير الرشع ال بتقديرنا، وقد اشتد ابن حزم عىل احلنفية القائلي  

وللثيب    ،دم التحديد للجديدة، فقال:)الذي قال هذا القول هو الذي حكم للبكر بسبع زائدةبع

بأن   ، لقول له آخر ما دام يمكن استعامهلا مجيعا   وال حيل ألحد أن يرتك قوال له    ، بثالث زائدة

ومن تعدى هذا فهو عاص هلل عز    ، أو بأن يستثني بعضها من بعض  ، يضم بعضها إىل بعض

   (3 )ه وجل ولرسول

 
احلاكم:2/1083مسلم:     (1) الدارمي:  19/ 4،  البيهقي:  2/194،  املوطأ:  7/300،  مسند  2/530،   ،

 .  261الشافعي: 

 .  17/246التمهيد:   (2)

 .  9/215املحىل:    (3)
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وقد ذكر ابن العريب احلكمة من هذا التقسيم للجديدة، والتفريق بي البكر والثيب يف  

ذلك، فقال:) هذا ال يقتضيه قياس إذ ال نظري له يشبه به وال أصل يرجع إليه، والعلامء يقولون:  

ذة،  حكمة ذلك النظر إىل حتصيل األلفة واملؤانسة، وأن يستويف الزوج لذته فإن لكل جديد ل

وملا كانت البكر حديثة عهد بالرجل وحديثة باالستصعاب والنفار ال تلي إال بجهد، رشعت  

هلا الزيادة عىل الثيب، ألنه ينفي نفارها ويسكن روعها، بخالف الثيب فإهنا مارست الرجال،  

 ( 1) فإنام حيتاج مع هذا احلدث دون ما حتتاج إليه البكر 

عىل  يتوقف  احلق ال  هذا  أن  نرى  وقد    بل  مطلق،  هو حق  بل  هلا رضات،  التي  املرأة 

 اختلف الفقهاء يف هذا عىل قولي: 

: أنه حق للمرأة مطلقا، قال ابن عرب الرب: مجهور العلامء عىل أن ذلك حق  القول األول 

للمرأة بسبب الزفاف سواء كان عنده زوجه أم ال لعموم احلديث إذا تزوج البكر أقام عندها 

ب أقام عندها ثالثا مل خيص من مل يكن له زوجه، قال النووي:) واألول  سبعا وإذا تزوج الثي

 ( 2) (أقوى، وهو املختار لعموم احلديث

الثاين  : أنه خمتص بمن له نساء أخريات، وهو قول بعض املحدثي، وقد رجح  القول 

مؤنس  القايض هذا القول وبه جزم البغوى، ألن من ال زوجة له فهو مقيم مع هذه كل دهره  

به بال قاطع بخالف م متمتع هبا مستمتعة  للجديدة   ن هلا  األيام  فله جعلت هذه  له زوجات 

تأنيسا هلا متصال لتستقر عرشهتا له وتذهب حشمتها ووحشتها منه ويقىض كل واحد منهام لذته  

 من صاحبه وال ينقطع بالدوران عىل غريها. 

   ـ أحوال الزوج يف القسمة   رابعا

 
 .  3/176عون املعبود:   (1)

 .  45/ 10رشح النووي عىل مسلم:   (2)
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  ، القسم للزوجات مستحق عىل كل زوج بدون تفريق بي حر وعبد  نص الفقهاء عىل أن

ومريض الوطء، وعاقل    ،وفحل وخيص وجمبوب   ، وصحيح  يمكنه يف  ومميز  وبالغ ومراهق 

 وجمنون يؤمن من رضره، ويف بعض هؤالء تفاصيل خاصة نوردها فيام ييل: 

 قسمة الصبي: 

الفقهاء عىل أن الزوج الصبي يمكنه الوطء يستحق عليه    املراهق أو املميز الذي  نص 

وعىل وليه    ،وحقوق العباد تتوجه عىل الصبي عند تقرر السبب   ،ألنه حلق الزوجات   ، القسم

 واإلثم عىل الويل إن مل يطف به عليهن أو جار الصبي أو قرص وعلم بذلك.   ،إطافته عىل زوجاته

 قسمة املريض : 

اتفق الفقهاء عىل وجوب القسمة بي الزوجات من غري مراعاة يف ذلك لصحة الزوج  

وجوب القسم  بأن أو الزوجة فيقسم املريض واملجبوب والعني واخلنثى، واستدلوا عىل ذلك 

 والعدل للصحبة واملؤانسة دون املجامعة، وحال هؤالء يف هذا كحال الرجل العادي. 

 املريض الطواف بنفسه عىل زوجاته عىل األقوال التالية: واختلفوا فيام لو شق عىل 

  : إذا كان ال يقدر عىل التحول إىل بيت األخرى، فإنه يمكث عندها حتى القول األول 

 إذا صح ذهب عند األخرى بقدر ما أقام عند األوىل مريضا، وهو قول احلنفية. 

مرضه أقام عند من    ة شد: إذا مل يستطع الزوج الطواف بنفسه عىل زوجاته لالقول الثاين 

ثم إذا صح   ، ال مليله إليها فتمتنع اإلقامة عندها   ، أي لرفقها به يف متريضه  ، شاء اإلقامة عندها 

 ابتدأ القسم، وهو قول املالكية. 

الثالث  لزمه  القول  أو غريها  بقرعة  نسوته  بعض  عند  بات  من  عنينا وجمبوبا    -:  ولو 

 الشافعية، ومن األدلة عىل ذلك:   لقواملبيت عند من بقي منهن، وهو   - ومريضا 

قوله   .1 فلمعموم  امرأتان  الرجل  عند  كان  إذا  وشقه    :)  القيامة  يوم  جاء  بينهام  يعدل 
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  (1) (ساقط

 كان يقسم بي نسائه ويطاف به عليهن يف مرضه.  أنه  .2

 أن العذر واملرض ال يسقط القسم.  .3

  ، أزواجه أن يكون عند إحداهن: إن شق عىل الزوج املريض القسم استأذن  القول الرابع 

فإن مل يأذن له أن يقيم عند إحداهن أقام عند من تعينها القرعة أو اعتزهلن مجيعا إن أحب ذلك 

 تعديال بينهن. 

