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 داءـــــــإهـ
 !وما أكثرهن  .. إلى ضحايا ظلم وعنف الرجال من نسائنا 

عَتَدى على حقوِقهن  باسم الش ريعة ـ بخاصة منهن  الالتي َيِعْشَن في البالد العربية إلى الّنساء الالتي ي  

 ..! واألسوية ـ والشريعة من ذلك براء 

 !تغليبًا لحكم العادات والتقاليد.. إلى التي ت ْغَلب على حقها الشرعي 

وفي .. أخذ حقها إال وهي ت َتْعِتع فال ت.. إلى التي يخونها التعبير الصحيح في الدفاع عن نفسها وحقوقها 

وبداًل من أن تكون .. كثير من األحيان تخونها الحجة أو المعلومة فال تحصل على شيء من حقوقها 

 !صاحبة حقٍّ ت صبح محقوقًة، وم لزمة بتسديد فاتورة تعجز عنها خزائن قارون

 !َضلًة معل قًة طيلة حياتهاإلى المرأة التي ال تجد الجهة القضائية التي ت نِصفها، فتبقى م ع

ـ فيما يتعلق بالحقوق والحياة الزوجية ـ  إلى الرجل الذي ال يفقه من كتاب اهلل تعالى، وسنة رسوله 

فيضعها في غير موضعها، وي سيء إليها . 43:النساءَواْضِرب وه ن   :سوى هذه الكلمة من قوله تعالى

 !أيما إساءة

ذالل لشريكة عمره، وأّم أوالده إلى الرجل الذي يفقه الحياة   ..!الزوجية عبارة عن استعباد واسترقاق وا 

فتغلبهم األنفس  .. إلى هؤالء الذين ينسون الفضل بينهم؛ فال يمسكون بإحساٍن، وال ي سّرحون بإحسان 

 !الشُّح على اإلضرار، والظلم والعدوان

.. من الحياة الزوجية إال حظوظهم، وحقوقهم النساء ـ الذين ال يرون  مإلى هؤالء ـ سواء منهم الرجال أ

 !ضارببين عرض الحائط حقوق الطرف اآلخر عليهم

ثم عساه أن يكون .. إلى هؤالء جميعًا أهدي كتابي هذا نصرة للمظلوم على الظالم، وحقٌّ له أن ي نَصر 

 .للجميع سبب هداية ورشاد، واهلل تعالى يهدي من يشاء

 "أبو بصري الطرطوسي " 
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 :ةـــدمــمق

 
 

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، 
ل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، ضل  له، ومن ي   ضل  من يهده اهلل فال م  

 .  وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
   ِيَن آَمنُوا اتذ َها اَّلذ يُّ

َ
نْتُْم ُمْسلُِمونَ يَا أ

َ
َ َحقذ ُتَقاتِهِ َوال َتُموُتنذ إاِلذ َوأ آل  ُقوا اَّللذ

 .201:عمران
   ِي َخلََقُكْم مِْن َنْفٍس َواِحَدٍة وََخلََق مِنَْها َزوَْجَها َها انلذاُس اتذُقوا َربذُكُم اَّلذ يُّ

َ
يَا أ

َ ََكَن َعلَيُْكْم َوَبثذ مِنُْهَما رَِجااًل َكثرِياً َونَِساًء َواتذ  رَْحاَم إِنذ اَّللذ
َ
ِي تََساَءلُوَن بِهِ َواْْل َ اَّلذ ُقوا اَّللذ

  .2:النساء َرقِيباً 
   ً َ َوقُولُوا قَْواًل َسِديدا ِيَن آَمنُوا اتذُقوا اَّللذ َها اَّلذ يُّ

َ
ْعَمالَُكْم َوَيْغفِْر   * يَا أ

َ
يُْصلِْح لَُكْم أ

َ َورَُسوََلُ َفَقْد فَاَز فَْوزاً َعِظيماً لَُكْم ذُنُوبَُكْم َوَمْن يُ    . 02-00:األحزاب ِطِع اَّللذ
األمور   ، وشر   محمٍد  فإن أصَدَق الحديث  كتاب  اهلل، وخيَر الهدي هدي   :أما بعد 

  .ضاللٍة في النار محدثاتها، وكل  محدثٍَة بدعة، وك ل  بدعٍة ضاللة، وكل  
 

 : لبحث جملة من األمورالذي حملني على كتابة هذا ا

فهي ـ عما يبدو ـ ..  كثرة مراجعة الناس لي حول مشاكل الزواج والطالق: منها 
مشاكل مستمرة ومتجّددة مع تتجدد حصول كل زواج أو طالق، ت المس واقع وحياة الناس، ال يمكن 

لساعة، فهذا يعني أن فمادام الزواج والطالق قائمين ومستمرين إلى قيام ا.. التغاضي عنها أو إهمالها 
وهي متجددة من .. مشاكل الزواج والطالق مستمرة استمرار وجود الزواج والطالق وإلى قيام الساعة 

 ! بالتالي فهي تحتاج إلى نَظٍر وحلٍّ وعالج يواكب تنوع وتجدد المشاكل.. حيث الكم والنوع 
ثير من األحيان وفي ك..  إشاعة الظلم، وخباصة فيما يتعلق حبقوق املرأة: ومنها 

 ! يحصل هذا الظلم باسم الشريعة اإلسالمية، والشريعة من ذلك براء
العادلة اليت حتكم بشرع اهلل تعاىل فيما  غياب احملاكم واملرجعيات الفاعلة: ومنها 

والموجود منها في كثير من األحيان ..  يتعلق باألحوال الشخصية، ومشاكل احلياة الزوجية
.. وي سيئون إلى الشريعة باسم الشريعة .. والعادات والتقاليد .. والجاهلية يحكمون بحكم الهوى 
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انظروا حتى : ولعل ذلك يكون مقصودًا ومتعّمدًا من ق بل الطغاة الحاكمين؛ ليقولوا للناس في النهاية
 في األحوال الشخصية ـ مسائل الزواج والطالق ومتعلقاتها ـ ال تصلح شريعة اإلسالم أن تكون حَكماً 

وبالتالي ال بد من أن تلتمسوا حقوقكم والحل لمشاكلكم عن طريق القوانين والمحاكم .. بين الناس 
 ! الوضعية

تغليب العادات والتقاليد ـ يف كثري من اجملتمعات واحلاالت ـ على حكم : ومنها 

أعين الناس  وفي كثير من األحيان تكون لهذه العادات والتقاليد من القدسية والهالة في..  الشريعة
 !ما ليس لحكم اهلل تعالى

غياب البحث الشرعي املستقل ـ حبسب علمي ـ املنضبط بضوابط الكتاب : ومنها 

الذي يتناول مسائل الزواج والطالق ..  والسنة، بعيدًا عن تعقيدات اخلالفات املذهبية والفقهية
إلى .. من مرحلة ما قبل الخطوبة يبدأ .. وبشكل نقاط متسلسلة .. ومتعلقاتها بطريقة سهلة ومبّسطة 

والذي يتضمن حاًل وجوابًا لكثير من المشاكل الواقعية والمستجدة ..  مرحلة الحضانة وما بعدها 
والذي يسهل على األزواج ـ على اختالف مستوياتهم .. التي تواجه األزواج في حياتهم الزوجية 

 .العلمية والثقافّية ـ مراجعته وفهمه، والوقوف عليه
" هذه األوجه مجتمعة هي التي حملتني على الشروع في كتابة هذا البحث، الذي أسميته  

، وأن أعطيه األولوية ـ على ما بين يدي من أعمال ـ "الز واج  والطالق  في اإلسالم، مسائل وأحكام 
وأن ..  شرٍّ وأن يجعل من عملي هذا مفتاح خير مغالق .. راجيًا من اهلل تعالى العون والسداد والقبول 
 .إنه تعالى سميع قريب مجيب.. يكون سبب هداية ورشاد لكثير من العباد 

 
 .وصلى اهلل على محمد النبي األمي وعلى آله وصحبه وسلم
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 وله ـــة رســى وسنــالــاب اهلل تعــى كتــات إلــازعــوب رد املنــوج

ي ذلك الخصومات والمنازعات التي يجب على المسلمين رد منازعاتهم وخصوماتهم ـ بما ف
ِيَن آَمنُواْ  :، كما قال تعالىتحصل بين األزواج ـ إلى كتاب اهلل تعالى وسنة رسوله  َها اَّلذ يُّ

َ
يَا أ

 ِ ٍء فَُردُّوهُ إََِل اَّلله ْمرِ مِنُكْم فَإِن َتنَازَْعتُْم ِِف ََشْ
َ
ْوِِل اْل

ُ
ِطيُعواْ الرذُسوَل َوأ

َ
ِطيُعواْ اَّللذ َوأ

َ
َوالرذُسوِل أ

وِياًل 
ْ
ْحَسُن تَأ

َ
ِ َواْْلَوِْم اآلِخرِ َذلَِك َخرْيٌ َوأ  . 95:النساءإِن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاَّلله

  

 :ورـــن األمــة مــى جملــة علــت اآليـدل

ويكون ذلك بالرد  ؛وجوب رد املنازعات واخلصومات إىل اهلل تعاىل وإىل رسوله : منها 
 .  إلى الكتاب والسنة

 إذ حاشى الخالق  أن الكتاب والسنة فيهما حّل لكل نزاع يقع بني املؤمنني؛: ومنها 
أن يأمر عباده برد منازعاتهم وخصوماتهم إلى الكتاب والسنة، ثم ال يجدون في الكتاب والسنة حال 

 . لمنازعاتهم وخصوماتهم
اهلل تعاىل وقضت به أن هذا الرد ـ ومن ثم الرضى والتسليم مبا قضى به كتاب : ومنها 

أفاد هذا المعنى قوله  السنة ـ شرط لصحة اإلميان باهلل واليوم اآلخر، ال يصح اإلميان إال به،
ِ َواْْلَوِْم اآلِخرِ  :تعالى  .  إِن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاَّلله

َ فَاَل َوَربهَِك اَل يُْؤِمنُوَن حَ  :وهذا الشرط دلت عليه نصوص عدة، منها قوله تعالى  َّتذ
ا قََضيَْت َويَُسلهُِمواْ  ِمذ نُفِسهِْم َحرَجاً مه

َ
ْ ِِف أ ُِموَك فِيَما َشَجَر بَيْنَُهْم ُثمذ اَل ََيُِدوا ُُيَكه

قُْل إِن ُكنتُْم ُُتِبُّوَن اَّللذ فَاتذبُِعوِِن ُُيْبِبُْكُم اَّللُّ َوَيْغفِْر  :وقوله تعالى. 59:النساءتَْسلِيماً 
ولسنته تتحقق  فعلى قدر المتابعة للنبي . 12:آل عمرانَواَّللُّ َغُفوٌر رذِحيٌم لَُكْم ذُنُوبَُكْم 

المحبة؛ فالمتابعة والمحبة كل منهما الزم وملزوم لآلخر، وعالمة دالة عليه، ينتفي أحدهما بانتفاء 
 . اآلخر، ويوجد بوجود اآلخر

  :وقال تعالى 
َ
ِيَن ُُيَالُِفوَن َعْن أ ِ فَلْيَْحَذرِ اَّلذ ن تُِصيبَُهْم فِتْنَةٌ  إلى أمر غيره   ْمرِه

َ
  أ

ِْلمٌ  أي شرك وكفر 
َ
ْو يُِصيَبُهْم َعَذاٌب أ

َ
 .51:النور أ

ِ ُحْكماً لهَِقْوٍم  :وقال تعالى  ْحَسُن مَِن اَّلله
َ
فَُحْكَم اْْلَاهِلِيذةِ َيبُْغوَن َوَمْن أ

َ
أ

 .ة على المعنى الوارد أعالهوغيرها كثير من النصوص الدال. 90:المائدةيُوقِنُونَ 
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 داللـتــح واالســرجيـي التـج فــاملنه

 

.. يوجد فيها أقوال عدة ومتباينة ألهل العلم .. كثير من مسائل الزواج والطالق، ومتعلقاتها 
وبالتالي .. وهي متفاوتة فيما بينها من حيث القوة والضعف، ومن حيث موافقة النص أو البعد عنه 

ة والتقوى أن ي تعاَمل معها بانتقائية وهوى؛ بحيث كل طرف من أطراف النزاع تراه ليس من األمان
بغض النظر عن .. يبحث عن القول ـ من أقوالهم ـ الذي يتحقق فيه مبتغاه أو فيه نصرة لنفسه وهواه 

ليقول في .. مدى صحة هذا القول أو ضعفه، ومدى موافقته ألدلة الكتاب والسنة أو مخالفته 
فهذا منهج خاطئ، إن تمكن .. ودليلي هو قول العالم فالن .. أنا معي العالم فالن وفالن : ةالنهاي

من تتبع زالت أهل العلم فقد : من صاحبه قد يوبقه، ويوقعه في الظلم، والعدوان، ومن قبل ق يل
 ! تزندق

والسنة  يتحقق في الميل مع القول الموافق للدليل من الكتاب: والمنهج الحق في هذا األمر 
وإن كان في ذلك .. ويكون أكثر قربًا لمراد ومقاصد النص من غيره .. حيثما مال، وحيثما وجد 

وال .. فالنفس وحظوظها تبع للنص؛ خاضعة له، منقادة إليه .. مخالفة ألهواء ورغبات المتنازعين 
اهلل تعالى، وسنة واألدلة التي سقناها على وجوب رد المنازعات إلى كتاب .. يجوز أن يكون العكس 

 . كافية للتدليل على صحة هذا المنهج في االستدالل والترجيح بين األقوال.. أعاله  رسوله 
أن من الباحثين المعاصرين َمن يملك قدرات فائقة على : ومما ي قال في هذا الصدد أيضاً  

إذ .. لى صحة ترجيحه تشويش القارئ، بينما ال يملك قدرة على الترجيح، ومن ثم التعليل والبرهنة ع
ويسّود في ذلك عشرات .. ترى أحدهم ينثر األقوال المختلفة والمتباينة في المسألة الواحدة نثرًا 

ها أنذا قد أتيتك : من دون أن يراجح بينها، وبين أدلتها، ليقول ـ في النهاية ـ للقارئ.. الصفحات 
فالتزمه .. وال منها أقرب للحق والصواب ر أي األقاختبأقوال أهل العلم، وفرشتها أمامك فرشًا، ف

فيزيد القارئ تشوشًا واضطرابًا أكثر مما كان عليه قبل أن .. فأنت ونصيبك وما تختاره .. وخذ به 
 ! وهؤالء لعمر الحق ليسوا بباحثين وإنما هم قم اشون؛ كحاطب ليل.. يقرأ بحَثه 

 ــنؤمنيــق باملــرة ال تليــاهــظ

من تراه يحتكم ـ وي طالب بالتحاكم ـ إلى شرع اهلل تعالى على قدر ما يتحقق  إذ أن من األزواج 
أعرض ونأى .. فإن انتفت تلك المصالح والحظوظ .. له من مصالح وحظوظ مادية وشخصية 

وطالب بالتحاكم إلى القوانين والمحاكم الوضعية عساه يجد فيها من المصالح والمكاسب .. بجانبه 
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أو عساه أن يجد فيها منفذًا ومهربًا مما يوجبه .. م يجده في شرع اهلل تعالى والحظوظ لنفسه ما ل
وهذا من خلق المنافقين والعياذ باهلل الذين يؤمنون ببعض .. عليه شرع اهلل تعالى نحو الطرف اآلخر 

ويكفرون ببعض .. الكتاب؛ وهو الجانب من الكتاب الذي يرون فيه أنه يحقق لهم بعض مصالحهم 
اآلخر؛ وهو الجانب من الكتاب الذي يرون فيه أنه ال يحقق مصالحهم، وال يستجيب  الكتاب

َفتُْؤِمنُوَن بَِبْعِض الِْكَتاِب َوتَْكُفُروَن  :لمطامعهم وحظوظ أنفسهم الباطلة، كما قال تعالى
َ
أ

نَْيا َويَوَْم الْقِيَاَمةِ يَُردُّوَن إََِل بَِبْعٍض َفَما َجَزاء َمن َيْفَعُل ذَلَِك مِنُكْم إاِلذ ِخْزٌي ِِف اْْلَيَاةِ الُّ 
ا َتْعَملُونَ  ِ الَْعَذاِب َوَما اَّللُّ بَِغافٍِل َعمذ َشده

َ
 .59:البقرةأ

 احلـض عـلــى الــــّزاوج

مما تستمر به الحياة، وتعمر به األرض وتزدان وتزدهر، العمل بسنة الزواج، لذا قد حض  
َِن النهَِساء َمثََْن َوثاَُلَث َوُربَاَع  :الشارع على التزاوج، فقال تعالى ْ َما َطاَب لَُكم مه فَانِكُحوا

ْ فََواِحَدةً  الذ َتْعِدلُوا
َ
نُفِسُكْم  :وقال تعالى. 1:النساءفَإِْن ِخْفتُْم أ

َ
ِْن أ َواَّللُّ َجَعَل لَُكم مه

ْزَواِجُكم بَننَِي وََحَفَدةً 
َ
ِْن أ ْزَواجاً وََجَعَل لَُكم مه

َ
ْن  :وقال تعالى. 01:النحل أ

َ
َوِمْن آيَاتِهِ أ

َودذةً َورَْْحَةً  ْزَواجاً لهِتَْسُكنُوا إَِْلَْها وََجَعَل بَيْنَُكم مذ
َ
نُفِسُكْم أ

َ
ِْن أ  .  12:الروم َخلََق لَُكم مه

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة :" أنه قال وفي الحديث فقد صح عن النبي  
 . متفق عليه"  فليتزّوج

فإني مكاثر بكم :" وفي رواية[. 2"] تزوجوا الولوَد الودود فإّني مكاثر بكم األمم:" وقال  
 ". األنبياء يوم القيامة 

 [.1"] تزوجوا فإني مكاثر بكم األمم، وال تكونوا كرهباني ة النصارى:" وقال  
ي مكاثر بكم النكاح من س ن تي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإنّ :" وقال  

 [. 1"] األمم يوم القيامة، ومن كان ذا َطوٍل فلَينك ح  
والتبتل؛ هو االنقطاع [.  "] نهى عن الت َبتُّل   أن رسول اهلل :" وعن عائشة رضي اهلل عنها 

 ! عن الزواج من أجل التعّبد
                                                 

2
 . 2505:صحيح سنن أبي داود  

1
 .  2 15:أخرجه البيهقي وغيره، صحيح الجامع  
 . ي ذا سعة ومقدرة على القيام بواجبات الزواجذا طول؛ أ. 5500:أخرجه ابن ماجه، صحيح الجامع 1
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عن قلت إني أريد أن أسألك : وعن سعد بن هشام أنه دخل على أم المؤمنين عائشة، قال 
ِن  :فال تفعل؛ أما سمعت اهلل عز وجل يقول: التبّتل، فما ترين فيه؟ قالت رَْسلَْنا رُُساًل مه

َ
َولََقْد أ

ِيذًة  ْزَواجاً َوُذره
َ
 [.9]فال تتبّتل . 15:الرعدَقبْلَِك وََجَعلْنَا لَُهْم أ

من كان وهو ـ أي الزواج ـ واجب على القادر الميسور الذي يخشى على نفسه الفتنة، أما 
قادرًا لكن ال يخشى على نفسه الفتنة؛ فهو بحقه سنة مؤكدة ي ندب إليه، إن شاء تزوج وإن شاء ترك، 
والزواج أفضل له، فإن كان عاجزًا ال يستطيع القيام بواجبات الحياة الزوجية، فحينئٍذ ال يجوز له أن 

والبديل بحقه ـ إلى أن تتوفر لديه يقتحم غمار الزواج؛ ألنه سيقع في التقصير والحرج واإلثم وال بد، 
ومن لم يستطع :" االستطاعة، إن كان عجزه من جهة الباءة ـ الصوم، كما في الحديث المتفق عليه

 ".فعليه بالصوم فإنه له وجاء 

 ــاراء واإلختيــن االنتقــن حســزواج يتعيــل الــا قبـم

وعائلة مثالية، ومجتمع راٍق متحضر  الزواج هو الخطوة األولى لما بعدها؛ إما لحياة سعيدة،
وإما لحياة شقية، وعائلة متخلفة تسودها المشاكل والخصومات، ومن ثم مجتمع متخلف تسوده .. 

الجريمة والمنكرات؛ فاألسرة هي النواة األولى للمجتمع، والمجتمع ما هو إال مجموعة من األسر 
 .مع وهلك من فيهوالعوائل، إن صلحت صلح المجتمع، وإن فسدت فسد المجت

ال ينبغي وال يجوز .. للزواج رسالة إنسانية عظيمة بها تعمر األرض، وتقوم الحضارات 
بينما المسؤوليات الجسام .. وهي وسيلة لغاية .. فقضاء الشهوة ساعة .. حصرها في قضاء الشهوة 

 . واالهتمام والتفكيرعليها ينبغي التعويل .. وهي الغاية .. الناجمة عن الزواج لها كل ساعة وساعة 
من هنا حّض اإلسالم كالًّ من الزوجين على حسن اختيار الشريك؛ فينظر كلٌّ منهما لنفسه 
ن إذا طّلق  ن إذا أمسك وعاشر، كما يتقي اهلل وي حس  الشريك ذا الخلق والدين، الذي يتقي اهلل وي حس 

 . وفارق
ا، ولحَسب ها، وجمال ها، ولدينها، فاظَفر  بذات  لمال ه: ت نَكح  المرأة  ألربع:" :" قال رسول  اهلل 

 . متفق عليه[" 5]الدين تربت يداك

                                                                                                                                                 

 
 . 1021:صحيح سنن النسائي  
 . 1029:صحيح سنن النسائي 9
 . أي فقرت يداك إن لم تظفر بذات الدين 5
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نيا متاٌع وخير  متاع  الدنيا المرأة  الصالحة:" وقال   . مسلم"  الدُّ
األكفاء من جهة الخلق [. 0"] تخي روا ل ن طَف ك م، فأنكحوا األكفاَء، وَأنك حوا إليهم:" وقال 

 .والدين لكل منهما
ليتخَذ أحد كم َقلبًا شاكرًا، ولساناً :" يا رسوَل اهلل أيُّ المال  نتخذ؟ فقال: وعن عمر، قال

 [.  5"]ذاكراً، وزوجًة مؤمنًة ت عين أحدَك م على أمر  اآلخر ة 
إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأَنكحوه؛ إال تفعلوا تكن فتنٌة في األرض :" وقال 

هلل وإن كان فيه ـ أي من العيوب والصفات المنفرة من غير جهة الرجولة يا رسوَل ا: قالوا" وفساد 
 [. 5"] إذا جاءكم من ترضون ديَنه وخ ل َقه فأنكحوه، ثالث مرات:" والخلق والدين ـ؟ قال

إذا خَطَب إليكم من ترضون ديَنه وخ ل َقه فزوِّجوه؛ إال تفعلوا تكن فتنٌة في األرض :" وقال 
 [.20"] وفساٌد عريضٌ 

؛ أي واسع االنتشار من جهة فشو ظاهرة العنوسة عند " فتنة في األرض وفساٌد عريض" 
ومن جهة تصدير أ َسر متخّلفة وفاسدة .. وقد تحقق من ذلك الشيء الكثير .. الرجال والنساء سواء 

هذا  و .. وقد تحقق من ذلك الشيء الكثير .. للمجتمع ت هل كه وتغمره بالفساد والجرائم واالنحرافات 
واستبداله بمقاييس وموازين أخرى، .. كله بسبب غياب جانب الخل ق والدين كمقياس للقبول أو الرد 

فزوجوه على ما كان .. ووظيفَته .. وماَله .. من أتاكم ترضون غناه : ما أنزل اهلل بها من سلطان، منها
عواقب عليهم بالخسران فتأتي ال.. وما أكثر الذين يفعلون ذلك، ولألسف .. منه من خ لٍق ودين 

 !والت حين مندم.. والندم 
هذه أحساب [. 22"]المال : إن  أحساَب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه:" قال رسول  اهلل 

 !االستقامة، والتقوى، والصالح، والخل ق الرفيع: أهل الدنيا، أما أحساب أهل الدنيا واآلخرة
، فلينظر أحد كم أين يرق  :" قولهاي روى عن أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها  الّنكاح ر قٌّ

 ". كريمته 

                                                 
 . 1515: أخرجه ابن ماجه، والحاكم، والبيهقي، صحيح الجامع 0
 . 2909: صحيح سنن ابن ماجه 5
 . 555: صحيح سنن الترمذي 5

 . 559: ن الترمذيصحيح سن 20
 .  101: صحيح سنن النسائي 22
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ألنه لسوء أخالقه ودينه ". من زو َج كريمته من فاسٍق فقد قَطَع رحَمها :" وعن بعض السلف
 !إما أنه يمنعها عن أهلها، أو يمنع أهلها عنها

 

دت عبارة عامة غير محددة المعالم فهال حد" الدين والخلق " عبارة : فإن ِقيل

 لنا صفات تكون لنا كحدٍّ أدنى ال نتجاوزها عند قبول أي طرٍف للطرف اآلخر؟

نعم؛ يجب على البنت ووليها أن يتحققا ويتثبتا من ثالثة أشياء من دين وأخالق  :ولــأق
 :الرجل الذي يتقدم للخطوبة، وذلك كحدٍّ أدنى

 . أن يكون من أهل الصالة؛ ال ي عَرف عنه ترك الصالة :اـأوله
أن ال يكون جاسوسًا للعدو، أو ال يعمل كجاسوس لصالح الطغاة الكافرين على  :ثانيها

 . اإلسالم والمسلمين
 . أن ال ي عَرف عنه أنه يشتم اهلل والدين عند الغضٍب أو ألي سبٍب من األسباب :ثالثًا

هذه ثالث خصال ال يجوز تجاوزها أو التهاون بها عند قبول طرف للطرف اآلخر كشريك 
وزوج له؛ فكما أن على النساء أن يتحققن ألنفسهّن ودينهن من هذه الخصال عند الرجال، كذلك 
على الرجال أن يتحققوا ألنفسهم ودينهم من هذه الصفات عند النساء؛ إذ أن من النساء كذلك ـ 
ولألسف ـ من يتركن الصالة، ويعملن كمخبرات وجاسوسات في صفوف وأجهزة الطغاة الكافرين، 

ومن كان كذلك ال .. هن كذلك ـ والعياذ باهلل ـ من يشتمن اهلل والدين عند الغضب وألتفه سبب ومن
يجوز العقد عليها البّتة، وهذه مسألة سنأتي ـ إن شاء اهلل ـ للحديث عنها بأدلتها، وبشيء من 

 .التفصيل

 ـــةائبــٌة غــُسنَّ

.. وليته للزواج ممن يرضى دينه وخ ل َقه من س نن النكاح الغائبة س نة أن يعرض الولي ابنته أو 
وكثير منهم عدوها من خوارم .. فتواطأ الناس ـ لجهلهم ـ  على استهجان هذه السنة واستنكارها 

الذي يتكايس .. ثم أنهم تعارفوا فيما بينهم على إسلوب انتظر المجهول الغائب .. المروءة والشرف 
حتى إذا حصل على مراده، وتّم األمر انكشف الغطاء، .. ويتكلف الخلق والدين في فترة الخطوبة 

 ! ووقع المحظور.. وظهر المخبوء من سوء الخلق والدين 
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نِكَحَك إِْحَدى  :والنص قد دل  على هذه السّنة المهجورة، قال تعالى
ُ
ْن أ

َ
رِيُد أ

ُ
قَاَل إِّنهِ أ

البنتين إلى نبي اهلل تعالى موسى  وهذا عرض تقدم به صالح مدين ولي. 10:القصص ابْنَََّتذ َهاَتنْيِ 
  وموسى .. على أن يزوجه من إحدى ابنتيه قد قبل منه عرضه ولم ينكر عليه . 

ن يَْستَنِكَحَها  :وقال تعالى
َ
َراَد انلذِبُّ أ

َ
ْؤمِنًَة إِن وََهبَْت َنْفَسَها لِلنذِبهِ إِْن أ ةً مُّ

َ
َواْمَرأ
فدل النص أن المرأة يجوز لها أن تهب نفسها ـ . 90:األحزاب ننِيَ َخالَِصًة لذَك مِن ُدوِن الُْمْؤمِ 

 . عن طريق وليها ـ ابتداًء لمن ترتضي دينه وخ لقه
، فضحكت أن امرأًة عَرضت نفسها على النبيِّ :" كما في الحديث، عن أنس بن مالك

على النبيِّ  هي خير منك؛ عَرضت نفسها: فقال أنس! ما كان أقل  حياءها: ابنة أنس، فقالت
["21.] 

، على عثمان بن عفان  حفصةأنه عَرض ابنته  كذلك قد ثبت عن عمر بن الخطاب 
ليالي، ثم  تسأنظر في أمري هذا، فلبث: فقال؟ حفصة عليهأتيت عثمان بن عفان فعرضت :" فقال
ن شئت إ: فقلت ،فلقيت أبا بكر الصديق عمر قال. يومي هذا أتزوجقد بدا لي أال : فقال، لقيني

 وكنت  أوَجد  عليه مني على عثمان، ،إلي  شيئاً فصمت أبو بكر فلم يرجع ؟ عمرزوجتك حفصة بنت 
علي  لعلك وجدت علّي حين عرضت : فقالفلقيني أبو بكر ، اهلل فأنكحته إياها ثم خطبها رسول  

فيما عرضَت  فإنه لم يمنعني أن أرجع إليكَ  :نعم، قال أبو بكر: ؟ قالفلم أرجع إليك شيئاً  حفصة
، إال ي سر  ألفلم أكن  ،ذكرهاقد  اهلل  رسولَ ني كنت علمت أن أ علي  ، ولو تركها  رسول اهلل فش 

 . البخاري " قبلتها رسول  اهلل 
أنه عَرض  وكذلك ثبت عن سيٍد من سادات التابعين العالم الزاهد سعيد من المسيب 

أبناء الخلفاء ـ على أحد تالمذته الفقراء، وي دعى كثير بن تزويج ابنته ـ التي استشرف لخطبتها الخلفاء 
 ! فما كاد أن ي صدق وابنته هي التي يحتال لخطبتها الخلفاء.. أبي وداعة 

ومع ذلك كان أحدهم يعرض ابنته على من يرضى دينه .. هؤالء هم سادة القوم وكبرائهم 
 ! وطريقتهم؟.. وهديهم .. سنتهم ومن .. فأين نحن منهم .. وخ لقه، وال يجد في ذلك حرجاً 

نِكَحَك إِْحَدى ابْنَََّتذ َهاَتنْيِ  :قال القرطبي في تفسيره لقوله تعالى
ُ
ْن أ

َ
رِيُد أ

ُ
:"  إِّنهِ أ

 إسرائيل، بني صالح على ابنته دينمَ  صالح ضعرَ  قائمة؛ سنة وهذه الرجل؛ على بنتها الوليفيه عرض 

                                                 
 . 5 10: صحيح سنن النسائي 21
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 ؛ النبي على نفسها الموهوبة وعرضت وعثمان، بكر بيأ على حفصة ابنته الخطاب بن عمر وعرض
  فمن

 .  هـ -ا" الصالح بالسلف اقتداء الصالح، الرجل على نفسها والمرأة وليته، الرجل عرض الحسن

 امــــه هــتنبي

أن يعرض الرجل ابنته ـ كريمته وفلذة  .. وجوٌد ال يماثله جود .. وخ ل ٌق رفيع .. ن بٌل عظيم 
لكن على هذا الولي أن يكون شديد االحتراز في أن .. ي ته للزواج ممن يرضى دينه وخلقه كبده ـ أو ول

بل ويكفره، وهو عند .. وال يشكره .. يضع هذا األمر في الموضع الخطأ؛ عند من ال يقدر له قدره 
وهو .. ه وعرضها علي.. أدنى خالف مع زوجته ـ وأحيانًا بال خالف ـ يعيرها بأن أباها قد رماها عليه 

وهذا خسيس .. فيجعل ذلك س بًة يسبها به كلما حال له إهانتها وشتمها .. تمّننا وكرمًا قد وافق عليها 
.. لئيم وضيع ـ ي سيء لمن بعده من الخطّاب واألزواج ـ ال يستحق مثل هذا الكرم والجود والنبل 

وعند من .. كريماتهم عنده   وعلى اآلباء أن يحذروه ومن كان على شاكلته أشد الحذر من أن يضعوا
وما حملني على كتابة هذا التنبيه سوى أّني أعلم كثيرًا من القصص المخجلة عن هؤالء .. يماثله 

 !األخّساء

 ثــَر اخَلَبـــد َكُثــق

وفشا فيه الكذب .. حتى ي قال في بني فالن رجل أمين .. نعيش في الزمان الذي ف قَدت فيه األمانة 
وقل  فيه الطيبون والطيبات .. والخبيثون والخبيثات .. وكثر الطالحون والطالحات ..  والغدر والخيانة

.. والمرء ـ سواء كان رجاًل أم امرأة ـ بمفرده قد يعجز عن معرفة هذا الفريق من ذاك، لي مايز بينهما .. 
.. الحة طالحًا مما يعني أن كثيرًا من حاالت الزواج يكون من نصيب الص.. ومن ثم ي حسن االختيار 

فيترتب على ذلك مشاكل الزواج ومظالمه وآثاره المتنوعة التي نكابدها .. ومن نصيب الصالح طالحة 
وحتى ال يقع .. والتي تنتهي في كثير من األحيان إلى الطالق، والتفريق بين الزوجين .. ونعايشها 

عن .. عزل الخبيثين والخبيثات ذلك ـ أو نقلل من هذه الظاهرة الخطيرة ما استطعنا ـ ونتمكن من 
اْْلَبِيثَاُت لِلَْخبِيثنَِي َواْْلَبِيُثوَن لِلَْخبِيثَاِت  :ولنحقق العمل بقوله تعالى.. الطيبين والطيبات 

يهِبَاتِ  يهِبُوَن لِلطذ يهِبنَِي َوالطذ يهَِباُت لِلطذ أنصح أن يكون في كل حي، وفي كل قرية، . 15:النور َوالطذ
يقومون بمهمة تحديد الصالحين .. ن تتشكل لجان من النساء والرجال األمناء أ.. ومدينة 

ومن ثم تحديد األكفاء من الطرفين ليتبع ذلك .. والصالحات، والطيبين والطيبات في مناطقهم 
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وهذا من التعاون على البر .. مرحلة التعريف فيما بينهما وفق الطرق الشرعية المباحة والصحيحة 
ْ لََعَ اإِلثِْم  :قال تعالى والتقوى، كما ِ َواتلذْقَوى َواَل َتَعاَونُوا ْ لََعَ الْبه َوَتَعاَونُوا

 [.21"]إن الدال على الخير كفاعله :" وفي الحديث. 1:المائدةَوالُْعْدَوانِ 

 بــاِطــال اخلــف حبـريـالتع

ن ـ أن ي عرِّفوا ـ بصدق من األمانة والسنة أن يتضاَفر الجميع ـ ممن لهم صلة أو معرفة بالخطيبي
وإخالص ـ بحال الخاطب، وبدينه، وأخالقه، وبمستواه العلمي والثقافي، واالجتماعي، واالقتصادي 

ليكون كل طرف من طرفي النكاح على بينة من حال ومستوى الطرف .. وكذلك بحال المخطوبة .. 
وقبل أن يقع .. النكاح  وذلك قبل أن يمضوا عقدَ .. المقابل؛ هل هو مناسب ومكافئ له أم ال 

 .   المحظور والندم؛ والت حين مندم
، فآذنيني :" ومن حديث فاطمة بنت قيس، قال رسول  اهلل  فلما : ، قالت"فإذا حَلل ت 

معاوية، ورجل آخر من قريش، فقال النبي : ، فقلت"وَمن خطََبك؟:" حَلل ت  آذنـ ت ه، فقال رسول اهلل 
 ":الٌم من غلمان ق ريش ال شيء له، وأم ا اآلخر  فإنه صاحب  شرٍّ ال خير فيه، أم ا معاوية ؛ فإنه غ

 [. 2]فكرهته، فقال لها ذلك ثالث مرات فنكحته: ، قالت"ولكن أنكحي اسامة بن زيد 
أم ا أبو جهم فال يضع عصاه  عن عاتقه، وأم ا معاوية فصعلوك ال مال له، ولكن :" وفي رواية

فيه  ، فنكحته، فجعل اهلل "أنكحي أسامة بن زيد :" فكرهته، ثم قال ،"أنكحي أسامة بن زيد 
لكي تكون على بينة .. بحال من تقدم إليها من الخطاب  فعر فها النبيُّ [. 29]خيراً، واغَتَبط ت  به

 .ثم نصحها باألفضل.. من أمرها 
 ـــاحي النكــرأة فـــت أو املــذان البنــتئـاس

إحدى النساء، ال بد لوليها من استئذانها والتماس رضاها وموافقتها ـ  إن تقدم الخاطب لخطبة
 . ابتداًء ـ على من تقد م لخطبتها، سواء كانت المرأة ثيباً أم بكراً 

يا : قالوا، " ال ت نَكح األيم حتى ت ستأَمر، وال ت نَكح البكر حتى ت ستأَذن:" قال رسول  اهلل 
ألن في السكوت عالمة على الرضى، وهو . متفق عليه" ن تسكت أ:" رسوَل اهلل، وكيف إذنها؟ قال

                                                 
21

 . 2509: رواه الترمذي، صحيح الجامع  
 . 1 10: صحيح سنن أبي داود  2
 .   10: صحيح سنن أبي داود 29
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أما إن كانت غير موافقة فهي أجرأ في التعبير واإلفصاح عن رفضها منها على .. الذي يليق بحيائها 
 [. 25]الموافقة

إذنها :" إن البكر تستحي؟ قال: قالت عائشة رضي اهلل عنها".  الب كر  ت ستأَذن:" وقال 
 . اريالبخ" صماتها 

. مسلم"  األيم أحق بنفسها من وليها، والبكر ت ستأَذن في نفسها؛ وإذنها صماتها:" وقال 
 ".  وصمتها إقرارها:" وفي رواية

[. 20"] األيم أولى بأمرها، واليتيمة ت ستأَمر، وإذنها في نفسها؛ وإذنها ص ماتها:" وقال 
أي إن أبت ال يمضي عليها عقد ".  عليها فإن سكتت فهو إذنها، وإن أَبت فال جوازَ :" وفي رواية

 .النكاح، وال ت كَره عليه
 . هـ -؛ أي ال والية عليها مع االمتناع ا"وإن أَبت فال جواَز عليها :" قال ابن األثير في النهاية

 . هـ -فيجوز تزويجها بإذنها، ومنعه بدون إذنها ا: 5 /11قال ابن تيمية في الفتاوى 
إن البكر : ، فقال"أشيروا على النساء في أنفسهّن :" قال لنبي وعن عدي الكندي، عن ا

 [. 25"] الثّيب ت عر ب  عن نفسها بلسانها، والب كر رضاها صماتها: تستحي يا رسوَل اهلل؟ قال
دام فرد   ، أن أباها زوجها وهي ثّيب، فكرهت ذلك، فأتت رسوَل اهلل وعن خنساء بنت خ 

 [. 25]ن كاَحه
إن أبي زوجني : فقالت جاءت فتاة إلى رسول اهلل : بريدة، عن أبيه، قال وعن عبد اهلل بن

يَسَته ـ أي دناءته ووضاعته فيجعله بي عزيزًا ـ قال : فجعل األمَر إليها، فقالت: ابن أخيه ليرفع بي خس 
 [.10]قد أجزت  ما صنع أبي، ولكن أردت أن أ علم النساء أن ليس إلى اآلباء من األمر شيء

                                                 
ذلك الحياء  هذا أيام زمان، أما في هذا الزمان فإن وسائل اإلعالم الفاسدة لم ت بقي عند بنات المسلمين: قلت 25

الذي كان؛ فإن بنات هذا الزمان ـ إال من رحم اهلل ـ من الوقاحة والجرأة ما يجعلهّن ي عربن عن أنفسهن في حالة 
 !القبول بالجداالت والحوارات والمناقشات المطولة، كما في حالة الرفض

 . 1095: صحيح سنن النسائي   
 . 95 2: السلسلة الصحيحة 25
 . 1055: صحيح سنن النسائي 25
أخرجه ابن ماجة برجال الصحيح، وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي من :  1/10قال الشوكاني في السيل الجرار  10

 . رجاله رجال الصحيح: وقال الشيخ ناصر في التعليقات الرضية. حديث عبد اهلل بن بريدة عن عائشة
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أن  أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها : فذكرت أن جاريًة بكرًا أتت النبي  :" عباسوعن ابن 
 . أي خيرها بين أن تبقي عقد النكاح ـ إن شاءت ـ أو ترد ه، فتفسخه ["12 .]النبي 

در ها،  كان : وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت إذا أراد أن يزوَج بنتًا من بناته، جلس إلى خ 
فالنًا يذكر  فالنة ـ يسميها، وي سمي الرجل الذي يذك رها ـ فإن هي سكَتت؛ زو جها، أو إن  إن  :" فقال

ها   [.11"]كرهت نقَرت السِّتَر؛ فإذا نقَرت ه لم يزوج 
خيرته للمؤمنين خير ألف .. وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم .. هو ولي المؤمنين  فالنبي 

يستأمر ابنته في زواجها؛ فال يكرهها على زواج هي ال  ومع ذلك.. ألف مرة من خيرتهم ألنفسهم 
 .صلوات ربي وسالمه عليه.. ت ريده ليكون بذلك قدوة لآلباء من بعده 

، فجعل "م غ يٌث " ثم إن بريرة حين أعتقتها عائشة رضي اهلل عنها كان زوجها عبدًا ي قال له 
أليس لي  ه ـ فجعلت تقول لرسول اهلل يحضها عليه ـ أي يرغبها به وأن تبقى في ذمت رسول  اهلل 

 [. 11]قد فارقته: ، قالت"بلى :" أن أفارقه؟ قال
  يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي " بريرة " فكان مغيث بعد ذلك يطوف خلف 

لو :"  فقال لها النبي!" يا عب اس أال تعجب  من ح بِّ م غ يٍث بَر يَرَة ومن بغض بريرة م غ يثًا؟:" للعباس
 ".راجعت ه فإنه أبو ولدك؟

فهي أرادت أن ..  وهذا من فقه وأدب بريرة مع رسول اهلل ) يا رسوَل اهلل أتأم رني؟ : قالت
مكانه  قبل أن تجيب، فإن كان طلبه على وجه األمر، فأمر النبي  تستجلي طلب رسول اهلل 

فالمسألة بالنسبة لها فيها .. غير وجه األمر وإن كان على .. وال ي ناَقش .. السمع والطاعة، ال يـ َرد 
 (.سعة 

 "!إنما أنا َشفيٌع :" قال 
 [.  1]فال حاجة لي فيه: قالت

وأن .. أن أمر النكاح ال إكراه فيه .. ومن خلفهم قضاة هذا الزمان .. وفي ذلك ع ظة لآلباء 
 . أساسه قائم على الحب والتراضي والتوافق بين الطرفين

                                                 
 . 9 25: صحيح سنن أبي داود 12
 .  1501: ةأخرجه أحمد وغيره، السلسلة الصحيح 11
أخرجه الدارمي، والطحاوي، وأحمد، وإسناده صحيح على شرط :  5/10قال الشيخ ناصر في إرواء الغليل  11

 . الشيخين
 . 9000: صحيح سنن النسائي  1
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ظاهر أحاديث الباب أن البكر البالغة إذا ز ّوَجت : 5/211ي نيل األوطار قال الشوكاني ف
بغير إذنها لم يصح العقد، وإليه ذهب األوزاعي والثوري، والعترة، والحنفية، وحكاه الترمذي عن أكثر 

 . هـ -أهل العلم ا

 :ةــــرعيــة الشـــرؤيــال

رؤية كل من الخاطب والمخطوبة إن تقد م الخاطب، وحصلت الموافقة األولية، تعّينت 
 . لبعضهما البعض ـ من غير اختالء ـ قبل العقد، وقبل أن يدخال قفص الحياة الزوجية

هل نَظر َت إليها :" خَطَب رجٌل امرأة من األنصار، فقال له رسول  اهلل : عن أبي هريرة قال
 [. 19]ال، فأمره أن ينظَر إليها: قال" ؟

أنَظر َت :" ، فقال النبي خطبت  امرأة على عهد رسول  اهلل  :وعن المغيرة بن شعبة، قال
َدر  أن ي ؤَدَم بينك ما:" ال، قال: قلت" إليها؟  [. 15"] فانظر إليها فإنه أج 

؛ أي تحصل الموافقة والمالءمة "أن ي ؤَدَم بينك ما " قوله: قال الشوكاني في نيل األوطار
 . هـ -بينكما ا

المرأة فال جناح عليه أن ينظر إليها، إذا كان إنما ينظر إليها إذا خَطب أحدكم :" وقال 
 [. 10"] لخطبت ه، وإن كانت ال تعلم

وصفة الرؤية الشرعية التي بها يزول االلتباس، وتحصل الموافقة والمالءمة بين الطرفين؛ هي 
قاء الرؤية التي ت حقق العلم عند كل طرف بصفات الطرف اآلخر، وهذا قد يستدعي أكثر من ل

إذ في الغالب يتسم اللقاء األول .. ومجلس ـ من غير اختالء ـ ينظر كل طرف لآلخر ويسمع منه 
وعليه لو طالب أحد .. والثاني بكثير من الحياء، الذي يمنع من تحقيق الرؤية الشرعية الصحيحة 

الت وإلى أن تزول عنه جميع اإلشكا.. الطرفين بتكرار اللقاء بالطرف اآلخر أكثر من مرة 
 . ال حرج في ذلك إن شاء اهلل.. ينبغي أن ي لبى طلبه .. وااللتباسات حول الطرف اآلخر 

 

انتفاء الخلوة، لورود النهي عن اختالء  أولهما :لكن عند الرؤية ينبغي مراعاة أمرين
 . البخاري"  ال يخلون رجل بامرأٍة إال مع محَرم:" أنه قال الرجال بالنساء، فقد صح عن النبي 

                                                 
 . 1011: صحيح سنن النسائي 19
 .  101: صحيح سنن النسائي 15
 . 900: أخرجه أحمد وغيره، صحيح الجامع 10
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 [.15"] أال ال يخلون  رجٌل بامرأٍة إال كان ثالثهما الشيطان  :" وقال 
أن تكون المرأة بكامل حجابها بحيث ال ي رى منها إال وجهها وكفيها؛ ألنها في  :ثانيهما

لكن لو استطاع .. ال تزال أحكام األجنبية سارية عليها .. مرحلة الخطوبة التي تتقدم مرحلة العقد 
من خطيبته خلسة ما يستدعي الموافقة على الزواج منها، ومن دون علمها أو تواطئ الخاطب أن يرى 

إذا خطَب أحدكم المرأَة، :" أنه قال ال حرج في ذلك إن شاء اهلل، فقد صّح عن النبّي  .. معها 
 . وذلك من دون علمها أو تواطئ معها[. 15"]فإن استطاع أن ينظر منه ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل 

لينظر إليها، فإن رضيها فهي زوجته، كشف  ابنته أم كلثوم إلى عمر  ما أرسل عليٌّ ول
إنها ابنة .. ؛ أي للطمت عينيك "لوال أنك أمير المؤمنين لصككت  عينيك :" عمر عن ساقها، فقالت

 ! أبيها

 اهلـاتـف أو املــراســالت االلكتـرونيــةر ــة عبــع اخلطيبــث مــديـاحل

لكن إن  .. لشرعية المشار إليها سابقًا ت غني عن المحادثة بين الخطيبين في الهاتف الرؤية ا
ثم وجد ما يمكن .. كان كل من الخطيبين في بلٍد، والرؤية الشرعية غير محققة أو كانت ناقصة 

 أرجو أن ال.. أو المراسلة االلكترونية بينهما .. إكماله ـ مما هو حق للخطيبين ـ عن طريق الهاتف 
يكون في ذلك حرج، بشرط عدم التوّسع ـ أكثر مما يحتاجه الخطيبان من التعارف في مرحلة 

 .الخطوبة ـ وأن يكون ذلك بعلم ورقابة الوالدين، واهلل تعالى أعلم

 .مــلـه املســة أخيــى خطبــلـل عــرجــة الـــخطب

له، فقد صّح عن  ال يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه المسلم، حتى يترك أو يأذن
 .مسلم"  ال يخطب الرجل  على خطبة أخيه:" أنه قال النبي 

 [. 10"] ال يخطب  أحد كم على خطبة بعضٍ :" وقال 
 [. 12"] ال يخطب أحد ك م على خطبة أخيه حتى ينك َح أو يتر ك:" وقال 

                                                 
 . 5 19: صحيح الجامع أخرجه أحمد والترمذي، 15
 . 905: أخرجه ابو داود، والحاكم، والبيهقي، صحيح الجامع 15

10
 . 1010: صحيح سنن النسائي  

12
 . 0 10: صحيح سنن النسائي  
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حتى  أن يخطَب الرجل  على خطبة الرجل، نهى رسول  اهلل : وعن عبد اهلل بن عمر قال
 [. 11"] يترَك الخاطب  قبله، أو يأذن له

لما في خطبة المسلم على خطبة أخيه المسلم من إيغار للصدور، ومدعاة للتشاحن : قلت
وهذا يتنافى مع تعاليم اإلسالم التي تحض على المودة .. والتباغض، والحسد، وتنافر األنفس 

 .واإلخاء والمحبة فيما بين اإلخوان

 ــةَفســخ اخلطـــوبـ

فإن دفع .. ال يترتب على فسخ الخطوبة شيء؛ ألن الخطوبة ليست عقدًا يحل به النكاح  
الخاطب لخطيبته ـ خالل فترة الخطوبة ـ المهر أو شيئًا منه استرد له؛ ألن المهر من أجل النكاح، 

د ما وما أعطاه لخطيبته على وجه اإلهداء والهبة؛ ال يجوز للخاطب أن يستر .. والنكاح لم يقع 
وفي . البخاري"  ليس لنا مثل السوء؛ الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه:" وهب، لقوله 

 .البخاري"  العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه:" رواية
 . مسلم"  العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه:" وقال  
"  يء ثم يعود في قيئه؛ فيأكلهمثل الذي يرجع في صدقته، كمثل الكلب يق:" وقال  

 . مسلم
بًة فيرجَع فيها، إال الوالَد فيما ي عطي :" وقال   لُّ لرجل أن ي عطي عطيًة، أو يَهَب ه  ال يح 

ولده، ومَثل  الذي ي عطي العطية، ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل، فإذا شب ع قاء ثم عاَد في 
 [.  11"]قَيئ ه

يركب المحظور ويكون مثله مثل الكلب الذي يقيء ثم يأكل قيئه  لكن إن أبى الواه ب  إال أن 
في طال ب بما وهب وأعطى، هنا يوقف وي عر ف للناس قبح صنيعه؛ وأنه أراد أن يسترد ما وهب، .. 

مَثل  الذي :" أنه قال ليكون موضع ازدرائهم واحتقارهم له، كما في الحديث، فقد صح عن النبي 
، فليـ َوق ف  فليـ َعر ف  بما استرد ، ثم  َيستردُّ ما وهَب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد  الواه ب 

 [.   1"] لي دَفع إليه ما وَهبَ 

                                                 
11

   .1 10: صحيح سنن النسائي  
 . 1011: صحيح سنن أبي داود 11
 .  101: صحيح سنن أبي داود   
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هذا إذا كان عين ما وهب لم ي ستهَلك، ولم يهَلك، أو كان الموهوب قادرًا على أن يرد قيمة  
فالراجح حينئٍذ .. ن رد قيمة الهبة أما إذا است هلك، وهلك، وكان الموهوب عاجزًا ع.. الهبة 

سقوطها، واعتبارها كالصدقات التي ال تـ َرد، إذ ال يجوز أن ت عاَمل الهبة معاملة الد ين الذي يجب أن 
 . ومهما كانت ظروف المدين، واهلل تعالى أعلم.. يـ َرد ولو بعد حين 

 

 يــحتـنصي

 : عأمجلها يف الءاٍت أربنصيحتي لبناتي وبنات المسلمين، 

َك بِهِ َويَْغفُِر َما ُدوَن ذَلَِك   ..ال للشرك، ومظانه وأسبابه   ن يُْْشَ
َ
إِنذ اَّللذ اَل َيْغفُِر أ

ِ َفَقِد اْفََتَى إِثْماً َعِظيماً  َْك لَُظلٌْم  . 5 :النساء لَِمن يََشاُء َوَمن يُْْشِْك بِاَّلله ِ إِنذ الْشه
 . ـ يقلب ما بين األزواج من حالل فيجعله حراماً فالشرك ـ وكذلك الكفر . 21:لقمانَعِظيمٌ 

مهما اشتدت الظروف، وكانت المواقف محرجة؛ فمن ترك الصالة فقد   ..ال لترك الصالة  
 . كما ورد ذلك في الحديث.. كفر، وأشرك 

تٌر ـ جم لك اهلل به ـ فال تهتكيه  ال لترِك الحجاب؛  .. فتشمِّتي بك  وبدينك  الع دا .. فهو س 
 !طمع  فيك  الذي في نفسه مرض، وما أكثرهموي

فتركها .. فكم أفسد االختالط من بيوت ..  ال لالختالط ومجالس السَّمر مع األجانب 
ال أَحَد أغيَر من .. واعلمي أن اهلل تعالى غيور .. بالق َع بعد أن كانت عامرة بالمحبة والخير والرفق 

 .فال ي حب أن يراك  حيث ال يرضى.. اهلل 

تفوزين بخيَري الدنيا واآلخرة .. هذه الءات أربع اجعليها لك  بمثابة قانون في هذه الحياة  
.. ثم جميل منك  أن تستطلعي رأي خطيب ك حولها قبل أن تنتقال إلى الع ش الزوجية .. بإذن اهلل 

.. المشوار وأكملت معه .. أمضيت  على العقد  .. فإن آَنست  منه رشدًا .. وتوقعا على عقد الزواج 
واعلمي أن من ترك .. فاهلل ي غنيك  من فضل ه .. ال خير لك  فيه .. فدعيه .. وإن آنست منه غير ذلك 

 .هلل شيئاً عوضه اهلل خيراً منه
 

* * * * * 



                    "مســائـل وأحكــام" الـزواج والطــالق فـي اإلســـالم

 

 

20 

 [.  ]  زواجــــــد الــــعق

 فإن تمت الرؤية، وحصلت الموافقة األولية بين الطرفين، أ جري ـ بعد ذلك ـ عقد النكاح،
الذي به ينعقد الزواج، ويحل لكل طرٍف من اآلخر ـ باسم اهلل وإذنه ومشيئته ـ ما كان محظورًا عليه 

 . قبل العقد
في إباحة كل طرف من الزوجين للطرف اآلخر ما   فعقد النكاح بمثابة استئذان الخالق 

وهو .. هو الرازق و .. وهو المالك .. فاهلل تعالى هو الخالق .. كان محظورًا عليهما قبل العقد 
وهو سبحانه وتعالى غيور؛ ال أحد أغير .. ال شريك له .. المتصرف بهذا الكون وما فيه كما يشاء 

في كل  وبالتالي ال بد من استئذانه .. من أجل ذلك حّرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن .. منه 
في قب ل .. أم شراباً، أم لباساً، أم نكاحًا  ويريد اإلنسان أن يتناوله سواء كان طعاماً .. ما تمتد إليه اليد 

ك عن المحظور  تكون .. فيما يتعّلق بالنكاح  وصورة استئذان الخالق .. على المباح منه، وي مس 
وهو ما سنتناوله ـ .. بإمضاء عقد النكاح على الصورة والكيفية ـ بشروطه ـ المبينة في الكتاب والسّنة 

 :يةبإذن اهلل ـ في األسطر التال

 احــد النكـــروط عقــش

 : لعقد النكاح شروط عدة ال يصح النكاح إال بها

فإذا كان الرجل كافرًا  :أن يكون الزوج مسلمًا، والزوجة مسلمة أو كتابية: أوال
أصليًا ـ أياً كانت ملته ـ أو كافراً من جهة الردة؛ فطرأ عليه الكفر بعد أن كان مسلماً، ال يجوز أن يعقد 

ة، وكذلك ال يجوز للمسلم أن يتزوج من المرأة المشركة أو المرتدة، باستثناء المرأة على مسلم
 .الكتابية؛ اليهودية أو النصرانية، وبشروطه
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؛ ما قبل إمضاء عقد النكاح ـ والذي به ت صبح األمور ملزمة للطرفين ـ  الذي أنصح به أن ت عطى مرحلة الخطوبة  
فنحن نعيش في زمان ـ يختلف عن .. ولتكن أشهرًا .. فرصة كافية للتعارف ودراسة وفهم كل طرٍف للطرف اآلخر 

والتشبع بما لم  ..والزور .. وفشا فيه الغش والكذب، والخيانة، والغدر .. ـ قد ف قدت فيه األمانة  زمان النبي 
استبراء للدين .. واالستخارة .. لذا فإن الموضوع يحتاج لمزيد من الدراسة واالستيثاق واالستشارة .. ي عَط المرء 

 .ففي العجلة ـ في هذا األمر ـ الندامة كل الندامة.. والع رض 
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ْْشَِكٍة َولَْو  :قال تعالى ِن مُّ ْؤِمنٌَة َخرْيٌ مه َمٌة مُّ
َ
ْ الُْمْْشََِكِت َحَّتذ يُْؤمِنذ َوْل َواَل تَنِكُحوا

ْعَجبَتُْكْم َواَل 
َ
ْْشٍِك َولَْو أ ِن مُّ ْؤمٌِن َخرْيٌ مه ْ َولََعبٌْد مُّ ْ الُْمِْشِكنَِي َحَّتذ يُْؤِمنُوا تُنِكُحوا

ْعَجبَُكمْ 
َ
 . 112:البقرةأ

 

ُ  :وقال تعالى ِيَن آَمنُوا إَِذا َجاءُكُم الُْمْؤِمنَاُت ُمَهاِجَراٍت فَاْمَتِحنُوُهنذ اَّللذ َها اَّلذ يُّ
َ
يَا أ

ْعلَُم بِإِيَمانِهِ 
َ
ذُهْم َواَل ُهْم أ ارِ اَل ُهنذ ِحلٌّ ل نذ فَإِْن َعلِْمتُُموُهنذ ُمْؤمَِناٍت فاََل تَرِْجُعوُهنذ إََِل الُْكفذ

ُجورَُهنذ َواَل 
ُ
ن تَنِكُحوُهنذ إِذَا آتَيْتُُموُهنذ أ

َ
نَفُقوا َواَل ُجنَاَح َعلَيُْكْم أ

َ
ا أ  َُيِلُّوَن لَُهنذ َوآتُوُهم مذ

 . 20:الممتحنة َصِم الَْكَوافِرِ ُتْمِسُكوا بِعِ 
ذُهْم َواَل ُهْم َُيِلُّوَن لَُهنذ  :وفي قوله تعالى أي لم : قال القرطبي في التفسير  اَل ُهنذ ِحلٌّ ل

 .هـ -يحل اهلل مؤمنة لكافر، وال نكاح مؤمن لمشركة ا
تحريم من اهلل عز وجل على   َواَل ُتْمِسُكوا بِعَِصِم الَْكَوافِرِ  :قوله تعالى: وقال ابن كثير

 . هـ -عباده المؤمنين نكاح المشركات واالستمرار معهن ا
 ثناؤه جلّ  يقول  َواَل ُتْمِسُكوا بِعَِصِم الَْكَوافِرِ   :وقوله: وقال الطبري في التفسير

 ،وأسبابهنّ  الكوافر النساء بحبال المؤمنون يهاأ تمسكوا ال:  اهلل رسول أصحاب من به للمؤمنين
 من نهي وهذا، والسبب العقد من به اعتصم ما وهي؛ عصمة جمع: والعصم ،كافرة جمع: والكوافر

 وبنحو، بفراقهنّ  لهم وأمر، األوثان أهل من المشركات النساء نكاح على اإلقدام عن للمؤمنين اهلل
 . هـ -ا التأويل أهل قال ذلك في قلنا الذي

واهلل ما مثلك يا أبا طلحة يـ َرد، ولكن ك : قالتخطَب أبو طلحة أم  سليم، ف: وعن أنس قال
رجل كافٌر، وأنا امرأة مسلمة، وال يحّل لي أن أتزّوَجك، فإن ت سل م فذاك مهري، وما أسألك غيره، 

 [. 15]فأسَلم فكان ذلك مهرها
أجمع العلماء على أنه ال يحل للمسلمة أن تتزوج غير : قال سيد سابق في كتابه فقه السنة

 . هـ -سواء كان مشركاً، أم من أهل الكتاب االمسلم؛ 
اْْلَوَْم  :أما استثناء الزواج من نساء أهل الكتاب من الكافرات والمشركات، فهو لقوله تعالى

ذُهْم  ْ الِْكتَاَب ِحلٌّ لذُكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلُّ ل وتُوا
ُ
ِيَن أ يهِبَاُت َوَطَعاُم اَّلذ ِحلذ لَُكُم الطذ

ُ
أ

                                                 
 . 1211: صحيح سنن النسائي 15



                    "مســائـل وأحكــام" الـزواج والطــالق فـي اإلســـالم

 

 

22 

وتُواْ الِْكَتاَب مِن َقبْلُِكْم إِذَا آتَيْتُُموُهنذ َوالُْمْحَصنَا
ُ
ِيَن أ ُت مَِن الُْمْؤمَِناِت َوالُْمْحَصنَاُت مَِن اَّلذ

ْخَدانٍ 
َ
ُجورَُهنذ ُُمِْصننَِي َغرْيَ ُمَسافِِحنَي َواَل ُمتذِخِذي أ

ُ
 . 9:المائدة أ

ت ال تقترف الزنى، وليس فالزواج من الكتابية جائز بشرطه؛ أن تكون من المحصنات العفيفا
لها أخالء بالحرام، كما ال يجوز اتخاذهن من قبل المسلمين أخدان وخليالت بالحرام، وإنما أزواج 

 [. 10]ت دَفع إليهن صدقاتهن؛ أي مهورهن، وحقوقهن من النفقة وغير ذلك

أن ال يكون أحد طرفي النكاح محرم على اآلخر من جهة النسب، أو : ثانيًا

فإن حصل الزواج ـ عن جهل ـ بمن هو محرم عليه من جهة النسب، أو  :و الرضاعةالمصاهرة، أ
 .وهذا ماال ي عَلم فيه خالف.. تعي ن فسخ الزواج مباشرة .. ثم ع ل م ذلك .. المصاهرة، أو الرضاعة 

سواء كانت عدتها من جهة وفاة  :أن ال تكون المرأة المعقود عليها في ِعدَّتها: ثالثًا
فإن حصل الزواج .. من جهة عدة الطالق، أو من جهة عدة الخلع، أو فسخ عقد الزواج  زوجها، أو

خ العقد ور د   [.  15]وج ّدد العقد من جديد.. إلى ما بعد انقضاء العدة .. وهي ال تزال في عدتها ف س 
َجلَ  :قال تعالى

َ
َ َيبْلَُغ الِْكتَاُب أ  . 119:البقرة هُ َواَل َتْعزُِمواْ ُعْقَدةَ انلهََِكِح َحَّتذ

َجلَهُ   وقوله: قال ابن كثير في التفسير
َ
َ َيبْلَُغ الِْكتَاُب أ  ؛َواَل َتْعزُِمواْ ُعْقَدةَ انلهََِكِح َحَّتذ

قال ابن عباس ومجاهد والشعبي وقتادة والربيع . حتى تنقضي العدة بالنكاحيعني وال تعقدوا العقدة 
ن حيان والزهري وعطاء الخراساني والسدي والثوري وزيد بن أسلم ومقاتل ب مالكبن أنس وأبو 

َجلَهُ :والضحاك
َ
َ َيبْلَُغ الِْكتَاُب أ وقد ، يعني وال تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة  َحَّتذ

 . هـ -ا على أنه ال يصح العقد في العدة العلماءأجمع 
                                                 

10
.. وبين الزواج منها وهي في دار أو بالد المسلمين .. دار الكفر ينبغي مراعاة الزواج من كتابية وهي في دارها؛   

ثم لو حصل بين .. إذ غالبًا في الحالة األولى ال يملك األب المسلم حرية تربية أبنائه التربية اإلسالمية الصحيحة 
فقد حرية التنقل أو وي.. وقد يخسر الرجل أبناءه .. فإن ذلك ينعكس سلبًا على تربية األبناء .. الزوجين أي خالف 

وما أكثر الحاالت والمشاكل التي تقع بين األزواج في .. السفر بهم إلى البلد الذي يعتقد أن فيه خيرًا له وألبنائه 
كما له دور في تقرير .. وهذا أمر يجب أن ي راعى وي تنّبه له .. بالد الغرب، الدالة على هذا المعنى اآلنف الذكر 

 !ة اإلقدام على هكذا زواجوتقدير مدى جواز وشرعي
سنأتي ـ إن شاء اهلل ـ للحديث عنه الحقاً .. وما يترتب عليها من أحكام .. ومدة كل واحدة منها .. أنواع العدة  15

 .وفي موضعه من هذا البحث
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قد عد  أهل العلم و  :اإليجاب والقبول، والرضى والموافقة بين طرفي النكاح: رابعًا
هذا الشرط الركن األساس لعقد الزواج؛ إذ ال يمكن أن يتم الزواج، ويكتب له القبول واالستمرار إال 
بعد اإليجاب والقبول، والرضى والموافقة ـ مسبقاً ـ بين طرفي النكاح، وقد تقدم معنا ذكر األدلة الدالة 

كرًا أم ثيبًا ـ وأن الزواج القائم على إكراه أحد على وجوب استئذان المرأة في زواجها ـ سواء كانت ب
 . طرفي النكاح من غير رضاه ال ي قبل وال يمكن أن ي كتب له النجاح أو االستمرار

نعم، وقال : قال" أترضى أن أزّوجك فالنة؟ :" قال لرجل أن النبّي عن عقبة بن عامر، 
 فتأمل كيف أن النبي  [. 15]أحدهما اآلخر نعم، فزو ج: قالت" أترضين أن أزّوجك فالنًا؟:" للمرأة

 .وبناء على رضاهما أتم زواجهما.. تحرى رضى كل طرف بالزواج من الطرف اآلخر 
هي عالقة .. ثم أن العالقة الزوجية؛ هي عالقة قائمة على الحب والود واالحترام المتبادل 

القة يترتب عليها حقوق وواجبات هي ع.. قائمة على أداء الحقوق المتبادلة بين الزوجين طواعيًة 
ثام  وهذا ال يمكن أداؤه بنجاح من غير رضى وقناعة وتوافق بين طرفي النكاح قبل عقد النكاح .. ج 

 .     وبعد عقد النكاح.. 

غالب حاالت الطالق والتفريق التي تقع بين األزواج تكون لهذا السبب؛ سبب عدم اقتناع  
للطرف اآلخر، وعدم صالحية الطرف اآلخر له، واالستمرار كل طرف من طرفي النكاح بصالحيته 

.. فيقع المحظور .. وال ي حبه .. في كَره ـ لسبٍب أو آخر ـ على زواٍج هو ال يريده .. في العيش معه 
ومن ثم تقع المشاكل ـ بعد عقد الزواج بقليل أو كثير ـ الذي ال فكاك وال .. ويقع التقصير والجفاء 

 !ق والتفريق بين الزوجينحل لها إال بالطال

إذ ال يصح نكاح إال بولي؛ سواء كانت المرأة ثيبًا أم  :الولي بالنسبة للمرأة: خامسًا
ْهلِهِنذ  :بكراً، قال تعالى

َ
 . 19:النساء فَانِكُحوُهنذ بِإِذِْن أ

 [.  0 "] ال نكاح إال بولي:" أنه قال وفي الحديث فقد صح عن النبي 
ة ن ك َحت بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها أيما امرأ:" وقال 

 [.2 "] باطل، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان وليُّ من ال ولي  له

                                                 
 . 2595: صحيح سنن أبي داود 15
 . 2515: صحيح سنن أبي داود 0 
 . 2510: صحيح سنن أبي دواد 2 
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 [.1 "] ال نكاح إال بإذن وليٍّ مرشد أو سلطان:" وقال 
 ". ال نكاح إال بولي، وشاهَدي عدل:" قال وعن عمر 
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ال نكاح إال بإذن :" قال وعن علي 

واآلثار عن الصحابة ". ال نكاح إال بشاهدي عدل، وولي مرشد :" وعن ابن عباس قال". ولي
 . والتابعين لهم بإحسان الدالة على هذا المعنى أكثر من أن ت حَصر في هذا الموضع

"  ال نكاح إال بولي:" والعمل في هذا الباب على حديث النبي : نقال الترمذي في السن
عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد اهلل بن : ، منهمعند أهل العلم من أصحاب النبي 

 . عباس، وأبو هريرة وغيرهم
، منهم سعيد بين "وال نكاح إال بولي : وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين؛ أنهم قالوا

 .ب، والحسن البصري، وشريح، وإبراهيم النخغي، وعمر بن عبد العزيز وغيرهمالمسي
وبهذا يقول سفيان الثوري، واألوزاعي، ومالك، وعبد اهلل بن المبارك، والشافعي، وأحمد، 

 [. 1 ]وإسحاق

 يــولــي الـــَرط فــتــا ُيشــم

لذا ُيشتَرط يف واستعالء، وهي والية تكليف ال تشر .. والية النكاح رعاية وأمانة ومسؤولية 

 :في الولي جملة من الشروط

فيخرج بهذا الشرط الولي الكافر؛ سواء كان كفره أصليًا أم كان من : أن يكون مسلمًا -1
تارك الصالة وإن لم يكن جاحدًا لها، والطاعن : وممن يفقد واليته بسبب كفر الردة.. جهة الردة 

 .   ة الكافرين، والطغاة المجرمين على اإلسالم والمسلمينالمستهزئ بالدين، والذي يدخل في مواال
وبالتالي . 2 2:النساء َولَن ََيَْعَل اَّللُّ لِلََْكفِرِيَن لََعَ الُْمْؤمِننَِي َسبِيالً  :قال تعالى

نكون .. عندما نجعل الكافر وليًا على المؤمنات؛ يتحّكم بنكاحهن، وَمن ينَكحن، ومن ال ينكحن 
 . وهذا ال يجوز بنص اآلية.. ا له على المؤمنين والمؤمنات سبيالً بذلك قد جعلن

ْوِْلَاء مِن ُدْوِن الُْمْؤمِننِيَ  :وقال تعالى
َ
. 15:آل عمران الذ َيتذِخِذ الُْمْؤِمنُوَن الََْكفِرِيَن أ

ْوِْلَا :وقال تعالى
َ
ْ الََْكفِرِيَن أ ْ اَل َتتذِخُذوا ِيَن آَمنُوا َها اَّلذ يُّ

َ
ن يَا أ

َ
تُرِيُدوَن أ

َ
ء مِن ُدوِن الُْمْؤِمننَِي أ

                                                 
 .رواه الطبراني في األوسط، ورجاله رجال الصحيح: 155/ مجمع الزوائد  قال الهيثمي في 1 
 . 2/125: صحيح سنن الترمذي 1 
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بِيناً  ِ َعلَيُْكْم ُسلَْطاناً مُّ ْ َّلِله فنهى اهلل تعالى المؤمنين أن يتخذوا الكافرين .   2:النساء ََتَْعلُوا
ومن واليتهم وتوليهم ـ التي ن هينا عنها ـ أن نجعل لهم والية وسلطانًا على .. أولياء من دون المؤمنين 

 !المؤمنات؛ يتحكمون بنكاحهن كيفما يشاؤون النساء
ْوِْلَاء إَِن  :وكذلك قوله تعالى

َ
ْ آبَاءُكْم ِإَوْخَوانَُكْم أ ْ اَل َتتذِخُذوا ِيَن آَمنُوا َها اَّلذ يُّ

َ
يَا أ

الُِمونَ  ْولَئَِك ُهُم الظذ
ُ
ِنُكْم فَأ ذُهم مه فالنهي . 11:وبةالت اْسَتَحبُّواْ الُْكْفَر لََعَ اإِليَماِن َوَمن َيتََول

وهي ـ .. بل من أعظمها وأجلها والية النكاح .. يشمل مطلق الواليات؛ بما في ذلك والية النكاح 
 . بنص اآلية ـ مما ال يجوز إيكاله لآلباء واإلخوان إن استحبوا الكفر على اإليمان

ذُهمْ  :وقال تعالى ارِ اَل ُهنذ ِحلٌّ ل َواَل ُهْم َُيِلُّوَن  فَاَل تَرِْجُعوُهنذ إََِل الُْكفذ
وبالتالي فإن جميع صور الوالية والتولي مقطوعة بين المؤمنات وبين أقاربهن من . 20:الممتحنةلَُهنذ 

الكافرين، وكان الصحابة يعقدون على من هاجر من المؤمنات من دون الرجوع إلى آبائهم وأقاربهم 
سفيان من دون أن ي راجع فيها أبيها؛ ألنه كان  من أم حبيبة بنت أبي من الكافرين، وقد تزوج النبي 

أنها كانت تحت عبيد اهلل بن جحش، فمات : ال يزال على الكفر، كما في الحديث عن أم حبيبة
مع  ، وأمهرها عنه أربعة آالف، وبعث بها إلى رسول  اهلل بأرض الحبشة، فزو جها النجاشيُّ النبي  

 [.   ]شرحبيل ابن حسنة
ال ت زّوج  المرأة  المرأَة، :" فاألنثى ال تـ زِّوج نفسها، وال غيرها، لقوله  :ذكرًا أن يكون -2 

 [.9 "]وال ت زّوج المرأة  نفسها 
فيخرج بهذا الشرط الصبي دون سن البلوغ، كما يخرج : أن يكون بالغًا عاقاًل راشدًا - 

 . عواقبهاالولي السفيه شديد الفسوق والسَفه الذي ال ي حسن تقدير األمور وال
وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون : منهم ـ ر فع القلم عن ثالث ـ:" كما في الحديث

 [.  5 "] وعن الصبّي حتى يشب:" ، وفي رواية" حتى يعقل
أما الدليل على خروج السفيه الشديد السفه والفسوق، الذي ال ي حسن تقدير األمور وال 

ْمَوالَُكُم الذَِّت َجَعَل اَّللُّ لَُكْم قَِياماً َواْرزُقُوُهْم َواَل تُؤْ  :عواقبها، فهو لقوله تعالى
َ
َفَهاء أ تُواْ السُّ

                                                 
 . 2591: صحيح سنن أبي داود   
قد صححها الشيخ ". فإن  الزانية هي التي ت زوّج نفسها :" والحديث له تتمة. 2910: صحيح سنن ابن ماجه 9 

 . 2/159: أحمد شاكر ، كما في عمدة التفسير
 . 2290: رواه الترمذي وغيره، صحيح سنن الترمذي 5 
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ْعُروفاً  فإذا فقدوا الوالية على المال بسبب الّسفاهة، . 9:النساءفِيَها َواْكُسوُهْم َوقُولُواْ لَُهْم قَْواًل مذ
وإن من السفهاء من ي قامر مع . .فمن باب أولى أن يفقدوا الوالية على األعراض بسبب السفاهة 

.. وباع فالنة إلى فالن .. فإن خسر في القمار أعطى فالنة إلى فالن .. المقامرين على ابنته ووليته 
ومنهم من يزوج وليته من أجل وظيفة أو مصلحة مادية ترتد عليه من ق بل من سيزوجه، بغض النظر عن 

ومثل هؤالء ال والية لهم على .. ث ويحدث ولألسف وهذا حد.. دينه وأخالقه ومدى كفاءته لوليته 
 . النساء واألعراض

ِنُْهْم رُْشداً  :وكذلك قوله تعالى ْ انلهََِكَح فَإِْن آنَْستُم مه َ إِذَا بَلَُغوا ْ اْْلَتَاََم َحَّتذ َوابْتَلُوا
ْمَوالَُهمْ 

َ
ي ت دَفع إليهم أموالهم، ويكونوا ال يكفي أن يبلغوا سن النكاح لك. 5:النساء فَادَْفُعواْ إَِْلْهِْم أ

ثم .. عليها أولياء، بل ال بد مع ذلك التماس الرشد فيهم الذي يحملهم على حسن التصرف بالمال 
وإذا كانت والية التصرف بأموالهم ال تتحقق لهم إال بعد التماس .. بعد ذلك ت دفع إليهم أموالهم 

تتحقق لهم الوالية على األعراض إال بعد استئناس الرشد فيهم المنافي للسفه، فمن باب أولى أن ال 
 . الرشد فيهم

فقّيد الولي بصفة ".  ال نكاح إال بإذن وليٍّ مرشد أو سلطان:" في الحديث المتقدم ولقوله 
 . الرشد المنافية للسفه وشدة الفسوق

..  أي يمتنع عن تزويج وليته ممن يتقدم إليها ويكون كفأ لها: أن ال يكون ُمعضاًل -4
.. أو لكي يستفيد من راتب وليته أكبر قدر ممكن إن كانت من ذوي الرواتب أو الدخل .. لالنتقام 

يـ ن َظر غيره .. فمثل هذا ال والية له .. أو ألي سبب آخر غير شرعي يعضلها عن الزواج من أجله 
قوله تعالى في سورة ول. 111:البقرة فاََل َتْعُضلُوُهنذ  :لقوله تعالى.. ممن يليه من األولياء 

ْ النهَِساء َكرْهاً َواَل َتْعُضلُوُهنذ تِلَْذَهبُواْ :النساء ن تَرِثُوا
َ
ْ اَل َُيِلُّ لَُكْم أ ِيَن آَمنُوا َها اَّلذ يُّ

َ
يَا أ

 . 25:النساء بَِبْعِض َما آتَيُْتُموُهنذ 
رار:" ولقوله  وفي [. 5 "] هَمن َضار  أضر  اهلل  ب:" وقال [. 0 "] ال َضرر، وال ض 

.. ومعهم المجتمع المسلم برمته .. إعضالهن عن الزواج ضرر أيما ضرر؛ على النساء والرجال سواء 
هذا فيمن يأبى أن يزوج وليته ممن ".  إال تفعلوا تكن فتنٌة في األرض وفساٌد عريضٌ :" كما قال 

                                                 
 0

 .2555: صحيح سنن ابن ماجه  
 5

 . 2550: صحيح سنن ابن ماجه  
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ال شك أن ذلك .. وشخصية ألغراٍض مادية .. فكيف بمن ال يزوجها مطلقًا .. ي رَتضى دينه وخلقه 
 . أدعى ألن يكون فتنة في األرض وفساداً عريضاً 

 اء؟ ــــم األوليــن هــم

 من هم األولياء، ومن لهم حق الوالية ـ من األولياء ـ في تزويج النساء؟ 

هم أكثر األقارب التصاقاً، وشفقة، ورعاية بالمرأة، وأكثرهم غضاضة لو أصابها مكروه أو 
قُْل إِن ََكَن  :كما قال تعالى.. اآلباء، ثم األبناء، ثم اإلخوان، ثم األعمام : الترتيب عار؛ وهم على

ْمَواٌل اْقََتَْفُتُموَها َوَِتَاَرةٌ ََتَْشوْ 
َ
ْزَواُجُكْم وََعِشرَيتُُكْم َوأ

َ
بْنَآؤُُكْم ِإَوْخَوانُُكْم َوأ

َ
َن آبَاؤُُكْم َوأ

حَ 
َ
بذُصواْ َحَّتذ َكَساَدَها َوَمَساِكُن تَرَْضْوَنَها أ ِ َورَُسوَِلِ وَِجَهاٍد ِِف َسبِيلِهِ َفََتَ َِن اَّلله بذ إَِْلُْكم مه

ِ َواَّللُّ اَل َيْهِدي الَْقوَْم الَْفاِسقنِيَ  ْمرِه
َ
ِِتَ اَّللُّ بِأ

ْ
فذكر ألصق األقارب وأشدها متانة .  1:التوبةيَأ

 .اآلباء، ثم األبناء، ثم اإلخوان: على الترتيب، وهم
َ  :ك قوله تعالىونحو ذل ِ َواْْلَوِْم اآْلِخرِ يَُوادُّوَن َمْن َحادذ اَّللذ اَل ََتُِد قَوْماً يُْؤمِنُوَن بِاَّللذ

ْو إِْخَواَنُهْم 
َ
بْنَاءُهْم أ

َ
ْو أ

َ
 . 11:المجادلةَورَُسوََلُ َولَْو ََكنُوا آبَاءُهْم أ

فال والية .. من بين األولياء فخص  األَب أواًل [. 5 "] البكر يستأمرها أبوها:" وفي الحديث
 .ألحٍد مع وجود األب المستوفي لشروط الوالية اآلنفة الذكر أعاله

أي أن العم مثل [. 90"] عم الرجل صنو األب، أو صنو أبيه:" أما األعمام، فهو لقوله 
 .األب في المكانة والحق، ومتانة الصلة والقرابة

 .  هـ-ن، ثم األخ، ثم ابنه، ثم العم اأبوها، ثم االب أحقهم بالمرأة أن يزوجها: قال اإلمام أحمد
فإن انتفى وجود الولي ـ المستوفي الشروط اآلنفة الذكر ـ ممن تقدم ذكرهم، التمس الولي في 

 . والد األب؛ فوالد الوالد والد، ثم في ولد الولد؛ فولد الولد ولد، ثم في ولد األخ، ثم في ولد العم
المستوفي الشروط اآلنفة الذكر ـ  ممن تقدم ذكرهم، الت مس الولي فإن انتفى وجود الولي ـ 

لدخولهم في عموم قوله .. الجد؛ والد األم، ثم األخ؛ الخال: في األقارب الذكور من جهة األم
ٍء  :تعالى ِ ََشْ

ِ إِنذ اَّللذ بُِكله ْوَِل بِبَْعٍض ِِف كَِتاِب اَّلله
َ
رَْحاِم َبْعُضُهْم أ

َ
ْ اْل ْولُوا

ُ
َوأ

                                                 
 5

 . 1051: صحيح سنن النسائي  
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 . 15 2: صحيح سنن أبي داود  
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ْولُو :ونحوه قوله تعالى في سورة األحزاب. 09:األنفاللِيمٌ عَ 
ُ
ْوَِل بَِبْعٍض  اَوأ

َ
رَْحاِم َبْعُضُهْم أ

َ
اْْل

 ِ  . 5:األحزابِِف كَِتاِب اَّللذ
هذا الترتيب قد يتقدم أو يتأخر بحسب درجة تحقق شروط الوالية ـ اآلنفة الذكر ـ في الولي 