 :  الرتجيح 

 نرى أن األرجح يف املسألة إمكانية األخذ باحللول التالية عىل الرتتيب: 

 ة إحدى زوجاته. أن خيصص بيتا خاصا إن أمكنه، بحيث تبيت عنده كل ليل .1

 أن يستأذن زوجاته يف املقام عند إحداهن لتمريضه، وملشقة االنتقال من بيت إىل بيت.  .2

الصحية   .3 حالته  أن  أو  خاصة،  رعاية  إىل  حيتاج  مرضه  وكان  ذلك،  يف  له  يأذن  مل  إن 

تستدعي وجوده مع امرأة بعينها، فإن له أن يقيم عندها هلذه الرضورة، وال نرى أن  

لنسائه، ألن البيتوتة حال املرض ال تشبه البيتوتة يف الصحة، فلذلك  يقيض بعد ذلك  

 تترضر من مرضته بذهاب حقها من القسمة. 

 قسمة املجنون: 

لكن    ، ألنه غري مكلف  ، ذهب الفقهاء إىل أن املجنون الذي أطبق جنونه ال قسم عليه

 ل التايل:  عىل التفصي   ،وليه  - يف اجلملة   - القسم املستحق عليه لزوجاته يطالب به  

األول  زوجاتهالقول  أو  زوجتيه  عىل  إطافته  املجنون  ويل  عىل  جيب  عليه    ، :  جيب  كام 

ألنه من األمور البدنية التي يتوىل استيفاءها له أو التمكي حتى تستوىف منه    ،نفقتهن وكسوهتن

 وهو قول املالكية.  ، فهو من باب خطاب الوضع ،كالقصاص

 
 سبق خترجيه.     (1)
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إال إن   ، أمن منه الرضر أم ال ،واف باملجنون عىل زوجاته ال يلزم الويل الط  : القول الثاين 

وذلك إذا    ، طولب بقضاء قسم وقع منه فيلزمه الطواف به عليهن قضاء حلقهن كقضاء الدين

يلزمه ذلك  ، أمن رضره إفاقته لت  ، فإن مل يطالب فال  التأخري إىل  ويلزم    ، املؤانسة   تم ألن هلن 

فإن رضه اجلامع وجب عىل   ، أو مال إليه  ، الويل الطواف به إن كان اجلامع ينفعه بقول أهل اخلربة

فأيام اجلنون كالغيبة فتطرح ويقسم أيام    ، فإن تقطع اجلنون وانضبط كيوم ويوم  ، وليه منعه منه

األخرى قىض ما وأفاق يف نوبة    حدة وإن مل ينضبط جنونه وأباته الويل يف اجلنون مع وا  ،إفاقته

 جرى يف اجلنون لنقصه، هو قول الشافعية. 

الثالث    ، املجنون املأمون الذي له زوجتان فأكثر يطوف به وليه وجوبا عليهن  : القول 

  ، مأمون فال قسم عليه ألنه ال حيصل منه أنس هلن   فإن خيف منه لكونه غري ،حلصول األنس به 

  ، ثم أفاق الزوج من جنونه قىض للمظلومة ما فاهتا استدراكا لظالمته   لقسم فإن مل يعدل الويل يف ا

 ألنه حق ثبت يف ذمته فلزمه إيفاؤه حال اإلفاقة كاملال، وهو قول احلنابلة. 

 :  الرتجيح 

نرى أن األرجح هو أن حكم ذلك خيتلف باختالف نوع اجلنون وحال املجنون، فمن  

أقرب إىل العقل، فيكون له بذلك حظ من التكليف بقدر عقله،، ومنه ما ال يمكن اجلنون ما هو  

 تكليفه بيشء، ومن الصعوبة احلكم يف هذه املسائل حكام عاما.

ونرى كذلك إن كان اجلنون دائام أن يكتفى للمجنون بزوجة واحدة، الرتباط التعدد  

 املكلف.  بالعدل، وافتقار املجنون للتكليف، والعدل ال يقيمه غري

 قسمة املسافر:  
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إذا أراد الزوج سفرا، فأحب محل نسائه معه كلهن، أو تركهن كلهن، صح ذلك دون  

الفقهاء يف  اختلف  فقد  اثنتي،  أو  منهن  واحدة  تعيي  أراد  إن  أما  االختيار عىل   قرعة،  كيفية 

 :  (1)قولي

، (2) احلنفية، وقول للاملكية: أن له االختيار بينهن من غري قرعة، وهو قول  القول األول 

 واستدلوا عىل ذلك بام ييل: 

ألن له أن يسافر وال يستصحب واحدة منهن،    ،أنه ال حق للمرأة يف القسم عند سفر الزوج .1

 فليس عليه التسوية بينهن يف حالة السفر. 

ع  إنام كان يفعل ذلك تطبيبا لقلوهبن ونفيا لتهمة امليل عن نفسه، قال الطحاوي:) أمج  أنه   .2

وليس معه أحد من    ، وإن طال سفره ذلك  ، املسلمون أن للرجل أن يسافر إىل حيث أحب

كانت قرعة رسول اهلل    ،يرتفع عنه بسفره، فلام كان ذلك كذلك  ، وأن حكم القسم   ، نسائه

  يف وقت احتياجه إىل اخلروج بإحداهن لتطيب نفس من ال خيرج هبا منهن  ،بي نسائه ،  

كان له    ،مجيعا   ألنه ملا كان له أن خيرج وخيلفهن   ، خرج هبا عليهنوليعلم أنه مل حياب التي  

القرعة إنام تستعمل فيام يسع تركها    ، أن خيرج وخيلف من شاء منهن. فثبت بام ذكرنا أن 

 (3)وفيام له أن يمضيه بغريها 

 
واختلف علامؤنا يف القرعة بي الزوجات   «ومثل هذاخلالف خالفهم يف اخلروج للغزو، قال ابن العريب:     (1)

وذلك ألن السفر بجميعهن ال  ;اء األمصار الصحيح منهام االقرتاع ، وبه قال أكثر فقه ;عند الغزو عىل قولي 

 .  4/31أحكام القرآن :»يمكن ، واختيار واحدة منهن إيثار ، فلم يبق إال القرعة

القربة      (2) الزوجات يف سفر  القرعة بي  املالكية  لقلوهبن، وأوجب  تطييبا  القرعة  إال أن احلنفية استحبوا 

تعظم يف سفر القربة. ويف قول آخر عند املالكية أن القرعة جتب   ألن املشاحة  ;كالغزو واحلج يف املشهور عندهم  

مطلقا، فللاملكية هبذا أربعة أقوال:هي االختيار مطلقا ، القرعة مطلقا ، القرعة يف احلج والغزو فقط ، القرعة 

 ..  2/511، حاشية الصاوي:3/544يف الغزو فقط. انظر:منح اجلليل:

 .  5/219ظرك املبسوط:، وان 4/283رشح معاين اآلثار:   (3)
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أن بعض النسوة قد تكون أنفع يف السفر من غريها فلو خرجت القرعة للتي ال نفع هبا يف   .3

ألرض بحال الرجل، وكذا بالعكس قد يكون بعض النساء أقوم ببيت الرجل من  السفر  

األخرى، وقال القرطبي:)ينبغي أن خيتلف ذلك باختالف أحوال النساء، وختتص بام إذا  

 ( 1)(اتفقت أحواهلن لئال خترج واحدة معه فيكون ترجيحا بغري مرجح

فإذا سافر بإحداهن  ،  (2) إجراء قرعة بينهن: ال جيوز له السفر ببعضهن إال بعد  القول الثاين 

 بغري قرعة أثم، وقىض لغريها بعد سفره، وهو قول مجهور العلامء، واستدلوا عىل ذلك بام ييل: 

كان إذا أراد سفرا، أقرع بي نسائه، وأيتهن خرج سهمها، خرج هبا    أن النبي    ما روي .1

 .(3)معه

ا، وميال إليها، فلم جيز بغري قرعة كالبداية  أن يف املسافرة ببعضهن من غري قرعة تفضيال هل .2

 هبا يف القسم.  

أهنم اتفقوا عىل أن مدة السفر ال حياسب هبا املقيمة، بل يبتدئ إذا رجع بالقسم فيام يستقبل،   .3

فلو سافر بمن شاء بغري قرعة، فقدم بعضهن يف القسم للزم منه إذا رجع أن يويف من ختلفت  

مجاع عىل أن ذلك ال جيب، فظهر أن للقرعة فائدة، وهي أن  حقها، وقد نقل ابن املنذر اإل 

 
 . 9/311نقال عن: فتح الباري:   (1)

له تركها والسفر      (2) بل  السفر هبا،  القرعة إلحداهن، عىل  إذا خرجت  الزوج  يلزم  أنه ال  وقد نصوا عىل 

وحده، ألن القرعة غري ملزمة وإنام تعي من تستحق التقديم، فلذلك ال جيوز له السفر بغريها، ألهنا تعينت 

 ريها، فإنه جيوز برشط ريض الزوج. بالقرعة، فلم جيز العدول عنها إىل غريها إال إذا وهبت حقها من ذلك لغ

فإذا امتنعت من السفر معه، فله إكراهها عليه، أما إن ريض فإنه يسقط حقها ويستأنف القرعة بي الباقيات، 

فإن ريض الزوجات كلهن بسفر واحدة معه من غري قرعة، جاز ذلك، ألن احلق هلن، إال إذا مل يرض الزوج،  

 إىل القرعة.  ويريد غري من اتفقن عليها، فيصار

البخاري:  4/2130مسلم:       (3) البيهقي:  2/955،  النسائي:  2/243، أبو داود:  7/296،   ،5/295 ،

 .  6/195أمحد: 
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 .(1) ال يؤثر بعضهن بالتشهي ملا يرتتب عىل ذلك من ترك العدل بينهن

كان إذا خرج أقرع    أن النبي    ي فإن أحب املسافرة بأكثر من واحدة، أقرع أيضا ملا رو

 احلرض. بي نسائه، وجيب عليه أن يسوي بينهن كام يسوي بينهن يف 

 :  الرتجيح 

نرى أن األرجح هو النظر إىل املسألة من جهتي ترتبطان بمصالح الزوجي، وال حيصل  

 هبام الرضر لكليهام، ويمكن هبام اجلمع بي حماسن القولي: 

ـ إذا كانت حاجته إلحداهن يف سفره، أو لتواجدها يف بيته أكثر من حاجته لغريها،  أوال  

هلذه احلاجة برشط عدم تدخل امليل املحرم يف ذلك، وقد قال ابن األوىل هو خضوع األمر   فإن

القاسم بعد عرضه لرأي مالك يف املسألة:) أما رأيي فذلك كله عندي سواء الغزو وغريه خيرج 

أال ترى   ،شاء إال أن يكون خروجه بإحداهن عىل وجه امليل هلا عىل من معها من نسائه   بأهين

فإن   ، ت الولد وذات الرشف وهي صاحبة ماله ومدبرة ضيعتهأن الرجل قد تكون له املرأة ذا 

ولعل معها من  ، خرج هبا فأصاهبا السهم ضاع ذلك من ماله وولده ودخل عليه يف ذلك رضر

ليس هلا ذلك القدر وال تلك الثقة، وإنام يسافر هبا خلفة مؤنتها ولقلة منفعتها فيام خيلفها له من 

مها عليه فام كان من ذلك عىل غري رضر وال ميل فال أرى وأمره وحاجته إليها ويف قيا  ه ضيعت

)، وهي نظرة مقاصدية معتربة، ولكنها ختتلف من حيث نوع النظر إىل املصلحة   (2) بذلك بأسا 

 باختالف األحوال والعصور. 