وحرصه على نصحها، وإرادة الخير .. ورحمة الولي لوليته  وبحسب التصاق ورعاية وكفالة وعطف.. 
فالغرض من الوالية رعاية .. معتبر جداً في تقديم ولي ـ أو تأخير ولي ـ على آخر .. فهذا وذاك .. لها 

.. وتوجيهها نحو خيرها ومصلحتها قدر المستطاع .. والعدوان .. المرأة وحمايتها من الخطأ واالبتزاز 
 ! ال والية تسلط وقهر وإعضال، وابتزاز.. يف وأمانة ومسؤولية فهي والية تكل

تنتقل الوالية .. فإن انتفى وجود الولي ـ المستوفي الشروط اآلنفة الذكر ـ  ممن تقدم ذكرهم 
إلى السلطان المسلم، أو القضاء اإلسالمي الذي ينوب عن السلطان ويتكلم باسمه، كما في 

 [. 92"] ولي  له فالسلطان وليُّ من ال:" الحديث
فحينئٍذ ت ولي المرأة أمر نكاحها أّي .. فإن انتفى وجود السلطان المسلم، والقضاء اإلسالمي 

ْوِْلَاء  :مسلم ترتضي دينه وخلقه وأمانته، لقوله تعالى
َ
َوالُْمْؤمِنُوَن َوالُْمْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم أ

ِن َبْعٍض  :وقال تعالى. 02:التوبةَبْعٍض   . 19:النساء َبْعُضُكم مه
إذا كانت المرأة بموضع ال سلطان فيه وال ولي لها : 1/05قال القرطبي في كتابه الجامع 

فإنها تصيِّر أمرها إلى من ي وثق به من جيرانها؛ فيزوِّجها ويكون هو وليها في هذه الحال؛ ألن الناس ال 
ال مالك في المرأة الضعيفة بد لهم من التزويج، وإنما يعملون فيه بأحسن ما يمكن، وعلى هذا ق

إنه يزوجها من ت سن د أمرها إليه؛ ألنها ممن تضعف عن السلطان فأشبهت من ال سلطان : الحال
 . هـ -بحضرتها، فرجعت في الجملة إلى أن المسلمين أولياؤها ا

ت ولي أمر نكاحها من أهل دينها .. فإذا كانت المرأة غير مسلمة وهي من أهل الذمة والعهد 
الذ  :تها وقرابتها بحسب التسلسل اآلنف الذكر المتعلق بأولياء المرأة المسلمة، لقوله تعالىومل

ْوِْلَاء مِن ُدْوِن الُْمْؤِمننِيَ 
َ
َها  :وقال تعالى. 15:آل عمران َيتذِخِذ الُْمْؤِمنُوَن الََْكفِرِيَن أ يُّ

َ
يَا أ

 
َ
ْ الََْكفِرِيَن أ ْ اَل َتتذِخُذوا ِيَن آَمنُوا  :وقال تعالى.   2:النساء ْوِْلَاء مِن ُدوِن الُْمْؤِمننِيَ اَّلذ

 ْوِْلَاء َبْعٍض
َ
.. فإن تعثرت الوالية ممن تقدم ذكرهم من أقاربها وذويها . 92:المائدةَبْعُضُهْم أ

يلي أمرها حينئٍذ السلطان المسلم ومن ينوب عنه؛ إن كانت هذه المرأة الذمية ممن تعيش في 

                                                 
92

 . 2510: صحيح سنن أبي دواد  
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في ذمته وعهده وأمانه؛ فهي بذلك تكون من جملة رعاياه المسؤول عنهم، لقوله سلطانه، وداخلة 
 ": أال كلكم راٍع وكلكم مسؤول عن رعيته، فاألمير الذي على الناس راٍع، وهو مسؤول عن رعيته "

 .يته لها أن ال يتركها بال نكاحومن رعا. متفق عليه

 نــجيــب أو الســائــة الغــوالي

األقرب غائبًا أو سجينًا ثم تعّثرت مراجعته ومعرفة رأيه أو أخذ قوله في الكفء إن كان الولي 
آلت الوالية لمن يليه من األولياء، وال يحق بعد ذلك للولي األقرب الغائب .. الذي يتقدم للزواج 

 . وذلك تفويتاً لفرصة االعضال من التحقق.. االعتراض 
ي األقرب محبوسًا أو سفيهًا زّوجها من يليه من لو كان الول: 1/05قال القرطبي في الجامع 

أوليائها، وع د كالميت منهم، وكذلك إذا غاب األقرب من أوليائها غيبة بعيدة أو غيبة ال ي رجى لها أوبٌة 
 . هـ -وهو قول مالك ا.. سريعة زو جها من يليه من األولياء 

في شروط الوالية موجودًا فال إذا كان الولي األقرب المستو :وقال سيد سابق في فقه السنة
أما إذا غاب األقرب؛ بحيث ال يَنتظر الخاطب الكفء استطالع رأيه، فإن الوالية .. والية للبعيد معه 

تنتقل إلى من يليه، حتى ال تفوت المصلحة، وليس للغائب بعد عودته أن يعترض على ما باشره من 
 .هـ -ن يليه، وهذا مذهب األحناف ايليه؛ ألنه لغيبته اعتبر كالمعدوم، وصارت حق  مَ 

الذي بهما يتحقق إعالن النكاح، وهو شرط لصحة عقد النكاح؛ إذ  :شاهدا عدٍل: خامسًا
 [. 91"] ال نكاح إال بولّي، وشاهدي عدل:" ال نكاح إال بشاهدي عدل، كما في الحديث

كاح إال ال ن:" وقال".  ال نكاح إال بشاهدي عدٍل، وولي مرشد:" وعن ابن عباس قال
 . أي إال ما يبين به النكاح وي عرف، وهذا ال يتحقق حده األدنى إال بشاهدي عدل[. 91"]ببّينة

وفي الباب عن عمران بن حصين، ":  ال نكاح إال ببينة" قال الترمذي في سننه تحت عنوان 
تابعين ، ومن بعدهم من الوأنس، وأبي هريرة، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 

 .هـ -ا" ال نكاح إال بشهود :" وغيرهم؛ قالوا

                                                 
 .0990: رواه البيهقي، صحيح الجامع 91
 . 552: صحيح سنن الترمذي 91
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وعليه ال يجوز التكتم على عقد النكاح أو الطلب من الشهود بأن يكتموا شهادتهم عن 
ولما في إخفاء .. فهذا ال يجوز لمخالفته للدليل، وللغرض من اإلشهاد .. الناس؛ ليبقى الزواج سرًا 

أو حصول المشاجرات .. وبخاصة عند وفاة أحدهما .. هما الشهادة من ضياع لحقوق الزوجين وأبنائ
فيصعب حينئٍذ إثبات .. أو لعالقته مع الطرف اآلخر .. وتنكر أحدهما لحقوق الطرف اآلخر عليه 

وما أكثر القصص .. العالقة الشرعية، وبالتالي إثبات الحقوق والواجبات المترتبة عن هذه العالقة 
وسبب ذلك كله مرده .. ن كتمان الشهادة، واإلسرار في عقد النكاح والمظالم والمشاكل الناجمة ع

 . بإشهار النكاح إلى مخالفة أمر النبي 
من أجل ذلك حضت الشريعة على ما هو أوسع من االكتفاء بشاهدي عدل؛ لغرض اإلشهار، 

ا أعلنو :" أنه قال فقد صح عن النبي .. واللهو المباح الذي يتحقق به مزيد من اإلشهار 
 [.  9"]النكاح

 . أي والغناء[. 99"]فصل  ما بين الحرام والحالل الدّف والصوت :" وقال 

أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه :" وفي رواية حسنها بعض أهل العلم
وهو مطلب من مطالب .. لما في ذلك من اإلشهار بحال العروسين وما استجد عليهما ". بالدفوف 

 . ثم هو أذهب للريب وظن السوء بهما من قبل الناس.. ن النكاح إعال

 رــــامله

لكن ال يرقى إلى درجة .. المهر واجب، وهو حق للمرأة ال بد من سداده ولو بعد حين 
 :أما أنه واجب، فهو لقوله تعالى  .الشرط؛ الذي ال يصح العقد إال به، والذي ينتفي بانتفائه

 ُجورَُهنذ
ُ
ُجورَُهنذ بِالَْمْعُروِف :وقال تعالى.  1:النساء فَرِيَضةً  فَآتُوُهنذ أ

ُ
 َوآتُوُهنذ أ

واألمر ي فيد .. أي مهورهن المتقدم منها والمتأخر من غير تقصير وال مماطلة أو ظلم . 19:النساء
 .  :النساء َوآتُواْ النذَساء َصُدقَاتِهِنذ ِِنْلَةً  :ونحو ذلك قوله تعالى. الوجوب

نحلة : وقال مقاتل وقتادة وابن جريج، فريضة؛ نحلة: عائشة عن: ابن كثير في التفسير قال
 لهاال تنكحها إال بشيء واجب  :يقول، الواجب: النحلة في كالم العرب: وقال ابن زيد. أي فريضة

 . هـ -ا
                                                 

 .  2001: رواه أحمد وغيره، صحيح الجامع  9
 . 555: أخرجه الترمذي وغيره، صحيح سنن الترمذي 99
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جُ  :وقال تعالى
ُ
ن تَنِكُحوُهنذ إِذَا آتَيُْتُموُهنذ أ

َ
 ورَُهنذ َواَل ُجنَاَح َعلَيُْكْم أ

 .أي إذا آتيتموهن مهورهن. 20:الممتحنة
أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به :" أنه قال وفي الحديث فقد صح عن النبي 

 . متفق عليه" الفروج 
هذا التوكيد على التماس المهر مهما . متفق عليه"  فالتمس ولو خاتمًا من حديد:" وقال 

 . لوجوبقل؛ ولو خاتم من حديد ي فيد ا
أيُّما رجٍل تزو ج امرأًة على ما قل  من المهر  أو كثـ َر، ليس في نفسه أن يؤدَِّي إليها :" وقال 

 [.95"] حق ها؛ خَدعها، فمات ولم يؤدِّ إليها حق ها؛ لقي اهللَ يوَم القيامة وهو زانٍ 
اجَته منها طل قها وَذهَب إن أعظَم الذنوب  عند اهلل رجٌل تزو َج امرأًة، فلم ا قضى ح:" وقال  

 [.90"] بمهرها

أنه س ئل عن رجل تزوج امرأة ولم : عن ابن مسعود أما أنه ليس بشرط، فهو للحديث 
لها مثل صداق نسائها، ال وك س وال : يفرض لها شيئاً، ولم يدخل بها حتى ماَت، فقال ابن مسعود

في  قضى رسول  اهلل : ألشجعي، فقالفقام معق ل بن سنان ا. شطط، وعليها العدة، ولها الميراث
ٍق امرأٍة منا بمثل  ما قضيَت، ففرح بها ابن مسعود فكونه لم يفرض لها شيئًا ـ ثم [. 95]ب ر وََع بنت واش 

قضى لها بمهر مثيالتها من  وكون ابن مسعود .. هي مع ذلك زوجته ـ دل أن المهر ليس شرطًا 
 . ل على الوجوب، وأن ترك المهر كلياً ال يجوزالنساء ـ وقد وافق بذلك السنة ـ فهو دلي

 ورـــي املهــي فـالــالتغ

وإنما تركت األمر على .. لم تحدد الشريعة السقف األعلى لما يجب أن يكون عليه المهر 
التيسير والسعة، لمن شاء أن يزيد أو ينقص، بحسب رغبة وإمكانيات الزوج، وقدرته على العطاء 

                                                 
في هذا الحديث وغيره ترهيب . 2500: رواه الطبراني في الصغير، واألوسط، صحيح الترغيب والترهيب 95

ق، فإن لم يحصل طالق فهم ألولئك الذين يتغالون في المهر المؤخر، وفي نيتهم أن ال يدفعوه إال في حالة الطال
ل منه، وهذا ال يجوز  .في ح 

 
 . 555: أخرجه الحاكم، السلسلة الصحيحة90
: وانظر صحيح سنن أبي داود. 1100: رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، والدارمي، مشاكة المصابيح 95
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ً فاََل  :واإلنفاق، قال تعالى ََكَن َزْوٍج َوآتَيْتُْم إِْحَداُهنذ قِنَطارا َردتُُّم اْستِبَْداَل َزْوٍج مذ
َ
ِإَوْن أ

بِيناً  ُخُذونَُه ُبْهتَاناً ِإَوثْماً مُّ
ْ
تَأ

َ
ُخُذواْ مِنُْه َشيْئاً أ

ْ
 :وقال تعالى. والقنطار المال الكثير. 10:النساء تَأ
 َاً لََعَ َوَمتهُِعوُهنذ لََعَ الُْموِسِع قَد ُرهُ َولََعَ الُْمْقَِتِ قَْدُرهُ َمتَااعً بِالَْمْعُروِف َحقه

 . 115:البقرةالُْمْحِسننِيَ 
وأمرت بالتيسير وعدم .. لكن في المقابل حضت الشريعة على عدم التغالي في المهور 

الحالل، فقد التعسير؛ إذ ال ينبغي وال يجوز أن يكون التغالي في المهور عقبة كأداء أمام الزواج، و 
وهذا عام وشامل لكل ما ينبغي فيه . متفق عليه" يسروا وال ت عّسروا :" أنه قال صح عن النبي 

 . التيسير شرعاً 
ومن المعسرين [. 95"] من َيس ر على م عسٍر، يس ر اهلل عليه في الدنيا واآلخرة:" وقال 

 . ج وهو معسور فقير الحالالذي ينبغي لهم التيسير ـ ويشملهم الحديث ـ من يتقدم للزوا 
 [. 50"] إن أعظم  النكاح بركًة أيسره مؤنةً :" وقال 
 [. 52"] خير النكاح أيسر ه:" وقال 

 رأةــاة أو املـــة الفتــدد قيمــر ال حيــامله

المهر سنة من سنن النكاح، ال ينبغي وال يجوز أن يكون مقياساً لتحديد قيمة الفتاة أو المرأة؛ 
ان المهر غالياً ومرتفعاً كلما كان ذلك دلياًل على قيمة المرأة كما ي خيل للبعض أو يظنون بحيث كلما ك

ويتنافسون في .. والتباهي بها .. فتراهم من أجل ذلك يحرصون على رفع المهور والتغالي فيها .. 
ك وليس على وكأن وليتهم سلعة ـ كأي سلعة أخرى ـ ت باع وت شترى، قادمة على البيع واالستمال.. ذلك 
وهذا ظن باطل مردود بالنقل والعقل، فيه امتهان وانتقاص من قدر المرأة؛ فالمرأة المسلمة ـ .. زواج 

.. وقيمتها ال ت قدر وال ت قاس بالمال .. إذا ن ظر لألمر من جانبه المادي ـ ال ت باع بملء األرض ذهبًا 
ولو كان المهر مقياسًا لقدر المرأة وقيمتها  ..وإنما بمعايير أخرى منها الخلق، والدين، وااللتزام 

واألمر ليس كذلك،  .. لكانت نساء وبنات النبي صلوات اهلل وسالمه عليه أغلى نساء األرض مهرًا 
، "أعط ها شيئاً :" لما تزّوج علي فاطمَة، قال له رسول  اهلل : قال كما في الحديث عن ابن عباس 

                                                 
 .  552: أخرجه ابن ماجه وغيره، صحيح الجامع 95
 . حسن لطرقه":  1055" اإليمان، قال الشيخ ناصر في المشكاة رواه البيهقي في شعب  50
 . 2595: صحيح سنن أبي داود 52
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 :وفي رواية. أي التي ت حّطم السيوف[. 51"] رعك الَحَطمي ةأين د:" وما عندي من شيء، قال: قال
بنت سيد الخلق .. ـ سيدة نساء المؤمنين ! فهذه ـ يا قوم".  فاع ط ها إي اه:" فقال . هي عندي: قال"

كان   ولما تزوجت من علي .. مهرها ال يتعّدى درعًا يحطم السيوف .. صلوات ربي وسالمه عليه 
 !فهل أنتم منتهون عن التغالي في المهور؟.. درعه الَحَطمي ة ال يملك شيئاً غير 

أال ال تغلوا ص د ق النساء؛ فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى : قال عمر بن الخطاب 
، ما أصدق رسول اهلل امرأة من نسائه، وال أصدقت امرأة عند اهلل عز وجل، كان أوالكم به النبي 

وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في . شرة أوقيةمن بناته أكثر من ثنتي ع
 [. 51]نفسه

أربعون : والوقية عند أهل العلم. هذا حديث حسن صحيح: قال الترمذي في كتابه السنن
 . هـ -هو أربعمائة وثمانون درهماً ا: واثنتا عشرة وقية. درهماً 

 ورــي املهــي فــالــار التغــآث

 . مهور آثار ضارة وسيئة، قبل أن يتم الزواج، وبعد أن يتم الزواجللتغالي في ال

فإنه سبب لتأخير سن الزواج عند الرجال والنساء سواء، وفشو  :فقبل أن يتم الزواج
وهذا يؤدي إلى التماس الحرام، والحوم حول .. ظاهرة العنوسة عند الطرفين معاً، وبخاصة النساء 

 ! وع فيهاالفواحش والمنكرات، وربما الوق
فكانت عاقبتهم ـ من جنس مخالفتهم ـ أن تباع .. تغالى الناس في المهور، وشددوا فيها 

وما أكثر القصص والشواهد، .. وأحيانًا بال ثمن .. فتياتهم في الحرام وللحرام بثمن بخس 
 ! والدراسات البحثية الدالة على هذا المعنى لو أردنا االستدالل، واالستطراد

وهو ينفق .. بل تسره أيما سرور .. ال تهمه وال ت قلقه هذه الظاهرة .. زبه ونظامه الطاغوت وح
ليدوم .. في سبيلها الغالي والنفيس؛ وكيف ال وهو ال يهمه من أمر المرأة إال كيف يغويها ويغوي بها 

، وأهم وي شغل الناس بحاجاتهم األساسية الضرورية عنه وعن نظامه وطريقة حكمه.. له ملكه وسلطانه 
وهذا من لوازمه تأخير .. حاجة البطن، وحاجة الفرج : وأكثر تلك الحاجيات إلحاحًا على اإلنسان

                                                 
 . 2559: رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، صحيح سنن أبي داود 51
 . 2 12: صحيح سنن النسائي 51
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سن الزواج عند الفتيات والشباب سواء ـ بأي سبٍب من األسباب ـ لتمارس الحاجة الجنسية خارج 
الفساد، والفوضى وت تاح أكبر فرصة لشيوع الفتنة و .. وخارج بيت الزوجية .. إطار الحياة الزوجية 

 ! الجنسية التي يعيشها الناس في هذا الزمان

لم يعد .. وعرفت االستقرار النفسي والجنسي .. المرأة إذا دخلت عش الحياة الزوجية 
وكذلك ي قال .. كما لو أنها ال تزال من غير زواج .. واإلغواء بها .. للطاغوت القدرة على غوايتها 

أمام الزواج المبكر .. ون العقبات الكأداء المادية والقانونية سواء لذا نراهم يحدث.. في الشباب 
 ! للشباب والشابات، لتطول فترة استثمارهم في الفساد واإلفساد أكبر قدر ممكن

.. وق ت ل الحماس .. والمالمح .. بعد أن يكون الذبول قد عال الوجوه  :أما بعد الزواج
.. نتابه شعور بأن هذه التي هي أمامه قد بيعت لها بيعًا فإن الرجل ي.. وذهب بريق وعطاء الشباب 

ثم إن .. وحصول مضاعفاته .. كان السبب في حصول هذا التأخير في الزواج .. وأن ثمنها الغالي 
بينما ولده لم يتجاوز بعد .. أن ى يفرح به ويكون قد بلغ من العمر عتيًا .. قدر اهلل له بعد ذلك الولد 

 !وقد ضعف عظمه عن ذلك؟.. هو ال يزال يحتاج للعناية والنفقة و .. سن المراهقة 
وتوغر الصدور بعضها على .. ال شك أن هذه األمور مجتمعة ت ضعف العالقة بين الزوجين  

وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها :" ، حيث قالكما تقدم من كالم عمر .. بعض 
لو كانوا .. تهي بمثل هذه النهايات المأساوية المحزنة ، فأي هناءة بمهر، ين"عداوة في نفسه 

 !يعقلون؟
 ـــاًلر عمــون املهــوز أن يكــجي

يجوز أن يكون المهر ـ إن تعثر وجود المال ـ أن يكون حفظًا لبعض ما تيّسر من القرآن 
 واهلل يا ال: فقال" هل عندك من شيء؟:" لرجٍل أراد الزواج من امرأة قال رسول اهلل  فقدالكريم، 

ال واهلل يا رسول : فذهب، ثم رجع، فقال" اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً ؟:" رسول اهلل، فقال
ال واهلل يا : ، فذهب ثم رجع، فقال"اذهب فالتمس ولو خاتمًا من حديد :" اهلل ما وجدت شيئاً، فقال

وما تصنع بإزارك؛ :" ل اهلل رسول اهلل وال خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري فلها نصفه، فقال رسو 
، فجلس الرجل حتى طال "إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء 

" ماذا معك من القرآن؟:" موليًا فأمر به فد عي، فلما جاء قال مجلسه، ثم قام، فرآه رسول اهلل 
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اذهب :" ، قال نعم، قال"ن ظهر قلبك أتقرؤهن  ع:" معي سورة كذا، وسورة كذا، عددها، فقال: قال
 . البخاري" فقد زوجتكها بما معك من القرآن 

كما يجوز التزويج على اإلسالم؛ فيكون مهر المرأة أن ي سلم الرجل الذي يتقدم لزواجها إن  
: تزوج أبو طلحة أم  س ليم، فكان صداق ما بينهما: قالكان كافراً، كما في الحديث عن أنس، 

، فإن أسلمَت نكحت ك، : سلمت أمُّ س ليم قبل أبي طلحة فخطبها، فقالتاإلسالم؛ أ إني قد أسلمت 
 . فأسلَم فكان صداق ما بينهما

واهلل ما مثلك يا أبا طلحة يـ َرد، ولكنك رجٌل كافر، وأنا امرأة : قالت أمُّ س ليم: وفي رواية
ك غيره، فأسلم فكان ذلك مسلمة، وال يحل لي أن أتزو جك، فإن ت سلم فذاك مهري، وما أسأل

 .مهرها
فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرًا من أم : قال ثابت ـ وهو راوي الحديث عن أنس ـ

 [.  5]اإلسالم، فدخل بها، فولدت له: س ليم

 افـــد العفــريــن يــى ملــالــة اهلل تعــونـــمع

ال تفعل، : من الفقر، أقول لهلمن يتهيب من نفقة النكاح فيؤخر زواجه خشية الفقر أو شكاية 
 فاهلل تعالى قد تكّفل بعونك، ومن تكفل اهلل بعونه فال خوف وال ضيعة عليه، فقد صح عن النبي 

عون هم؛ المكاَتب  الذي يريد األداء، والن اكح  الذي يريد العفاَف،  ثالثٌة حقٌّ على اهلل :" أنه قال
 [. 59"] والمجاهد في سبيل اهلل

 دـــقة العـــصيغ

يجب أن تدل صيغة العقد على رضا طرفي النكاح بعقد التزواج، وأن تكون ناجزة في الحال غير 
مقيدة بقيد يمنع من إنجاز العقد لحظة انعقاده، أو يمنع من تمليك المتعة ـ بين طرفي النكاح ـ في 

 [. 55]عاقدونوال ي شترط لصيغة العقد لغة معينة؛ فهي تصح بأي لغة يتفاهم بها المت.. الحال 

                                                 
 . 1211، 1211: صحيح سنن النسائي  5
 . 1020: صحيح سنن النسائي 59
شارة إن كان طرفي النكاح أو أحدهما ال يحسن الكالم، وال الكتابة، كأن يكون أبكماً كما تصح صيغة العقد باإل  55

 . ونحوه
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. قبلت أو رضيت: زوجتك وليتي، فيقول الخاطب في الحال: كأن يقول ولي البنت للخاطب
قد زوجتك أو قبلت أو رضيت زواجك من : زوجني وليتك، فيقول الولي: أو أن يقول الخاطب للولي

 . وليتي، فهذه األلفاظ يتم بها العقد، وتترتب عليه آثاره
أو رضيت الزواج من وليتك بعد .. أو ساعة .. ر أو يوم ولو قال له سوف أزوجك بعد شه

فالعقد في هذه الحالة ال ي نجز؛ .. أو كانت الصيغة تفيد الوعد في المستقبل .. شهٍر أو زمن محدد 
ال ي فيد وال " والمعّلق على معدوم معدم " ألنه مشروط بأمر غيبي معدوم، ال ت ؤَمن عواقبه ومآالته 

 .ي الحاليوجب تمليك المتعة ف
: الصيغة المضافة إلى زمٍن مستقبٍل، مثل أن يقول الخاطب:" قال سيد سابق في فقه السنة

فهذه الصيغة ال ينعقد بها الزواج، ال في الحال . قبلت: تزوجت ابنتك غدًا أو بعد شهر، فيقول األب
الذي يوجب  وال عند حلول الزمن المضاف إليه؛ ألن اإلضافة إلى المستقبل تنافي عقد الزواج،

 . هـ -تمليك االستمتاع في الحال ا
عندما : ومنه تعلم خطأ بعض اآلباء عندما يعقدون لبناتهم وهن أطفااًل؛ فيقولون للطرف اآلخر

فهذه الصيغ ومثيالتها ال ينعقد بها النكاح، .. تبلغ ابنتي وتكبر فهي زوجة لك أو سوف أزوجها لك 
وبالتالي ال بد من إحداث عقٍد جديد .. ضروب العَبث  وهو ضرب من.. وال يترتب عليها آثاره 

 . مستوف الشروط عند كبر البنت وبلوغها سن النكاح

 احــة النكــخطب

إن الحمد هلل، نستعينه ونستغفره، ونعوذ  به من شرور :" للنكاح خطبة ي سن أن ي قال فيها
أشهد أن ال إله إال اهلل، وأشهد أن أنفسنا، من يهد اهلل  فال م ضل  له، ومن ي ضلل فال هادي له، و 

رَْحاَم إِنذ اَّللذ ََكَن  محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا 
َ
ِي تََساءلُوَن بِهِ َواْل ْ اَّللذ اَّلذ اتذُقوا

ْ اَّللذ َحقذ ُتَقاتِهِ َواَل تَ  . 2:النساءَعلَيُْكْم رَقِيباً  ْ اتذُقوا ِيَن آَمنُوا َها اَّلذ يُّ
َ
نتُم يَا أ

َ
ُموُتنذ إاِلذ َوأ

ْسلُِمونَ  ً  . 201:آل عمران مُّ َ َوقُولُوا قَْواًل َسِديدا ِيَن آَمنُوا اتذُقوا اَّللذ َها اَّلذ يُّ
َ
يُْصلِْح   * يَا أ

َ َورَُسوََلُ َفَقْد فَاَز فَْوزاً  ْعَمالَُكْم َويَْغفِْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َوَمن يُِطْع اَّللذ
َ
لَُكْم أ

 [.50.]02-00:األحزابَعِظيماً 
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 دــي العقــرط فـــالش

 . شرط صحيح، وشرط باطل: وهو نوعان

هو كل شرط وافق الشرع، أو ليس فيه مخالفة للشرع، كأن تشترط  :أما الشرط الصحيح
أن يعاشرها الزوج بإحسان؛ فال يعصي اهلَل فيها، وال يجبرها على : المرأة لنفسها أو وليها بالنيابة عنها

أو أن يمنعها عن رحمها وزيارة .. أو ي جبرها على العمل من أجل النفقة عليه وعلى أبنائه  معصية،
فإن حصل شيء .. وحلقات العلم .. أو يمنعها عن المساجد وشهود الجمعة والجماعات .. والديها 

 . من ذلك فلها حق فسخ عقد الزواج

فإن .. عينها على طلب العلم كذلك لو اشترطت أن تكمل تعليمها الشرعي والمشروع، وأن ي  
 .فلها حق فسخ عقد الزواج.. وافق ثم لم يلتزم بذلك 

فإن تزوج عليها من ثانية لها حق فسخ عقد .. أو اشترطت عليه بأن ال يتزوج عليها من ثانية  
ثم .. فللمرأة أن تشترطها لنفسها إن شاءت .. فهذه الشروط شرعية ال تتعارض مع الشرع .. الزواج 

والطرف اآلخر وافق على ذلك .. اشترطتها لنفسها وعلقت الزواج واالستمرار فيه على الوفاء بها لو 
 . فللزوجة الخيار بأن تفسخ عقد الزواج إن شاءت.. ثم أنه نقضها بعد الزواج؛ فلم يلتزم بها .. 

ْ بِالْعُ  :والدليل على ذلك قوله تعالى ْوفُوا
َ
ْ أ ِيَن آَمنُوا َها اَّلذ يُّ

َ
وقال . 2:المائدة ُقودِ يَا أ

ْوفُواْ بِالَْعْهِد إِنذ الَْعْهَد ََكَن َمْسُؤوالً  :تعالى
َ
َوالُْموفُوَن بَِعْهِدهِْم  :وقال تعالى.  1:اإلسراء َوأ
 ْ  .  200:البقرةإِذَا اَعَهُدوا

أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به :" أنه قال وفي الحديث فقد صح عن النبي 
 .متفق عليه" الفروج 

[. 55"] المسلمون على شروطهم:" وفي رواية[. 55"] المسلمون عند شروطهم:" وقال 
وهم على شروطهم ماضون بااللتزوام والوفاء ال ينقضون .. أي وقافون عند شروطهم بالوفاء وااللتزام 

 . منها شيئاً 
                                                 

 . 1529: أخرجه أبو داود وغيره، السلسلة الصحيحة 55
 .  502: أخرجه أبو داود والحاكم، صحيح الجامع 55
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لمنافقين، كما في وقد عد اإلسالم الغدر بالعهد، وعدم الوفاء بالوعد من خصال النفاق وا
" وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف : أربع من كن  فيه كان منافقًا خالصًا ـ منها ـ:" الحديث الصحيح

 .متفق عليه

هو كل شرط تشترطه المرأة أو الرجل يخالف شرع اهلل تعالى أو فيه  :أما الشرط الباطل
ن كانت قبل الزواج من ذوي السفور معصية؛ كأن تشترط المرأة على زوجها أن ال يأمرها بالحجاب إ

أو .. أو تشترط عليه بأن يقطع والديه .. أو أن ال يمنعها من االختالط واالختالء باألجانب .. 
أو أن ال يذهب .. أو أن ال ينفق على أحد من رحمه إال بعلمها وبعد موافقتها .. أو رحمه .. أحدهما 

أو أن تتنفل في الصيام من دون إذنه وموافقته .. لجهاد إلى الجهاد في سبيل اهلل في حال تعين عليه ا
أو أن ي طلق زوجته ـ إن كان متزوجًا من غيرها ـ كشرط .. أو أن تدخل بيته من ال يرضى من الناس .. 

أو اشترط عدم المبيت عندها إال في .. كذلك لو اشترط الرجل على المرأة سقوط النفقة .. لزواجها 
أو أن تنفق على نفسها .. أو المبيت عندها في النهار دون الليل .. واحدة الشهر أو اإلسبوع مرة 

فهذه شروط .. أو اشترط أحدهما على اآلخر بأن ال يتزوج بعد وفاته .. وبيتها من كسبها وعملها 
ولمنافاتها لمقاصد الحياة الزوجية، كما أنه ال يترتب .. باطلة ال يجوز الوفاء بها لمخالفتها للشرع 

أنه  عدم االلتزام بها شيء؛ فعقد الزواج يبقى، والشرط الفاسد ي لَغى، فقد صح عن النبي على 
المسلمون على شروطهم :" وقال [. 00"] المسلمون على شروطهم ما وافق الحق من ذلك:" قال

[. 01"] على شروطهم، إال شرطًا حّرم حالاًل أو أحل حراماً  المسلمون:" وقال [. 02"]فيما أحل  
 . يجوز إمضاؤه وال الوفاء بهفال

ما كان من شرٍط ليس في كتاب اهلل فهو باطل، وإن كان مائة شرٍط، قضاء اهلل :" وقال 
 . البخاري"  أحق، وشرط اهلل أوثق

بال أقواٍم يشترطون شروطًا ليست في كتاب اهلل، من اشترط شرطًا ليس في  ما :" وقال 
 .البخاري"  طكتاب اهلل فليس له، وإن اشترط مائة شر 

 

                                                 
 . 5025: أخرجه الحاكم، صحيح الجامع 00
 . 5029: طبراني، صحيح الجامعأخرجه ال 02
 .2055: صحيح سنن الترمذي 01
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 دــي العقــة فــالــوكـال

 أن النبي يجوز لطرفي النكاح أن يوكال من ينوب عنهما في عقد الزواج، كما في الحديث 
: ؟ قالت"نعم، وقال للمرأة أترَضيَن أن أزوجك فالنًا : ؟ قال"أترضى أن أزّوجك فالنة :" قال لرجل

، ومنه استدل أهل العلم على هما إلى النبي ففوضا أمر نكاح[. 01"]نعم، فزوج أحدهما صاحبه 
 . جواز الوكالة في عقد النكاح

 تــؤّقــزواج املـال

وهو الزواج على نية الطالق بعد إسبوع أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك 
بالد  كما يفعله بعض الطالب والتجار والسائحين الوافدين إلى ..من دون علم المرأة .. أو أقل 
.. وهو نكاح باطل؛ ألنه ضرب من ضروب نكاح المتعة المحر م والباطل .. وهذا ال يجوز .. الغرب 

أن  رسوَل اهلل  عن علي بن أبي طالب والذي من أركانه تحديد مدة وزمن النكاح، كما في الحديث 
 متفق عليه"  نهى عن متعة النساء يوم خيبر. 

َرة الجهني  يا أيها الناس إنِّي قد كنت أذنت :" فقال مع رسول اهلل  أنه كان وعن َسبـ 
لكم في االستمتاع من النساء وإن اهلل قد حر م ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهّن شيء 

 . مسلم"  فليخّل سبيلها، وال تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً 
: ال يرى بالمتعة بأساً، فقال وعن محمد الباقر بن علي بن الحسين، أن  عليًا بلغه أن رجالً 

 [.  0"] عنها وعن لحوم الح م ر األهلية يوم خيبر نهى رسول  اهلل إّنك تائه؛ إنه "
أذ َن  إن  رسوَل اهلل :" لما ولِّي عمر بن الخطاب، خَطب الناَس فقال: وعن ابن عمر، قال

و محصن إال رجمته بالحجارة، إال أن ال أعلم أحدًا يتمّتع وه! لنا في المتعة ثالثاً، ثم حرمها؛ واهلل
 [. 09"] يأتيني بأربعة يشهدون أن رسوَل اهلل أحّلها بعد إذ حّرمها

؛ أي أنه قال مقولته هذه على مرأى ومسمع من الصحابة رضي اهلل "خطب الناس " وقوله 
 .عنهم من دون أن ينكر عليه أحد؛ فدل على إجماع الصحابة على التحريم

                                                 
 . 2595: صحيح سنن أبي داود 01
 .1290: صحيح سنن النسائي  0
 . 2955: صحيح سنن ابن ماجه 09
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 ؛همهم، كما أعمى أبصارَ أعمى اهلل قلوبَ  ناساً إن : فقالبمكة قام أنه بير الزُّ بن عبد اهلل  وعن
على  ل  فعَ ت   المتعة  لقد كانت  فلعمري؛ جافٍ  فٌ ل  إنك لج  : فناداه فقال. برجل ض  رّ عَ يـ   ،بالمتعةفتون ي  

فعلتها  لئن! فواهلل ؛ب بنفسكفجرّ : الزبير فقال له ابن   ـ اهلل  رسولَ به يريد  ـإمام المتقين  عهد  
  . مسلم. كَ ك بأحجار  ألرجمنّ 

بل هو ـ أي الزواج على نية الطالق ـ أسوأ من نكاح المتعة من جهة تضمنه الغدر بالمرأة 
ولما يترتب عليه من ضرر وأذى للمرأة التي لو علمت بنية الرجل من .. وغشها، والكذب عليها 

لمحرم باتفاق أهل العلم؛ المرأة تعلم مسبقًا بنية فنكاح المتعة ا.. زواجه لما وافقت على الزواج منه 
فيكون من هذا الوجه أشد .. وهنا ال تعلم .. صاحبها أنه سيفارقها بعد زمٍن محدٍد من قضاء وطره 

 !ضرراً وحرجاً عليها مما لو أنها كانت تعلم من قبل

.. لو كان جائزًا إذ .. كما أن هذه الصورة من الزواج ت فقد الثقة بين المسلمين والمسلمات 
وهذا مما ال شك .. فهذا يعني أن كل زوج من الممكن أن ي ضمر الطالق في زمٍن محدٍد بعد الزواج 

وهذا كله .. وانتفاء الثقة الواجبة فيما بين األزواج .. أنه يورث العداوة والبغضاء والشك، وسوء الظن 
 .يتنافى مع غايات ومقاصد الزواج

أن العمل به مؤداه إلى .. ريم الزواج على نية الطالق بعد زمٍن محدد ومن األوجه الموجبة لتح
العمل والقول بتحليل المطلقة ثالثًا لزوجها األول؛ بحيث يعقد عليها رجل ثاٍن وفي نيته أنه سيطلقها 

 بعد ساعة لتحل ثانية لزوجها األول البائنة منه بتطليقاته الثالث، وفي الحديث فقد صح عن النبي 
 [. 05"] لعَن اهلل المحلَِّل، والم َحل َل له:" قالأنه 

لعَن . هو الم َحلِّل  :" قال. بلى يا رسوَل اهلل: قالوا" أال أخبركم بالت يس الم ستعار؟:" وقال 
ََ والم َحل َل له والمَحلِّل  هو الرجل الثاني الذي يتزوج من المرأة المطلقة ثالثًا على [. 00"] اهلل الم َحلِّ

فهذان بنص الحديث .. قها بعد زمن محدٍد لتحل لزوجها األول ثانية؛ وهو الم َحل ل له نية طال
 . مطرودان من رحمة اهلل.. ملعونان 
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 اِرــاُح الشَِّغــِنك

صفته أن يزّوج الرجل  وليته آلخر، على أن يزوجه اآلخر وليته من غير مهٍر ي فَرض للوليتين، 
غاَر في اإلسالم:" ، فقال بي وهذا نكاٌح باطل قد نهى عنه الن  ".  ال ش 

نهى عن الشِّغار؛  أن رسوَل اهلل :" وفي رواية عند البخاري، عن ابن عمر رضي اهلل عنهما
 ". والشِّغار  أن يزوِّج الرجل  ابنَته  على أن يزّوجه اآلخر  ابَنَته، ليس بينهما َصداٌق 

 ٍة أو زاٍنـــن زانيــزواج مــال

م على زناه، والذي ال ت عرف عنه توبة من الزنى، ال يجوز أن يزّوج أو يعقد من الزاني المقي
مسلمة طاهرة من وزر الزنى، وكذلك الزانية المقيمة على فعل الفاحشة، وال يعرف عنها توبة من الزنى 

اِّن اَل يَنِكُح إالذ زَ  :ال يجوز أن تزو ج من مسلم طاهر من وزر الزنى، لقوله تعالى ْو ُمْْشَِكًة الزذ
َ
انِيًَة أ

َِم َذلَِك لََعَ الُْمْؤِمننِيَ  ْو ُمْْشٌِك وَُحره
َ
انِيَُة اَل يَنِكُحَها إاِلذ َزاٍن أ  .1:النور َوالزذ

 [.  05"]ال ينكح  الزاني المجلود إال مثَله :" ولقوله 

ي التائب أن فإن ع ر ف عن الزاني أو الزانية توبة صادقة عن الزنى، فإنه حينئٍذ يجوز للزان
إاِلذ َمن تَاَب َوآَمَن  :يتزوج من غير زانية، كما يجوز للزانية التائبة أن تتزوج من غير زاٍن، لقوله تعالى

ُ َغُفوراً  ُ َسيهِئَاتِهِْم َحَسنَاٍت َوََكَن اَّللذ ُل اَّللذ ِ ْولَئَِك ُيبَده
ُ
وََعِمَل َعَماًل َصاِْلاً فَأ

 . 00:الفرقانرذِحيماً 

الندم توبة، والتائب من :" وفي رواية[. 05"] التائب من الذنب كمن ال ذنب له:" ولقوله 
 .فالتوبة الصادقة ـ وهلل الحمد ـ تجبُّ ما قبلها من الذنوب[. 50"] الذنب كمن ال ذنب له

 
 * * * * * 
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 ـــزواجد الـــد عقــا بعــة مــلـرحـم

مات ومكمالت الزواج ُتَسن أمور تعتبر من متّم.. فإن تّم الزواج بشروطه 

 : الشرعي، منها

عن حيث يسن بعد عقد الزواج الفرح واللهو المباح، كما في الحديث  :ـ اللهو المباح
ما كان معكم لهٌو؟ :" ز ف ت امرأة إلى رجٍل من األنصار فقال نبيُّ اهلل : عائشة رضي اهلل عنها قالت
 . البخاري" فإن  األنصار ي عجبه م اللهو 

كان عندنا جارية يتيمة من األنصار، فزو جناها رجاًل من األنصار، فكنت فيمن : التوعنها ق
؟ قالت:" أهداها إلى زوجها، فقال رسول  اهلل  : يا عائشة إن  األنصار أناٌس فيهم غَزل، فما قلت 