إىل    ثانيا  ـ إن مل توجد أي مصلحة تستدعي سفر إحداهن، فإن األرجح هو االلتجاء 

يف حل كثري من املشاكل التي تستوي فيها األطراف، وال يمكن اجلمع  القرعة، بل نراه أصال  

بي مصالح اجلميع، ألن الزوج املسافر بي ثالثة أمور: أن يسافر هبن مجيعا، وال طاقة له بذلك،  

 
 .  9/312فتح الباري:   (1)

 .  2/189املدونة:   (2)



 
430 

يرتكهن   ن أو يف ذلك ـ حال توفر الطاقة ـ مشقة شديدة عليه، والرشع إنام جاء برفع احلرج، أو أ

م ذلك  ويف  يسافر  مجيعا،  أن  إال  يبق  فلم  شديدا،  بفراقهن رضرا  يترضر  فقد  كثرية،  فاسد 

بإحداهن، فإن اجتمعن عىل اإلذن له بواحدة منهن، فإن هلن ذلك إن ريض وإال كانت القرعة  

هي احلل األوحد ملثل هذه احلالة، ألن سفره ببعضهن من غري رضاهن نوع من امليل واالستئثار  

ثر عليها، بخالف القرعة، فإهنا تسلم هلا، وترىض هبا، ألن األذى الذي يرتك أثره يف نفس املؤ 

 الذي يصيبها ليس عدم سفرها مع زوجها بقدر ما هو إيثار غريها عليها. 

وقد استنبط الشافعي مما ذكر اهلل تعاىل من القرعة يف القرآن الكريم من مواضع القرعة  

هلل تعاىل القرعة يف القرآن الكريم يف  األصل اجلامع لذلك، وطبقه عل هذه احلالة، فقد ذكر ا

 موضعي: 

(َفَساَهَم  140(إِْذ َأَبَق إِىَل اْلُفْلِك املَْْشُحوِن)139قال اهلل تعاىل :﴿ َوإِنَّ ُيوُنَس ملَِْن املُْْرَسلَِي)  .1

املُْْدَحِضَي﴾)الصافات:  ِمْن  يونس،  141َفَكاَن  معهم  ركب  بالذين  الفلك  وقف  فقد   )

راكب فيه ال نعرفه فيقرع فأيكم خرج سهمه ألقي فخرج سهم يونس،  فقالوا: إنام وقف ل 

 فألقي فالتقمه احلوت، ثم تداركه بعفوه تعاىل. 

إِْذ   .2 َلَدهْيِْم  ُكنَْت  َوَما  َمْرَيَم  َيْكُفُل  ُْم  َأهيُّ َأْقاَلَمُهْم  ُيْلُقوَن  ْذ 
إِ َلَدهْيِْم  ُكنَْت  َوَما  تعاىل:﴿  قوله 

(، فال يعدو امللقون ألقالمهم يقرتعون عليها أن يكونوا سواء  44خَيَْتِصُموَن﴾)آل عمران: 

يف كفالتها، ألنه إنام يقارع من يديل بحق فيام يقارع وال يعدون إذا كان أرفق هبا وأمجل يف  

 أمرها أن تكون عند واحد ال يتداوهلا كلهم مدة مدة. 

الرافق بالنساء أن خيرج بواحدة منهن، فهن يف    قال الشافعي:) فلام كان املعروف لنساء 

مثل هذا املعنى ذوات احلق كلهن، فإذا خرج سهم واحدة كان السفر هلا دوهنن، وكان هذا يف  

   (1)(معنى القرعة يف مريم وقرعة يونس حي استوت احلقوق، أقرع لتنفرد واحدة دون اجلميع

 
 .  5/119األم:   (1)
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القرعة يف الرشع يف ثالثة مواطن،    أما اعتبار القرعة أصال يف هذا ومثله، فقد وردت 

فأيتهن خرج سهمها خرج    ، إذا أراد سفرا أقرع بي نسائه  منها هذا املوطن فقد كان النبي  

  ، رفع إليه أن رجال أعتق يف مرض موته ستة أعبد ال مال له غريهم  هبا معه، والثاين أن النبي  

بينهم أربعة، والثالث أن رجلي   ، فأقرع  اثني وأرق  إليه يف مواريث درستفأعتق    ،  اختصام 

 وليحلل كل واحد منكام صاحبه.  ،فقال: اذهبا وتوخيا احلق واستهام

ففي هذه املواطن الثالث جرت القرعة فيها لرفع اإلشكال وحسم داء التشهي، ألن  

اثني    ،السفر بجميعهن ال يمكن الستة فإن كل  إيثار، وكذلك األعبد  واختيار واحدة منهن 

العتق يف مرض املوت و  منهم ثلث،  فيه  له  الذي جيوز  القدر  بالتشهي ال جيوز    ،هو  وتعيينهام 

  ، فلم يبق إال القرعة، ومثلهام التشاجر إذا وقع يف أعيان املواريث مل يميز احلق إال القرعة   ،رشعا 

فصارت أصال يف تعيي املستحق إذا أشكل. قال ابن العريب:) واحلق عندي أن جتري يف كل  

 (1) ( وأجىل لرفع اإلشكال عنها  ، وأقوى لفصل احلكم فيها  ،أبي هلا فذلك  ،مشكل 

ومن هذا الباب ما لو أهدي له يشء خاص بالنسوة، ومل تعي صاحبته من النساء، فإن 

إحداهن دون  إيثار  ملا يف  اهلدية،  تلك  تسلم هلا  قرعة عىل من  إجراء  لذلك هو  الوحيد  احلل 

 غريها من املفاسد. 

 بعد الرجوع من السفر: حكم القضاء  

اختلف الفقهاء يف إلزام من سافر ببعض زوجاته بالقضاء للحارضات بعد قدومه عىل  

 قولي: 

 
 .  31/ 4أحكام القرآن البن العريب:   (1)
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أن ب، واستدلوا عىل ذلك  (1) هلن، وهو قول مجهور العلامء  : ال يلزمه القضاءالقول األول 

من السكن مثل    املسافر هبا يلحقها من مشقة السفر بقدر ما هلا من السكن، فلذلك ال حيصل هلا 

 ما حيصل يف احلرض، فلو قيض للحارضات، لكان قد مال عىل املسافرة كل امليل. 