ما حّلت أتينكام أتيناكم فحّيونا ن حييكم، ولوال الذهب  األحمر  : أفال قلتم: دعونا بالبركة، قال
 [.52"] بواديكم، ولوال الحبة  السمراء لم ت سمن عذاراكم

دخلت  على قـ َرَظة بن كعب، وأبي مسعود األنصاري في عرٍس، : وعن عامر بن سعد، قال
وأهل بدر ـ أي وأنتما من أهل بدر ـ ي فعل هذا  أي صاحبي رسول  اهلل : وإذا جواٍر يغنين، فقلت  

ئ: فقاال! عندكم؟ َت فاسَمع  معنا، وإن شئت فاذهب؛ فإن ه قد ر خِّص لنا في اللهو عند اجل س إن ش 
 [. 51]العرس

وهذا ال يعني التوسع في استغالل المباح في هذه المناسبة لتمارس المحظورات كاختالط 
واستخدام المعازف ـ .. الرجال بالنساء، وبخاصة أن من النساء يكن في هذه المناسبة بكامل زينتهن 

وكذلك .. ـ وبخاصة منها الماجنة الصاخبة اقتداء بما يفعله النصارى في بالد الغرب سوى الدف 
.. دخول الفرقة الموسيقية من الرجال إلى مجالس النساء حيث تكون العروس جالسة في كامل زينتها 

والرخصة باللهو في .. فهذا ال يجوز .. كما يحصل في بعض األعراس المنتشرة في بالد المسلمين 
 . فلزم التنبيه.. عراس ال يبرر مثل هذه السلوكيات الخاطئة المحرمة األ

أنه قال  كما ي سّن اإليالم بطعام، بحسب سعة الرجل، فقد صح  عن النبي  :ـ الوليمة
ومن أهل العلم من حمل . متفق عليه"  بارَك اهلل  لَك، أول م  ولو بشاة:" لعبد الرحمن بن عوف لما تزّوج

                                                 
 . حديث حسن: ، وقال عنه211ص" تحريم آالت الطرب " خّرجه الشيخ ناصر في كتابه "  52
 .إسناده صحيح: ، وقال الشيخ ناصر في التخريج1295: رواه النسائي، مشكاة المصابيح 51
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فحملوا التوكيد [. 51"] إنه ال بد للع رس  من وليمة:" على الوجوب، ولقوله "  أول م" فعل األمر 
 .على الوجوب، واهلل تعالى أعلم

"  حين بنى بزينب بنت جحٍش فأشَبَع الناَس خبزًا ولحماً  أولَم رسول  اهلل : وعن أنس، قال
 . البخاري

 .البخاري" نسائه بمد ين من شعير  على بعض أوَلَم النبيُّ :" وعن صفية بنت شيبَة، قالت
ومن ي دعى من المسلمين إلى وليمة طعام يجب عليه أن يلبي الدعوة ما لم يوجد مانع 

واألمر هنا . متفق عليه"  إذا د عي أحد كم إلى الوليمة فل يأت ها:" أنه قال شرعي، فقد صح عن النبي 
 .ي فيد الوجوب

ب، فإن شاء طع َم وإن شاء تركَ إذا د عي أحد كم إلى طعاٍم :" وقال   .مسلم"  فلي ج 
 . متفق عليه"  من ترَك الدعوة فقد عصى اهلَل ورسوَله:" وقال 

فإن وجهت إليه دعوتين أجاب أسبقهما دعوة، فإن كانتا في آٍن واحد، قد م أقربهما إليه باباً،  
ب  الذي  إذا اجتمَع الداعيان فأجب أقربهما باباً، وإن سبق:" كما في الحديث أحدهما فأج 

 [.  5"]سبق
المتباريان ال ي جابان، وال ي ؤكل :" ما لم يوجد مانع شرعي؛ فهو لقوله : وقولنا

وهذا ولألسف .. وهما اللذان يتباريان بالضيافة فخرًا ورياًء أيهما أكثر وأجود ضيافة [. 59"]طعامهما
أن كل عائلة تريد أن تثبت للناس أن يحصل عند بعض العوائل العربية المتنافسة فيما بينها؛ حيث 
وهؤالء ال ي ؤكل طعامهم وال ت جاب .. وليمة عرس ابنها أكثر كلفة من والئم أعراس العوائل األخرى 

 . دعوتهم
اللهم اغفر لهم وارحمهم، :" فإذا انتهى المدعو من طعامه؛ من الّسنة أن يقول للداعي وأهله

، " األبرار، وصل ت عليكم المالئكة، وأفطر عندكم الصائمونأكل طعامكم .. وبارك لهم فيما رزقتهم 
وهذا أدب يغفل عنه كثير من الناس إذ أن منهم من يأكل حتى الّتخمة ـ فيتجّشأ من فوق ومن تحت ـ 

فينصرف من دون .. ثم هو مع ذلك يستكثر على م ضيفه أن يخصه بدعاء أو كلمات كالواردة أعاله 
 ! أن يقول له شيئاً 

                                                 
 . 25 1: رواه أحمد والنسائي، صحيح الجامع 51
 . 1111: أحمد وأبو داود، مشكاة المصابيحرواه   5
 . 5502: رواه البيهقي، صحيح الجامع 59
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 نـيــروســال للعــا ُيقاذــم

بارَك اهلل  لَك، وباَرَك :" كان إذا رَف أ اإلنساَن، إذا تزو ج، قال  أن النبي  عن أبي هريرة، 
؛ أي يهنئه، "رف أ اإلنسانَ "وقوله ".  على خير:" وفي رواية [.55"]عليك، وجمع بينكما في خير 

 . ويدعو له
 [. 50"] بارك اهلل  لك، وبارَك عليك: إذا تزو َج أحد كم فليـ َقل له:" وقال 

، كما في الحديث ، فقد نهى عنه رسول  اهلل "بالرفاء والبنين " أما القول الشائع بين الناس 
ال تقولوا هكذا، : فقال. بالرفاء والبنين: عن ع قيل بن أبي طالب، أنه تزوج امرأة من بني ج شم، فقالوا

ال تفعلوا :" وفي رواية[. 55"] لهم بارك لهم، وبارك عليهمال:" ولكن قولوا كما قال رسول اهلل 
 ".    نهى عن ذلك ذلك؛ فإن رسوَل اهلل 

 ةـــزوجيــاة الـــا احليـــدأ بهــي ُتبَتـال التــاألعم

ي ستحسن للعريس أن يبتدئ حياته الزوجية بصالة ركعتين جماعة مع عروسه، فإذا انتهى من 
اللهم  :"، ودعا بالبركة، وقالده على ناصيتها ـ مقدمة الرأس ـ وسّم اهلل صالته، انفتل إليها، ووضع ي

أي من [. 55"] إنِّي أسألك من خيرها وخير ما جبَـل َتها عليه، وأعوذ بك من شرِّها وشرِّ ما جبل َتها عليه
 ". النهاية " شر ما خلقتها وطبعتها عليه، كما في 

ت وأنا مملوك، فدعوت نفرًا من أصحاب النبي تزوج: وعن أبي سعيد مولى أبي أسيد، قال
 فذهب أبو ذر ليتقدم، فقالوا: وأقيمت الصالة، قال: فيهم ابن مسعود، وأبو ذر، وحذيفة، قال :

نعم ـ أي ليس من حقك أن تؤم المرء في بيته من غير إذنه ـ فتقدمت : أو كذلك؟ قالوا: قال! إليك
ذا دخل عليك أهلك فصلِّ ركعتين، ثم سل اهلل من خير ما إ:" بهم وأنا عبد مملوك، وعلموني فقالوا

 [. 50"] دخل عليك وتعوذ به من شره، ثم شأنك وشأن أهلك
                                                 

  .2555: صحيح سنن أبي داود 55

 . 15 : رواه الطبراني وغيره، صحيح الجامع 50
 . 0 29: صحيح سنن ابن ماجه 55
آداب الزفاف " ي ، وابن ماجه، والحاكم، وغيرهم، وصححه الشيخ ناصر ف"أفعال العباد " أخرجه البخاري في  55
 . 12ص" 
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بسم اهلل، اللهم  حنِّبنا الشيطاَن، وجنِّب : لو أن  أحدَكم إذا أراَد أن يأتي أهله، قال:" وقال 
َر أن يكون بينهما ولٌد في ذل  [. 52"] ك؛ لم يضر ه  شيطاٌن أبداً الشيطاَن ما رزقَتنا، ثم ق دِّ

 ةـــــزوجيـوق الـــــحق

اعلموا أن الحياة الزوجية لها معنى ورسالة أوسع بكثير من أن ت حَصر في الجانب الجنسي 
وهي تقوم على حقوق وواجبات متبادلة بين طرفي الزواج سواء، فال هي حقوق وحسب، .. وحسب 

وعلى قدر ما ت راَعى هذه الحقوق .. وواجبات معًا وال هي واجبات وحسب، وإنما هي حقوق 
وإليكم التذكير .. والواجبات وي عَمل بها على قدر ما تعمر البيوت بالمحبة والود والخير والعطاء 

  .ببعض حقوق الزوج على زوجته، وحقوق الزوجة على زوجها

  :ـ حق الزوج على زوجته
يٌِّد؛ فالر ج ل  سيِّد  أهله، والمرأة  سيِّدة  كلُّ نفٍس من بني آدَم س:" قال رسول  اهلل 

 [. 51"]بيتها
وصاَمت شهَرها، وَحص نت فرَجها، وأطاَعت ، [51]إذا صل ت المرأة  َخمَسها:" وقال 
ئت  : زوَجها، قيل لها  [.  5"] ادخلي الجن َة من أيِّ أبواب  الجن ة  ش 
ها وال مالها خي ر النساء  التي َتسرُّه  إذا نَظر، وت  :" وقال  طيع ه إذا أَمَر، وال ت خال ف ه في نفس 

 [. 59"] بما يكره

                                                 
 . 2551: صحيح سنن أبي داود 52
 . 959 : صحيح الجامع 51
" وقوله . ؛ أي شهر رمضان" وصامت شهرها. " أي صلوات الخمس المكتوبة، وأدتها بشروطها وأركانها 51

؛ أي وأطاعته في المعروف فيما ليس فيه معصية هلل تعالى، إذ ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق " َجهاوأطاَعت زو 
 !كما يظن البعض.. فهي ليست طاعة مطلقة وعمياء، وفي الحق والباطل سواء .. 
 . 550: رواه ابن حبان في صحيحه، صحيح الجامع  5
؛ فيه تأكيد " خي ر النساء  التي َتسرُّه  إذا نَظر" قوله . 1155: رواه أحمد، والنسائي ، والحاكم، صحيح الجامع 59

وإني ألعلم .. فهو أدعى لدوام الود والحب بين الزوجين .. على أهمية اهتمام المرأة بنظافتها وبمظهرها الخارجي 
 تتزين له في وهي ال.. من الحاالت التي ر ف عت إلي، أن من النساء من تعاقب زوجها بإهمالها لمظهرها الخارجي 

وهذا في الغالب ينعكس سلبًا على الحياة .. تمننًا وتفضاًل عليه .. الشهر ـ وربما في األشهر ـ إال مرة واحدة 
 . الزوجية، وعلى العالقة بين الزوجين والتي ي فتَرض أن تكون قوية وجيدة
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المواسية، إذا اتقيَن اهلل، وشرُّ نسائكم [ 55]خير نسائكم الودود الولود، المواتية:" وقال 
 [.50"] المتبرِّجات المتخيالت، وهن  المنافقات، ال يدخل  الجنة م نهّن إال مثل  الغراب األعَصم

 [. 55["]55]إذا دعا الر ج ل  زوجَته  لحاجته فل تأت ه، وإن كانت على التنُّور  :" وقال 
، لم تقعد ما حضَر غداؤه  وعشاؤه، حتى يَفرَغ :" وقال  لو تعلم  المرأة  حق  الزوج 

 [. 200"]منه
يا رسوَل اهلل أرأيَت أهَل الكتاب يسجدون ألساقفتهم : وعن زيد بن أرقم، أن معاذًا قال 

لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجَد ألحٍد ألمرت  المرأَة أن تسجَد :" هم، أفال نسجد لك؟ قالوبطارقت
 [.202"] لزوجها، وال تؤدي المرأة  حق  زوجها حتى لو سألها نفسها على قـََتٍب ألعطته

لو أمرت  أحدًا أن يسجَد ألحٍد؛ ألمرت  المرأَة أن تسج َد لزوجها؛ :" وفي رواية عنه، قال  
ها، ولو سألها نفَسها وهي م ن ع ظَ  م  حقِّه عليها، وال تجد  امرأٌة حالوَة اإليمان؛ حتى تؤدَِّي حق  زوج 

 [.201"] على ظهر  قـََتبٍ 
ها  :" وقال  والذي نفس  محمٍد بيده، ال ت ؤدي المرأة  حق  رَبها حتى ت ؤدِّي َحق  زوج 

 [. 201"]ك ل ه
في بعض الحاجة،  أتيت رسوَل اهلل : حدثتني عمتي قالت: قالوعن ح صين بن م حصن، 

إال ، [209]ما آلوه: قالت" كيف أنت  له؟:" نعم، قال: قلت[".  20]أي هذه أذات  بعٍل؟:" فقال
 [. 200["]205]فانظري أين أنت منه؛ فإنما هو جن ت ك  ونار ك  :" ماعجزت عنه، قال

                                                 
 !وألتفه سبب..  أي الموافقة المطيعة له في المعروف التي ال ت كثر من مجادلته ومخالفته 55
والغراب األعصم؛ هو الغراب أحمر المنقار والرجلين، . 5 25: أخرجه البيهقي في السنن، السلسلة الصحيحة 50

وهو قليل ونادر بين الغربان، وفي ذلك كناية على قلة من يدخل الجنة من النساء ممن يتصفن بما تقدم ذكره عن 
 !  شرار نساء المسلمين

 . الذي يخبز عليههو الفرن : التنور 55
 .  91: رواه النسائي، والترمذي، صحيح الجامع 55

 . 9195: رواه الطبراني، صحيحالجامع 200
؛ أي على ظهر بعير، " على قتب" وقوله . 1155: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، السلسلة الصحيحة 202

، وأنه ال يسعهن االمتناع في هذه الحال، ومعناه الحث لهن على مطاوعة أزواجهن  :" قال ابن األثير في النهاية
 .  هـ -ا" فكيف في غيرها 

 . 2515: أخرجه الحاكم، صحيح الترغيب والترهيب 201
 . 9159: رواه أحمد، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه، صحيح الجامع 201
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ها:" وقال   [. 205"] تغني عنهوهي ال َتس، [205]ال ينظر  اهلل إلى امرأة ال َتشك ر لزوج 

إذا دعا الرجل  امرأتَه  إلى فراشه فأبت، فبات َغضباَن عليها؛ لعنتها المالئكة  حتى :" وقال 
 . متفق عليه" ت صبَح 

إال كان ؛ [220]والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأَته  إلى فراشه فتأبى عليه:" وقال 
طاً عليها، حتى يرضى عنها  .  أي زوجها. مسلم " الذي في السماء  ساخ 

َع، وامرأٌة عَصت : اثنان ال تجاوز صالت هما رؤوَسهما:" وقال  عبٌد آب ٌق من مواليه حتى يرج 
عَ   [. 222"] زوَجها حتى ترج 

وامرأٌة باتت وزوج ها عليها : ثالثٌة ال ت جاوز صالت هم آذانَهم ـ منهم ـ:" وقال 
طٌ   [. 221"]ساخ 

ها شاه ٌد إال بإذنه غير رمضان، وال تأذن في بيته وهو شاهٌد إال ال تص م  المرأة  وبعل  :" وقال 
 . متفق عليه[" 221]بإذنه

قد تناولنا كثيرًا منها .. وغيرها كثير من النصوص التي تدل على ع َظم حق الزوج على زوجته 
 .  فليراجعه من شاء" حقوق وواجبات " في كتابنا 
 

                                                                                                                                                 
 أي هل عندك زوج؟   20
 . به أي ال أقصر في خدمته وطاعته، إال ما ضعفت عنه فال أستطيع القيام 209
 ! أي برضاه عليك تنالين الجنة، وبغضبه وسخطه عليك تدخلين نار جهنم، فاحرصي على رضاه 205
 . وهو مخرج في آداب الزفاف للشيخ ناصر. 2905: رواه الطبراني في األوسط، والحاكم، صحيح الجامع 200
 . أي فضله وإحسانه عليها 205
 . 155: رواه النسائي، السلسلة الصحيحة 205
 .عليه من غير عذر شرعي معتبر؛ كالمرض ونحوه كأن تكون حائضاً أو نافساً أي تأبى  220
 . 215: رواه الحاكم في المستدرك، صحيح الجامع 222
 . 1090: رواه الترمذي، صحيح الجامع 221
.. وهذا من حقِّ الزوج على زوجته .. أي ال ت دخل بيته أحدًا ـ أي ًا كان ـ وهو حاضر موجود إال بإذنه وعلمه  221

 !وتدمير البيوت، وخرابها.. وخالف ذلك ال شك أنه مدعاة للخصومة والتنازع، والتناحر، وربما الفراق 
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  :ـ حق الزوجة على زوجها  
لزوجة حق على زوجها، فكما أن حقه عليها واجب عليها، كذلك حقها عليه في المقابل فل

ِي َعلَيْهِنذ بِالَْمْعُروِف  :قال تعالى.. هو واجب عليه  أي ولهن  على . 115:البقرة َولَُهنذ مِثُْل اَّلذ
 [. 22.]أزواجهن  من الحقوق مثل الذي عليهن من الواجبات نحو أزوجهن

كل   فليؤدّ ، على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن ولهن   أي: يرقال ابن كثير في التفس
 . هـ -ا يجب عليه بالمعروف مار خواحد منهما إلى اآل
وُهنذ بِالَْمْعُروف :وقال تعالى  . 25:النساء واََعِِشُ

:" قلت يا رسوَل اهلل ما حقُّ زوجة  أحد نا عليه؟قال: عن معاوية بن حيدة، قال: وفي الحديث
]أن تطعَمها إذا طَعمَت، وَتكسوها إذا اكَتسيَت، وال َتضر ب  الوجَه، وال ت قبِّح  

   
وال تهجر  إال في  [

   ] البيت  
] ." 

ئَت، :" قلت يا رسوَل اهلل نساؤنا ما نأتي منهن  وما نََذر؟ قال: وعنه قال  ائت  حرثَك أن ى ش 
 [.220"] ح الوجَه، وال تضربوأطعمها إذا طع مَت، واكسها إذا اكَتَسي َت، وال ت قبِّ 

أي من ي عيل من النساء، واألبناء، [. 225"] كَفى بالمرء إثمًا أن ي ضيَِّع من يـَق وت:" وقال 
 .وغيرهم ممن يدخل في رعايته

 [. 210"] اليتيم، والمرأة: حق الضعيفين[ 225] اللهم إني أَحرِّج  :" وقال 
في َحج ة الوداع، يقول بعد أن حمد  وعن عمرو بن األحوص الجشمي، أنه سمَع النب ي 

عندكم ليس [ 212]أال واستوصوا بالنِّساء  خيراً، فإنما هن  َعوانٍ :" اهلل تعالى وأثنى عليه ووعظ، ثم قال

                                                 
ِي  :إني ألحب أن أتزي ن للمرأة، كما أحب أن تتزيّن لي، ألن اهلل تعالى يقول: قال ابن عباس  22 َولَُهنذ ِمثُْل اَّلذ

 .َعلَيْهِنذ بِالَْمْعُروِف 
 . هللقبحك ا: أي ال تقل 229
 . 5 12: رواه أبو داود، والطبراني، والحاكم، صحيح الجامع 225
 .550: أخرجه أبو داود، واحمد، السلسلة الصحيحة 220
ومن الضياع الذي يشمله : قلت. 2559: أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم، صحيح الترغيب والترهيب 225

 .التوجيه الحَسنالحديث، إهمال حّقهم عليه في التعليم والتربية، وتوجيههم 
قاله . أي ألحق الحرج؛ وهو اإلثم بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرًا بليغًا وازجر عنه زجرًا أكيداً  225

 . ، ط المكتب اإلسالمي5 2رياض الصالحين، ص : النووي
 . 0  1: رواه الحاكم والنسائي، صحيح الجامع 210
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ع ، [211]تملكون منهن  شيئًا غير ذلك إال أن يأتين بفاحشٍة مبينة، فإن فعل َن فاهجروهن في المضاج 
أال إن لكم على نسائكم حقاً ، [211]فإن أطعَنكم فال تبغوا عليهن سبيالً واضربوهن َضربًا غيَر م برٍِّح، 

ولنسائكم عليكم حق ًا؛ فحقكم عليهن أن ال ي وط ئن فر َشك م َمن تكرهون وال يأذن  في بيوتكم لمن 
نوا إليهن  في كسوت ه ن  وطعامه ن    [.  21"]َتكرهون، أال وحقه ن  عليكم أن ت حس 

 سائٌل كل  راٍع عم ا استرعاه ؛ َحف َظ أم ضي َع، حتى يسأَل الرجَل عن أهل  إن اهللَ :" وقال  
 [. 219"]بيته

إن أعظَم الذنوب  عند اهلل رجٌل تزو َج امرأًة، فلم ا قضى حاجَته منها طل قها وَذهَب :" وقال  
 [.215]" بمهرها، ورجٌل استعمَل رجاًل فذهَب بأجرته، وآَخر  يقتل  داب ًة َعَبثاً 

:" قاَم في الناٍس فحمَد اهلَل وأثنى عليه، ثم قال عن المقدام بن معدي كرب، أن رسوَل اهلل  
إن اهلَل يوصيكم بالنساء خيراً، إن اهلَل يوصيكم بالنساء خيراً؛ فإنهن  أمهات كم، وبنات ك م وخاالت كم، إن 

خيَط، فما يرغب  واحٌد منهما عن صاحبه حتى الرجَل من أهل  الكتاب  يتزوج  المرأَة وما يعل ق  يَداها ال
 [. 210"] يموتا َهَرماً 

                                                                                                                                                 
وفي هذا التشبيه إثارة " .. تحت حكم الزوج باألسير  المرأة في دخولها أي أسيرات؛ شبه رسول اهلل "  212

 . لعطف وإحسان الزوج نحو زوجته
رياض :" أي غير االستمتاع وحفظ الزوج في نفسها وماله، وما يجب عليها من خدمته، قاله الشيخ ناصر 211

اإلنفاق عليه، وعلى  وبالتالي ليس من حق الزوج أن ي طالب زوجته بالعمل أو الوظيفة، ومن ثم: قلت". الصالحين 
 ! كما يفعل كثير من رجاالت هذا الزمان.. بيته، وأبنائه 

 . أي ال تطلبوا طريقاً تحتجون به عليهن  وتؤذونهن  به: قال النووي 211
 . 152: رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، رياض الصالحين  21
 . 2555: أخرجه ابن حبان، صحيح الترغيب والترهيب 219
 
 . 555: لحاكم، السلسلة الصحيحةأخرجه ا215
   
وفي الحديث داللة على إنصاف الحق، والثناء عليه : قلت. 1502: أخرجه الطبراني، السلسلة الصحيحة 
وعادة تمسك الرجل من أهل الكتاب .. ولو كان صاحب هذا الحق من غير المسلمين .. والترغيب به .. خيرًا 

.. وبخاصة في بالد الغرب ـ فأحدهم ال ي بالي أن يتزوج اليوم، وي طلِّق غدًا أما اليوم ـ .. بزوجته عادة حسنة قديمة 
ي مارس ذلك على أعلى مستويات طبقات .. هذا غير الخليالت الالتي ي شركهن في الفراش مع زوجته في الحرام 

 ! المجتمع
وال ي ستبعد أن : قلت. هـ -ا"ا وفقرها كناية عن صغر سّنه:" ؛ قال في النهاية" وما يعل ق  يَداها الخيطَ " وقول ه     

 . يكون كناية عن قلة الصداق والمهر الذي يعطيه الرجل منهم للمرأة
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 . مسلم"  مؤمٌن مؤمنًة، إن َكر ه منها خ ل قاً رضي منها آخر[ 215]ال يَفَرك  :" وقال 
 [. 215"] إن النساَء شقائ ق  الرجال:" وقال  

 [.210"] خيار كم خيار كم لنسائهم:" وقال 
 [. 212"] وأنا خير كم ألهلي خير كم خير كم ألهل ه،:" وقال  

 [. 211"] خيرك م ، خيرك م للنساء:" وقال 
يار هم لنسائهم:" وقال   يار هم خ   [.211"] أكمل  المؤمنين إيماناً أحسن هم خ ل قًا، وخ 

وديناٌر تصد قَت به على ، [ 21]ديناٌر أنفقَته في سبيل  اهلل، وديناٌر أنفقته في رقبةٍ :" وقال 
 . مسلم" قَته على أهل ك؛ أعظم ها أجراً الذي أنفقَته على أهل ك مسكين، ودينار أنف

َر :"  قال رسول  اهلل : وعن عرباض بن سارية، قال  ، "إذا َسقى الرجل  امرأَته الماَء أ ج 
 [.219]فقمت إليها فسقيتها وأخبرتها بما سمعت

كان :" ه؟ قالتما كان َيصنع  في بيت وعن عائشة رضي اهلل عنها أنها سئ لت عن النبي 
 .البخاري"  فإذا حضَرت الصالة ، خرَج إلى الصالةـ [215]يكون في مهنة  أهل ه ـ تعني في خدمة أهل ه

                                                 
 . أي ال يبغضها إلى حد الطالق 215
؛ ومن دون ظلم أو " شقائق" هكذا ينبغي أن تكون العالقة بين الزوجين . 2551: رواه أحمد، صحيح الجامع 215

 !استعالء طرف على آخر
والحديث أفاد معنى جمياًل، حيث حدد مقياسًا لمعرفة خيرية الرجل . 1159: ابن ماجه، صحيح الجامعرواه  210

وفضله؛ وذلك من خالل ظهور وانعكاس خيره على أهله ونسائه؛ فعلى قدر خيريته لنسائه على قدر ما يكون من 
على نسائه على قدر ما تقل درجته بين وعلى قدر ما يقل خيره .. وي توقع منه الخير لآلخرين .. الخيار والفضالء 
 !وي توقع منه الشح  وقلة الخير على اآلخرين.. الخيار والفضالء 

أن من كان فيه أو عنده خير فلي ظهره أواًل على نسائه : والمعنى.  112: رواه الترمذي، صحيح الجامع 212
فإن زعم بلسانه خالف ذلك فقد كذب، .. وأزواجه؛ فإن لم ي ظهره على نسائه وأزواجه ال خير فيه لمن سواهن  

 ! وصدق رسول اهلل 
 . 1125: رواه الحاكم في المستدرك، صحيح الجامع 211
 . 0155: رواه أحمد في مسنده، وصححه الشيخ شاكر في التخريج 211
 . أي في فك رقبة؛ وهو عتق العبد المملوك   21
ومما ي ستفاد من الحديث كذلك . 1015: الصحيحةأخرجه البخاري في التاريخ الكبير، والطبراني، السلسلة  219

 !أن الخدمة تكون من الطرفين للطرفين، وليس لزاماً أن تكون من طرف المرأة نحو زوجها وحسب
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ومن الحقوق التي يجب أن ت ؤد ى للمرأة أن يعلمها زوجها الدين وأن ال يكتمها علمًا نافعًا ـ  
أتاح لها الفرصة للتعلم وسؤال أهل فإن لم يكن من أهل العلم، .. ينفعها في دينها وآخرتها ـ يعلمه 

ِ َواْصَطِبْ َعلَيَْها :العلم، كما قال تعالى الة ْهلََك بِالصذ
َ
ُمْر أ

ْ
 :وقال تعالى[. 210]211:طه َوأ

 َِْكرِ إِن ُكنتُْم اَل َتْعلَُمون ْهَل اَّله
َ
لُواْ أ

َ
ْ  فاألمر في قوله تعالى . 1 :النحل فَاْسأ لُوا

َ
؛ يطال  فَاْسأ

 . نساء سواءالرجال وال
َم يوَم القيامة  لجاماً من نارٍ :" وقال   [. 215"] من كتَم ع لماً عن  أهله، أ لج 

ْهلِيُكْم نَاراً   :، في قوله تعالىوعن علي 
َ
نُْفَسُكْم َوأ

َ
علِّموا أهليكم : ، قال قُوا أ

 [. 215]الخيرَ 

د:" وقال  وغيرها  . مسلم"  ن ك مإذا استأذَ ، [0 2]ال تمنعوا النساَء حظوَظه ن  م ن المساج 
" كثير من الحقوق التي يجب أن ت راَعى وت ؤّدى من قبل الزوج إلى زوجته، قد تناولناها في كتابنا 

 .  فليراجعه من شاء" حقوق وواجبات 

  :ـ الحقوق متبادلة 

ومن .. كما هو مالحظ فالحقوق متبادلة بين الطرفين؛ إذ لكل منهما حق على الطرف اآلخر 
ء القاتلة التي يقع بها بعض األزواج ـ سواء كانوا من الرجال أم من النساء ـ أنهم ينظرون إلى األخطا

وال .. فال يرون من الحياة الزوجية إال حقوقهم ومصالحهم .. حقوقهم دون حقوق الطرف المقابل 
                                                                                                                                                 

ومع ذلك يوجد ـ ولألسف ـ من الرجال من يعتبر العمل في البيت لخدمة أهله منقصة، وتتنافى مع : قلت 215
ومن ثم .. ود هذه العادة في بالد الغرب، ليعتبروها أواًل ظاهرة حضارية ينتظرون حتى تس.. الرجولة ووظائفها 

بينما إذا جاءهم نفس الفعل من نصارى .. أنفوه وترف عوا عنه  إذا جاءهم الفعل من قبل النبيِّ .. يقومون بها 
 !!وعدوه ظاهرة صحية وحضارية.. واستحسنوه .. قب لوه .. الغرب 

تعليمهن  الصالة، وكل ما يتعلق بها من شروط، وأركاٍن، وواجبات، وآداٍب، .. ومن أمر األهل بالصالة  210
 .ومستحبات

 . 5920: صحيح الجامع 215
 . 229: صحيح على شرطهما، صحيح الترغيب: رواه الحاكم موقوفًا، وقال 215
ومسلمة، لغرض الصالة، ومشاهدة حلقات العلم التي ت عقد في المساجد، فطلب العلم فرض على كل مسلم  0 2

 !وليس ألحدهما دون اآلخر.. والجنة والنار للرجال والنساء سواء 
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ويذَّكرون  فتراهم ي طالبون.. يحفظون من األحاديث والتوجيهات النبوية إال ما يعني حقوقهم وحسب 
من دون أن يكلفوا أنفسهم النظر فيما يجب للطرف المقابل عليهم .. بحقوقهم على الطرف اآلخر 

ومن ثم يقع المحظور .. فيقع بسبب ذلك الظلم، والتفريط بحقوق الطرف اآلخر .. من الحقوق 
 ! األكبر؛ أال وهو الطالق والفراق

.. ًا يعرف للطرف المقابل حقوَقه، وي ؤديها له أن طرف.. وأحيانًا يحصل في العالقة الزوجية  
وهذا أيضًا من .. بينما الطرف اآلخر ال يعرف للطرف الذي يقابله حقوقه فضاًل عن أن يؤديها إليه 

 !الظلم والتفريط الذي ال ت رجى عواقبه
والواجب في هذه الحالة أن يحفظ كل طرف ما للطرف المقابل من حقوق أكثر مما يحفظ  

وأن يحرص على أداء حقوق الطرف المقابل أكثر مما .. على الطرف المقابل من حقوق ما له 
ولو تم  ذلك على الوجه األكمل ـ وترفّعت األنفس عن شحها .. يحرص على تحصيل حقه منه 

وأن الشقاق والطالق لما عرفا .. وأنانيتها ـ تيّقنوا أن البيوت لعمرت بالمحبة والود والخير والتفاهم 
 ! لهما إلى كثير من بيوت المسلمين التي عاشت تجربة الطالق والفراقسبي

يجب أن ت مارس هذه الحقوق، وأن تؤّدى من كل طرف إلى الطرف المقابل : ونقول كذلك 
يرجو منها .. على أنها طاعة وعبادة هلل تعالى، يلتمس عليها األجر والمثوبة من اهلل تعالى .. طواعية 

.. فهذا مما ـ ال شك فيه ـ يهّون األمر على الزوجين معًا .. لى وجناته ونعيمه الفوز برضى اهلل تعا
لعلمهما أن .. ويجعلهما يتسابقان في أداء الحقوق نحو بعضهما البعض بشيء من اللذة والسعادة 

كما يتعبد الناسك العابد في .. في أداء هذه الحقوق ـ نحو بعضهما البعض ـ يتعبدان هلل تعالى 
 . فيبارك اهلل لهما في زواجهما وذرياتهما.. وأنهما بذلك يفوزان برضى اهلل عليهما .. وزيادة مسجده 

 ئـــاطــالل خــاستغ

أن منهم .. من األخطاء القاتلة والشائعة في الحياة الزوجية التي يقع فيها بعض األزواج من الرجال 
فيستغل ما له من حق استغالاًل .. د من ي طالب بحقوقه من زوجته بنوع استعالء واحتقار واستعبا

.. وأنها يجب عليها طاعته من دون اهلل تعالى .. خاطئاً؛ فيشعر زوجَته أنها أَمٌة له من دون اهلل تعالى 
وكأنه هو المقصود من ..  وليس طاعة وعبادة هلل .. وأن هذه الحقوق ت ؤد ى له لذاته ألنه هو هو 

وهذا المسلك الطغياني الباطل، ي ضع ف العالقة فيما بين .. باهلل والعياذ .. العبادة من دون اهلل 
والالمباالة .. والغش .. ويجعل المرأة تؤدي حقوق زوجها عليها بمزيد من الفتور والنفور .. الزوجين 
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والمخطئ المالم .. ثم هي لو وجدت فرصة للتهرب من القيام بحقوقه عليها فال تقصِّر جهدًا .. 
  ! وج الذي أفهم زوجته أنها بأدائها لحقوقه عليها هي أَمة له من دون اهلل تعالىحينئٍذ هو الز 

 

 ةــاعــاة االستطــراعــم

وإن كان األصل في الحقوق أن تؤد ى كاملة من كل طرف نحو الطرف المقابل؛ إال أن ذلك 
احل ـ العجز عن مشروطًا باالستطاعة والقدرة، فإن حصل لدى طرف من الطرفين ـ في مرحلة من المر 

أداء كامل الحقوق يجب على الطرف المقابل أن يتفهم ذلك، وأن ي قيل العثرات، وأن يخفض من 
ألن التكاليف الشرعية كلها؛ سواء منها المتعلق بحق اهلل تعالى أم .. ثقف طلباته من الطرف اآلخر 

ر فع التكليف إلى حين تحقق  ي شتَرط فيها االستطاعة، فإن حصل العجز،.. المتعلق منها بحق العباد 
َ َما اْسَتَطْعتُمْ  :القدرة، لقوله تعالى اَل يَُكلهُِف اَّللُّ  :وقوله تعالى. 25:التغابن فَاتذُقوا اَّللذ
إذا أمرتكم بأمٍر :" أنه قال وفي الحديث فقد صح عن النبي . 155:البقرةَنْفساً إاِلذ وُْسَعَها 

 . ريالبخا"  فأتوا منه ما استطعتم
وبخاصة إن قضى اهلل بين الزوجين عشرة طويلة؛ فال ينبغي حينئٍذ أن ينسيا الفضل بينهما، أو  

أن يكفر أحدهما نعمة ومعروف وفضل اآلخر ألدنى خالف أو تقصير يقع من أحدهما نحو اآلخر، 
أ ريت الناَر فإذا أكثر :" في النساء وقال . 110:البقرة َواَل تَنَسُواْ الَْفْضَل بَيْنَُكمْ  :قال تعالى

ف ر َن  يكف ر ن العشير، ويكفرن اإلحسان؛ لو أحسنت إلى :" قال! قيل أيكفرن باهلل؟". أهلها النساء يك 
وصفة كفران العشير . البخاري" ما رأيت  منك حيرًا قط : إحداهّن الدهَر ثم رأت منك شيئاً، قالت

حديث الشريف ـ إال أن هذا ال يعني خلو الرجال واإلحسان وإن كانت هي ألصق بالنساء ـ كما أفاد ال
وال يليق بين األكابر من .. وهذا ال يجوز .. ممن يكفر العشيرة واإلحسان، وألدنى خالف مع زوجته 

 !األزواج

 ةــاعــة، القنــاعــالقن

ال ومن لوازم القناعة أن .. القناعة مال ال ينفد : وق يل.. القناعة كنز ال يفنى : صَدق من قال
يحرص الزوجان ـ بأنانية مفرطة ـ على أن ي طالب كل واحد منهما الطرف اآلخر بأقصى ما له من حّق 

بحيث لو أن أحدهما لم يأت  بالكمال أو أتى بالحقوق منقوصة بعض الشيء أقام الدنيا وما .. عليه 
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المشاكل، والقالقل  وأثار.. والصخب .. وأكثر من المعاتبة والشكاية .. أقعدها على الطرف المقابل 
 ! أو جاءته ناقصة بعض الشيء؟.. لماذا حقوقه لم تأته كاملة .. 