: وجوب القضاء عليه للحارضات من النساء، وهو قول داود الظاهري،  القول الثاين 

 ( 129النساء:: ﴿ َفاَل مَتِيُلوا ُكلَّ املَْْيِل َفَتَذُروَها َكاملَُْعلََّقِة﴾) تعاىلواستدل عىل ذلك بقول اهلل  

 :  الرتجيح 

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن استحقاق احلارضات للقضاء خيتلف باختالف نوع  

السفر، فإن كان السفر سياحيا مثال، فإن الواجب هو القضاء، ألن تواجد الزوج مع زوجته  

مستغرق مجيع األوقات، وهي أهنأ وأسكن يف هذه احلالة من تواجدها يف بيتها، ثم إن السفر  

لسفر يف ما مىض، فقد أصبح من وسائل املتعة، وليس فيه من املشقة ما يف عرصنا خيتلف عن ا

كان فيام مىض، واحلكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلذلك استحق غريها حقهن من القسمة  

 يف بيوهتن مثل استحقاقها.  

عليه   فإنه ال جيب  أهله،  عن  الزوج  فيه  انشغل  بحيث  عمل،  السفر سفر  كان  لو  أما 

ألن أسفاره كلها كانت من النوع الثاين، فال يصح   هذا كانت سنة رسول اهلل  القضاء، وعىل  

 االستدالل هبا عىل النوع األول.

وقد أشار إىل هذا التفريق ابن حجر يف قوله:) وال خيفى أن حمل اإلطالق يف ترك القضاء  

، ثم سافر راجعا،  يف السفر ما دام اسم السفر موجودا، فلو سافر إىل بلدة فأقام هبا زمانا طويال

فعليه قضاء مدة اإلقامة، ويف مدة الرجوع خالف عند الشافعية، واملعنى يف سقوط القضاء أن 

 
وقد اختلفوا يف هذا بي السفر الطويل والقصري، فقيل بعدم التفريق بينهام لعموم اخلرب واملعنى، وهو       (1)

قول اجلمهور، وقيل بوجوب القضاء للبواقي يف السفر القصري، ألنه يف حكم اإلقامة، وهو وجه ألصحاب 

 الشافعي. 
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التي سافرت وفازت بالصحبة حلقها من تعب السفر ومشقته ما يقابل ذلك واملقيمة عكسها 

  (1)(يف األمرين معا 

 ـ القسمة العادلة بي الزوجات وضوابطها   خامسا

ذكر الفقهاء بناء عىل االحتياط من الوقوع يف امليل املحرم، كثريا من التفاصيل املتعلقة  

بكيفية القسمة العادلة، وما يراعى فيها، وقد خلصنا الكثري من جمامع تلك املسائل يف أن القسمة  

تبط هبذين القيدين، وتفاصيل أحكامهام يف ما حمددة زمانا ومكانا، فالزوج يف حال القسمة مر

 ييل:  

 ـ زمان القسمة   1

 يتعلق هبذا القيد من قيود القسمة العادلة املسائل التالية: 

 مدة القسمة: 

فال جيوز ببعضها ملا يف التبعيض    ،نص الفقهاء عىل أن أقل مدة القسمة ملن عمله هنارا ليلة

أي   ، زوجات بذلك، واختلفوا يف أكثر مدة القسمإال أن ترىض ال   ،من تشويش العيش وتنغيصه 

 أطول مدة زمنية للنوبة الواحدة من القسم عىل األقوال التالية:

التي يقيمها عند إحداهن، برشط أن ال تزيد عىل  القول األول  : للرجل أن يقدر املدة 

ث ال يرتكها  ء، واألفضل أن يقسم الزوج بينهن بام يزيل الوحشة بحي أربعة أشهر، وهي مدة اإليال

 .(2)وجه شاذ عند الشافعية مدة تتأمل فيها، وهو قول احلنفية، وهو 

الثاين  له  القول  ليلة، وال جيوز  ليلة  : األصل يف القسمة بي الزوجات أن يقسم بينهن 

يكن يف بالد متباعدة فيقسم اجلمعة أو الشهر عىل حسب ما   لزيادة عىل ذلك إال برضاهن، أو ا

 
 .  9/312فتح الباري:   (1)

 .  7/152مصنف عبد الرزاق:   (2)
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ينال  ال  بحيث  قال  يمكنه  عندهم،  املعتمد  يف  واحلنابلة  املالكية  قول  وهو  املدة،  لقلة  ه رضر 

جيوز    ال الشافعية:)وجيوز أن يقسم ليلة ليلة وليلتي ليلتي وثالثا ثالثا، وال جيوز أقل من ليلة، و

 (1) (الزياة عىل الثالثة اال برضاهن)،قال النووي:هذا هو الصحيح يف مذهبنا وفيه أوجه ضعيفة

:: األصل يف القسمة بي الزوجات أن يقسم بينهن ليلة وليلة، فام زاد إىل  القول الثالث 

 .(2)وال جيوز له أن يزيد عىل سبع، وهو قول ابن حزم ، سبع لكل واحدة

 : الرتجيح 

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن ذلك خيضع لرىض اجلميع سواء الزوج أو زوجاته،  

سمة لكل واحدة من الزوجات، وأن ذلك أيضا خيتلف باختالف  لعدم ورود دليل حيدد مدة الق 

عدد الزوجات، فمن له زوجتان ليس كمن له أربع، ألنه كلام كثرت النسوة طالت املدة الفاصلة 

بأن يقسم    بي النوبتي وحصل الرضر، فلذلك كان األفضل هو ما ورد يف فعل رسول اهلل  

 بينهن ليلة ليلة. 

 وقت القسمة:  

 اتفق الفقهاء عىل أن األصل يف القسم يف احلالة العادية الليل، ومن األدلة عىل ذلك:  

 أن التسوية الواجبة يف القسم تكون يف البيتوتة.  .1

وينام يف فراشه مع    ، ويسكن إىل أهله  ،يأوي فيه الرجل إىل منزله   ،أن الليل للسكن واإليواء  .2

كام   ،نتشار يف األرض طلبا للمعاش والنهار وقت العمل لكسب الرزق واال ، زوجته عادة

ْيَل لَِباًسا) وقال    ،( 11ـ10)النبأ:   (َوَجَعْلنَا النََّهاَر َمَعاًشا﴾10قال اهلل تعاىل: ﴿ َوَجَعْلنَا اللَّ

ا إِنَّ يِف َذلَِك  ْيَل لَِتْسُكُنوا فِيِه َوالنََّهاَر ُمْبرِصً َلُكْم اللَّ آَلَيات  لَِقْوم     تعاىل: ﴿ ُهَو الَِّذي َجَعَل 

 ( 67)يونس:   َيْسَمُعون﴾

 
 .  46/ 10رشح النووي عىل مسلم:   (1)

 .  9/218املحىل:   (2)
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واتفقوا عىل أنه يدخل يف القسمة النهار تبعا لليل، وإن أحب الزوج أن جيعل النهار يف  

والغرض العدل بي    ، ألنه ال يتفاوت  ، القسم لزوجاته مضافا إىل الليل الذي بعده جاز له ذلك

 . الزوجات وهو حاصل بذلك

لتقسيم جار عىل احلالة العادية، أما يف احلالة غري العادية،  وقد نص الفقهاء عىل أن هذا ا

، وهلذا، فمن عمله الليل، وكان ( فهو كام قال الشافعي:)إنام القسم عىل املبيت كيف كان املبيت  

الليل فإنه وقت عمله،    ،ألنه وقت سكونه  ،النهار سكنه كاحلارس ونحوه يكون النهار وأما 

وإن   ، قل أو كثر   ، ألنه وقت خلوته ليال كان أو هنارا  ، ت نزولهومثله القسم للمسافر، فإنه وق 

فلو كانت خلوته وقت السري دون وقت   ،تفاوت حصل لواحدة نصف يوم وألخرى ربع يوم 

خيمة    - النزول   نحو  يف  اجلامعة  مع  يكون  النزول  وحالة  بمحفة  كان  وقت    - كأن  هو  كان 

 القسم. 

 وقت بدء القسمة: 

ا الوقت  يف  الفقهاء  زوجاتهاختلف  بي  القسم  الزوج  فيه  يبدأ  به    ،لذي  يكون  وفيام 

 االبتداء عىل قولي: 

وهو مقابل    ، : أن البدء يف القسم ملك الزوج، وهو قول احلنفية واملالكيةالقول األول 

بالليل  القسم  يف  االبتداء  يندب  أنه  عىل  املالكية  ونص  الشافعية،  عند  وقت    ،الصحيح  ألنه 

ويستأنف القسم    ، عند أيتهن أحب وال حيسب  هنارالقادم من سفر  ويقيم ا  ، اإليواء للزوجات

 ويستحب أن ينزل عند التي خرج من عندها ليكمل هلا يومها.  ،بالليل ألنه املقصود 

وليس    ،وجوب القرعة عىل الزوج بي الزوجات لالبتداء إن تنازعن فيه  :القول الثاين 
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  - وهو قول الشافعية   رضاهن، أو ب   (1)بإحداهن إال بقرعةله إذا أراد الرشوع يف القسم البدء  

 واحلنابلة، ومن األدلة عىل ذلك:   - يف الصحيح عندهم 

 والتسوية بينهن واجبة.  ،أن البدء بإحداهن تفضيل هلا عىل غريها  .1

 أهنن متساويات يف احلق، وال يمكن اجلمع بينهن، فوجب املصري إىل القرعة إن مل يرضي.  .2

ألن املقصود حاصل بكل    ،أن يرتب القسم عىل ليلة ويوم قبلها أو بعدها   وقالوا: للزوج 

 ألن النهار تابع لليل وللخروج من خالف من عينه.   ،لكن تقديم الليل أوىل ، وال يتفاوت

 حكم قضاء ما فات من حق الزوجة: 

، هل جيب عليه قضاء  (2) اختلف الفقهاء فيام لو جار الزوج وفوت عىل إحداهن قسمها 

 ات من القسم أم ال عىل قولي: ما ف

: ال يقيض الزوج املبيت الذي كان مستحقا إلحدى زوجاته ومل يوفه هلا،  القول األول 

 وهو قول احلنفية واملالكية، ومن األدلة عىل ذلك:  

 وهو يفوت بفوات زمنه.   ،أن القصد من املبيت دفع الرضر وحتصي املرأة وإذهاب الوحشة .1

ليلتها ليلة عوضا عنها، يظلم حينئذ صاحبة تلك الليلة التي جعلها  أنه لو جعل ملن فاتت   .2

 عوضا.

 
طريقة القرعة عندهم هو أن يبدأ بمن خرجت قرعتها ، فإذا مضت نوبتها أقرع بي الباقيات ، ثم بي       (1)

األخريي ، فإذا متت النوبة راعى الرتتيب وال حاجة إىل إعادة القرعة ، بخالف ما إذا بدأ بال قرعة فإنه يقرع  

 الباقيات ، فإذا متت النوبة أقرع لالبتداء.   بي

أسباب فوات القسم متعددة سبق ذكر بعضها منها أن سافر الزوج بإحدى الزوجات فيفوت القسم       (2)

لسائرهن، وقد يتزوج الرجل أثناء دورة القسم لزوجاته وقبل أن يويف نوبات القسم املستحقة هلن ، فيقطع 

بقسم النكاح ، مما يرتتب عليه فوات نوبة من مل يأت دورها فيجب القضاء   الدورة ليختص الزوجة اجلديدة

 هلا. 
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 أن املبيت ال يزيد عىل النفقة وهي تسقط بميض املدة كام اختاره احلنفية.  .3

: عىل الزوج أن يقيض ما فات من القسم للزوجة إذا مل يكن ذلك بسبب من  القول الثاين 

إغالقها  أو  كنشوزها  قول    جانبها  وهو  نوبتها،  يف  عليها  الدخول  من  إياه  ومنعها  دونه  باهبا 

 . واحلنابلةالشافعية 

 :  الرتجيح 

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين بناء عىل األخذ باألحوط يف مثل هذه املسائل،  

 واحلق يف الرشيعة ال يسقط بميض زمانه. 