.. من الرجال والنساء سواء .. هذه األنانية المفرطة التي يتصف بها بعض األزواج : أقول 
ة والواجب في هذه الحال.. وت ثير المشاكل التي ال ت حمد عقباها .. ت سيء للحياة الزوجية أيما إساءة 

وتتوسع ساحة األعذار فيما بين .. والسهوات .. وت سَتر الكبوات والغفالت .. أن ت قال العثرات 
فمن عالمات صدق المحبة أن يجد الحبيب لمحبوبه ألف عذر وعذر، عند .. الزوجين المتحابين 

ن ت ذَكر كما ينبغي ـ عند مورد التقصير ـ أ.. وأن ال ي كثر من شكايته لآلخرين .. حصول التقصير 
وعلى .. والصفات الحميدة التي يتحلى بها .. والجوانب التي أجاد وأحسن فيها .. حسنات المقّصر 

ولبقاء الود بين الزوجين،  .. والرضى .. فهذا أدعى لإلنصاف .. مبدأ إن الحسنات ي ذهبن السيئات 
ن كر ه منها خل قاً رضي منها ال يَفَرك  مؤمٌن مؤمنة؛ إ:" أنه قال كما في الحديث، فقد صح عن النبي 

 . ؛ أي ال يبغضها إلى حد الطالق"ال يَفَرك  " وقوله . مسلم" آخر 

ال تفرك  مؤمنة مؤمنًا فتسعى في خلعه والخالص منه؛ إن كرهت منه : وكذلك ي قال للمؤمنة 
 !وتذّكرت ما له عليها من فضل، فترضى وتقنع.. خلقاً رضيت منه آخر 

 لــاتــأ قــخط

ألخطاء القاتلة المدمرة للحياة الزوجية التي يقع فيها بعض األزواج ـ من الرجال والنساء من ا
وحرص كال الطرفين أو أحدهما ـ حسدًا وأنانية .. سواء ـ عدم احترام كل طرف ألبَوي الطرف المقابل 

على  وكيف يحمله.. وغيرة من عند نفسه األمارة بالسوء ـ كيف يبعد الطرف المقابل عن أبويه 
 !   استعداء ومجافاة أبويه

ال يجوز وال .. األبوان نَسب ألبنائهما، وهما ألصق الرحم بالزوجين وبحياتهما : ولهؤالء أقول 
ومن أبى إال أن يفعل فإن النتائج ـ .. يمكن شرعاً وال عقاًل وال تربوياً تجاوزهما أو االستهانة بحقوقهما 

وما .. ومستقبل أبنائهما التربوي والنفسي .. حياتهما الزوجية  ال محالة ـ ستنعكس سلبًا عليهما وعلى
 !أكثر األدلة الدالة على ذلك لو أردنا االستطراد واالستدالل
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 : اَد اهللـــق عبــرفــق، الــّرفــال

وال شيء ي شين البيوت  .. ال شيء ي عّمر البيوت بالخير والمحبة والسعادة والرزق كالرفق 
وانتفاء الرفق، وإذا أحب اهلل بيتًا أدخل إليه الرفق، وإذا أراد بأهله خيرًا أدخل كالعنف والشدة، 

 .البخاري"  إن  اهلَل رفيٌق ي حبُّ الرِّفَق في األمر  ك لِّه:" عليهم الرفق، كما في الحديث
، :" وقال   وَما ال ي عطي إن  اهلَل رفيٌق ي حبُّ الرِّفَق، وي عط ي على الرفق  ما ال ي عطي على العنف 

 .مسلم" على ما سواه  
 .مسلم"  الرِّفَق ال يكون  في شيٍء إال زانَه ، وال ي نَزع  من شيٍء إال شانَه إن  :" وقال  
َرم  الخيرَ :" وقال    .مسلم"  َمن ي حَرم  الرِّفَق ي ح 
ن الرفق  فقد من أ عطي حظ ه  من الرفق فقد أ عطي حظّه من الخير، ومن ح ر م حظه م:" وقال  

 [. 2 2"] ح ر م حظه من الخير
إذا أراد اهلل بأهل :" وقال [. 1 2"] إن اهلَل إذا أحب  أهل بيٍت أدخَل عليهم الرفق:" وقال  

 [. 1 2"] بيٍت خيراً أدخل عليهم الرفق
 [.   2"] ما أ عطي أهل بيت الرفق إال نفعهم، وال منعوه إال ضر هم:" وقال  
:" وفي رواية عند أبي دواد[. 9 2"]بيٍت يحرمون الرفَق إال ح ر موا الخيَر ما من أهل :" وقال  

 ".  إال ح ر موا الخيَر كله
 [. 5 2"] ال ت نَزع الرحمة  إال من َشقيٍّ :" وقال  
: ثالثة كلهم ضامن على اهلل إن عاش ر ز ق وك ف ي، وإن ماَت أدخَله اهلل الجن ة ـ منهم ـ:" وقال  

 [. 0 2.. "]سل َم، فهو ضام ٌن على اهلل َمن دخَل بيَته ف

                                                 
 .2510: صحيح سنن الترمذي 2 2
 .  200: رواه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب،  صحيح الجامع 1 2
 . 101: رواه أحمد وغيره،  صحيح الجامع 1 2
 . 1 5: رواه الطبراني وغيره، السلسلة الصحيحة   2
 . 1555: ره، صحيح الترغيبرواه الطبراني وغي9 2
 .2955: صحيح سنن الترمذي 5 2
 . 112: رواه أبو داود، وابن حبان، صحيح الترغيب0 2
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تصوروا؛ مجرد أن يدخل الرجل بيته فيسلم على أهله ـ وفي ذلك من الرفق ما فيه ـ فقد تكف ل  
كل هذا الخير والعطاء مقابل مجرد .. اهلل بأن يكفيه مؤونة الرزق ما عاش، وإن مات أدخله اهلل الجنة 

 ! عليهم إن دخل.. أن يسلم المرء على أهل بيته 
ال حرمنا اهلل وإياكم الرفق وال بركات .. فقد ح ر م خيرًا كثيرًا .. حقَا ثم حقًا من ح ر م الرفق  

 . الرفق
والرفق وإن كان المعني من المطالبة به بالدرجة األولى هم الرجال لقرب طبيعتهم إلى العنف  

فالرفق ـ .. َتثنين من مطالبتهن بالرفق والخشونة والشدة أكثر من النساء، إال أن النساء أيضًا ال ي س
وكذلك ضده العنف والشدة والفجور في الخصام ـ هو خ ل ق؛ فكما أن الرجال يتخلقون به، كذلك 

وبتعزيز خلق الرفق في البيت كما .. وبالتالي فهّن مطالبات بالرفق .. فالنساء يمكن أن يتخلقن به 
 . اد الرفق بحقهن أقبح منه في الرجالوالعنف وما ي ض.. ي طالب بذلك الرجال سواء 

 :ةـــزوجيــاة الــى احليـة علــر املعصيـأث

وما عند اهلل تعالى ال ي طلب .. الغني عنا وعن خلقه  وهو .. كلنا بحاجة إلى اهلل تعالى  
 فكم من خير يتنزل، فتصده المعصية، وتمنع من اتمام نزوله.. بمعصيته، وإنما بطاعته وامتثال أمره 

وكان من السلف يخاف من معاصيه على نفسه، .. وكم من خير ممنوع تتنز له الطاعة بإذن اهلل .. 
إني ألجد أثر معصيتي في خلق : ومنهم من كان يقول.. أكثر مما يخاف أن ي ؤَتى من قبل العدو 

 !  دابتي وامرأتي
لب الشقاء، والنكد، ومن جوا.. فمن جوال ب السعادة في الحياة الزوجية طاعة اهلل تعالى  

وقد خاب وخسر وندم من استبدل .. والكآبة، والمشاكل في الحياة الزوجية معصية اهلل تعالى 
 !والت حين مندم.. المعصية بالطاعة 

ُ ََمْرَجاً  :قال تعالى  َ ََيَْعل َلذ -1:الطالق َويَْرزُقُْه ِمْن َحيُْث اَل َُيْتَِسُب  .َوَمن َيتذِق اَّللذ
ْمرِهِ يُْْساً  :تعالىوقال . 1

َ
ُ مِْن أ َ ََيَْعل َلذ  . :الطالق َوَمن َيتذِق اَّللذ

كما أن من اتقى اهلل جعل له من أمره يسراً، فمن عط ل التقوى جعَل له من أمره : قال ابن القيم 
 . هـ -عسراً ا

يِْديُكمْ  :وقال تعالى 
َ
ِصيَبٍة فَبَِما َكَسَبْت أ ِن مُّ َصابَُكم مه

َ
َويَْعُفو َعن  َوَما أ

 . 10:الشورىَكثرِيٍ 
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 ".ما نزل بالء إال بذنب، وال ر ف ع إال بتوبة :" قال علي بن أبي طالب  
 [. 5 2"] إن الرجَل لي حَرم  الرزَق بالذنب ي صيبه:" وقال رسول  
يا صاحب الذنب ال تأمن سوء عاقبته، وما يتبع الذنب :" وفي الحلية عن ابن عباس، أنه قال 

قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال ـ وأنت على الذنب ـ أعظم : من الذنب إذا عملته أعظم
من الذنب، وضحكك وأنت ال تدري ما اهلل صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت 
به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وخوفك من الريح إذا حركت 

أنت على الذنب وال يضطرب فؤادك من نظر اهلل إليك أعظم من الذنب، ويحك هل ستر بابك و 
استغاث به مسكين على ظالم ! تدري ما كان ذنب أيوب فابتاله اهلل بالبالء في جسده وذهاب ماله؟

 ". يدرؤه عنه، فلم يعنه، ولم ينه الظالم عن ظلمه، فابتاله اهلل 

إّني ألعرف هذا الغم بذنٍب : د ين اغت ّم لذلك، فقالأنه لما ركبه ال:" وعن محمد بن سيرين 
 ".أصبته منذ أربعين سنة 

بل قد ت ؤخ ر ـ ما شاء اهلل لها أن تتأخر ـ .. فالعاصي قد ال تنزل به عقوبة معصيته في الحال  
ته تنز لت العقوبة، وأصاب.. حتى يظن العاصي أنه في مأمن من العقوبة، وأن ذنبه مّر من غير عقوبة 

وإن كان من أهل الغفلة .. وتذّكره .. فإن كان من أهل الفطانة واليقظة عرف السبب .. آثارها 
نُْفِسُكمْ  .. والنسيان تساءل من أن ى هذا 

َ
 .259:آل عمران قُْل ُهَو مِْن ِعنِد أ

 ةـــَوامــة الَقــألــمس

عات بالرقي والتحضر والتي بنجاحها تعمر المجتم.. األسرة من أعظم مؤسسات المجتمع  
وهي كأي .. تتخلف المجتمعات عن ركب التحضر والتقدم واإلزدهار .. وبتخلفها وفشلها .. والخير 

كما ال .. ال يجوز أن ت تَرك من دون ذلك .. مؤسسة ال بد لها من مدير وقّيم يدير ويرعى شؤونها 
وتضاربت .. المدراء والرؤساء وإال لتعارضت إرادات .. يجوز أن يرأسها أكثر من رئيس أو مدير 

واألسرة من تلك المؤسسات بل من أعظمها إن .. وتعرضت مؤسساتهم للفشل والدمار .. وتناقضت 
والناس كما يقبلون من غير اعتراض وال نقاش أن يكون لكل مؤسسة من .. لم تكن أعظمها 

                                                 
رواه النسائي بإسناد صحيح، وابن حبان في صحيحه : صحيح الترغيب والترهيب، قال المنذري في التخريج 5 2

 . صحيح اإلسناد: بزيادة، والحاكم، وقال
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أن يقبلوا من غير تعقيب يجب عليهم كذلك .. مؤسسات حياتهم ومجتمعاتهم رئيسًا ومديرًا واحدًا 
 .  وال نقاش أن يكون لمؤسسة البيت واألسرة رئيساً ومديراً واحداً ال أكثر

بأن يكون القيم المدير في المؤسسة االجتماعية األهم  وقد قد ر اهلل تعالى وشاءت مشيئته  
اُموَن لََعَ  :، كما قال تعالى"الرجل " والتي اسمها األسرة هو  َل اَّللُّ الرهَِجاُل قَوذ  النهَِساء بَِما فَضذ

ْمَوالِهِْم 
َ
ْ مِْن أ نَفُقوا

َ
َولِلرهَِجاِل َعلَيْهِنذ :وقال تعالى.  1:النساءَبْعَضُهْم لََعَ َبْعٍض َوبَِما أ

 .والمراد بالدرجة قد فسرتها اآلية التي قبلها في سورة النساء. 115:البقرةَدرََجةٌ 
كلُّ نفٍس من بني آدم سّيٌد، فالرجل  سيد  أهله، :" أنه قال وفي الحديث فقد صّح عن النبي  

 [. 5 2"]والمرأة  سيدة بيتها 
كلكم راٍع وكلكم مسؤوٌل عن رعيته، والرجل  راٍع على أهل بيته، والمرأة راعية على :" وقال  

 .متفق عليه" بيت زوجها وولده 

فمن أبى إال .. ألسرة للرجل هذه مشيئة اهلل تعالى وحكمته قضت بأن تكون القوامة في ا 
ئت ... اخرس : نقول له.. المماحكة والجدال، واالصطياد في الماء العكر باسم حقوق المرأة  خس 

َرك ..  ِم اَّللُّ  ... لن تعدو َقد 
َ
ْعلَُم أ

َ
نتُْم أ

َ
أ
َ
نتُْم الَ  . 0 2:البقرة أ

َ
َواَّللُّ َيْعلَُم َوأ

 .125:البقرةَتْعلَُمونَ 

 ةـــوامــى القــمعن

اُموَن لََعَ النهَِساء :قال تعالى  ؛ أي قائمون على النساء بالرعاية، والنفقة،  الرهَِجاُل قَوذ
وبما يحقق مصالحهن .. والحماية، والتوجيه الحسن، والتعليم، وتلبية حوائجهن الدينية والدنيوية 

". والرجل  راٍع على أهل بيته  :"في الحديث المتقدم وهو المراد من قوله .. الدينية والدنيوية معًا 
فالقوامة من هذا الوجه مسؤولية وأمانة، وجهد وجهاد، ورعاية تكليف ال تشريف فيها وال استعالء، 
فالّشرف والكرامة ال ي قاسان بالذكورة أو األنوثة، لمجرد الذكورة أو األنوثة، وإنما باألعمال، والتقوى،  

َها انلذاُس  :كما قال تعالى يُّ
َ
نََث وََجَعلْنَاُكْم ُشُعوباً َوَقبَائَِل  يَا أ

ُ
ِن َذَكٍر َوأ إِنذا َخلَْقَناُكم مه

َ َعلِيٌم َخبرِيٌ  تَْقاُكْم إِنذ اَّللذ
َ
ِ أ ْكَرَمُكْم ِعنَد اَّللذ

َ
فاألكرم هو . 21:الحجرات تِلََعاَرفُوا إِنذ أ

 .األكرم عند عبد اهللاألتقى ـ بغض النظر عن جنسه ـ ومن كان األكرم عند اهلل تعالى فهو 
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لذا قد جاء الوعيد والترهيب بحق َمن ي فّرط من الرجال بمتطلبات هذه األمانة والقوامة والرعاية  
أي من ي عيل ويرعى من النساء والولدان، [. 290"] كفى بالمرء إثمًا أن ي ضيع َمن يقوت:" فقال 

والضياع .. ي أمور دنياهم ومعيشتهم تضييعهم في دينهم، وتضييعهم ف: والضياع هنا يشمل المعنيين
 .األول أخطر وأشد من الثاني

فمما تعنيه القوامة وتشمله القتال دونهن في [. 292"] من ق ت ل دون أهل ه فهو شهيد:" وقال  
 .سبيل اهلل

اُموَن لََعَ النهَِساء :تعالى قوله: قال القرطبي في التفسير   أي ؛وخبر ابتداء  الرهَِجاُل قَوذ
 في ذلك وليس يغزو، ومن واألمراء الحكام فيهم فإن وأيضاً  عنهن؛ والذب عليهن بالنفقة مونيقو 

 . هـ-االنساء
قوامون عليهن  أي؛ الرهَِجاُل قَوذاُموَن لََعَ النهَِساء : وقال عبد الرحمن السعدي في التفسير 

اسد، والرجال عليهم أن عن المف وكفهنبإلزامهن بحقوق اهلل تعالى، من المحافظة على فرائضه، 
 . هـ -ا والكسوة ، والمسكن، عليهنباإلنفاق  يلزموهن بذلك، وقوامون عليهن أيضا

اُمونَ  :فقال: وقال الشوكاني في التفسير  عنهن  بالذبإلخ، والمراد أنهم يقومون   الرهَِجاُل قَوذ
من النفقة والكسوة  إليهحتجن ، وهم أيضًا يقومون ما ياكما تقوم الحكام واألمراء بالذب عن الرعاي

اُمونَ  والمسكن وجاء بصيغة المبالغة في قوله   .هـ-ا في هذا األمر أصالتهمليدل على   قَوذ

 ةـــواَمـــبب القـس

يظهر من خالل اآلية الكريمة اآلنفة الذكر أعاله أن القوامة في البيت ُكتبت  

َل اَّللُّ   :أولهما :للرجل، وذلك لسببين ؛ والتفضيل مرده إلى   َبْعَضُهْم لََعَ َبْعٍض بَِما فَضذ
من : تفضيل الرجال على النساء من جهة بعض األعمال؛ فيقوم الرجال بها من دون النساء: أمرين

فالرجال منهم األنبياء والرسل، .. ذلك الجهاد، واإلمارة العامة، والقضاء، والضرب في األرض 
 .ذلك شيء وليس للنساء من.. والحكام، والقضاة 

                                                 
 . 52  : اه أحمد، وأبو داود، والحاكم، صحيح الجامعرو  290
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فنفس الرجل ـ بشكل عام ـ أقوى من نفس المرأة من جهة الجسد، والعقل، : ومن جهة النفس 
فالمرأة محاطة بمجموعة من التقلبات .. تمكنه من مهام القوامة أكثر من المرأة .. والدين، والعاطفة 

على مهامها القيادية  الجسدية والسلوكيات االضطرارية والعاطفية ـ ال يحصل منها شيء للرجل ـ تؤثر
الحمل، والوالدة، واإلحاضة، والنفاس، واإلرضاع، وترك الصالة والصيام في حالتي : من ذلك.. 

وترك الجَمع والجماعات فال .. وترك الصيام كليًا في حالتي الحمل والرضاعة .. الحيض والنفاس 
نََث  َولَيَْس  :كما قال تعالى.. يجب عليها في ذلك ما يجب على الرجل 

ُ
َكُر ََكْل آل  اَّلذ

هذا أمر واقع وحق .. فكل منهما له خصائصه وصفاته الخاصة به والتي تميزه عن اآلخر . 15:عمران
 !مشاهد ال مجال للمرية والمماحكة فيه

وإن كان لها أثرها على .. لكن هذه التقلبات والسلوكيات التي تحصل للمرأة من دون الرجل  
إال أنها سبب رئيسي الستمرار وعمران .. ، والتي منها القوامة على األسرة المهام القيادية العامة

فهي وإن كانت من وجه .. لذلك فهذه الصفات األنثوية ليست صفات نقص على اإلطالق .. الحياة 
صفات نقص أو ضعف إال أنها من جهات عدة تعتبر صفات كمال ال قوام وال عمران وال استمرار 

بها استحقت المرأة أن يكون حقها على ولدها الرجل ـ سواء كان حاكمًا أو .. بها  للدنيا والحياة إال
وهو مجبر ـ شاء أم أبى ..  وحق نبيه محمد  أميراً أو قاضيًا ـ أعظم وأغلظ حق بعد حق الخالق 

 ! ـ أن يلتمس الجنة عند رجلها
 طبع ألن للنساء؛ ليس ما عوالطب النفس في قوة زيادة للرجال: قيل: قال القرطبي في التفسير 

 والبرودة، الرطوبة عليه غلب النساء وطبع وشدة، قوة فيه فيكون واليبوسة، الحرارة عليه غلب الرجال
 . هـ -ا بذلك عليهن القيام حق لهم فجعل والضعف؛ اللين معنى فيه فيكون

من  ؛ تعددة، من وجوه مالنساءفتفضيل الرجال على  :وقال عبد الرحمن السعدي في التفسير 
كالجهاد، ؛  بكثير من العبادات واختصاصهمكون الواليات مختصة بالرجال، والنبوة، والرسالة، 

 د، الذي ليس للنساء مثلهالعقل، والرزانة، والصبر، والجلَ  منوبما خصهم اهلل به، . عواألعياد، والجمَ 
 . هـ -ا
ْمَوالِهِمْ   :ثانيهما 

َ
نَفُقواْ ِمْن أ

َ
فقة الواجبة على الرجل نحو أهله ـ إضافة لما ؛ فالن َوبَِما أ
 . تقدم ـ سبب ثاٍن في القوامة

وأصبح ناقص القوامة، .. فإذا توقف أو امتنع الرجل عن النفقة سقطت نصف قوامته على أهله  
 . بل من أهل العلم من أسقط كامل القوامة عن الرجل بسقوط نفقته عن امرأته
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ْمَوالِهِمْ   :تعالى قوله من لعلماءا فهم: قال القرطبي في التفسير 
َ
نَفُقواْ مِْن أ

َ
 متى أنه  َوبَِما أ

 المقصود لزوال العقد؛ فسخ لها كان عليها قواماً  يكن لم وإذا عليها، قواماً  يكن لم نفقتها عن عجز
 اإلعسار عند النكاح فسخ ثبوت على الوجه هذا من واضحة داللة وفيه. النكاح ألجله شرع الذي
 .  هـ -ا افعيوالش   مالك مذهب وهو والكسوة؛ ةبالنفق

ْ  قوله : وقال الشوكاني في التفسير  نَفُقوا
َ
 .. وبسبب ما أنفقوا من أموالهم: أي  َوبَِما أ

اإلنفاق على النساء، وبما دفعوه في مهورهن من أموالهم، وكذلك ما ينفقونه في  فيوالمراد ما أنفقوه 
إذا  النكاحوقد استدل جماعة من العلماء بهذه اآلية على جواز فسخ  .قلوما يلزمهم في العَ  الجهاد

 . هـ -ا عجز الزوج عن نفقة زوجته وكسوتها، وبه قال مالك والشافعي وغيرهما

من رجاالت هذا الزمان ـ وما أكثرهم ـ من يشترط ـ قبل الزواج ـ في زوجته أن تكون : قلت 
ومنهم من ي طال ب زوجته ـ بعد الزواج إن لم .. راتبًا شهريًا موظفة وعاملة تدر عليه وعلى بيته مااًل و 

تكن من ذوات الوظيفة ـ بالعمل عند الناس، والضرب في األرض ـ وفي ذلك من المحاذير ما فيه ـ 
ثم هو مع ذلك في المقابل تراه ي طالب بكامل القوامة .. لتنفق على نفسها، وعليه، وعلى بيته وأبنائه 

فهو سرعان ما يذكرها بأنه القيم في .. ها لو قصرت في شيء مما تستلزمه القوامة عليها، والويل ل
وما .. وهذا ـ في ميزان الحق والعدل ـ ال يصح، وال يجوز .. وما عليها إال الطاعة واالمتثال .. البيت 

 ! زمهاأكثر المشاكل الزوجية الناجمة عن هذا الفهم والسلوك الخاطئين لمعنى ومفهوم القوامة ولوا

فعليه .. فمن أراد لزوجته أن تعمل موظفة عند الناس لكي تنفق على نفسها وعليه، وعلى أبنائه  
كلها ـ كما تقدم   نإن لم تك.. صف القوامة على أهله أن يتقبل ـ بنفس طيبة راضية ـ فكرة التنازل عن ن

إذ ليس من العدل .. قف مطالبه بحقوقه كزوج سل العلم ـ  كما عليه أن يخفض من عن بعض أه
ثم .. واإلمكان أن ي طالبها بالعمل، والضرب في األرض، ومن ثم ي لزمها بالنفقة على نفسها والبيت 

فهذا ال يمكن .. وبكامل الرعاية ألبنائه .. بعد ذلك ي طالبها بكامل الحقوق الزوجية غير منقوصة 
التقصير والمشاكل الناجمة من جراء والمالم ـ على حصول .. وهو ظلم وأنانية من الزوج .. تحقيقه 

 ! ذلك ـ حينئٍذ هو ال غيره
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 ةـــوامــوارم القـــخ

 : مما ُينِقص وُيضِعف من قوامة الرجل على أهله، أمران 

عدم مراعاة الكفاءة بين الزوجين؛ بحيث تكون المرأة من ذوات تحصيل العلم  :أحدهما 
بينما .. ن بيت ي عَرف بالعلم والش رف واالستقامة وم.. ومن ذوات العلم والفقه واألدب .. العالي 

ن القراءة والكتابة جيدًا .. صعلوك .. فاسق .. زوجها جاهل  من .. ال اجتهاد وال جهاد .. ال ي حس 
فمثل هذا .. ال يعرف وال ي حسن أن ي نزل الناس منازلهم .. ذوي االهتمامات والسلوكيات الوضيعة 

.. بك الزوج كثيرًا عندما ي طاَلب بأن يتعامل مع زوجته بطريقة الئقة صحيحة االختيار غير الموّفق سي ر 
ولو حاول سيقع في كثير من األخطاء والمشاكل .. وأن ي مارس عليها مهام القوامة الشرعية الكاملة 

التي ال سبيل للفكاك منها إال بالطالق أو بمزيد من المشاكل لتتراكم .. وهو يدري أو ال يدري 
بل ربما .. وفاقد الشيء ال ي عطيه .. فوق بعض؛ ألنه فاقد لمقومات القوامة على هكذا زوجة  بعضها

 [. 291]فيتحقق عكس المراد من القوامة.. ي عطي عكسه 
تخي روا لنطفكم، وأنكحوا :" من هنا حض ت السنة على مراعاة الكفاءة في الزواج، فقال  

 [. 291"] األكفاَء، وأنكحوا إليهم
 جاءت فتاة إلى رسول اهلل : عن عبد اهلل بن بريدة، عن أبيه، قالم معنا الحديث، وقد تقد

يَسَته، قال: فقالت قد أجزت  ما : فجعل األمَر إليها، فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي َخس 
 [.  29]صنع أبي، ولكن أردت أن أ علم النساء أن ليس إلى اآلباء من األمر شيء

يَسَتهليرفع " وقولها  سته، ووضاعته فيجعله بي " بي َخس  ؛ أي زوجني منه ليرفع بي دناءته وخ 
إن شاءت أمضت عقد "  فجعل األمر إليها"  وهو ليس كفًأ لي، فخيرها النبي .. عزيزًا ذا مكانة 

وأن قوامة الرجل على .. ألهمية الكفاءة  وذلك مراعاة منه .. وإن شاءت فسخت العقد .. أبيها 
 . يمكن أن تتحقق على وجه األكمل إال بعد تحقق الكفاءة أهله ال

                                                 
ن ركوب الحمار  291 .. في حَمل على ركوب الفرس .. ومعتاد على ركوب الحمار ال غير .. مثله مثل الذي ي حس 

فهذا ال شك أنه سيقع على رأسه .. عها وكيفية التعامل م.. من غير دراية مسبقة بفن قيادتها وركوبها ..  وقيادتها 
ًَ ليحسن قيادتها .. من أول محاولة له في ركوب وقيادة الفَرس  ن .. وربما يتعثر كثيرًا وال يلوَمن  إال .. وقد ال ي حس 

 !نفسه
 .2501: صحيح سنن ابن ماجه 291

 . قد تقدم تخريج الحديث  29
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.. ال مشكلة في ممارسة قوامة الرجل على أهله إن كان فارق الكفاءة لصالحه  :هـــ تنبي
ومن .. فحينئٍذ ي مارس الرجل القوامة بكل جدارة ومسؤولية .. أو كانت الكفاءة متماثلة بين الطرفين 

بينما لو كان .. نت الكفاءة تميل لصالح الرجل كلما كان ذلك أحسن وكلما كا.. دون مشاكل ت ذَكر 
وكان الفارق كبيرًا فحينئٍذ يصعب أن يوضع العال م في موضع .. الفارق في الكفاءة لصالح الزوجة 

وبالتالي ينبغي أن نتوقع حصول بعض .. التلميذ المتلقي، والجاهل في موضع العالم واألستاذ الملقِّن 
لصعوبات عند ممارسة القوامة من هكذا رجل على هكذا امرأة، كما تقدمت اإلشارة إلى المشاكل وا
 . ذلك أعاله

وبالتالي أال يمكن عالجها من دون حصول .. هذه ظاهرة موجودة وتتكرر : فإن قيل
 !؟..المشاكل، أو اللجوء إلى الطالق والتفريق 

وكان الفارق .. أقل منها كفاءة  إن حصل الخطأ في التقدير فتزوجت المرأة بمن هو: أقول
حينئٍذ يمكن لهما أن يتعايشا من دون مشاكل، ومن دون أن .. بينها وبين زوجها في الكفاءة كبيرًا 

عندما يتفهم الزوج هذا الفارق في الكفاءة بينه وبين : يلتجئا إلى الطالق، في حالة واحدة، وهي
ويجتهد في أن .. ينصف الحق لو جاء من جهتها و .. زوجته؛ فينزل زوجته منزلتها التي تليق بها 

فالحق .. يستفيد من علمها وفقهها ونصائحها من دون أن يجد في نفسه أدنى غضاضة أو حرج 
ومن جهة ثانية تعمل المرأة بتواضع .. ضالة المؤمن أينما وجده، ومن أي طريق جاءه أخذه والذ به 

أذى ـ على رفع مستوى كفاءة زوجها العلمية وحب وإخالص وصبر ـ من غير منة وال شكاية وال 
فإن قبل كل منهما بأن يقوما بهذا الدور .. وعلى نصحه فيما يتعين فيه النصح .. والدينية واإليمانية 

ومع الزمن .. يعيشا ـ بإذن اهلل تعالى ـ بوئام وحب واحترام متبادل ما قدر اهلل لهما أن يعيشا .. 
ويحصل بذلك المراد .. وربما تزيد .. ل لتوازي كفاءة زوجته والتدريب قد ترتفع كفاءة الرج

.. وبقي الرجل يعيش في عالم كبريائه وكبره وجهله وتخبطاته .. فإن لم يفعال ذلك .. والمطلوب 
وبقيت المرأة ت عاني من انعدام .. ويرد الحق لو جاء منها لكونها امرأة أو زوجته .. فيحتقر زوجته 

فحينئٍذ ينبغي أن نتوقع حصول المكروه، .. ي الكفاءة فيما بينها وبين زوجها للفارق ف.. التفاهم 
 .   الذي أشرنا إليه من قبل

كذلك من خوارم القوامة ونقصانها عندما ت لزم المرأة بالعمل ومن ثم بالنفقة على   :ثانيًا
كما تقدمت .. كليًا وربما تزول  .. فحينئٍذ تنقص القوامة وتضعف كثيرًا .. نفسها وبيتها وأبنائها 

 . اإلشارة إلى ذلك
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عليه أن يتنبه .. وي طالب بها كاملة غير منقوصة .. فمن يحرص من الرجال على القوامة كاملة 
وأن يرتفع بنفسه إلى مستوى ومسؤوليات القوامة الشرعية، .. لهذين األمرين المشار إليهما أعاله 

 .والمطلوبة
لها أن تنفق ـ لو شاءت ـ على بيتها .. ذوي المال والس عة المرأة إن كانت من : ـ تنبيه آخر 

فهي إن .. فلها أجر في ذلك، وت كتب لها صدقة بإذن اهلل .. وزوجها وأبنائه كمعروف وصدقة منها 
وهذا ال يضر الزوج في شيء، كما ال ي نق ص من قوامته على .. شاءت فعلت وإن شاءت أمسكت 

أو .. لمسألة أن ال ت لَزم المرأة بالنفقة على وجه اإلجبار أو الوجوب لكن األهم في ا.. أهله في شيء 
َوآتُواْ النذَساء َصُدقَاتِهِنذ ِِنْلًَة فَإِن ِطْْبَ  :مهما كانت غنية وكان زوجها فقيراً، قال تعالى.. اإلكراه 

رِيئاً  ِنُْه َنْفساً فَُُكُوهُ َهنِيئاً مذ ٍء مه رطه أن يخرج المال منهن عن فش.  :النساءلَُكْم َعن ََشْ
أما أن ي ؤَخذ منهن شيء على وجه اإلكراه، أو اإلحراج، أو .. طيب نفس، من غير إكراه وال إحراج 

 . فهو حرام ال يجوز.. الحياء 
ِنُْه َنْفسا :قال ابن عباس  ٍء مه إذا كان من غير ضرار وال : يقول؛  ًفَإِن ِطْْبَ لَُكْم َعن ََشْ

 .مريءخديعة فهو هنيء 
دليل على أن المعتبر في تحليل ذلك منهن  ؛ ِطْْبَ  وفي قوله : وقال الشوكاني في التفسير 

منها من األلفاظ التي ال يتحقق معها طيبة النفس، فإذا  يصدرلهم إنما هو طيبة النفس ال مجرد ما 
ظت بالهبة أو نفسها لم يحل للزوج وال للولي وإن كانت قد تلف طيبةظهر منها ما يدل على عدم 

 . هـ -ا النذر أو نحوهما
ْولُواْ  :فإن طابت أنفسهن بالعطاء فال حرج من قبول ما تطيب به أنفسهن، قال تعالى 

ُ
َوأ

ْوَِل بِبَْعٍض 
َ
رَْحاِم َبْعُضُهْم أ

َ
في أي معروف ي بَذل، ينبغي أن ي لتَمس  األقرب . 09:األنفالاْل

 .عروففاألقرب من الرحم، فاألقربون أولى بالم
 كنت في المسجد، فرأيت النبي : وفي الحديث، عن زينب، امرأة عبد اهلل بن مسعود قالت 

فقالت : كانت زينت ت نفق على عبد اهلل وأيتاٍم في َحجرها، قالو ". تَصد قَن ولو من ح ل يِّكن:" فقال
: الصدقة؟ فقال أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتاٍم في حجري من: سل رسوَل اهلل : لعبد اهلل

، فَوَجدت  امرأًة من األنصار على الباب، حاَجتها مثل ، فانطَلَقت  إلى النبي سلي أنت  رسوَل اهلل 
أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري، : سل  النبي : حاجتي، فمر  علينا بالل، فقلنا
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امرأة : قال". أيُّ الزيانب؟:" قال. زينب :قال". من هما :" ال تخبر بنا، فدخل فسأله، فقال: وقلنا
 . متفق عليه[299"]نعم لها أجران؛ أجر القرابة وأجر الصدقة :" قال. عبد اهلل

إلى منزله، جاءت زينب، امرأة ابن مسعود، تستأذن عليه،  فلما صار النبي :" وفي رواية 
نعم، ائذنوا لها :" ابن مسعود، قال امرأة: فقيل". أيُّ الزيانب:" يا رسول اهلل، هذه زينب، فقال: فقيل

َ  لي، فأردت أن أتصدق : فأ ذ ن لها، قالت".  يا نبي  اهلل، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حليٌّ
صدق ابن مسعود؛ :" أنه وولَده  أحقُّ من تصدقت  به عليهم، فقال النبيُّ : به، فزعم ابن مسعود

 . تفق عليهم"  زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم
! يا رسوَل اهلل، ألي أجٌر أن أ نفَق على بني أبي َسَلَمة؛ إنما هم بَن ي ؟: قلت  : قالت وعن أم سلمة، 

 . متفق عليه"  أنفقي عليهم، فلك أجر  ما أنفقت  عليهم:" فقال 

 اسـتغـــالل خــاطــئ للقـــوامـــة

الحماية، والنفقة والسهر على خدمة األهل، قد تقدم معنا أن من معاني ودالالت القوامة الرعاية و 
إال أن من الرجال ـ وهم كثر في بالدنا ـ من .. ونصيحتهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر 

وله أن يأمرها بالمنكر وينهاها عن .. يفهم القوامة عبارة عن تسلط، واستعالء، وإذالل للتي هي أمامه 
وليس لها ـ وفق قانون القوامة كما يفهمه ـ إال أن .. عالى لو شاء المعروف، ويحملها على معصية اهلل ت

 ...!وتنفذ له رغباته وأهواءه ما وافق الحق منها وما خالف .. تطيعه في كل ما يأمرها به 
وليس من معاني ودالالت القوامة أن تطيعكم نساؤكم في .. ليس لكم هذا الحق : ولهؤالء نقول 

والواجب عليهن في هذه الحالة أن ي قدمن طاعة اهلل تعالى على طاعتكم ..  وفي المنكر.. معصية اهلل 
 .فال طاعة لمخلوق في معصية الخالق أي اً كان هذا المخلوق.. 

ال طاعة :" وقال . متفق عليه" ال طاعة في معصية اهلل؛ إنما الطاعة في المعروف :" قال  
 [.  295"]لمخلوق في معصية الخالق 

بل يجب .. ؛ إذ ال يكفي من النساء أن ال ي ط ع َن أزواجهّن في معصية اهلل تعالى ليس هذا فقط 
عليهن  أيضًا أن يأمرَن أزواجهن بالمعروف، وينهونهم عن المنكر إذا ما رأوا منهم خطأ أو انحرافًا عن 
                                                 

.. وهي ومالها في بيته .. وزوجته غنية .. رغم فقره وحاجته  ..تأملوا أدب ورقي وع فة ابن مسعود رضي اهلل عنه  299
وإنما ..  بل هو لم ي بادر إلى سؤال النبي ..  ومن دون طيب نفس منها .. لم يأخذ من مالها شيئًا عنوة عنها 

 . لتطمئن أكثر أن لها صدقة وأجراً في نفقتها على زوجها وأبنائها تركها هي تسأل النبي 
295

 . وصححه الشيخ ناصر في التخريج. 1555: صابيحمشكاة الم  
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ْوِْلَاء َبعْ  :الحق، كما قال تعالى
َ
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوالُْمْؤمِنُوَن َوالُْمْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم أ

ْ
ٍض يَأ

فاألمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو واجب على المؤمنين . 02:التوبةَويَنَْهْوَن َعِن الُْمنَكرِ 
وعلى المؤمنات أن ال يتهيبن أو يخفن من عواقب األمر .. فهو كذلك واجب على المؤمنات 

لهو أضر .. ومعصية الزوج، وإقراره عليها فإن السكوت عن منكر .. بالمعروف والنهي عن المنكر 
بل ما كانت .. عليها وعلى الحياة الزوجية من أمرها له بالمعروف ونهيها له عن معصية اهلل بكثير 

التزام : ولكن الذي ننصح به.. وما جلبت على صاحبها إال خيرًا .. إال خيرًا  طاعة اهلل ورسوله 
 .  واجتناب العنف والشدة ما أمكن لذلك سبيالً .. الرفق في األمر والنهي، والتذكير 

والزوج الصالح هو الذي ي َسر أيما سرور عندما يلمس من زوجته غيرة على دين اهلل تعالى وعلى  
كلما رأت منه غفلًة أو .. وأنها تذّكره إذا ما سها، وتأمره بالمعروف، وتنهاه عن المنكر .. حرماته 

ال ينبغي وال يجوز له أن .. فليحمد اهلل على هكذا زوجة صالحة .. ق فهذا زوج موفّ .. خطأ أو تفريطاً 
ويظن أن ذلك من خوارم القوامة  .. هي زوجته .. اتق اهلل : ي َساء لكون الذي ي ذّكره وينصحه، ويقول له

بل يجب عليه أن ي شجعها وي عّزز عندها صفة الغضب .. كما يخيل الشيطان ذلك لكثير من الرجال 
 . ى ولحرماته، وصفة األمر بالمعروف والنهي عن المنكرهلل تعال

الس ام  عليك ـ والّسام : فقالوا استأذَن رهٌط من اليهود على النبيِّ : تأملوا معي هذا الحديث 
! ففهمتها: ـ فقالت الذكية الّنقية الفقيهة العالمة أمُّنا؛ أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها! الموت
، "إن اهلل يحب الرفَق في األمر كّله ! مهاًل يا عائشة:" فقال النبي ! لس ام واللعنةبل عليكم ا: فقلت
 . متفق عليه"  وعليكم: فقد قلت:" قال رسول  اهلل ! يا رسوَل اهلل، أولم تسمع ما قالوا؟: فقالت

رسوله لم ينه عائشة رضي اهلل عنها عن غضبها لحرمات اهلل تعالى وحرمات  فالنبي .. تأملوا  
  .. وإنما طالبها بأن تلتزم الرفق في .. وإنكارها وردها على منكر وكفر أولئك الرهط من اليهود

فقط؛ أي وعليكم يرتد "  وعليكم:" وكان الرفق يتمثل في قول النبي .. ردها وإنكارها عليهم 
كفر، يرتد   ال ي ستجاب؛ وهو ودعاؤهم في النبي .. فيهم مستجاب  فدعاء النبي .. الّسام 

 . عليهم بالخزي والخسران
أن كثيراً من النساء إذا ما انت هكت حرمات اهلل تعالى أمامهّن من ق َبل أزواجهن : يؤسفني أن أقول 

وكثير من هؤالء الكثير ي طاوعن أزواجهّن .. وال ي نك رن .. ال يغضبن لحرمات اهلل، وال يحركن ساكناً .. 
أو علمت عنه أنه .. ينما لو اقترب الزوج من حقوق زوجته الشخصية ب.. على المعصية وفعل المنكر 

.. واعترضت ونخرت .. أقامت عليه دنياه وما أقعدتها .. يفكر جادًا بالتعدد والزواج من ثانية 
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.. وصع دت خالفها مع زوجها إلى درجة ال ينفع معها أن ي رَسل حكمًا من أهله، وحكمًا من أهلها 
.. وبيته .. أن ى أن ي بارك اهلل له في زواجه .. من دون اهلل تعالى وحرماته .. قوقه ومن يغضب لنفسه وح

 ! وحياته؟

 ورىـــة والشــوامــالق

كذلك ينبغي إحياء العمل بمبدأ الشورى بين الزوجين فيما يخص البيت، واألبناء، وكل ما يتعلق 
زوجين، ويحبب النفوس إلى بعضها البعض، بحياتهما الزوجية، فهذا مما يقوي الرابطة الزوجية بين ال

 . ويجعل الطرفين شركاء في السراء والضراء، وفي تحمل تبعات األشياء

ْمرُُهْم ُشوَرى بَيَْنُهمْ  :قال تعالى 
َ
وهذا عام يشمل جميع العالقات . 15:الشورى َوأ

ينبغي أن تقوم على  والمجاالت، والتعامالت، بما في ذلك الحياة الزوجية، والعالقة بين الزوجين،
 . الشورى والتشاور فيما يستحسن التشاور فيه

؛ ومن لوازم السيادة أن ت ستشار فيما هي سيدة فيه، " سيدة بيتها:" فالمرأة كما قال النبي  
كما يفهم البعض .. وهذا ال يتعارض مع مبدأ قوامة الرجل .. وفيما كل ما هي أهل ألن ت ستشار فيه 

 !ويظن

يضًا ال يعني أن تتدخل المرأة في الشاردة والواردة من حياة زوجها، وفيما يعنيها وما لكن هذا أ 
فال ذهاب وال .. وتعمل رقيبة عليه وعلى أنفاسه وكلماته وحركاته داخل البيت وخارجه .. ال يعنيها 
فهذا مما .. كما يفعل ذلك بعض النسوة .. إال بعد إذنها وعلمها ورقابتها .. وال حركة .. إياب له 

وفي ذلك من .. وانعدام الثقة .. ويدخل بينهما الشك والريبة .. ي فسد على الزوجين حياتهما 
 [.290"] إّن من ح سن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه:" المفاسد ما ال يخفى على أحد، وفي الحديث
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كثير من الرجال في هذه المسألة بين إفراط وتفريط؛ فريق منهم تراه : أقول. 2550: صحيح سنن الترمذي  
يرتضي لنفسه أن تكون امرأته عليه وعلى أنفاسه وكلماته وحركاته كشرطي مرور ال يمكن أن يمرر شيئًا أو يقرر شيئاً 

وفريق آخر في المقابل تراه يتجاهل المرأة كلياً، وفيما ال .. ئًا إال بعد إذنها وموافقتها والرجوع إليها أو يعمل شي
 !وأهله هم األقل، ولألسف.. والحق وسط بينهما .. وكال الفريقين على باطل .. يجوز له تجاهلها 
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ا في شيء بزعم المسألة ـ ولألسف ـ بين إفراط وتفريط؛ فريق يتجاهل زوجته كليًا فال يستشيره 
وفريق مقابل محكوم على مدار الوقت بقرارات وأوامر وتوجيهات زوجته .. القوامة، وحقوق القوامة 

 .والعدل وسط بينهما.. هما باطل وكال.. ال فكاك له من سلطانها .. 