ضاء طرقا خمتلفة خيري الزوج يف  نص الفقهاء القائلون بوجوب القضاء عىل أن للقوقد  

 اختيار طريقة منها للتعويض عن قسمتها، وهذه الطرق هي: 

أن جيعل قضاءه لذلك غيبته عن األخرى، مثل ما غاب عن هذه، ألن التسوية حتصل بذلك،   .1

 وألنه إذا جاز له ترك الليلة بكامهلا يف حق كل واحدة منهام، فبعضها أوىل. 

ب عنها فيه ويستحب أن يقيض هلا يف مثل ذلك الوقت، ألنه  أن يقيض هلا الوقت الذي غا  .2

أبلغ يف املامثلة، والقضاء تعترب املامثلة فيه، كقضاء العبادات واحلقوق، وقد اختلف فيام لو  

فاهتا أول الليل، فقضاه يف آخره، أو من آخره، فقضاه يف أوله، فقيل باجلواز، ألنه قد قىض  

 م اجلواز لعدم املامثلة.  قدر ما فاته من الليل، وقيل بعد

ال يصح قضاؤه ليلة األخرى، لئال يفوت حق األخرى، فتحتاج إىل قضاء، فلذلك له أن   .3

ينفرد بنفسه يف ليلة، فيقيض منها، وإما أن يقسم ليلة بينهن بحسب ما فاهتا مثل أن يرتك  

ت عىل  من ليلة إحدامها ساعتي، فيقيض هلا من ليلة األخرى ساعة واحدة، فيصري الفائ 

 كل واحدة منهام ساعة. 

 ـ حمل القسمة   2

 ال خيلو حمل القسمة بي أن الزوجات من ثالثة أحوال: 
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أن يكون لكل زوجة مسكنها اخلاص، يأتيها الزوج إليه يف وقت نوبتها،وهو أفضل   .1

 األحوال. 

 أن يكون هلن مسكن واحد، يسكن معهن فيه الزوج.  .2

 ها، فيكون النسوة هن الذي يأتي للزوج. أن يدعو الزوج كل ليلة إليه من تكون نوبت .3

 وتفصيل هذه احلاالت الثالثة يف املسائل التالية: 

 حكم اختصاص الزوجة بسكن خاص: 

الفقهاء عىل أنه ال جيوز اجلمع بي  ألن ذلك ليس من    ،امرأتي يف مسكن واحد  اتفق 

الكاساين: )لو أراد    وألنه يؤدي إىل اخلصومة التي هنى الشارع عنها، قال   ،املعارشة باملعروف

الزوج أن يسكنها مع رضهتا أو مع أمحائها، كأم الزوج وأخته وبنته من غريها وأقاربه فأبت  

ألهنن ربام يؤذينها ويرضرن هبا يف املساكنة وإباؤها دليل    ،عليه أن يسكنها يف منزل مفرد ،ذلك

ق وال يمكنه ذلك إذا  األذى والرضر، وألنه حيتاج إىل أن جيامعها ويعارشها يف أي وقت يتف

  (1)  كان معهام ثالث(

ذلك   جواز  إىل  فذهب  فيها  بيت  الزوجتي  من  واحدة  لكل  دار  يف  بينهام  اجلمع  وأما 

به اخلاصة  مرافقه  بيت  لكل  يكون  أن  برشط  الفقهاء،  به  ،مجهور  يغلق  يشرتط    ، وغلق  وال 

 . (2)رضامها يف اجلمع بينهام

 الرجل بي املرأتي يف دار واحدة برشطي : فقد نص املالكية عىل جوز مجع 

أن يكون لكل واحدة منهام منزل مستقل بمرافقه ومنافعه من كنيف ومطبخ ونحو ذلك مما   .1

 حيتاج إليه. 

 
 . 4/23بدائع الصنائع:   (1)

أبي منه أو كرهته      (2) فإن  الدار إال برضامها،  بينهام يف هذه  أنه ال جيوز اجلمع  املالكية، إىل  وذهب بعض 

 إحدامها فال يصح اجلمع بينهام.  
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أن يرضيا بذلك، وال فرق بي الزوجتي والثالثة فأكثر، فإن مل يرضيا بذلك فإنه ال جيوز له   .2

بل يلزمه أن يفرد كل واحدة بدار وال يلزمه أن  أن جيمع بينهام يف منزلي من دار واحدة،  

 .(1) يبعد ما بينهام

الفقهاء يف هذا احلكم هل هو حق خالص للمرأة يسقط برضاها، أم أنه   وقد اختلف 

 واجب رشعي عىل قولي: 

األول  فيسقط  القول  هلام  خالص  حق  واحد  مسكن  يف  امرأتي  بي  اجلمع  منع  إن   :

 برضامها، وهو قول اجلمهور. 

ال يسقط ولو رضيت الزوجة به، وهو قول ابن عبد السالم    حلق : أن هذا اول الثاين الق 

 من املالكية. 

 :  الرتجيح 

نرى أن األرجح يف املسألة هو اجلمع بي القولي، مع وضع كل قول حلالة خاصة، ففي  

ا،  احلالة العادية، يكون هذا حقا للمرأة جيوز أن تتنازل عنه، فتسكن مع رضاهتا مسكنا واحد

أما إذا خيش الزوج الفتنة بي رضاته فإن هذا ال يصري حقا قد يتنازلن عنه، بل يصبح واجبا 

 لعدم استقامة احلياة الزوجية بدونه.