 دوةـــة والقــوامــالق

يرون منه، وال ي ريهم من  فال.. من لوازم ومقتضيات قوامة الرجل على أهله أن يكون لهم قدوة حسنة 
تتأثر بسلوكياته وأخالقه، سواء كانت .. فالمرأة ـ في الغال ب ـ هي على دين زوجها .. نفسه إال خيرًا 
 . حسنة أم سيئة

فالمرأة .. ال يمكن للرجل أن يأمر أهله بمعروف وهو ال يأتيه، أو ينهاهم عن منكر وهو يأتيه  
ال ي مكن أن ينهى زوجته عن .. مازحهن، وي شاركهن الضحكات التي ترى زوجها ي خالط النساء، وي  

والمرأة التي ترى زوجها ي تابع األفالم .. مخالطة الرجال، وممازحتهم، ومشاركتهم الضحكات 
سرعان ما تستدل .. ولو فعل .. ال يمكن أن ينهاها عن فعل ذلك .. والمسلسالت الساقطة الهابطة 

فعل، فأثر أمره ونهيه عليها حينئٍذ سيكون ضعيفًا جداً؛ لفقدانها الثقة به، فإن لم ت.. على فعلها بفعله 
ِيَن آََمنُوا  :وألنه ال يمتثل في نفسه بما يأمر به، وال ينتهي عما ينهى عنه، واهلل تعالى يقول َها اَّلذ يُّ

َ
يَا أ

ن تَ  .لَِم َتُقولُوَن َما اَل َتْفَعلُوَن 
َ
ِ أ  . 1-1:الصف  ُقولُوا َما اَل َتْفَعلُونَ َكُبَ َمْقتاً ِعنَد اَّللذ

ي جاء بالرجل يوم القيامة في لقى في النار، :" أنه قال وفي الحديث، فقد صح عن النبي  
أي فالنًا ما : فتندلق  أقتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه، فيقولون

كنت آمركم بالمعروف وال آتيه، : قال! تنهانا عن المنكر؟شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف، و 
 . البخاري" وأنهاكم عن المنكر وآتيه 

.. يحملها على معصية اهلل تعالى .. ثم من كان في مرحلة من مراحل الزواج قدوة سيئة لزوجته  
ة في إصالح ما فإنه حينئٍذ سيجد صعوبة كبير .. ثم هداه اهلل تعالى فيما بعد؛ فعاد إلى رشده وصوابه 

وبخاصة إن طالت فترة القدوة .. أفسد بحق زوجته، كما سيجد صعوبة في إعادتها إلى الرشد والحق 
 [. 295]السيئة من حياتهما الزوجية
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.. وات الصالة والحجاب واإللتزام من القصص والمشاكل الزوجية التي ع ر ضت علي  أن امرأة صالحة من ذ  
وكان .. واالختالط .. والتهتك .. فكان زوجها يحملها على ترك الحجاب، والصالة .. ابتليت بزوج غير صالح 

ثم بعد زمٍن .. إلى أن ضعفت مقاومتها؛ فتابعته في النهاية على ما يريد .. يلقى منها ـ بادئ ذي بدء ـ مقاومة شديدة 
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 ادلــرام املتبــاالحت
ال تحملّنها ـ رغمًا عن أنفها ـ على عدم .. ال تجرئ زوجتك عليك : أهاتف الرجل فأقول له 

فيحملك ذلك على .. وال ت راهن على ذلك منها .. ن ك منها أدبها ودينها وأخالقها ال يغر .. احترامك 
طمعًا .. ألتفه سبب وأحيانًا من دون سبب .. التطاول عليها بالسب، والقذف، واللعن، والتحقير 

 ! واالنتصاف لنفسها.. وعلمها بحقوق الزوج عليها يمنعها من الرد .. وأخالقها .. منك بأن دينها 
وهو يتنافى مع بدهيات توجيهات وأخالق .. اعلم أن صنيعك هذا ال يليق بالرجال المحترمين  

اًء وال لع انًا وال طع انًا .. ديننا الحنيف  لم :" وفي الحديث عن أنس بن مالك.. فالمسلم ال يكون بذ 
 . البخاري"  ما له َترَب جبين ه:" بةفاحشًا، وال لع اناً، وال سب اباً، كان يقول عند المعات يكن رسول  اهلل 

يٍق أن يكون لع اناً :" وقال    . مسلم"  ال ينبغي لصدِّ
 [. 295"] ال يكون المؤمن  لع اناً :" وقال  
وأن من حرائر النساء من إذا ج ر حن ال يلتئم جرحهن  .. ثم اعلم أن المرأة لصبرها حدود  

وبعض .. دت عليك بعض بضاعتك وكلماتك وعباراتك ثم هي بعد ذلك لو نفد صبرها فر .. بسهولة 
فكما .. فال تلومن  حينئٍذ إال نفسك .. وأخذت تتصرف على طريقتك اقتداء بك .. سوء أخالقك 

 . والبادئ أظلم.. تدين ت دان 
وإنما نطالبها .. ال؛ معاذ اهلل .. ونحن هنا ال نحض المرأة على أن ت قابل سيئة زوجها بسيئة  

.. وأجرها على اهلل .. إلى أقصى حد تقدر عليه .. الصبر، والدفع بالتي هي أحسن بالصفح و 
ولكن الذي أردنا اإلشارة إليه أن ال ي راهن .. وبخاصة إن كان خطأ زوجها بحقها قلياًل أو نادر الوقوع 

فيحمله ذلك على الظلم، وعلى أن .. الرجل على ما له من حق، وعلى صبر وأدب وأخالق زوجته 
نفلت من حدود وقيود األدب واألخالق، واالحترام المتبادل الذي ينبغي أن يكون بين األزواج ي

فإن لم يتنبه الرجل .. فليس كل النساء في الصبر على أذى وبذاءة وفجور الرجل سواء .. المحترمين 
 . فال يلوَمن  حينئٍذ إال نفسه.. ثم حصل ما يكدِّر عليه حياته الزوجية .. لذلك 

                                                                                                                                                 

ولما أراد أن ي عيد .. حق، وعاد إلى رشده وصوابه، فتاب مما قدمت يداه وفّرط بحق نفسه وأهله هداه اهلل إلى ال
فهام الرجل على وجهه .. فلم يعد يقدر على ذلك .. أهله ثانية إلى ما كانت عليه من الطاعة واالستقامة وااللتزام 

فليصبر على آالم .. به من جنس عمله وذنبه أن اهلل تعالى قد عاق: وجوابه! ؟..ماذا يفعل : يشكو ويسأل الشيوخ
 ! وال يلومن  إال نفسه.. وتبعات تفريطه القديم 

295
 . 1 25: صحيح سنن الترمذي  
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هذا الذي قلناه للرجل نقوله للمرأة كذلك؛ فال يحملّنك حلم وصبر وخلق زوجك  على أن و  
.. وعلى عدم احترامك .. فتجّرئيه عليك  .. أو ترفعي صوَتك  عليه .. تتطاولي عليه بسوء القول 

جة فأنت  معنية بالدر .. وحينئٍذ تكونين أنت السبب، وأنت المالمة، وأنت  البادئة، والبادئ أظلم 
ك، واحترام خصوصياته، وعدم التطاول عليه بما ي سيئه  !األولى باحترام زوج 

المواسية، إذا اتقيَن اهلل، [ 250]خير نسائكم الودود الولود، المواتية:" قال رسول  اهلل 
وشرُّ نسائكم المتبرِّجات المتخيالت، وهن  المنافقات، ال يدخل  الجنة م نهّن إال مثل  الغراب 

 [.   ]"األعَصم
فكل طرف ي عام ل الطرف المقابل بما يحب أن .. االحترام يجب أن يكون متباداًل بين الطرفين  

وانفلت لسان كل .. وانتفى االحترام المتبادل .. فإن لم يحصل ذلك .. ي عامله به الطرف المقابل 
.. اة األزواج ت ر َكت فرجة واسعة للشيطان يتسلل من خاللها إلى حي.. طرف على الطرف المقابل 

 ! ليفسدها عليهم، ويزرع فيما بينهم الفتن والمشاكل، والقالقل
[. 251"]المستب ان شيطانان، يتهاتران، ويتكاذبان:"أنه قال وفي الحديث، فقد صح عن النبي  

الشتراكهما .. ؛ فرّد المسؤولية عليهما معاً وليس على أحدهما دون اآلخر " المستب ان:" قال النبي 
 !ر السباببوز 

 اءـــرب النســـة ضــألـمس

هذه مسألة قد كثر عليها الكالم واالختالف، وخاض فيها الخائضون؛ فريق منهم جنح إلى  
.. اإلفراط؛ فتوّسعوا؛ فوضعوا الضرب في غير موضعه، والتجؤوا إليه فيما ال يجوز اللجوء إليه 

مقابل جنح إلى التفريط؛ فأنكروا وجحدوا  وفريق.. وأدخلوا فيه من أنواع الضرب ماال يجوز إدخاله 
وفريق ثالث ه دي للوسط بينهما، وهو الحق الذي نعتقده، ودلت عليه .. شرعية الضرب مطلقًا 

 : نصوص الشريعة، وصورته وبيانه كالتالي

                                                 
   
؛ أي " والمواسية. " أي الموافقة المطيعة له في المعروف، التي ال ت كثر من مجادلته ومخالفته، وألتفه سبب 

 .داهمه هم أو كرب التي تواسي زوجها إذا ما أصابه الحزن، أو
والغراب األعصم؛ هو الغراب أحمر المنقار . 5 25: أخرجه البيهقي في السنن، السلسلة الصحيحة 252

والرجلين، وهو قليل ونادر بين الغربان، وفي ذلك كناية على قلة من يدخل الجنة من النساء ممن يتصفن بما تقدم 
 !  ذكره عن شرار نساء المسلمين

251
 . 110: فردصحيح األدب الم  
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.. دلت نصوص الشريعة أن األصل في تعامل الرجال مع نسائهم عدم اللجوء إلى الضرب  
.. إال في حالة استثنائية خاصة، يجوز فيها الضرب؛ كرخصة وليس كواجب  ..وعدم جواز الضرب 

 . وتوجد بوجودها.. ي لَجأ إليها وفق قيود وشروط ال بد من التقيد بها؛ تنتفي الرخصة بانتفائها 
وُهنذ  :أما أن األصل ال يجوز ضرب الرجال لنسائهم، فهو لقوله تعالى  واََعِِشُ

 . ومن المعاشرة بالمعروف عدم اللجوء إلى الضرب. 25:النساءبِالَْمْعُروِف 
ْزَواجاً لهِتَْسُكنُوا إَِْلَْها وََجَعَل  :وقال تعالى 

َ
نُفِسُكْم أ

َ
ِْن أ ْن َخلََق لَُكم مه

َ
َوِمْن آيَاتِهِ أ

ُرونَ  ةً َورَْْحًَة إِنذ ِِف ذَلَِك آَليَاٍت لهَِقْوٍم َيتََفكذ َودذ رب يتنافى مع المودة والض. 12:الروم بَيْنَُكم مذ
 . والرحمة التي ينبغي أن تكون بين األزواج

هذا هو األصل، [. 251"] ال تضربوا إماَء اهلل:" أنه قال وفي الحديث فقد صح عن النبي  
 .الذي يجب العمل به

ع ها في آخر  يومه:" وقال   . متفق عليه" !يعمد  أحد كم فيجلد  امرأتَه جل َد العبد ، فلعل ه ي ضاج 
وال ينبغي أن يكون بين األزواج، .. وهذا ال يجوز وال يليق .. أي جلدًا مبرحًا كما يجلد السيد عبده 

 ! ذكر ذلك على وجه الكراهة واالستقباح والنبي 
:" ما تقول في نسائنا؟ قال : ، فقلتأتيت رسوَل اهلل : وعن معاوية القشيري، قال 

وال :" وقوله [.  25"] سون، وال تضربوهّن، وال تقبحوهنّ أطعموهن مما تأكلون، واكسوهّن مما تك
وهو كذلك نهي عن كل إطالٍق ي فيد معنى التقبيح .. ؛ أي وال تقولوا لهّن قبحكّن اهلل " تقبحوهنّ 

 !واللعن أشد.. واالحتقار، واللعن 
لقد " :نساٌء كثير يشكون ضرب أزواَجهن  لهّن، فقال النبيُّ  أطاَف بآل رسول  اهلل وقد 

أي الذين يضربون [. 259"]طاَف بآل  محمد نساٌء كثير يشكوَن أزواَجهن ، ليس أولئَك بخيار كم
وهذا وصف منفر مخيف يستدعي االبتعاد عن .. نساءهم ليسوا من خيار الصحابة والمسلمين 

 .مقتضاه وأسبابه

                                                 
251

 . 9210: رواه أبو داود، وابن ماجة، والحاكم، صحيح الجامع  
25 

 . 2500: صحيح سنن أبي داود  
 . 2505: صحيح سنن أبي داود 259
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واجتناب .. الرفق  ألحاديث الكثيرة ـ وقد تقدم ذكر بعضها ـ التي تدعو وت لزم بخياروكذلك ا
والعمل بمقتضى هذه األحاديث ي لزم الرجال باجتناب الضرب، واللجوء .. العنف والشدة ما أمكن 

 .  إلى العنف والشدة
.. وال عن كبار الصحابة كالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم .. قط  ثم أنه ال ي عَرف عن النبي  

.. بل كانوا خير أزواج لخير زوجات .. غير نسائهم  ال من نسائهم وال من.. أنهم ضربوا امرأة قط 
 [. 255"] خيركم؛ خيركم للنساء:" أنه قال كما في الحديث، فقد صح عن النبي 

 [. 250"] خير كم خير كم ألهله، وأنا خيركم ألهلي:" وقال  
إال  ،ماً وال خاد، امرأة وال، قط بيده شيئاً  اهلل  رسول   ضربَ  ما:" وقالت عائشة رضي اهلل عنها 

 .مسلم"  أن يجاهد في سبيل اهلل
هذا هو ".  قط امرأةً ، وال  ، خادماً اهلل  رسول   بَ ضرَ  ما:" وفي رواية عند أبي دواد وغيره 

 . األصل الذي ال يجوز وال ينبغي العدول عنه
وهي حالة النشوز واإلعراض عن الطاعة الواجبة، والترفع عن أداء .. إال في حالة واحدة  

وهذا مؤداه إلى تعطيل .. ونفورها منه .. ق الزوجية، واستخفاف المرأة بزوجها وبحقه عليها الحقو 
ففي هذه الحالة، ي عاَلج هذا الخلل .. وتهديدها بالفشل .. الغرض والرسالة من الحياة الزوجية 

 : الطارئ وفق الخطوات التالية
فالخطوة األولى في .  1:النساء فَعُِظوُهنذ َوالالذِِت ََتَافُوَن نُُشوزَُهنذ  :كما قال تعالى 

وتخويفها من وعيد اهلل الحق .. عالج هذا الخلل والعوج الموعظة، وتذكير المرأة بحق زوجها عليها 
.. والموعظة هنا ينبغي أن تأخذ حقها من حيث الزمن والكم والنوع .. فيمن تعصي وتؤذي زوجها 

فقد تحقق المراد وهلل .. وفراش زوجها .. إلى رشدها  وعادت.. فإن أقلعت المرأة عن نشوزها 
ومراجعة زوجته فيما كان منه ومنها .. وعلى الرجل هنا أن ي مسك عن المعاتبة والمؤاخذة .. الحمد 

ثم هو بعد ذلك يحمد اهلل تعالى على هداية زوجته .. وغير ذلك مما ي فسد هذه النتيجة الطيبة .. 
 . وتوفيقه لها

إال أن تستمر في .. وبعد أن تكون الموعظة قد أخذت حقها .. مرأة بعد الموعظة فإن أبت ال 
 َواه ج ر وه ن   : فهنا تأتي المرحلة الثانية في معالجة هذا الخلل والعوج.. النشوز والعصيان والتمّرد 

                                                 
 . 1125: رواه الحاكم، صحيح الجامع 255
 .  112: رواه الترمذي، صحيح الجامع 250
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ع   ذلك تعود إلى عساها بعد .. وال ي حادثها .. فال ي جامعها وال ي كلمها .  1النساء  ف ي ال َمَضاج 
على قدر ما يلمس .. والهجر هنا كذلك ينبغي أن يأخذ حقه من حيث الزمن .. رشدها وصوابها 

وال :" كما يجب أن يكون الهجر في البيت وليس خارجه؛ لقوله .. الرجل الفائدة من وراء ذلك 
فراش زوجها و .. وعادت إلى رشدها .. فإن أقلعت المرأة عن نشوزها [. 255"] تهجر إال في البيت

ومراجعة .. وعلى الرجل هنا أن ي مسك عن المعاتبة والمؤاخذة .. فقد تحقق المراد وهلل الحمد .. 
ثم هو بعد ذلك يحمد اهلل .. وغير ذلك مما ي فسد هذه النتيجة الطيبة .. زوجته فيما كان منه ومنها 

 .تعالى على هداية زوجته وتوفيقه لها
 وارضبوهنذ  :فهنا تأتي المرحلة الثالثة في تقويم االعوجاج.. اك فإن لم ينفع معها هذا وال ذ 

 :والضرب هنا رخصة ليست واجبة، ي شتَرط لها شروطاً .  1:النساء
 :وال يترك أثرًا على جسم، لقوله .. أن يكون الضرب غير مبرِّح؛ فال يكسر عظمًا  -2 
 . هو الذي ال يترك أثراً على جسم؛ والضرب غير المبرح؛ [255"] واضربوهّن ضرباً غير مبّرح"
 !بالسِّواك، ونحوه: قلت البن عب اس، ما الضرب غير المبرِّح؟ قال: قال عطاء 
وال تضرب :" لقوله .. أن يعتزل في الضرب الوجَه؛ فال يجوز أن ي قصد الوجه بالضرب  -1 

 [. 200"] الوجهَ 
رطيه اآلنفي الذكر أعاله ـ إنهاء أن يرجح الظّن لدى الرجل أن في استخدامه للضرب ـ بش -1 

وأنها .. أما إذا رجح لديه أن ضرب زوجته مما يزيد في نشوزها وعصيانها .. لنشوز وعصيان زوجته 
.. فحينئٍذ ال يجوز له أن يلتجئ إلى وسيلة الضرب .. من النوع التي يزيدها الضرب نشوزًا وعصيانًا 

 .ة يزول بزوال الغاية المرجوة منهألن الضرب لم ي شَرع لذاته وإنما ش ر ع لغاي
فقد تحقق المراد وهلل .. وفراش زوجها .. وعادت إلى رشدها .. فإن أقلعت المرأة عن نشوزها  

ومراجعة زوجته فيما كان منه ومنها .. وعلى الرجل هنا أن ي مسك عن المعاتبة والمؤاخذة .. الحمد 
هو بعد ذلك يحمد اهلل تعالى على هداية زوجته  ثم.. وغير ذلك مما ي فسد هذه النتيجة الطيبة .. 

ْ َعلَيْهِنذ َسبِيالً  :وهو المراد من قوله تعالى.. وتوفيقه لها  َطْعنَُكْم فاََل َتبُْغوا
َ
  فَإِْن أ

                                                 
255

 . 5 12: رواه أبو داود، والطبراني، والحاكم، صحيح الجامع  
255

 . رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح  
200

 . 2509: صحيح سنن أبي داود  



                    "مســائـل وأحكــام" الـزواج والطــالق فـي اإلســـالم

 

 

74 

َطْعنَُكمْ أي .  1:النساء
َ
ْ َعلَيْهِنذ  ؛ فأمسكن عن نشوز هّن وعصيانهن  فَإِْن أ فَاَل َتبُْغوا

 .ال تظلموهن وال تعتدوا عليهن بقوٍل أو فعل؛ أي فَسبِيالً 
 . هـ -المعنى ال ت كلفوهن الحب  لكم فإنه ليس إليهن  ا: وق يل: قال القرطبي في التفسير 

أي؛ فقد حصل لكم ما تحبون، فاتركوا معاتبتها على األمور : وقال السعدي في التفسير 
 . هـ -ث بسببه الشر االماضية، والتنقيب عن العيوب التي يضر ذكرها، ويحد

   ًإِنذ اَّللذ ََكَن َعلِيهاً َكبرِيا تهديد للرجال إذا بغوا على النساء : قال ابن كثير.  1:النساء
 . هـ -من غير سبب، فإن  اهلل العلي الكبير وليهّن، وهو ينتقم ممن ظلمهّن، وبغى عليهّن ا

وينبغي أن .. جوز اللجوء إلى خيار الضرب بهذه القيود والشروط والضوابط اآلنفة الذكر أعاله ي 
 .  1:النساء َوارْضِبُوُهنذ  :ي فهم وي فس ر قوله تعالى

قادرًا على االلتزام .. إن لم يكن الرجل فقيهًا بهذه القيود والضوابط والشروط : ونضيف فنقول 
ولغير غاياتها الشرعية .. وبالتالي قد يستخدم رخصة الضرب استخدامًا خاطئًا مخالفًا للشرع .. بها 
ال .. ال ي فَتون بجواز ضرب نسائهم .. فحينئٍذ هذا وأمثاله .. ويضعها في غير موضعها الصحيح .. 

وإنما ألن هذه النوعية من الرجال ال تفقه هذه .. ألن الضرب ال يجوز بشروطه وقيوده كما تقدم 
فإن ترتب على .. ها النفسية والشخصية أو قد تستغلها استغالاًل خاطئًا ألغراض.. القيود والشروط 

إمساكهم عن الضرب نوع خطأ أو نشوز؛ فالخطأ الناجم عن التقصير من جهة العفو والرفق أهون 
 . عليهم بكثير من الخطأ الناجم من جهة العنف والشدة

 فلما نهى النبي .. وهذا قد حصل شيء منه في عهد الصحابة رضي اهلل عنهم أجمعين 
استغل هذا النهي من قبل بعض النساء استغالاًل خاطئًا فزئرن على رجالهّن، .. ساء عن ضرب الن

ذئ رن النساء  على أزواجهن ، فرخ ص في :" ، فقالإلى رسول  اهلل  فجاء عمر وتطاولن عليهم، 
جال إال أن هذه الرخصة أيضًا قد ف همت خطأ واستغلت استغالاًل خاطئًا من قبل بعض الر " ..  ضربهن  

؛ ألنه لم يرّخص بالضرب ـ نساٌء كثير يشكون أزواَجهن ، فغضب النبي  فأطاَف بآل رسول  اهلل .. 
لقد طاَف بآل  محمد :" فقال .. بعد أن نهى عنه ـ لتستخدم الرخصة بهذه الطريقة العنيفة الخاطئة 

النفر من الرجال استخدموا  وذلك ألن هؤالء". نساٌء كثير يشكوَن أزواَجهن ، ليس أولئَك بخيار كم 
وهذا .. ولم يلتزموا بشروطها وقيودها .. واستغلوها استغالاًل خاطئًا .. الرخصة استخدامًا خاطئًا 
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 وعلى من يفتي برخصة الضرب ـ بشروطها اآلنفة الذكر ـ عليه أيضًا أن.. يتكرر في زماننا وغير زماننا 
وليتق  اهلل .. وإلى أين سيؤول العمل بفتواه .. فتيه وإلى الشخص الذي ي  .. يتنبه إلى هذا المزلق 

 [. 202]ربّه

فإن وجد الرجل أن خيار الضرب بشروطه وقيوده ـ سواء قبل اللجوء إليه أو بعد اللجوء إليه ـ ال  
كما أنه لم ينفع معها ـ من قبل ـ الوعظ والهجر .. يجدي نفعًا في أوبة زوجته عن نشوزها وعصيانها 

.. ولم يعد كل طرٍف منهما ي ؤدي حقوق الطرف اآلخر عليه .. قاق والخالف بينهما وتوّسع الش.. 
. 19:النساء ِإَوْن ِخْفتُْم ِشَقاَق بَيْنِهَِما :هنا تأتي الخطوة الرابعة لحل المشكلة، كما قال تعالى

لرجل يشق وا.. أي أتى كل طرف منهما بما يشق على اآلخر؛ فالمرأة ناشز ال تؤدي حق زوجها عليها 
وأصبح كل .. على زوجته؛ فال هو ي مسكها بمعروف وإحسان، وال هو يسرحها بمعروف وإحسان 

قٍّ آخر مغاير ومخالف ل شق الطرف المقابل  .منهما وكأنه في ش 

 أيها علمتم وإن  بَيْنِهِما ِشقاقَ  ِخْفتُمْ  َوإنْ  :ثناؤه جلّ  بقوله يعني: قال الطبري في التفسير 
 فأما ،األمور من عليه يشقّ  ما إتيانه وهو ،صاحبه منهما واحد كل مشاقة وذلك ،بينهما شقاق الناس

 إمساكها فتركه الزوج من وأما، لزوجها اهلل ألزمها الذي عليها اهلل حقّ  أداء وتركها فالنشوز المرأة من
 . هـ -ا بإحسان تسريحها أو ،بالمعروف

جين، والمباعدة والمجانبة، حتى يكون كل وإن خفتم الشقاق بين الزو  أي : وقال السعدي 
 . هـ -ا قٍّ في ش   منهما

                                                 
من النساء في العالم % 00إن نحو :" تناولت بعض وسائل اإلعالم إحصائية ذكرتها األمم المتحدة تقول 202

القتل، والضرب الجسدي، واإلجبار على : تعانين من أحد أشكال العنف خالل حياتهن، ومن أبرز أشكال العنف
 . هـ -ا"الدعارة، وتشويه األعضاء التناسلية، والتحرش الجنسي 

ودونت فيه .. هذا يحصل في هذا الزمان الذي تكاثرت فيه القوانين الوضعية التي تحمي حقوق المرأة : قلت    
ي؛ ومع ذلك ال حياة لمن تناد.. عشرات المجلدات التي تتكلم عن حقوق المرأة، والعنف الذي تتعرض له المرأة 

مما دل أن مجرد .. من نساء األرض ي عتَدى عليهن بشتى أنواع االعتداءات الجسدية والنفسية % 00ال تزال 
ال ت جدي .. بعيدًا عن اإليمان باهلل، والخوف من اهلل تعالى ومن عقابه .. القوانين وما يدون في تلك المجلدات 

ما قيمة وما أثر تلك القوانين والمجلدات عندما يختلي . .نفعاً، وهي ستبقى حبرًا على ورق حبيسة تلك المجلدات 
وال يستشعر رقابة اهلل .. إذا كان الرجل ال يخاف اهلل .. وسلطة القانون .. الرجل بامرأته بعيدًا عن عين القانون 

 !  أكثر من قدرته على زوجته الضعيفة.. وأنه قادر عليه .. تعالى له 
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  ْهلَِها
َ
ِْن أ ْهلِهِ وََحَكماً مه

َ
ِْن أ أي حكمان صادقان عدالن، . 19:النساء  فَابَْعُثواْ َحَكماً مه

فينظران في .. يكونان على قدر من العلم والتقوى، والدراية بواقع الشقاق الحاصل بين الزوجين 
ويعمالن جاهدان ما أمكنهما على اإلصالح بين الزوجين، وإعادة األمور إلى ما  .. الّشقاق أسباب 

فإن وجدا ذلك متعسرًا، وأن أحدهما لم يعد قادراً على أداء ما أوجب اهلل .. كانت عليه قبل الشِّقاق 
.. معاشهما وكان التفريق بين الزوجين هو األسلم لهما في دينهما، و .. عليه نحو الطرف المقابل 

والزوج ليس له االمتناع .. حكما بينهما بالتفريق، وحكمهما الزم للزوجين في الجمع والتفريق سواء 
فحكم الواحد منهما منفردًا غير الزم، وهذا .. أما إن اختلفا وكان لكل منهما حكمه المختلف .. 

 . محل اتفاق بين أهل العلم

أن رجاًل جاءه وامرأته بينهما : بن أبي طالب أخرج الطبري في التفسير، بسنده عن علي  
 ثم ،أهلها من وحكماً  أهله من حكماً  ابعثوا:  عليّ  فقال ،الناس من فئام منهما واحد كل معشقاق 

 أن تفّرقا أن رأيتما وإن ،تجمعا أن تجمعا أن رأيتما إن عليكما عليكما؟ ما تدريان: للحكمين قال
 عليّ  فقال !فال الفرقة أما: الرجل وقال. يول فيه عليّ  بما اهلل ببكتا رضيت: المرأة قالت. تفّرقا
 ال واهلل ،كذبت: وفي رواية .به أقّرت الذي بمثل تقرّ  حتى تنقلب ال واهلل، كذبتَ : عنه اهلل رضي
 . هـ -ا به رضيت ما بمثل ترضى حتى تبرح

باس ومعاوية حَكمين بين بعث عثمان بن عف ان عبد اهلل بن ع: 9/252قال ابن القيم في الزاد  
 .إن رأيتما أن ت فرِّقا فرقتما: عقيل بن أبي طالب وامرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، فقيل لهما

عليكما إن رأيتما أن تفرِّقا فر قتما، : وصح  عن علي بن أبي طالب أنه قال للحكمين بين الزوجين 
 . وإن رأيتما أن تجمعا جمعت ما

، وابن عباس، ومعاوية، جعلوا الحكم إلى الحكمين، وال ي عَرف لهم من فهذا عثمان، وعليٌّ  
 . هـ -الصحابة مخالف ا

ْهلَِها : وقال السعدي 
َ
ِْن أ ْهلِهِ وََحَكماً مه

َ
ِْن أ ْ َحَكماً مه رجلين مكلفين،  أي ؛  فَابَْعثُوا

" هذا مستفاد من لفظ و . الجمع والتفريق ويعرفانمسلمين عدلين، عاقلين، يعرفان ما بين الزوجين، 
فينظران ما ينقم كل منهما على صاحبه،  ،بتلك الصفات اتصفإال من  ألنه ال يصلح حكماً  " الحكم

فإن وصلت . ومهما أمكنهما الجمع واإلصالح، فال يعدال عنه .. يجبثم يلزمان كال منهما ما 
 ورأياوالمقاطعة، ومعصية اهلل،  يمكن اجتماعهما وإصالحهما، إال على وجه المعاداة الالحال، إلى أنه 
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أن اهلل سماهما  ،وال يشترط رضا الزوج، كما يدل عليه، أن التفريق بينهما أصلح، فرقا بينهما
  .  م يحكم، وإن لم يرض المحكوم عليهوالحكَ ، الحكمين

ِِق اَّللُّ بَيْنَُهَما :ولهذا قال  لرأي الميمون بسبب ا أي. 19:النساء إِن يُرِيَدا إِْصالَحاً يُوَفه
 . هـ -ا ف بين القرينينوالكالم الذي يجذب القلوب، ويؤلّ 

فرقا بينهما من .. وكان الزوج هو السبب في حصول المشاققة .. فإن جنح قرارهما للتفريق  
خلعاها منه، وردت له المهر الذي .. وإن كانت هي السبب .. دون أن ترد المرأة له شيئًا من مهرها 

ردت المرأة له بعض .. وإن كانا كالهما ـ الرجل والمرأة ـ سبب في حصول المشاققة .. أعطاها إياه 
واألتقى واألسلم في هذه الحالة أن ال يأخذ .. مهرها الذي أخذته منه بحسب ما يرى الحكمان 

قد ال يكون له حق فيه، كما قال .. الرجل منه شيئاً؛ ألنه مال شبهة؛ شابه نوع ظلم وبغي من الرجل 
بِيناً  :لىتعا ُخُذونَُه ُبْهتَاناً ِإَوثْماً مُّ

ْ
تَأ

َ
ْ مِنُْه َشيْئاً أ ُخُذوا

ْ
فََْض  . فَاَل تَأ

َ
ُخُذونَُه َوقَْد أ

ْ
َوَكيَْف تَأ

ِيَثاقاً َغلِيظاً  َخْذَن مِنُكم مه
َ
وهذا ما سنتناوله بشيء من . 12:النساء َبْعُضُكْم إََِل َبْعٍض َوأ

 ". صور إنهاء الحياة الزوجية بين الزوجين " ئل المدرجة تحت عنوان التفصيل ـ إن شاء اهلل ـ في المسا
 
 

 * * * * * 
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 ـــنزوجيــن الــة بيــــزوجيــاة الــــاء احليـــور إنهــص

من خالل ما تقدم ندرك أن اإلسالم حريص على إقامة حياة زوجية مثالية راقية جداً، تملؤها  
لكن .. وحريص على استدامتها ما أمكن لذلك سبياًل .. حترام المحبة والرحمة، ويسودها الود واال

أحيانًا ال يرقى الزوجان ـ أو أحدهما ـ إلى هذا المستوى من الرقي الذي يريده ويحرص عليه اإلسالم 
لتعكر عليهما صفو ما بينهما من الود .. فحينئٍذ تجد المشاكل طريقها إلى عّشهما وحياتهما .. 

 ! واالحترام والرحمة

ومع ذلك حاول اإلسالم ـ قبل اللجوء إلى التفريق والطالق ـ عالج األمر وفق الخطوات 
د  نفعًا .. وكعالج أخير للموقف .. المشار إليها آنفًا  .. وس كرت أبواب اإلصالح كلها .. فإن لم ت ج 

َل به؛ فكما أن الزواج م.. وكان ال بد من الجنوح إلى الطالق أو التفريق بينهما  ،  ن سنة النبي ع م 
 :فليس منه، قال تعالى ومن يرغب عن سنته ..  كذلك الطالق فهو من سنة النبي 

 َوَمن َيْفَعْل ْ َْعتَُدوا اراً تلذ ْو َسهُِحوُهنذ بَِمْعُروٍف َواَل ُتْمِسُكوُهنذ رِضَ
َ
ْمِسُكوُهنذ بَِمْعُروٍف أ

َ
فَأ

 . 112:البقرة ذَلَِك َفَقْد َظلََم َنْفَسهُ 

إن من س نتي أن أصلي وأناَم، وأصوَم وَأطَعم، :" أنه قال ي الحديث، فقد صح عن النبي وف
 [.  201"] وأنك َح وأطلَِّق، فمن َرغ ب عن س نتي فليس مني

رجل كانت تحته امرأة سيئة : فال ي ستجاب لهم ـ منهم ـ ثالثة يدعون اهلل :" وقال 
 [. 201"]الخلق فلم ي طلقها 

على  وء إلى الطالق من غير سبٍب شرعي يستدعيه، فقد أثنى النبي لكن ي كَره اللج 
الت ماسك والترابط، والحفاظ على دوام العشرة الزوجية عند أهل الكتاب، كما في الحديث عن 

إن اهلَل :" قاَم في الناٍس فحمَد اهلَل وأثنى عليه، ثم قال المقدام بن معدي كرب، أن رسوَل اهلل 

                                                 
أبغض الحالل إلى :" والحديث المتداول على ألسنة الناس: قلت.  15: حةأخرجه الدارمي، السلسلة الصحي 201

هو حديث مرسل ضعيف، كما أشار إلى ذلك الشيخ ناصر، والشيخ أحمد شاكر، وغيرهما من "  اهلل الطالق
 . المحققين

 . 1009: أخرجه الحاكم وغيره، صحيح الجامع 201
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 يراً، إن اهلَل يوصيكم بالنساء خيراً؛ فإنهن  أمهات كم، وبنات ك م وخاالت كم، إن الرجلَ يوصيكم بالنساء خ
من أهل  الكتاب  يتزوج  المرأَة وما يعل ق  يَداها الخيَط، فما يرغب  واحٌد منهما عن صاحبه حتى يموتا 

 [.  20"] َهَرماً 
َرك  مؤمن مؤمنًة، إن َكر ه منها خ ل قًا :" وقال   ال " وقوله . مسلم"  رضي منها آخرال يـَف 

 .؛ أي ال يبغضها إلى حد الطالق"يفرك

ْ َشيْئاً  :وقال تعالى  ن تَْكرَُهوا
َ
وُهنذ بِالَْمْعُروِف فَإِن َكرِْهتُُموُهنذ َفَعََس أ واََعِِشُ

 . 25:النساءَوَيْجَعَل اَّللُّ فِيهِ َخرْياً َكثرِياً 

ودفع ما هو أشد منه .. ما هو أشد منه صعوبة لكنه ش ر ع لدفع .. فالطالق خيار صعب 
ضررًا على الزوجين لو بقيا معاً؛ إذ يستحيل إلزامهما بالرابطة الزوجية وهما ال يراعيان ـ وال يقدران 

فالزواج .. وال يعرف أحدهما ما لآلخر من حق عليه .. على أن يراعيا ـ حدود اهلل تعالى في حياتهما 
وتعطلت أغراضه .. فإذا انتفت الرسالة منه .. وألغراض عدة نبيلة .. ة عظيمة ش ر ع ـ كما تقدم ـ لرسال

حينئٍذ يكون من الظلم والعبث ـ والحال كما ذ ك ر ـ أن يلزم الطرفان بالعالقة الزوجية على ما بينهما .. 
و لذا كان اللجوء في هذه الحالة إلى الطالق أ.. من تنافر، وتباغض، وتفريط بالحقوق الزوجية 
عسى اهلل تعالى أن ي غني كاًل .. واألقل ضرراً وحرجاً .. التفريق بين الزوجين هو الخيار الشرعي األمثل 

ِإَون  :ويستبدله بحياة زوجية أفضل وأكثر سعادة مما سبق، كما قال تعالى.. منهما من فضله 
ِن َسَعتِهِ َوََكَن اَّللُّ َواِسع وََعََس  :وقال تعالى. 210:النساء اً َحِكيماً َيتََفرذقَا ُيْغِن اَّللُّ لُُكًّ مه

نتُمْ 
َ
ن ُُتِبُّواْ َشيْئاً وَُهَو َِشٌّ لذُكْم َواَّللُّ َيْعلَُم َوأ

َ
ن تَْكرَُهواْ َشيْئاً وَُهَو َخرْيٌ لذُكْم وََعََس أ

َ
الَ  أ

 . 125:البقرة َتْعلَُمونَ 

 اــث هلمــالـن ال ثــاريــن خيــل بيــرجــال

مسك وي عاشر زوجته بمعروف وإحسان، أو أنه ي طلق وي سرِّح بمعروف وإحسان؛ من إما أنه ي  
أما أنه ال يفعل هذا وال ذاك؛ فال هو ي مسك بمعروف وإحسان، وال هو يسّرح .. غير فجور وال ظلم 

                                                 
كناية عن :" ؛ قال في النهاية" وما يعل ق  يَداها الخيطَ " قول ه . 1502: أخرجه الطبراني، السلسلة الصحيحة  20

وال ي ستبعد أن يكون كناية عن قلة الصداق والمهر الذي يعطيه الرجل منهم : قلت. هـ -ا"صغر سّنها وفقرها 
 . للمرأة
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ويطلق بمعروف وإحسان، وإنما ي بقي زوجته في ذمته ضرارًا، وللتشفي واالنتقام؛ فال هو ي عاشرها 
فهذا ليس .. وال هو ي طلقها ويسرحها سراحًا جمياًل .. اشرة األزواج، ويعرف لها حقوقها الزوجية مع

َجلَُهنذ  :وهو ظلم وعدوان ال يجوز اللجوء إليه، كما قال تعالى.. له، وال لغيره 
َ
فَإِذَا بَلَْغَن أ

ْو فَارِقُوُهنذ بَِمْعُروٍف 
َ
ْمِسُكوُهنذ بَِمْعُروٍف أ

َ
هذا أو ذاك، وليس شيئًا آخر بعدهما . 1:الطالقفَأ

ْو َسهُِحوُهنذ  :إال اإلضرار، وهو ما ال يجوز اللجوء إليه، كما قال تعالى
َ
ْمِسُكوُهنذ بَِمْعُروٍف أ

َ
فَأ

َْعَتُدواْ َوَمن َيْفَعْل ذَلَِك َفَقْد َظلََم َنْفَسهُ  اراً تلذ وقال . 112:البقرة بَِمْعُروٍف َواَل ُتْمِسُكوُهنذ رِضَ
َمتهِْعكُ  :تعالى

ُ
نْيَا َوزِينَتََها َفتََعالنَْيَ أ ْزَواِجَك إِن ُكنُُتذ تُرِدَْن اْْلَيَاةَ الُّ

َ
ِ َها انلذِبُّ قُل ْله يُّ

َ
نذ يَا أ

احاً ََجِياًل  َسهِْحُكنذ َسَ
ُ
احاً  :وقال تعالى. 15:األحزابَوأ َفَمتهُِعوُهنذ َوَسهُِحوُهنذ َسَ

أما فعل األصاغر الفّجار؛ فهم يمسكون .. هذا فعل المؤمنين األكابر األخيار . 5 :ألحزاباََجِيالً 
راراً؛ فال هم ي مسكون بمعروف، وال هم ي سّرحون بمعروف  وإنما يتركونها  .. ضراراً، وي سّرحون ض 

الهروب من  ولو وجدوا القدرة على.. كالمعّلقة؛ ال هي ذات زوج وال هي مطّلقة؛ لتجد لنفسها سبياًل 
وما أكثر من يفعل .. لما ترددوا أن ي مسكوا نساءهم طيلة حياتهم ضراراً وأذى .. عين القضاء العادل 

 !ذلك في بلداننا المسماة بالعربية واإلسالمية
ننتقل ـ بإذن اهلل تعالى ـ لبيان الحاالت التي تنتهي بها الحياة .. فإن ع ل م ذلك  

 : الزوجية بين الزوجين

وهو حقٌّ للرجل، وصيغته أن يتلفظ الرجل حرًا مختارًا بعبارة الطالق لزوجته،  :القــلطَّا -1 
أنت طالق أو : أو ما ي ماثلها من الكلمات والمعاني، سواء كان ذلك بالكتابة أو النطق؛ كأن يقول لها

صيغ كلها قد وهذه .. أو إن فعلت  كذا وكذا أفارقك وأسرحك ويعني بذلك الحياة الزوجية .. مطلقة 
احاً ََجِيالً  :وردت في القرآن الكريم، كما قال تعالى  :وقال تعالى. 5 :األحزاب َوَسهُِحوُهنذ َسَ

 َة ْحُصوا الْعِدذ
َ
تِهِنذ َوأ ْو فَارِقُوُهنذ بَِمْعُروٍف  :وقال تعالى. 2:الطالق َفَطلهُِقوُهنذ لِعِدذ

َ
 أ

 . 1:الطالق
هة حّمالة أوجه، تعني من وجه الطالق، ومن وجه آخر تعني غير ذلك،  أم ا إن أتى بعبارة متشاب

وقد يكون مراده أنه لن .. فقد يكون مراده الطالق .. لن أساكنك بعد اليوم : كقول الرجل المرأته
.. الحقي بأهل ك : أو كأن يقول لها.. ي ساكنها بعد اليوم في بيت محدد أو بلدة محددة، ونحو ذلك 

َنٍة أو نحو ذلك فقد يكون مراد كذلك لو .. ه الطالق، وقد يكون مراده الحقي بهم في سفر أو س ك 
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ففي .. ونحو هذه االطالقات حمالة األوجه والمعاني .. أو ما أنت بامرأتي .. ال حاجة لي فيك  : قال
إن مثل هذه الحاالت واالطالقات ينبغي أن ي راعى قصد ومراد الرجل، وي سأل عن قصده من إطالقه، ف

فالطالق ال يقع، ألن .. أنه لم يرد منه الطالق : أراد منه الطالق فقد وقع الطالق، وإن قال: قال
 . األعمال بالنيات، وإنما لكل امرٍئ ما نوى، واهلل تعالى أعلم

طالق المكره ال يقع، وصورته أن ي حَمل الرجل  :ـ طالق المكَره، والغضبان، والسَّكران 
بالطالق، فإن لم يفعل ه دِّد بالقتل أو الضرب أو السجن، وكان المهدِّد الم كر ه  بالقوة على أن يتلّفظ

ْكرِهَ  :له قادرًا على إنزال تهديده فيه، لقوله تعالى
ُ
ِ مِن َبْعِد إيَمانِهِ إاِلذ َمْن أ َمن َكَفَر بِاَّلله

من موانع لحوق الكفر وتبعاته  فإذا كان اإلكراه مانعاً . 205:النحلَوقَلْبُُه ُمْطَمئِنٌّ بِاإِليَمانِ 
 . بصاحبه، فمن باب أولى أن يكون مانعاً من موانع لحوق الطالق وتبعاته بصاحبه

إن  اهلَل وَضَع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما :" أنه قال وفي الحديث، فقد صح عن النبي 
 [. 209"]است كرهوا عليه 

فطالقه يَقع، .. يقول في حالة غضبه  فإن كان الرجل يعي ويعني ما :أما طالُق الغضبان
فالغضب بهذه الصورة ال يمنع من وقوع الطالق، كما ال يمنع من لحوق الوعيد أو المسؤولية في كل 

أن  عن أبي هريرة ما يصدر عن صاحبه من أقوال أو أعمال بسببه، فقد روى البخاري في صحيحه 
 ".ال تغَضب :" يقول له رد د مرارًا، والنبي ، ف"ال تغَضب :" قال . أوصني: رجالً قال للنبي 

.. أما إن كان الغضب يرقى إلى درجة اإلغالق؛ بحيث أن صاحبه لم يعد يعي ويريد ما يقول 
فالطالق ال يَقع؛ ألن هذه الحالة هي أقرب للجنون منها إلى .. فلو وقع الطالق في هذه الحالة 

عن المجنون : ر ف ع القلم عن ثالثة ـ منهم ـ:" قال أنه التعقل، وفي الحديث، فقد صح عن النبي 
 [. 205"] ..المغلوب على عقله حتى يفيق 

واإلغالق أعلى درجات الغَضب؛ ي غَلق فيه [. 200"] ال طالَق وال عتاق في إغالق:" وقال 
 . على ذهن وعقل صاحبه بحيث لم يعد يدري ويعي ما يقول وما يبدر منه

                                                 
209

 . 2515: رواه ابن ماجه،  صحيح الجامع  
 . 1002: صحيح سنن أبي داود 205
 . 0919: لجامعرواه أحمد وغيره، صحيح ا 200
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وفي رواية ". ل طالق جائز إال طالق المغلوب على عقله ك:" قال وفي األثر عن علي 
 ". كل الطالق جائز إال طالق المعتوه :" عن البخاري

، وطالق الموسوس هو " ال يجوز طالق  الموسو س  :" وفي البخاري أيضاً، عن ع قبة بن عامر
ي الحقيقة أنه ما يقتصر على حديث النفس وحسب، ومن الوسوسة أن ي خيل للمرء أنه طلق زوجته، وف

إّن اهلل تجاوز ألمتي ما توسوس به :" لم ي طلقها، فهذا طالقه ال يقع، كما في الحديث المتفق عليه
 ".صدور ها ما لم تعمل به أو تكل م 

فهذا من .. صاحبه ال يريده وال يقصده .. ونحوه الذي يبدر منه الطالق كزلّة وَسبق لسان 
َولَيَْس  :، وال يترتب عليه أحكام وتبعات، كما قال تعالىالخطأ الذي ال ي ؤاَخذ عليه المرء

ُ َغُفوراً  َدْت قُلُوبُُكْم َوََكَن اَّللذ ا َتَعمذ تُم بِهِ َولَِكن مذ
ْ
ْخَطأ

َ
َعلَيُْكْم ُجنَاٌح فِيَما أ

َع عن أمتي :" اآلنف الذكر وهذا النوع من الخطأ هو المراد من قوله . 9:األحزابرذِحيماً  وض 
 . ، واهلل تعالى أعلم" الخطأ

؛ ألنه يكون في حالة السكر [205]فيه نزاع قوي، والراجح أنه ال يقع :أما طالق الّسكران
أنه ال يرى طالق  أشبه بالمعتوه أو المجنون الذي ال يعقل ما يقول، ولصحة األثر عن عثمان 

لمجنون وال ليس :" أنه قال السكران، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عثمان بن عفان 
كل الطالق جائز إال طالق الن شوان، وطالق المجنون :" وفي رواية عند البيهقي". سكران طالق 

["205 .] 
 . البخاري" طالق السكران والمستكره ليس بجائز :" وقال ابن عباس

ذهب إلى عدم وقوع طالق السكران أيضًا أبو الشعثاء، : 5/101قال ابن حجر في الفتح 
وعكرمة، والقاسم، وعمر بن عبد العزيز، ذكره ابن شيبة عنهم بأسانيد صحيحة، وبه  وعطاء، وطاوس،

                                                 
لو اقتصرت أدلة المسألة على القياس، لكان القول بوقوع طالق السكران هو األرجح، أما وأن في : قلت 205

المسألة آثارًا سلفية عن بعض الكبار من الصحابة كعثمان بن عفان، وابن عباس رضي اهلل عنهما، وغيرهما من كبار 
وهذا من لوازم العمل بما يقتضيه المنهج السلفي السني .. ه أقوالهم لزم الجنوح إلى القول بما أفادت ب.. التابعين 

، وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وتقديم لقول وفهم األوائل من الصحابة والسلف الصالح من اتباع لسنة النبي 
شدين المهديين، سترون من بعدي اختالفًا شديداً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرا:" على َمن بعدهم، كما قال 

  .2 :صحيح سنن ابن ماجه".  َعضوا عليها بالنواجذ
 . إسناده صحيح: 1/252قال ابن كثير في إرشاد الفقيه  205
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، واختاره الطحاوي واحتج على أن طالق المعتوه ال يقع، قال : قال ربيعة، والليث، وإسحاق، والمزنيُّ
 . هـ -والسكران معتوه بسكره ا

 .وبه قال أ بان  بن  عثمان، وأبو ثور: وأضاف البيهقي فقال
 ما حد السكر الذي ال يجوز معه الطالق؟ : ن قيلفإ

ْ اَل  :السكر الذي ال يعي معه المرء ما يقول، كما قال تعالى: أقول ِيَن آَمُنوا َها اَّلذ يُّ
َ
يَا أ

ْ َما َتُقولُونَ  َ َتْعلَُموا نتُْم ُسََكَرى َحَّتذ
َ
اَلةَ َوأ ْ الصذ : قال ابن حجر في الفتح. 1 :النساء َتْقَربُوا

 . هـ -يها داللة على أن من علم ما يقول ال يكون سكراناً افإن ف
عن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن : ر فع القلم عن ثالثة:" وفي الحديث

 ".  النائم حتى يستيقظ
والسكران، فما لم يكن واحدًا من : قال الشافعي: 1/252قال ابن كثير في إرشاد الفقيه 

فالشافعي رحمه اهلل يرى السكر . هـ -طالقه، وهو قول  أكثر من لقيت من المفتين ا هؤالء الثالثة وقع
الذي ال يجوز معه الطالق؛ هو السكر الذي يرقى بصاحبه إلى درجة العَته والجنون، المفقد للوعي 

 .  واإلدراك، واهلل تعالى أعلم

ٌد، :" يقع، لورود النص، كما في الحديث طالق  الهاز ل: ـ طالق الهاِزل دُّه ن  ج  ثالٌث ج 
د ، والر جعة  : وهزلهن  ج   [. 250"]النكاح ، والّطالق 

وأما طالق الهازل فيقع عند الجمهور، :  1/21قال ابن القيم في كتابه أعالم الموقعين 
وكذلك نكاحه صحيح، كما صّرح به النص، وهذا هو المحفوظ عن الصحابة والتابعين، وهو قول 

 .  هـ -الجمهور ا

كأن ي ظه ر الرجل أمام   :ـ الطالق الصوري الذي يحصل أمام المحاكم الوضعية
وهو في .. أو أن التي معه ليست زوجته .. المحاكم الوضعية أنه قد طّلق زوجته، وأن زوجته بائنة منه 

 الحقيقة غير ذلك؟ 
ققاً،  إن كان مكرهًا على التظاهر بذلك، لكي يدفع عن نفسه أو عن أهله شرًا مح: أقول

فطالقه ال .. ونحو ذلك .. كالسجن أو القتل أو التسفير إلى بلد الفتنة والتعذيب الذي هاجر منه 

                                                 
 . 1010: رواه أبو داود وغيره، صحيح الجامع 250
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وال حرج عليه لو فعل، ومما ي ستدل به على هذه المسألة، حديث .. وهو معذور باإلكره .. يقع 
ما هو ذات يوم بين: لم يكذب إبراهيم إال ثالث كذبات ـ منها ـ:" ، قال عن إبراهيم  النبي 

إّن ها هنا رجاًل معه امرأة من أحسن الناس، فأرَسَل : وسارة، إذ أتى على جّبار من الجبابرة، فقيل له
أختي ـ ولو قال له زوجته ربما لهم بقتله ليغلبه : من هذه؟ قال إبراهيم : إليه فسأله عنها، فقال

ن غيري وغير ك، وإن هذا سألني فأخبرته يا سارة ليس على وجه األرض مؤم: عليها ـ فأتى سارة، فقال
 .البخاري"  ...أنك  أختي، فال تكذبينني 

إّن : فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة، وكانت أحسن الناس، فقال لها:" وفي رواية عند مسلم
، فإن سألك  فأخبريه أن ك  أختي؛ فإن ك أ ختي في  هذا الجبار إن يعلم أن ك  امرأتي يغلبني عليك 

 ". ...الم، فإني ال أعلم  في األرض مسلماً غيري وغير ك  اإلس

وأن اليت معه مل .. أما إن كان السبب الذي حيمل الرجل على التظاهر بالطالق 

أو لكي .. من أجل أمور مادية، كتحصيل بيت إضايف أو راتٍب إضايف .. تعد زوجته 

.. لبالد األوربية ولألسف كما حيصل يف بعض ا.. يتهرَّب من النفقة على أهله وأطفاله 

حيث أن الرجل تراه ُيقدم على طالق زوجته ـ طالقًا صوريًا غري حقيقي ـ يف 

.. حماكمهم من أجل أن حيصل على بيت إضايف؛ بيت لزوجته وأبنائها، وبيت له 

أو لكي حيصل على نفقات إضافية ومضاعفة .. ليؤّجره فيما بعد ويستفيد منه ماديًا 

 !!طالقًا صوريًا، وألبنائهلزوجته املطلقة 

هذا الفعل ال يجوز اإلقدام عليه؛ ألنه يدخل في خانة الكذب، والغش،  :أواًل: أقول
ينتظر أشهرًا لكي يحصل على سكن .. كما فيه اقتطاع لحق صادق محتاج .. واالحتيال، والغدر 

 . يستحقه، وهذا من الظلم
يقع .. ومن أجل هذه األساب .. وجه فإن الطالق الصوري الذي يقع على هذا ال :ثانيًا

ويتحمل الرجل تبعات طالقه كما لو طلق حقيقة، والدليل على ذلك هو الحديث اآلنف .. حقيقة 
د:" الذكر د، وهزلهن  ج  دُّهن  ج   . ، واهلل تعالى أعلم"النكاح، والطالق، والرجعة : ثالٌث ج 

مستوفي الشروط واألركان الشرعية ـ أمام  وكذلك ي قال فيمن يتزوج من نصرانية زواجًا صوريًا ـ
فإن زواجه .. وغير ذلك من الخصائص المادية .. المحاكم الوضعية لكي يحصل على جنسية بلدها 

فهذه األمور ـ وبخاصة منها التي تتعلق باألعراض واألنساب .. وتلزمه تبعاته .. يقع على الحقيقة 
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د .. العب والنسل ـ ال تقبل الهزل وال الكذب، وال الت وال أرى شافعًا يبرر للمرء .. فالهزل فيها ج 
 . الوقوع في مثل هذه األعمال سوى اإلكراه المحق ق، أو الراجح التحقيق، واهلل تعالى أعلم

يجب أن يكون الطالق على السنة؛ وصفته أن ي قد م الرجل على طالق  :ـ الطالُق السُّني
نفاس إن كانت نفساء، وقبل أن يقربها بجماع، فإن طلقها زوجته وهي في حالة طهر من الحيض، أو ال

وهي حائض، أو طلقها بعد طهرها من دورتها، وبعد أن يكون قد اقتربها بجماع، فقد خالف السنة في 
وقبل أن يقتربها .. وينتظر إلى أن تحيض، ثم تطهر من حيضتها .. الطالق، وبالتالي فعليه أن ي راجعها 

ن المرأة عد  العدة من غير زيادة وال نقصان،  بجماع ي عطيها الطالق إن شاء أن ي مضي الطالق، لت حس 
َها انلذِبُّ إِذَا  :وهي عبارة عن ثالثة قروء، أي ثالث دورات شهرية، وهو المراد من قوله تعالى يُّ

َ
يَا أ

تِهِنذ  مرأة تكون مستقبلة العدة بعد طهر ؛ أي مستقبالت العدة، وال َطلذْقتُُم النهَِساء َفَطلهُِقوُهنذ لِعِدذ
َ َربذُكمْ  من حيض أو نفاس، وقبل أن ت َمس  بجماع  ةَ َواتذُقوا اَّللذ ْحُصوا الْعِدذ

َ
 .2:الطالق َوأ

والمراد األمر بحفظ ابتداء وقت العدة لئال يلتبس األمر : 5/195قال ابن حجر في الفتح 
 .  هـ -بطول العدة فتتأذى بذلك المرأة ا

، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، في عهد  رسول  اهلل ي الحديث، عن نافع، وف
م ر ه  فليراجع ها، ثم ليتركها  :"عن ذلك؟ فقال له رسول  اهلل  فسأَل عمر  بن  الخطاب رسوَل اهلل 

، فتلك الع د ة حتى تطهَر، ثم تحيَض، ثم تطه َر، ثم إن شاء أمَسَك بعد ، وإن شاء طل َق قبَل أن يمس  
م ر ه فلي راجعها، ثم ليَدَعها حتى تطهَر، ثم :" وفي رواية. مسلم" أن ي طل َق لها النساء  التي أمَر اهلل 

كها؛ فإنها العدة  التي أمَر اهلل أن  تحيَض حيضًة ا خرى، فإذا طهرت فلي طلقها قَبل أن ي جامعها، أو ي مس 
تِهِنذ  :، وقرأ النبي "ي طل َق لها النساء  َها انلذِبُّ إَِذا َطلذْقتُُم النهَِساء َفَطلهُِقوُهنذ لِعِدذ يُّ

َ
"   يَا أ

 . مسلم

م ره  فلي راجعها، حتى تحيَض حيضًة أخرى :" ، ثم قالفتغي َظ رسول  اهلل : وفي رواية
بَـَلًة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن ي طلقها، فلي طلقها طا هرًا من حيضتها قبل أن م ستَـق 

 .مسلم" يمسها، فذلك الطالق للعدة كما أمَر اهلل 

 .  مسلم"  م ر ه فلي راجعها ثم لي طلقها طاهراً أو حامالً : " وفي رواية
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إن وقع الطالق على خالف السنة، هل يقع وُتحسب على : فإن قيل: ةــألـــ مس

 قًا بدعيًا مخالفًا للسنة؟ أم أنها ال تقع، لكونه طال.. صاحبها طلقة واحدة 

في المسألة خالف، والراجح الذي دّل عليه النص أن الرجل الذي يطلق زوجته وهي : أقول
فهو حالف السنة من .. حائض أو في طهر بعد جماع أن طالقه يقع، وت حَسب عليه طلقة واحدة 
 .ل تبعاتهاجهة كيفية وقوع الطالق، ومخالفته هذه ال تمنع عنه احتساب الطلقة، وتحم

طلقت امرأتي على عهد  :"عن عبيد اهلل، عن نافع، عن ابن عمر قالكما في الحديث، 
"  واحدة اعت د  بها: ما ص ن َعت التطليقة ؟ قال: قلت  لنافع: قال ع بيد اهلل... وهي حائض  رسول اهلل 

 . مسلم

َبت لها فراجع: عن سالم بن عبد اهلل، عن عبد اهلل بن عمر، قالوعن الزهري،  تها، وح س 
 .مسلم"  التطليقة  التي طل قتها

َبت من طالقها، : وعن سالم بن عبد اهلل قال وكان عبد اهلل طلقها تطليقة واحدة فح س 
 مسلم  .وراجعها عبد اهلل كما أمَره  رسول  اهلل 

 إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض، أيعتد بتلك: قلت البن عمر: وعن يون س بن ج بير قال
 .مسلم فَمه أو إن َعَجَز واستحَمق؟: التطليقة؟ فقال

 "ما يمنَـع ه ، أرأيت إن عَجَز واستحَمَق؟: قلت البن عمر افت حَسب  بها؟ فقال: وفي رواية عنه
 .مسلم

فاعتَدد ت بتلك : قلت.. سألت ابن عمر عن امرأته التي طل ق : وعن أنس بن سيرين، قال
 .مسلم. ما لي ال أعتّد بها؟ وإن كنت عَجز ت  واستحَمقت: ٌض؟ قالالتطليقة  التي طل قَت وهي حائ

عن أنس " إذا ط ّلَقت الحائض تعتدُّ بذلك الطالق :" وفي رواية عند البخاري ـ تحت عنوان
 [.252"]فَمه؟: ت حَتَسب؟ قال ابن عمر: قلت  بن سيرين، 

                                                 
252

؛ أصله فما؛ وهو استفهام فيه اكتفاء؛ أي ما يكون إن لم " فمه" وقوله : 5/159قال ابن حجر في الفتح   
حَتَسب، وي حتَمل أن تكون الهاء أصلية وهي كلمة ت قال للزجر؛ أي كف  عن هذا الكالم فإنه ال بد من وقوع ت  
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 !َز أو استحمق؟أرأيَت إن عجَ : قلت  ـ يونس بن جبير ـ فهل عد  ذلك طالقًا؟ قال

فتعتدُّ بتلك : قلت ـ ي ونس بن جبير ـ" مراجعة الحائض " تحت عنوان باب : وفي رواية
 .البخاري. أرأيَت إن عَجَز واستحَمَق : التطليقة؟ قال

َبت علي  بتطليقٍة :" وعن سعيد بن ج بير، عن ابن عمر قال  . البخاري" ح س 

طني في رواية شعبة عن أنس بن سيرين، عن وعند الدارق: 5/155قال ابن حجر في الفتح 
ورجاله إلى ". نعم :" يا رسوَل اهلل أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: ابن عمر في القصة، فقال عمر

 .شعبة ثقات

وأخرج الدارقطني من طريق يزيد بن هارون عن أبي ذئب، وابن إسحق جميعًا عن نافع، عن 
 . هـ -هذا نص في موضع الخالف فيجب المصير إليه او ".  هي واحدة:" قال ابن عمر، عن النبي 

ومما يدل على وقوع الطالق في حالة الحيض، أن ابن عمر إذا س ئل عن ذلك، قال 
أمرني بهذا،  فإن رسوَل اهلل  أما أنت ـ أي إن كنت أنت ـ طلقت امرأتك مرًة أو مرتين،:" ألحدهم

 زوجًا غيَرك، وعصيَت اهلل فيما أمَرَك من طالق وإن كنت طلقتها ثالثًا فقد ح ّرمت عليك حتى تنكح
فلم تراع السنة في .. أي قد عصيت اهلل تعالى في طريقة الطالق التي أمرك اهلل بها . مسلم"  امرأتك

 . وطالقك المرأتك قد وقع، وهي بائنة منك، محرمة عليك حتى تنكح زوجاً غيرك.. طالقك 

 . وال اجتهاد وال قياس في مورد النص.. ا للنص فالمسألة كما ترى ـ أيها القارئ ـ مرده
 

                                                                                                                                                 

؛ معناه فأي شيء يكون إذا لم ي عتد بها، إنكارًا لقول " فَمه" قول ابن عمر : قال ابن عبد الَبر. الطالق بذلك
أي عجز عن فرض فلم يقمه، أو استحمق فلم يأت به "  أرأيت إن عجز واستحَمق:" وقوله ". أيعتد بها : السائل

في الكالم حذف؛ أي أرأيت إن عجَز واستحَمق أي سق ط عنه الطالق حمقه : وقال الخطابي! أيكون ذلك عذرًا له؟
؛ يعني عجز عن " إن عجَز واستحَمق" معنى : وقال المهل ب. أو ي بطله عجزه؟ وحذف الجواب لداللة الكالم عليه

ة التي أمر بها عن إيقاع الطالق أو فقد عقله فلم تمكن منه الرجعة أتبقى المرأة معلقة ال ذات بعل وال المراجع
وقد نهى اهلل عن ذلك، فال بد أن ت حَتَسب بتلك التطليقة التي أو قعها على غير وجهها، كما أنه لو عَجَز ! مطلقة؟

 . هـ -عَذر بذلك، ويسقط عنه اعن فرض آخر هلل فلم ي قمه واستحمق فلم يأت به ما كان ي  
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قال عبد " :كيف ُيَجاب عن دليل المخالفين الذي رواه أبو داود، وفيه: فإن قيل
 [ 251]؟.".فردها علّي ولم يَرها شيئاً : اهلل

 : ُيجاب عنه من وجهين: أقول

رواية غيرهما  اتفاق البخاري ومسلم على رواية مقدم على: من حيث السند، في قال :أولهما
 .في حال المخالفة واستحالة التوفيق

عن ابن عمر هو أبو الزبير محمد بن مسلم " ولم يرها شيئاً " راوي هذه العبارة : وي قال كذلك
ورواية نافع عن ابن عمر التي ت فيد وقوع الطالق، واحتسابه طلقة واحدة أقوى وأثبت من .. المكي 

نافع، رواية يونس بن جبير، وسعيد بن جبير، وأنس بن سيرين،  فكيف إذا أ ضيف إلى.. حيث السند 
ال شك أن رواية هؤالء مجتمعين من .. كما تقدم بيانها .. والزهري، وسالم بن عبد اهلل عن ابن عمر 

 . حيث السند أقوى بكثير من رواية أبي الزبير منفرداً 
عن ابن عمر جماعة،  روى هذا الحديث: قال أبو داود: 5/155قال ابن حجر في الفتح 

منكر لم " ولم يرها شيئًا " قوله : وقال ابن عبد الَبر. وأحاديثهم كلها على خالف ما قال أبو الزبير
قال : وقال الخطابي. يقله غير أبي الزبير، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بمن هو أثبت منه

 .لم يرو  أبو الزبير حديثاً أنَكَر من هذا: أهل الحديث
نافع أثبت من ابي : عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير، فقال" المعرفة " ونقل البيهقي في 

 . هـ -الزبير، واألثبت من الحديثين أولى أن ي ؤخذ به إذا تخالفا، وقد وافق نافع غيره من أهل الثبت ا
                                                 

شذ بعض أهل الظاهر ـ يعني بذلك ابن حزم ـ فقال إذا طلق : قال النووي: 5/159قال ابن حجر في الفتح  251
الحائض لم يقع الطالق ألنه غير مأذون فيه فأشبه طالق األجنبية، وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض، وقال 

 . هـ -إال أهل البدع والضالل يعني اآلن ا ال ي خالف في ذلك: ابن عبد البر
وممن انتصر لهذا القول ـ فيما بعد ـ .. وفي إطالقه وحصره نظر .. كالم ابن عبد البر محمول على زمانه : قلت   

وقد تابعهما على قولهما محمد صديق خان .. وهما هما .. شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل، وتلميذه ابن القيم 
.. والشيخ محمد ناصر الدين األلباني .. ومن المعاصرين سيد سابق في كتابه فقه السنة .. وضة الندية صاحب الر 

وكنت أنا ممن يقولون بهذا القول ويفتون ..  لكن ال قول ألحٍد ـ مهما عال كعبه ـ إذا جاء قوله مخالفاً لقول النبي 
سلف معتبر من أهل العلم ممن ذكرت أسماءهم، وغيرهم ـ   به ـ على اعتبار ما ظهر لي في حينها من الدليل، وأن لي

لكن بعد مراجعة المسألة، والوقوف على أدلتها على وجه التفصيل بان لي أن الراجح من األدلة بخالف ما كنا نقول 
ألقول بالقول الذي انتهيت إليه في هذا .. وها أنذا أعلن هنا عن تراجعي عن قولي القديم في المسألة .. به 

.. سائاًل اهلل تعالى العفو والمغفرة .. وسنته  الكتاب، والذي أعتقد أنه هو الحق والصواب الموافق لحكم النبي 
 .إنه تعالى بـَرٌّ رحيٌم غفور كريم
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؛ يمكن تأويله وحمله على معنى ال "ولم يرها شيئًا " من حيث المعنى والداللة، فقوله  :ثانيًا
وهو المطلوب في .. يتعارض مع النصوص والروايات األخرى التي تفيد وقوع الطالق طلقة واحدة 

 . حال القدرة على التوفيق قبل اللجوء إلى اسقاط أحد القولين أو إحدى الروايتين، دفعاً للتعارض
؛ أي لم يرها شيئًا صحيحًا تبتدئ المرأة به احتساب عدتها، أو يجوز "ولم يرها شيئًا " فقوله 

فالنهي الوارد يعني النهي عن الفعل .. اللجوء إليه؛ الحتمال وقوع الخطأ أو الظلم في احتساب العدة 
 . واللجوء إليه، ال النهي عما يترتب عليه من أحكام

ولم : ولو صّح فمعناه عندي واهلل أعلم: قال ابن عبد الَبر: 5/155قال ابن حجر في الفتح 
ولم يرها شيئاً : ي حتَمل أن يكون معناه: وقال الخطابي. يرها شيئًا مستقيمًا لكونها لم تقع على السنة

تحرم معه المراجعة، أو لم يرها شيئًا جائزًا في السنة ماضيًا في االختيار، وإن كان الزمًا له مع 
 .الكراهة

؛ لم يعدها شيئًا صوابًا غير خطأ، بل ي ؤمر صاحبه أن ال ي قيم "لم يرها شيئًا :" وقال الشافعي
عليه ألنه أمره بالمراجعة، ولو كان طلقها طاهرًا لم ي ؤمر بذلك، فهو كما ي قال للرجل إذا أخطأ في 

 . هـ -فعله أو أخطأ في جوابه لم يصنع شيئاً؛ أي لم يصنع شيئاً صواباً ا
من لوازم القول بأن الطالق البدعي ال يقع، القول بأن طالق الهازل ال يقع، : ي قال كذلكو 

 . وهذا مخالف للنص الدال على أن طالق الهزل يقع
فالهازل في طالقه ال يمكن أن يقع على السّنة ثم ي سمى في طالقه أنه هازل أو طالق هزل، 

أمل، ومراجعة للنفس، وطول انتظار وترّقب لحال فالطالق السني ال يصدر عن صاحبه إال بعد طول ت
ومع ذلك دل النص .. أن يقع على هذا الوجه والصفة .. وأن ى للهازل وطالقه .. المرأة، وطهرها 

 . على أن طالقه يقع، واهلل تعالى أعلم
 

 ونــالفـه املخــع بــأ يقــخط

أنهم ي فتون من .. في المسألة  من األخطاء الشائعة التي يقع بها بعض المخالفين المعاصرين
من دون أن .. أن ي راجع زوجته .. ويكون قد مضى على طالقه عدة أشهر .. طّلق طالقًا بدعيًا 

وهذا .. ويبتدئ العد للعّدة من جديد .. وأن ي عاود ـ إن شاء ـ في طلق طالقًا سنيًا .. ت حَسب له طلقة 
ق السني، وهو عدم ظلم المرأة باعتدادها العدة وللقصد من العمل بالطال.. مخالف للنص وللسنة 

 . لفترة أطول مما هو مقرر عليها في الكتاب والسنة
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فاألمر بالمراجعة يكون في األيام األولى من وقوع الطالق البدعي؛ والمرأة ال تزال في 
ثم حاضت .. أما إن حاضت وطهرت .. أو قبل أن تحيض، وتستقبل طهرًا جديدًا .. حيضتها 

بعد أن .. وابتدئي العد للعدة من جديد .. فحينئٍذ ال يجوز أن ي قال لها ارجعي إلى الوراء .. رت وطه
.. فتكون المرأة حينئٍذ وكأنها حقل تجارب لجهل الرجل .. ي طلقك زوجك ـ من جديد ـ طالقًا سنيًا 

يه من ظلم للمرأة، فهذا ال يجوز لما ف.. وما أكثر الجهال والفساق المتهاونين بأحكام في زماننا 
 . ومخالفة للنص الذي أمر بإحصاء العدة، واهلل تعالى أعلم

فلو تمادى الذي طلق في الحيض حتى طهرت، قال : 5/152قال ابن حجر في الفتح 
إذا طهرت انتهى األمر بالرجعة، واتفقوا : ي جَبر على الرجعة أيضاً، وقال أشهب منهم: مالك وأصحابه

 . هـ -دتها أن ال رجعة اعلى أنها إذا انقضت ع
فهو .. فتأمل قول أهل العلم وخالفهم في تحديد الفترة التي ي ؤَمر فيها الرجل  بالمراجعة 

وليس بعد أشهر من زمن وقوع .. يدور حول أيام من طهر المرأة من حيضتها األولى من زمن الطالق 
 ! الطالق

 بأن ي راجع زوجته وي طلقها طالقاً سنيًا؟ ما هي الغاية من الطالق السني، وأمر الرجل : فإن قيل
ع زوجته ويطلقها طالقاً سنياً : أقول  :له أغراض عدة.. أمر الرجل بأن ي رج 
 :إحصاء العدة، وتحديد ابتداؤها من غير زيادة وال نقصان، كما قال تعالى: منها

 نُفِسهِنذ ثاََلثََة قُُرَوٍء
َ
بذْصَن بِأ أي ثالث دورات شهرية يبتدئ عدها . 115:بقرةالَوالُْمَطلذَقاُت َيََتَ

 . من حين بدئ الطالق
 .التأكد من براءة الرحم من الحمل، وحتى ال تختلط األنساب: ومنها
فيه إعطاء فرصة كافية للرجل لمراجعة .. أن األمر بالرجعة وموافقة السنة في الطالق : ومنها

 . ل أن ي صدر قراره باإلمساك أو الطالققب.. نفسه، وتقدير العواقب، والمصالح من المفاسد 

.. هو أمر بإمساك الزوجة فترة عدتها .. أن األمر بالرجعة وموافقة السنة في الطالق : ومنها
لذا فإن الحديث قّدم .. عسى أن يرى فيها خالل هذه الفترة من طهرها ما يحمله على مراجعتها 

؛ فهي " أمسك بعد وإن شاء طّلق قبل أن يمسثم إن شاء :" اإلمساك على الطالق، كما في قوله 
 . إذاً فرصة أخيرة لإلمساك، والمحافظة على الحياة الزوجية، واهلل تعالى أعلم

كأن يتلفظ الرجل بالطالق ثالثاً، أو أن   :ـ طالق الثالثة في وقت واحٍد ومجلس واحد
.. وهو مخالف للسنة .. يجوز ال .. فهذا النوع من الطالق خطأ .. يقول لزوجته أنت طالق بالثالثة 
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كان : لكنه من حيث االحتساب ي حسب طلقة واحدة فقط، كما في الحديث، عن ابن عباس قال
، وأبي بكر، وسنتين من خالفة عمَر، طالق  الثالثة واحدًة، فقال عمر الطالق  على عهد  رسول  اهلل 

أناٌة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه إن الناس قد استعجلوا في أمٍر قد كانت لهم فيه : بن الخطاب
فأمضاه عليهم تأديبًا وزجرًا لهم، على استخفافهم باألحكام الشرعية، وبالسعة التي . مسلم" عليهم 

 [. 251]منحهم إياها الشارع

طل ق ر كانة  بن  يزيد أخو بني م ط ل ب امرأتَه ثالثاً : وفي مسند اإلمام أحمد، عن ابن عباس قال
طلقتها : قال" كيف طل قتها؟:" فسأله رسول  اهلل : فحزن عليها حزناً شديداً، قال في مجلس واحد،

ع ها إن شئت :" قال. نعم: قال" في مجلٍس واحٍد؟:" فقال: ثالثاً، قال ، "فإنما تلك واحدٌة، فارج 
 [. 25]، فكان ابن عباس يرى أنّما الطالق عند كل طهرٍ فَرَجَعها: قال

ال ي شترط في طالق المرأة الحامل أو المرأة  :ة التي ال تحيضـ طالق الحامل، أو المرأ
ألن احتساب العدة للمرأة الحامل أو .. التي ال تحيض، ما ي شترط في طالق المرأة التي تحيض 

وبالتالي فإن طالق المرأة .. المرأة التي ال تحيض يختلف عن احتسابها عند المرأة التي تحيض 
تحيض يَقع وي حتسب في أي وقت يقع الطالق باتفاق جميع أهل العلم، الحامل أو المرأة التي ال 

 . مسلم"  م ر ه فلي راجعها ثم لي طلقها طاهراً أو حامالً :" " لقوله 
أو عدة .. سواء استغرق ذلك منها ثمانية أشهر .. وع ّدة المرأة الحامل إلى أن تضع حملها 

تي ال تحيض أو يأست من المحيض فعدتها ثالثة أشهر أسابيع أو أيام من حين طالقها، أما المرأة ال
هَِسائُِكْم إِِن اْرتَبْتُْم   :من حين طالقها، كما قال تعالى ئِي يَئِْسَن مَِن الَْمِحيِض مِن ن َوالالذ

ن يََضعْ 
َ
َجلُُهنذ أ

َ
ْْحَاِل أ

َ
ْواَلُت اْْل

ُ
ئِي لَْم َُيِْضَن َوأ ْشُهٍر َوالالذ

َ
ُتُهنذ ثاََلثَُة أ َن َْحْلَُهنذ َوَمن َيتذِق فَعِدذ

 ً ْمرِهِ يُْْسا
َ
ُ مِْن أ َ ََيَْعل َلذ  .  :الطالق اَّللذ

                                                 
وبالطالق بالثالثة ألتفه األمور .. في ذلك عبرة وع ظة لكثير من الناس في زماننا الذين يتهاونون بالنطق بالطالق  251
أو .. لتأتين معي " علي  الطالق بالثالثة :" أحدهم إذا دعا صاحبه إلى مطعم أو بيت أو طعام يقول لهفترى .. 

ثم ما أكثر هؤالء الذين ال يستجيبون .. ولربما يرددها في اليوم الواحد عشرات المرات .. لتفعلن كذا وكذا 
 !ومن جهة أخرى يعيشون مع نسائهم بالحرام. .وهؤالء من جهة يلعبون ويستخفون بدين اهلل .. لدعوتهم أو طلبهم 

 . إسناده صحيح: 211/ قال أحمد شاكر في التخريج   25
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.. قبل أن ي راجعها وي عيدها إلى ذمته .. فلو كرر الرجل الطالق خالل الحمل أو خالل عدتها 
احد؛ فطالقه الثاني والثالث والعاشر ال ي حَتسب؛ وهو مثله مثل من يطلق ثالثًا في وقت ومجلس و 

وقبل أن ت نهي المرأة عدتها .. وقبل أن ي عيدها إلى ذمته .. ألنه ي طلق من ليس في ذمته وما ال يملك 
من الطلقة األولى، إذ ال يجوز إدخال عدة على عدة قبل أن تنتهي عدة الطلقة األولى إما بالمراجعة 

 :وفي الحديث". ق عند كل طهٍر أنما الّطال:" وقد تقدم معنا قول ابن عباس.. وإما بانقضاء األَجل 
أي قبل عقد نكاح يجعل المرأة ".  ال طالق قبل نكاح:" وفي رواية[. 259"] ال طالق فيما ال يملك"

 .  في ذمة زوجها

لو طلق الرجل زوجته الحامل ـ أو المعتدة لثالثة أشهر ـ ثم بعد أيام راجعها وأعادها إلى ذمته : فمثالً 
ثم هو بعد أيام لو راجعها .. فطالقه الثاني يقع .. أو بساعات عاد فطلقها ثم بعد أن راجعها بأيام .. 