 حكم املعارشة اجلنسية للزوجتي يف مسكن واحد: 

الرجل إلحدى زوجتيه جنسيا بحيث ترى األخرى   الفقهاء عىل حرمة معارشة  اتفق 

نجيم:   ابن  قال  إحدامها )ذلك،  يطأ  أن  يكره  بالرضا  واحد  الرضائر يف مسكن  اجتمعت  لو 

ناشزة باالمتناع  تصري  اإلجابة، وال  تلزمها  مل  وطأها  لو طلب  حتى  األخرى،  ثم  (،  بحرضة 

 (2)(قال:)وال خالف يف هذه املسائل

 
 .  4/5اخلريش :   (1)

 .  3/237البحر الرائق:   (2)
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التحريم، قال  والتعبري بالكراهة هنا ال يعني الكراهة املعروفة، وإنام هي صيغة من صيغ  

قدامة تراه األخرى)  : ابن  بأن جيامع واحدة بحيث  دناءة وسخفا    ،مل جيز   ،إن رضيتا  فيه  ألن 

 ( 1)(فلم يبح برضامها  ، وسقوط مروءة

أما النوم معا من دون معارشة، فال حرج فيه للرضورة، وقد نص يف املغني عىل جواز ما  

لفقهاء عىل أنه جيوز نوم الرجل مع امرأته بال  ، بل نص ا(2)لو رضيتا بنومه بينهام يف حلاف واحد

 .(3)مجاع بحرضة حمرم هلا 

 ذهاب الزوج إىل زوجاته أو دعوهتن إليه:  

عىل أن األوىل يف حالة تعدد الزوجات أن يكون لكل منهن    اتفق الفقهاء ـ كام سبق بيانه ـ 

وألنه أصون  ،بيوهتن حيث كان يقسم لنسائه يف  مسكن يأتيها الزوج فيه اقتداء بفعل النبي 

أن يدعو إليه كل    - إن انفرد بمسكن    - وجيوز للزوج    ،وأسرت حتى ال خترج النساء من بيوهتن 

واحدة من زوجاته يف ليلتها ليوفيها حقها من القسم، وقد اختلف الفقهاء يف بعض تفاصيل  

 هذا نورده يف ما ييل عىل حسب املذاهب الفقهية: 

ألنه لو    ،أنه لو مرض الزوج يف بيته دعا كل واحدة يف نوبتها : نص احلنفية عىل  احلنفية 

 كان صحيحا وأراد ذلك ينبغي أن يقبل منه. 

طلبه منهن اإلتيان للبيات معه    : نص املالكية عىل أنه جيوز للزوج برضاء زوجاته املالكية 

فإن ريض    ،وال ينبغي له هذا إذ السنة دورانه هو عليهن يف بيوهتن لفعله    ،بمحله املختص به 

بل نص بعض املالكية عىل أنه يقىض عىل الزوج أن يدور عليهن يف    ،بعضهن مل يلزم باقيهن

 بيوهتن وال يأتينه إال أن يرضي.

 
 .  7/229املغني:   (1)

 .  7/229املغني:   (2)

 .  5/197كشاف القناع:   (3)
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  ، : إن مل ينفرد الزوج بمسكن وأراد القسم دار عليهن يف بيوهتن توفية حلقهنالشافعية 

  ، وعليهن اإلجابة   ، ن بمسكنهوله دعاؤه  ، وإن انفرد بمسكن فاألفضل امليض إليهن صونا هلن

فمن امتنعت وقد الق مسكنه هبا فيام يظهر فهي ناشزة إال ذات رشف مل تعتد   ،ألن ذلك حقه

أو يرسل هلا مركبا إن أطاقت مع ما  الربوز، فيذهب هلا، وإال نحو معذورة بمرض فيذهب 

 يقيها من نحو مطر. 

وال يدعوهن اىل بيته لكن لو  قال النووي:) يستحب للزوج أن يأتى كل امرأة يف بيتها  

دعا كل واحدة يف نوبتها اىل بيته كان له ذلك وهو خالف األفضل ولو دعاها اىل بيت رضائرها 

مل تلزمها االجابة وال تكون باالمتناع ناشزة بخالف ما اذا امتنعت من االتيان اىل بيته ألن عليها 

 ( 1)رضرا يف االتيان اىل رضهتا وهذا االجتامع كان برضاهن

  ، واألصح عندهم حتريم ذهابه إىل بعضهن ودعاء غريهن إىل مسكنه ملا فيه من اإلحياش

  ،إال لغرض كقرب مسكن من مىض إليها   ،من ترك العدل   ،وملا يف تفضيل بعضهن عىل بعض

التفضيل   منه  يظهر  ال  أن  والضابط  حيرم،  فال  غريها  دون  شباب  لنحو  عليها  خوف  أو 

 والتخصيص. 

ولو مل تكن هي فيه    ،مسكن واحدة ويدعو الباقيات إليه بغري رضاهنوحيرم أن يقيم ب

 وإن كان البيت ملك الزوج ألن حق السكنى فيه هلا.  ،فإن أجبن فلها املنع ، حال دعائهن

: إن اختذ الزوج لنفسه مسكنا غري مساكن زوجاته يدعو إليه كل واحدة يف ليلتها  احلنابلة 

وله    ،ألن له نقل زوجته حيث شاء بمسكن يليق هبا   ،ذلك ويومها وخيليه من رضهتا جاز له  

ألن له أن يسكن   ، ت دعاء بعض الزوجات إىل مسكنه والذهاب إىل مسكن غريهن من الزوجا 

إليه مسكن   ،كل واحدة منهن حيث شاء ما دعاها  امتنعت من دعاها عن إجابته وكان  وإن 

لنشوزها  القسم  بيتها مل جيب  وإن أقام عند واحدة    ، مثلها سقط حقها من  الباقيات إىل  ودعا 

 
 .  47/ 10رشح النووي عىل مسلم:   (1)



 
442 

 عليهن اإلجابة ملا بينهن من غرية واالجتامع يزيدها. 

  عند  غرفتها  يف  واحدة كل  ويزور  ،غرفة يف واحدة  كل يضع  نأ عليه  جيب  ال : :  اإلمامية 

  جيعل   إن   أيضاً   وله   ،نوبتها   يف  واحدة  كل   إليه   ويدعو   غرفه   يف نفسه    خيتص   نأ  له   وإنام  ،نوبتها 

 يدعوها  خراآل والبعض النشغاهلا  أو ملرضها  أو أوالدها  لكثرة هلن  خمصوصة  غرفة يف بعضهن

 بعضهن  كان  إذا   إال  خاطرهن  تطييب  واملهم   ، بينهن  النزاع  يوجب  مل   إذا   بأس  فال  ،نوبتها   يف   إليه

 . خلقها   لسوء هيتم   فال اإلرضاء حماوالت بكل ترىض   فال اخللق يسء 
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