وحينئٍذ .. فطالقه الثالث يقع .. ثم بعد أن راجعها بأيام أو بساعات عاد فطلقها .. وأعادها إلى ذمته 
عتدها كما ال يكون للمرأة حينئٍذ عدة ت.. تبين منه زوجته بينونة كبرى؛ إذ لم يعد يحق له أن يراجعها 

ثم أن اآلخر ي طلقها .. وال أن يعقد عليها ثانية إال بعد أن تتزوج من رجل آخر .. من أجل المراجعة 
تَاِن فَإِْمَساٌك  :على غير ميعاد أو اتفاق بينه وبين الزوج األول، كما قال تعالى اَلُق َمرذ الطذ

ْو تَْْسِيٌح بِإِْحَساٍن 
َ
لطلقتان هما اللتان تجوز فيهما المراجعة، فهاتان ا. 115:البقرةبَِمْعُروٍف أ

َ  في الثالثة   فَإِن َطلذَقَها . واإلمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فَاَل َُتِلُّ ََلُ مِن َبْعُد َحَّتذ
فيذوق ع سيَلتها وتذوق ع سيَلته؛ إذ ال يجوز أن يكون عقد النكاح صورياً، كما   تَنِكَح َزوْجاً َغرْيَهُ 

َلَتها ":في الحديث َلَة اآلخر، ويذوق ع َسيـ  فَإِن  . متفق عليه" ال تحلُّ لألول حتى تذوَق ع َسيـ 
ن َيََتَاَجَعا أي الزوج الثاني  َطلذَقَها

َ
فترجع المرأة إلى زوجها األول بعقد   فاََل ُجنَاَح َعلَيْهَِما أ

ِ َوتِلَْك ُحُدوُد  جديد  ن يُقِيَما ُحُدوَد اَّلله
َ
ِ يُبَيهُِنَها لَِقْوٍم َيْعلَُمونَ إِن َظنذا أ  . 110:البقرة اَّلله

وهي المرأة التي ي عَقد عليها ثم ت طّلق قبل أن تنتقل  :ـ طالق المرأة التي لم ُيدَخل بها
وبالتالي ال يحق .. فهذه ليست عليها عدة تعتد بها .. للبيت الزوجية مع زوجها، وقبل الدخول بها 

وحقها من مهرها المتفق عليه النصف، إال أن تعفو المرأة فتتنازل .. جديد  للرجل مراجعتها إال بعقدٍ 
عن حقها، أو يعفو الرجل الذي بيده عقدة النكاح؛ فيعطيها كامل المهر، متنازاًل لها عن النصف الذي 

                                                 
259

 .  2555: صحيح سنن ابن ماجه  
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يَا  :والذي يعفو منهما يكون السب اق إلى الخير، وهو األقرب للتقوى، كما قال تعالى.. يستحقه  
 
َ
وُهنذ َفَما لَُكْم أ ن َتَمسُّ

َ
ِيَن آَمنُوا إِذَا نََكْحتُُم الُْمْؤِمنَاِت ُثمذ َطلذْقتُُموُهنذ مِن َقبِْل أ َها اَّلذ يُّ

احاً ََجِيالً  وَنَها َفَمتهُِعوُهنذ َوَسهُِحوُهنذ َسَ ةٍ َتْعَتدُّ  . 5 :األحزاب َعلَيْهِنذ مِْن ِعدذ
وُهنذ َوقَْد فََرْضتُْم لَُهنذ فَرِيَضًة فَنِْصُف ِإَون َطلذْقتُ  :وقال تعالى ن َتَمسُّ

َ
ُموُهنذ مِن َقبِْل أ

ن َيْعُفونَ  هذا هو الواجب؛ نصف المهر   َما فَرَْضتُمْ 
َ
أي النساء أو المرأة فتتنازل عن   إاَلذ أ

ِي بَِيِدهِ ُعْقَدةُ انلهََِكحِ  نصف المهر الذي تستحقه  ْو َيْعُفَو اَّلذ
َ
وهو الزوج فيعفو عن حقه؛ فال   أ
قَْرُب لِلتذْقَوى يسترد النصف اآلخر من المهر 

َ
ن َتْعُفواْ أ

َ
َواَل  وهذا لمن سبق منهما للعفو   َوأ

 .  110:البقرةتَنَسُواْ الَْفْضَل بَيْنَُكْم إِنذ اَّللذ بَِما َتْعَملُوَن بَِصرٌي 

.. فى عنها زوجها من غير طالق وال دخول بها وهذه حالة تختلف عن حالة المرأة التي يتو 
 عن عبد اهلل بن مسعود فهذه لها الصداق كاماًل، ولها الميراث، وعليها العدة، كما في الحديث 

لها : فقال عبد اهلل: قال. أنه س ئل عن رجل تزّوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها
َجعيُّ . الصداق، ولها الميراث، وعليها العدة قضى  شهدت  رسوَل اهلل : فقال معقل بن سنان األش 

ٍق بمثل ذلك  [. 255]في ب ر وَع بنت  واش 

 ؟دَّةــــى الِعـــن ُتقَضــأي

المطلقة تقضي عدتها في بيت زوجها، ال يجوز إخراجها منه، كما يفعل كثير من العوام؛ 
ا لتقضي عدتها فيه، وهذا خطأ كبير لمجرد أن يتلفظ أحدهم بالطالق، يرسل امرأته إلى بيت أبيه

يتنافى مع غايات ومقاصد الع ّدة، والتي منها إعطاء فرصة أخيرة للزوج في أن ي راجع نفسه وقراره، 
ْحُصوا  :عَساه أن ي راجع زوجته، قال تعالى

َ
تِهِنذ َوأ َها انلذِبُّ إِذَا َطلذْقتُُم النهَِساء َفَطلهُِقوُهنذ لِعِدذ يُّ

َ
يَا أ

َ َربذُكْم اَل َُتْرُِجوُهنذ مِن ُبيُوتِهِنذ الْ  ةَ َواتذُقوا اَّللذ فال يجوز للرجل أن ي خرج امرأته من بيتها   عِدذ
؛ وال هي أيضًا تخرج من بيتها الحتمال أن يعود إليها زوجها فيراجعها َواَل َُيْرُْجنَ فترة العدة 

 ٍبَيهِنَة تنَِي بَِفاِحَشٍة مُّ
ْ
ن يَأ

َ
: كالنشوز والعصيان والتطاول الذي تستحيل معه المراجعة، وقيل   إاِلذ أ

 عمر ابن وعن :قال القرطبي في التفسير.. خروجها من بيتها في العدة ـ من تلقاء نفسها ـ بغير حق 
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 مبينة بفاحشة يأتين أن إال: اآلية وتقدير. العدة في بيتها من خروجها الفاحشة: والسدي أيضا
ـ أي  قال من وأما: قال ابن العربي...  عاصية كانت خرجت لو أي حق؛ بغير نبيوته من بخروجهن

 وال بيوتهن من تخرجوهن ال: الكالم وتقدير. صحيح فهو حق؛ بغير الخروج إنه: فسر الفاحشة ـ
 . هـ -ا تعدياً  يخرجن أن إال شرعاً  يخرجن

  َف ِ ِ َوَمن َيتََعدذ ُحُدوَد اَّللذ َ ُُيِْدُث َوتِلَْك ُحُدوُد اَّللذ َقْد َظلََم َنْفَسُه اَل تَْدرِي لََعلذ اَّللذ
ْمراً 

َ
أي لعل اهلل ي قدِّر أن يراجع الرجل امرأته، فتلتئم بمراجعته لها الحياة . 2:الطالقَبْعَد ذَلَِك أ

 . الزوجية من جديد

ها حتى تطه ر:" ومن حديث ابن عمر المتفق عليه ك  س  وهذا دليل ".  م ر ه  فلي راجعها، ثم لي م 
 . في وجوب بقاء المرأة في بيتها؛ بيت الزوجية طيلة فترة عدة الطالق

 ةــــوب النفقــــوج

ثم كما تجب لها السكنى، كذلك تجب لها النفقة، وهي ترث زوجها لو مات عنها في فترة 
الرجل من  وهذه النفقة هي بمثابة دين في رقبة.. العدة قبل انقضائها، وهذا باتفاق جميع أهل العلم 

ساعة بدئ الطالق إلى ساعة انقضاء العدة، ال يسقطها قضاء قاٍض، كما ال تسقط بالتقادم وطول 
 . الزمن

أما [. 250"] إنما النفقة والسُّكنى للمرأة، إذا كان لزوجها عليها الرجَعة  :" قال رسول اهلل 
كبرى، فليس عليها عدة المطلقة إن كان زوجها ليس له عليها رجعة؛ فطلقها ثالثاً، وبانت منه بينونة  

أن :" طالقًا رجعيًا، وبالتالي ليس لها عليه نفقة وال سكنى، كما في الحديث عن فاطمة بنت قيس
 [. 255"]نفقة وال سكنى  زوجها طلقها ثالثاً، فلم يجعل لها النبيُّ 

يا رسوَل : فقال فانطلق خالد بن الوليد في نفٍر من بني مخزوم إلى رسول  اهلل : وفي رواية
[. 255"]ليس لها نفقة، وال س كنى:" اهلل إن أبا عمرو بن حفص طّلق فاطمة ثالثاً، فهل لها نفقة؟ فقال
نفُِقوا َعلَيْهِنذ  :، كما قال تعالىإال إذا كانت حاماًل، فحينئٍذ تجب لها النفقة إلى أن تضع حملها

َ
فَأ

 . 5:الطالقَحَّتذ يََضْعَن َْحْلَُهنه 
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منهم ابن عباس وطائفة من السلف وجماعات  كثير من العلماء  قال: في التفسير قال ابن كثير
قالوا بدليل أن الرجعية  ،أنفق عليها حتى تضع حملها كانت حامالً   إنهذه في البائن : من الخلف

 . هـ -ا أو حائالً  حامالً  كانتتجب نفقتها سواء  

 ا؟ ــي بيتهــا فــدتهــة عــي املطلقــف تقضــكي

في المسألة كالم كثير؛ فمن أهل العلم ـ كالمالكية ـ َمن منع من الخلوة بها، وأن ال  قيل
يدخل عليها إال بإذنها، وال أن ينظر إلى شعرها، وأن ال يبيت معها في بيت، وينتقل عنها وغير ذلك 

راجعة والحق أن هذا القول ليس عليه دليل، وهو يتنافى مع الحكمة من اإلمساك، والترغيب بالم.. 
من غير .. ومن أهل العلم من ارتأى أن تبقى المرأة على عادتها من اللباس، والتزين .. واإلصالح 

إال أنه ال يبيت معها .. والرجل كذلك يبقى كعادته في الدخول والخروج والمبيت .. تكلف وال تهتك 
.. أن ي رجعها إلى ذمته  في غرفة واحدة، وال على فراش واحد وال يقربها بوطٍئ أو نحوه إال إذا شاء

َ  :ولعل هذا القول هو األقرب إلى الحق والصواب، والموافق لدالالت ومعنى قوله تعالى لََعلذ اَّللذ
ْمراً 

َ
ْسِكنُوُهنذ مِْن َحيُْث  :ومعنى قوله تعالى. 2:الطالق ُُيِْدُث َبْعَد ذَلَِك أ

َ
أ

 . أمر به النبي  الذي" اإلمساك " ولمعنى وغايات  .5:الطالقَسَكنتُم

 يستأذن فإنه تطليقة امرأته الرجل طلق إذا: المسيب بن سعيد قال :قال القرطبي في التفسير
 ،ستراً  بينهما فليجعال واحد بيت إال لهما يكن لم فإن والحلي، الثياب من شاءت ما وتلبس عليها،
 . هـ -ا والتنحنح بالتنخم دخل إذا ويشعرها قتادة، عن ونحوه دخل، إذا ويسلم

 ه؟ ـــرأتــل المــرجــة الــراجعــم مــف تتــكي

ِهِنذ ِِف ذَلَِك إِْن  :للزوج حق مراجعة امرأته إلى ذمته، لقوله تعالى َحقُّ بَِرده
َ
َوبُُعوتَلُُهنذ أ

ْ إِْصالَحاً  َراُدوا
َ
ويتم اإلرجاع بما ينكسر به الطالق ويلغيه، وال ينكسر الطالق . 115:البقرة أ

راجعتك أو أرجعتك إلى ذمتي كزوجة، أو عودي إلي كزوجة، : إال بتعبير صريح ي ضاده، كقوله الرجعي
أو بالوطئ والجماع . فقد تراجعت عن طالقي، ونحو ذلك من العبارات المتقاربة في المعنى والداللة

دت المرأة فإن حصل واحد من األمرين ـ قبل انقضاء العدة ـ انكسر الطالق، وتم ت المراجعة، وعا.. 
 . إلى زوجها، ليستأنفا معاً حياة زوجية من جديد
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س ئل عن الرجل ي طّلق وفي الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره، عن عمران بن ح صين، 
طل قت لغير سن ة، وراجعَت لغير : امرأته، ثم يقع بها، ولم ي شه د على طالقها، وال على رجعتها، فقال

كيف اعتبره "  م يقع بهاث" فتأمل قوله [. 250]وعلى رجعتها، وال تـَع د  سن ة، أشه د على طالقها، 
لم يقل أن مجرد الوقوع بها ال ي عد وال  حيث أن الصحابي عمران بن حصين .. بمثابة إرجاع لها 

 .   ي عتبر إرجاعاً لها إلى زوجها
ْ إِْصالَحاً  :وقوله تعالى َراُدوا

َ
ل مقيد ومشروط بإرادة ؛ شرط يفيد أن حق الرد للرج إِْن أ

أما إن أراد من .. اإلصالح؛ ومن اإلصالح أن ترجع إليه امرأته كزوجة يعرف لها حقوقها الشرعية 
فهذا ليس .. ويجعلها كالمعل قة؛ فال هي زوجة، وال هي م طل قة .. اإلرجاع األذى والضرر واإلعضال 

جته على هذه النية وهذا القصد؛ قصد اإلضرار وبالتالي ال يحق له أن ي رجع زو .. ممن أرادوا إصالحًا 
واإلعضال، ولو أرجعها على هذا القصد، وع ر ف عنه ذلك ال ي قبل منه، وط لَِّقت منه رغمًا عن أنفه، 

َْعتَُدواْ َوَمن َيْفَعْل ذَلَِك َفَقْد َظلََم َنْفَسهُ  :لقوله تعالى اراً تلذ . 112:البقرة َواَل ُتْمِسُكوُهنذ رِضَ
وُهنذ  :وله تعالىولق ْ بَِبْعِض َما  :ولقوله تعالى. 5:الطالق َواَل تَُضارُّ َواَل َتْعُضلُوُهنذ تِلَْذَهبُوا

 . 25:النساءآتَيْتُُموُهنذ 
ْ إِْصالَحاً  :قال ابن كثير في التفسير َراُدوا

َ
؛ أي زوجها الذي طلقها أحق بردها ما  إِْن أ

 . هـ -دها اإلصالح والخير ادامت في عدتها، إذا كان مراده بر 
َراُدواْ إِْصالَحاً  :وقال الشوكاني

َ
أي إصالح حاله معها، وحالها معه، : ؛ أي بالمراجعة إِْن أ

ْ  :فإن قصد اإلضرار بها فهي محرمة لقوله تعالى َْعتَُدوا اراً تلذ  . هـ -ا. َواَل ُتْمِسُكوُهنذ رِضَ
ْ إِْصالَح :وقال البغوي َراُدوا

َ
؛ أي إن أرادوا بالرجعة الصالح وحسن العشرة، ال  اً إِْن أ

 . هـ -اإلضرار كما كانوا يفعلونه في الجاهلية ا
ْ إِْصالَحاً  :وقال عبد الرحمن السعدي في التفسير َراُدوا

َ
؛ أي رغبة وإلفة ومودة،  إِْن أ

ن ي راجعوهن لقضاء ومفهوم اآلية أنهم إن لم يريدوا اإلصالح، فليسوا بأحق بردهّن؛ فال يحل لهم ا
 .المضرة لها، وتطويل العدة عليها

الجمهور على أنه يملك ذلك مع التحريم، : وهل يملك ذلك مع هذا القصد؟ فيه قوالن
 . هـ -والصحيح أنه إذا لم يرد اإلصالح ال يملك ذلك، كما هو ظاهر اآلية الكريمة ا
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ن ليس الغرض من اإلرجاع والصحيح ما رجحه وصححه الشيخ السعدي رحمه اهلل؛ أل: قلت
وال يتحقق منه المراد .. فهكذا إرجاع ال ت َحل به مشكلة .. مجرد اإلرجاع وعلى أي وصف كان 

الشرعي من اإلرجاع؛ وهو استئناف حياة زوجية جديدة صالحة، قائمة على الود واإللفة والخير، 
بل هو ي فاقم .. مرحلة اإلرجاع وخالية من المشاكل التي أوصلت الزوجين إلى مرحلة الطالق ومن ثم 

ال يرضى بهكذا إرجاع قائم على  واهلل .. ويزيدها تعقيدًا .. وي طيل من أمدها .. المشاكل وي كثرها 
يا عبادي :" وفي الحديث القدسي.. ثم هو مع ذلك ال يؤدي الغرض المرجو منه .. الضرر والظلم 

 . مسلم" اً فال تظالموا إني حر مت الظلَم على نفسي، وجعلته بينكم محرم

فهذا ال حق له في اإلرجاع؛ ألن .. إذا جحد الرجل طالقه، وأنه لم ي طّلق امرأته  :هــــ تنبي
ع من لم .. وهذا ي نكر أنه قد طّلق .. اإلرجاع يكون بعد طالق، وبعد االعتراف بالطالق  فكيف ي رج 

 !عليه أحكام اإلرجاع، الواردة أعالهوبالتالي ال ت جرى .. وال يعترف بأنه طل َق .. يطّلق 

 ةـــرجعــى الــلــالق، وعـــى الطــلـاد عــهـاإلش

يجب اإلشهاد على الطالق، وعلى الرجعة بشاهدي َعدٍل، ألالّ يجحد الرجل طالقه إذا طلق، 
فتضيع بذلك .. أو إذا بلغت عدد طلقاته ثالث طلقات، أو يجحد إرجاعه لزوجته في حال أرجعها 

وق، ويختلط النسل، وبخاصة أننا في الزمان الذي ف ق دت فيه األمانة ومنذ أمٍد بعيد، كما قال الحق
ْمِسُكوُهنذ بَِمْعُروٍف  :تعالى

َ
َجلَُهنذ فَأ

َ
ْشهُِدوا َذَوْي َعْدٍل  فَإَِذا بَلَْغَن أ

َ
ْو فَارِقُوُهنذ بَِمْعُروٍف َوأ

َ
أ

ِنُكمْ   . واإلرجاع أي على الطالق أو اإلمساك. 1:الطالق مه
وقد تقدم معنا حديث عمران بن ح صين، عندما س ئل عن الرجل ي طّلق امرأته، ثم يقع بها، 

طل قت لغير سن ة، وراجعَت لغير سن ة، أشه د على : ولم ي شه د على طالقها، وال على رجعتها، فقال
 [. 252]طالقها، وعلى رجعتها، وال تـَع د  

 من شيء يلزمه ال فإنه العدة في راجع من وكل: مهلبال قال: قال القرطبي في التفسير
فَإَِذا بَلَْغَن  :تعالى لقوله العلماء، من إجماع وهذا فقط، المراجعة على اإلشهاد غير النكاح أحكام

ِنُكم ْشِهُدوا ذََوْي َعْدٍل مه
َ
ْو فَارِقُوُهنذ بَِمْعُروٍف َوأ

َ
ْمِسُكوُهنذ بَِمْعُروٍف أ

َ
َجلَُهنذ فَأ

َ
فقال . ْ أ

 . هـ -ا إسحاق قال وبه يشهد، حتى الوطء تمنعه أن للمرأة وينبغي: مالك
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ههنا ذهب الشافعي في أحد قوليه إلى وجوب اإلشهاد في الرجعة كما  ومن: وقال ابن كثير
إن الرجعة ال : وقد قال بهذا طائفة من العلماء ومن قال بهذا يقول، النكاح ابتداءيجب عنده في 

 . هـ -ا ليقع اإلشهاد عليهابالقول  إالتصح 

 

 ـــالقي الطــض فــويــة والتفــالــوكـال

يجوز للرجل أن يكل أمر طالقه إلى غيره، كما يجوز له أن يخير زوجته ويجعل خيار الطالق 
ْزَواِجَك إِن ُكنُُتذ تُرِدَْن اْْلَيَا :بيدها إن شاءته، كما قال تعالى

َ
ِ َها انلذِبُّ قُل ْله يُّ

َ
نْيَا يَا أ ةَ الُّ

احاً ََجِياًل  َسهِْحُكنذ َسَ
ُ
َمتهِْعُكنذ َوأ

ُ
اَر  .َوزِينَتََها َفتََعالنَْيَ أ َ َورَُسوََلُ َوالذ ِإَون ُكنُُتذ تُرِدَْن اَّللذ

ْجراً َعِظيماً 
َ
َعدذ لِلُْمْحِسنَاِت مِنُكنذ أ

َ
َ أ ل وجع فخيرهن النبي . 15:األحزاب اآْلِخَرةَ فَإِنذ اَّللذ

. بل أريد  اهلل، ورسوَله، والدار اآلخرة:" ، وقالت عائشة رضي اهلل عنهااألمر إليهن، فاخترَن النبي  
 . فكلهّن اخترن اهلل ورسوَله، والدار اآلخرة. البخاري" مثل ما فعلت  ثم فعل أزواج النبي : قالت

 . مسلم"  ه  طالقاً فاخترناه ، فلم يعد   خيـ َرنا رسول  اهلل :" وقالت رضي اهلل عنها
وقد س ئل أبو هريرة، وابن عباس، وعمرو : 1/225قال محمد صديق خان في الروضة الندية 

بن العاص عن رجٍل جعل أمر امرأته بيد أبيه فأجازوا طالقه، كما أخرجه أبو بكر البرقاني في كتابه 
 . هـ -المخّرج على الصحيحين ا

 دةــــاء العــال انتهــيف ح

هت العدة من غير مراجعة انتهت العالقة الزوجية بين الزوجين، وفـ رِّق بينهما، إذا انت
ال يحل أحدهما وال يتوارثان، و واحتجبت المرأة عن الرجل كليًا، وأصبح كل منهما أجنبيًا على اآلخر، 

ء َفبَلَْغَن ِإَوَذا َطلذْقتُُم النذَسا :لآلخر إال بعقد جديد مستوفي الشروط واألركان، كما قال تعالى
َجلَُهنذ 

َ
ْمِسُكوُهنذ بَِمْعُروٍف  أي اقتربن من إنهاء عدتهّن  أ

َ
فراجعوهن وعاشروهن بمعروف   فَأ

ْو َسهُِحوُهنذ بَِمْعُروٍف  من غير إضرار 
َ
؛ أي اتركوهّن بانقضاء نهاية العدة، من غير أذى وال  أ

ضله، إذ لم يعد لكم عليهن ـ بعد انقضاء العدة ضرر، وال فجور في خصام، ليغني اهلل كاًل من سعته وف
ْ َوَمن َيْفَعْل َذلَِك َفَقْد  :ـ سلطانًا وال حقًا، لذلك قال بعد ذلك َْعتَُدوا اراً تلذ َواَل ُتْمِسُكوُهنذ رِضَ

 . 112:البقرةَُظلََم َنْفَسه
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ة طالقًا له إذا طلق أحدهم المرأ، للرجال  أمر من اهلل هذا: قال ابن كثير في التفسير
 ،ولم يبق منها إال مقدار ما يمكنه فيه رجعتها ا،يحسن في أمرها إذا انقضت عدته أن ،عليها فيه رجعة

 عشرتهاوينوي  ،وهو أن يشهد على رجعتها أي يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروفٍ  ؛أن يمسكها فإما
من غير  أحسنبالتي هي  أي يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله ؛أو يسرحها ،بالمعروف

 . هـ -ا وال مخاصمة وال تقابح شقاقٍ 

 ـــةع املطّلقــمتتي

يجب أن ت مت ع المرأة المطلقة بماٍل غير المهر المستحق، جبرًا لخاطرها، وعونًا لها على 
اً لََعَ  :مرحلة ما بعد الطالق، كما قال تعالى َولِلُْمَطلذَقاِت َمتَاٌع بِالَْمْعُروِف َحقه

 ْ  .أي فرضاً واجباً على المؤمنين. 2 1:البقرةُمتذقنِيَ ال
َمَتااعً بِالَْمْعُروِف  :عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما نزل قوله تعالى قال: قال ابن كثير

اً لََعَ الُْمْحِسننَِي  فأنزل اهلل هذه ، وإن شئت لم أفعل، إن شئت أحسنت ففعلت: قال رجل ،َحقه
اً لََعَ الُْمتذقِنيَ َولِلُْمَطلذ االَية  من ذهب من  استدل بهذه االَية وقد.  َقاِت َمتَاٌع بِالَْمْعُروِف َحقه

 ،أو مطلقة قبل المسيس، أو مفروضًا لها، مفوضةإلى وجوب المتعة لكل مطلقة سواء كانت  العلماء
، السلف وغيره من ،وإليه ذهب سعيد بن جبير، اهلل رحمهأو مدخواًل بها وهو قول عن الشافعي 

 . هـ-اواختاره ابن جرير 
المتعة فرض على كل م طلِّق واحدة أو اثنتين أو ثالثاً، أو : 20/1قال ابن حزم في المحلى 

آخر ثالث، وطئها أو لم يطأها، فَرض لها صداقها أو لم يفرض لها شيئاً، أن يمتعها، وكذلك المفتدية 
 . هـ -أيضاً، ويجبره الحاكم على ذلك، أحب  أم كره ا

 كم قدر هذا المبلغ أو المال الذي ت مت ع به المرأة المطّلقة؟ : فإن قيل
لم تحدده الشريعة، وإنما تركته بحسب قدرة واستطاعة الرجل؛ إن كان غنيًا زاد بما : أقول

قََدُرهُ  َوَمتهُِعوُهنذ لََعَ الُْموِسعِ  :يتناسب مع غناه، وإن كان فقيرًا مت ع على قدر طاقته، كما قال تعالى
اً لََعَ الُْمْحِسننِيَ َولََعَ الُْمْقَِتِ قَدَ   . 115:البقرة ُرهُ َمتَااعً بِالَْمْعُروِف َحقه

إذ ترى " .. نفقة المتعة " وما أقل الرجال في زماننا الذين يلتزمون بهذا الواجب : قلت
ن كل نفقة تفرضها عليه أحدهم ـ شحاً، وحبًا من عند نفسه بالتشفي واالنتقام من مطلقته ـ يتهرب م
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وأنا .. الشريعة تحكم لي بكذا وكذا : قال.. الشريعة، وهو إذا نظر إلى ما توجب له الشريعة من حق 
.. نأى وأعرض .. وإذا نظر إلى ما توجب عليه الشريعة من حق لمطلقته .. أريد حكم الشريعة 

ء ال يحسبن  أنفسهم على خير، قال وكأنه غير معني من الخطاب الشرعي، وهؤال.. وتهر ب .. وَخَنس 
نُفِسهِْم َحرَجاً  :تعالى

َ
ُِموَك فِيَما َشَجَر بَيْنَُهْم ُثمذ اَل ََيُِدواْ ِِف أ َ ُُيَكه فَاَل َوَربهَِك اَل يُْؤمِنُوَن َحَّتذ

ا قََضيَْت َويَُسلهُِمواْ تَْسلِيماً  ِمذ  . 59:النساء مه

 مـــــريـــالتح

" كما هو دارج عند العوام : أو أن يقول. أنت  علي  حرامٌ : المرأته وصيغته أن يقول الرجل
 . فهذا ليس بطالق، وإنما هو يمين، كفارته كفارة يمن" تحَرمين علّي 

ُ  :قال تعالى ْزَواِجَك َواَّللذ
َ
ُ لََك تَبَْتِِغ َمرَْضاَت أ َحلذ اَّللذ

َ
ُِم َما أ َها انلذِبُّ لَِم ُُتَره يُّ

َ
يَا أ

ُ َمْواَلُكْم وَُهَو الَْعلِيُم اْْلَِكيمُ  .رذِحيٌم َغُفوٌر  ْيَمانُِكْم َواَّللذ
َ
ُ لَُكْم َُتِلذَة أ  قَْد فََرَض اَّللذ

 .فعد  التحريم يميناً كفارته كفارة يمين. 1-2:التحريم

َن لََقْد َكَ  :إذا حر م الرجل  عليه امرأَته  فهي يميٌن ي كفِّرها، وقال:" وعن ابن عباس، قال
ْسَوةٌ َحَسَنٌة 

ُ
ِ أ  . مسلم. 12:األحزابلَُكْم ِِف رَُسوِل اَّللذ

إذا حر َم امرأتَه  ليس : عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يقول: وفي رواية عند البخاري
ْسَوةٌ َحَسَنةٌ  :بشيٍء، وقال

ُ
ِ أ   أي كما أن النبي . 12:األحزاب لََقْد ََكَن لَُكْم ِِف رَُسوِل اَّللذ

 .فأنتم لكم فيه أسوة حسنة.. كف َر عن تحريمه بكّفارة يمين 

 ؟..فما هي كف ارة اليمين : فإن قيل

إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم : كفارة اليمين بالتسلسل: أقول
يْ  :يجد فصيام ثالثة أيام، كما قال تعالى

َ
َمانُِكْم َولَِكن اَل يَُؤاِخُذُكُم اَّللُّ بِاللذْغوِ ِِف أ

وَْسِط َما ُتْطعُِموَن 
َ
ةِ َمَساكنَِي مِْن أ اَرتُُه إِْطَعاُم َعَْشَ ْيَماَن فََكفذ

َ
دتُُّم اْل يَُؤاِخُذُكم بَِما َعقذ

اَرةُ  يذاٍم ذَلَِك َكفذ
َ
ْو َُتْرِيُر رََقبٍَة َفَمن لذْم ََيِْد فَِصيَاُم ثاََلثَةِ أ

َ
ْو كِْسَوُتُهْم أ

َ
ْهلِيُكْم أ

َ
ْيَمانُِكْم  أ

َ
أ

 . 55:المائدة إِذَا َحلَْفتُمْ 
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 الءــــــــــاإلي

فهذا إن وّقت .. نوع من الهجر؛ وصفته أن يحلف الرجل أن ال يقترب من زوجته بنكاح 
فإن زاد على أربعة .. هجره واعتزاله بأربعة أشهر فما دون اعتَزل حتى ينقضي التوقيت الذي وقّته 

أو .. يمينه ـ وخ ّير بين أن يعود إلى زوجته، ليعاشرها معاشرة األزواج لنسائهم أشهر م ن َع ـ وكف ر عن 
ْشُهٍر فَإِْن  :ي طلِّق، وليس له خيار ثالث، كما قال تعالى

َ
ْربََعةِ أ

َ
هَِسآئِهِْم تََربُُّص أ ِيَن يُْؤلُوَن مِن ن لهَِّلذ

اَلَق فَإِنذ اَّللذ َسِميٌع َعلِيٌم ِإَوْن َعَزُمواْ ا .فَآُؤوا فَإِنذ اَّللذ َغُفوٌر رذِحيٌم  . 110-115:البقرةلطذ
 .إما أن يفيء، وإما أن يعزم الطالق: فهو ـ بعد أربعة أشهر ـ بين خيارين
أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء  علىإن زادت المدة : قال ابن كثير في التفسير

 -ا وهذا لئال يضر بها ،طلق فيجبره الحاكم على هذاأن ي وإما، أي يجامع؛ أربعة أشهر إما أن يفيء
 .  هـ

ال يحلُّ : أخرج البخاري في صحيحه، أن ابن عمر كان يقول في اإليالء الذي سم ى اهلل
ك بالمعروف أو يعز م الطالق كما أمَر اهلل عز  وَجل  .ألحٍد بعَد األجل إال أن ي م س 

مضت أربعة  أشهٍر ي وَقف  حتى ي طلِّق، وال يقع عليه إذا : وفي رواية عنه ـ عند البخاري كذلك ـ
وي ذَكر ذلك عن عثمان، وعلي، وأبي الدرداء، وعائشة، واثني عشَر : قال البخاري. الطالق حتى ي طّلق

 . رجاًل من أصحاب  النبيِّ 
أين هؤالء الرجال الذين يهجرون نساءهم ألكثر من أربعة أشهر ـ بل ربما يمتد هجرهم : قلت

مستغلين ما لهم من حقٍّ استغالاًل خاطئاً، وما .. سنة وأكثر ـ من هذه التعاليم الشرعية العظيمة ل
وال هم ي طّلقون ويسرحون بمعروف .. أكثرهم في زماننا ولألسف؛ فال هم ي عاشرون نساءهم بمعروف 

قة؛ فال هي ت حَسب  ال إلى هؤالء وال إلى هؤالء؛ فيذرونها كالمعلّ .. وإنما يقفون بين المنزلتين .. 
عسى اهلل تعالى أن .. وال هي ت حَسب كمطلقة لتنظر في نفسها .. فتعيش حياة المتزوجات .. كزوجة 

لها.. يغنيها من فضله   ! وبما هو خير لها من ظالمها ومعض 
 ؟..فإن عزم على الهجر من غير يمين : فإن قيل

يهجر بيمين يكّفر عن يمينه إن  سوى أن الذي.. ال يختلف حكمه عمن يهجر بيمين : أقول
وعلى النظر في مصلحة المرأة ومدى حصول .. فمناط الحكم على الهجر ومدته .. لم يوفِّ به 

 . وليس على اليمين، واهلل تعالى أعلم.. الضرر عليها من جراء الهجر 
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 ارـــــــالظِّه

ر ال يجوز اإلقدام عليه،  ، وهذا خطأ كبي!أنت  علي  كظهر أمي: صفته أن يقول الرجل المرأته
كفارته عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع في طعم ستين مسكينًا، 

هَِسائِهِْم ُثمذ  :وذلك قبل أن يعود في قارب زوجته بجماع، كما قال تعالى ِيَن ُيَظاهُِروَن ِمن ن َواَّلذ
ُ بَِما َتْعَملُوَن َيُعوُدوَن لَِما قَالُوا َفَتْحرِيُر رَقَ  ا ذَلُِكْم تُوَعُظوَن بِهِ َواَّللذ ن َيتََماسذ

َ
ِن َقبِْل أ بٍَة مه

ا َفَمن لذْم يَْسَتِطْع فَإِْطَعاُم  *َخبرٌِي  ن َيتََماسذ
َ
َفَمن لذْم ََيِْد فَِصيَاُم َشْهَريِْن ُمتَتَابَِعنْيِ مِن َقبِْل أ

 ِ ِْلمٌ ِستهنَِي مِْسِكيناً َذلَِك تِلُْؤِمُنوا ب
َ
ِ َولِلََْكفِرِيَن َعَذاٌب أ ِ َورَُسوَِلِ َوتِلَْك ُحُدوُد اَّللذ  اَّللذ

 .  -1:المجادلة
أنه جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي بن صخر األنصاري  انسلم عنوفي الحديث 

 فقال رسول  . فذكر ذلك له فأتى رسوَل اهلل . رمضان، فلما مضى نصٌف من رمضان وقع عليها ليالً 
أطعم  :"ال أستطيع، قال: الق، "م َتتابَعين  م شهرينفص   :"قالال أجدها،  :قال، " رقبةً  قأعت   :" اهلل 
أعط ه ذلك الَعَرق ـ وهو مكتٌل : لفروة بن عمرو فقال رسول  اهلل . ال أجد: الق، " ن مسكيناً يَ ستـِّ 

 [.251"] يأخذ خمسة عشر صاعاً أو ستة عشر صاعاً ـ إطعاَم ستيَن مسكيناً 
 
هو الحالة الثانية ـ غير الطالق ـ التي بها تنتهي الحياة الزوجية بين الزوجين، : ُعـــالخْل -2

َدت مبرراته الشرعية، وخشيت على نفسها الفتنة في دينها، وعدم  وهو حق خالص للمرأة، إذا و ج 
ينئٍذ أن تخلع زوجها فلها ح.. قدرتها على القيام بالحقوق الزوجية، وبما يتعين عليها نحو زوجها 

 . وتفدي نفسها منه ببعض المهر الذي أخذته منه، أو بكله من دون أن تزيد عليه
فإن أبى الزوج، وحصل الشقاق والخالف بين .. واألصل في المخالعة أن تتم برضا الزوجين 

رجل وبخاصة إن ظهرت من ال.. الزوجين، واشتدت مبررات المخالعة، ودعت الضرورة والحاجة إليه 
خلعها .. وأنه ال يمكن أن ي مسكها بمعروف .. قرائن تدل على رغبته في إعضال المرأة واإلضرار بها 

وإليك تفصيله .. هذا إيجاز .. القضاء اإلسالمي منه رغماً عنه، سواء وافق على المخالعة أم لم يوافق 
 : بأدلته

                                                 
251

 . 505: صحيح سنن الترمذي  
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ن  :قال تعالى: ـ الدليل على جواز المخالعة عند حصول دواعيه
َ
َواَل َُيِلُّ لَُكْم أ

ا آتَيْتُُموُهنذ َشيْئاً  ُخُذواْ مِمذ
ْ
ِ  أي من المهر   تَأ الذ يُقِيَما ُحُدوَد اَّلله

َ
ن َُيَافَا أ

َ
فال يقوم كل   إاِلذ أ

ِ فاََل ُجنَاحَ  منهما ما لآلخر عليه من حقوق شرعها اهلل تعالى  الذ يُقِيَما ُحُدوَد اَّلله
َ
 فَإِْن ِخْفتُْم أ

ِ من مال المهر   َعلَيْهَِما فِيَما اْفَتَدْت بِهِ  ِ فاََل َتْعتَُدوَها َوَمن َيَتَعدذ ُحُدوَد اَّلله تِلَْك ُحُدوُد اَّلله
الُِموَن  ْولَئَِك ُهُم الظذ

ُ
 .115:البقرةفَأ

ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ، إذا تشاقق الزوجان وأما: قال ابن كثير في التفسير
وال حرج عليه  ،وال حرج عليها في بذلها له، أن تفتدي منه بما أعطاها فلها، تقدر على معاشرتهولم 

 . هـ -ا منها ذلكفي قبول 
لقه أو نقص بأن كرهت الزوجة زوجها لخلقه أو خ   ؛المخالعة بالمعروف وهي: وقال السعدي

 . هـ -ا تطيع اهلل فيه الوخافت أن ، دينه
ْهلَِها إِن ِإَوْن ِخفْ  :وقال تعالى

َ
ِْن أ ْهلِهِ وََحَكماً مه

َ
ِْن أ تُْم ِشَقاَق بَيْنِِهَما فَابَْعثُواْ َحَكماً مه

ِِق اَّللُّ بَيَْنُهَما إِنذ اَّللذ ََكَن َعلِيماً َخبرِياً  وقد تقدم معنا أن . 19:النساء يُرِيَدا إِْصالَحاً يُوَفه
وأن يقدرا .. يفرقا بينهما بطالق، أو بمخالعة الحكمين من صالحيتهما أن يجمعا بين الزوجين، أو أن 

هل .. وبالتالي تقدير كم تفتدي نفسها منه .. حجم مسؤولية المرأة ودورها في حصول الّشقاق 
 . وذلك بحسب ما يظهر ويرجح لهما.. بكامل مهرها أم ببعضه 

 ".وأجاز عمر الخلع دوَن السلطان :" قال البخاري في صحيحه
يا رسوَل اهلل، ثابت  بن  قيٍس ما : فقالت رأَة ثابت بن قيٍس أتت النبي  اموفي الحديث، أن 

إال أني أخاف  الكفَر ـ فقال : ـ وفي رواية أعتب عليه في خ ل ٍق وال دين، ولكني أكره الكفَر في اإلسالم
بل الحديقَة، اق:" نعم، قال رسول  اهلل : ـ وهو مهرها ـ قالت" أتردين عليه حديقَته  ؟:" رسول  اهلل 

 . البخاري" وطلقها تطليقًة 
يا رسوَل اهلل، إني ال أعتب  على ثابت في ديٍن وال خ ل ق، ولكني ال : فقالت:" وفي رواية

 . البخاري" أ طيق ه  
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ولكني أكره الكفر في اإلسالم، ال أطيقه بغضًا، فقال لها : فقالت:" وفي رواية عن ابن ماجة
". أن يأخذ منها حديقته، وال يزداد  نعم، فأمره رسول  اهلل : قَته ؟ قالتأَتردِّين عليه حدي: النبي 

 [.  251"] الحديقة" أي أن ال يزداد فيأخذ منها أكثر مما أعطاها إياه كمهر وهو 
؛ أي ال أطيق  العيش معه بغضًا له، وأنا أخشى بسبب ذلك أن ال " ال أطيقه بغضاً : وقولها

 .وأنا أكره الكفر بعد أن هداني اهلل إلى اإلسالم.. ذلك في الكفر  فأقع بسبب.. أقوم بحقوقه علي 
أن  ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسَر يَدها، فأتى أخوها : وفي رواية عند النسائي

خ ذ الذي لها عليك وخّل " :إلى ثابت، فقال ، فأرسَل رسول  اهلل يشتكيه إلى رسول  اهلل 
 [.  25"]ا رسول  اهلل أن تتربَص حيضًة واحدًة، فتلحق بأهلها نعم، فأمره: ، قال"سبيلها

 يا رسوَل اهلل، كل ما أعطاني عندي، فقال النبي : قالت:" وفي رواية عند مالك في الموطأ
 ". خذ منها، فأخذ، وجلست في أهلها: لثابت

لي  من اختلعت  من زوجي، ثم جئت  عثمان، فسألته، ماذا ع: وعن ر بَيع بنت مَعوِّذ قالت
، إال أن تكوني حديثة عهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضًة، قال: العّدة؟ قال وأنا متبع : ال ع د ة عليك 

في مريم المَغل ي ة كانت تحت ثابت بن قيس بن شم اس، فاختَـَلَعت   في ذلك قضاء رسول  اهلل 
 [. 259]منه

 : ـ ُيستفاد مما تقدم التالي

 ، بدليل أن النبي شترط فيه رضا وموافقة الزوجأن الخلع حق للمرأة، ال ُي -2
 . خلع امرأة ثابت بن قيس من دون أن يستأذن زوجها

من مبررات الخلع بغض المرأة لزوجها البغض الذي تخشى معه عدم  -1

ولكني أكره الكفر في اإلسالم، ال أطيقه بغضاً :" ، بدليل قولهاالقدرة على الوفاء بحقوقه عليها
 ". أطيقه ولكني ال... 

كذلك لو تعّرضت من قبل زوجها للمعاملة العنيفة؛ فكسر شيئًا من أعضائها، أو قام بتشويه 
 ".  ضرب امرأته فكسَر يَدها:" فلها الحق حينئٍذ أن تخلع زوجها، بدليل قوله.. شيء من جسدها 

                                                 
 .2501: صحيح سنن ابن ماجه 251
 . 1101: صحيح سنن النسائي  25

259
 .1101: صحيح سنن النسائي  



                    "مســائـل وأحكــام" الـزواج والطــالق فـي اإلســـالم

 

 

105 

 ال يجوز للرجل عند االفتداء أن يأخذ من المرأة أكثر مما أعطاها إياه كمهر، - 
 ".  خ ذ الذي لها عليك وخّل سبيلها:" وقوله"  وال يزداد:" بدليل قوله 

ال :" ذكر عبد الرزاق بسنده، عن علي بن أبي طالب :  9/25قال ابن القيم في الز اد 
إن : ال يحلُّ أن يأخَذ منها أكثر مما أعطاها، وقال عطاء: وقال طاووس". يأخذ  منها أكثر مما أعطاها 

ال يحل له أن يأخذ منها أكثر مما : وقال الزهري. لى صداقها فالزيادة مردودة إليهاأخذ زيادة ع
: وقال األوزاعي. إن أخذ منها أكثر مما أعطاها لم ي َسرِّح بإحسان: وقال ميمون بن مهران. أعطاها

 .   هـ -كانت القضاة  ال ت جيز أن يأخذ منها شيئاً إال ما ساق إليها ا
والمغاالت .. والظلم .. فحينئٍذ ي فتح باب لالبتزاز واالستغالل .. لزيادة ثم لو ف تح الباب ل

وبخاصة أننا نعيش في .. بما تعجز المرأة معه عن افتداء نفسها .. ال يمكن غلقه .. في االفتداء 
 !وساد فيه الظلم والطمع، وحب االستغناء بالحرام.. زمن ف قدت فيه األمانة 

حيضة واحدة إن كانت ممن يحضن، أو شهرًا واحدًا  عدَّة المرأة المختلعة - 

فأمرها رسول  اهلل أن تتربَص :" ، بدليل، قولهتستبرئ فيه رحمها.. إن كانت ممن ال يحضن 
 ". حيضًة واحدةً 

فليس عليها أن .. ثم بعد ذلك وقعت المخالعة .. فإن كانت مفارقة له ولسكنه منذ أشهر 
فدل أن ".  تكوني حديثة عهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضةً إال أن :" تعتد بشيء، بدليل قوله

االعتداد بحيضة أو بشهر لمن تكون حديثة عهد بزوجها وفراشه، لتستبرئ رحمها وتعلم هل هي 
فهي ليست .. حامل أم ال، أما إن كانت مفارقة له ولسكنه وفراشه منذ أشهر أو أكثر من شهر 

 .  بحاجة لهذا االستبراء، وال هي مضطرة له
ألنه ليس له ..  ليس للمختلعة في عدتها حيضة أو شهرًا نفقة على زوجها - 

إال إذا كانت حاماًل، فحينئٍذ يجب عليه أن ينفق عليها إلى أن .. عليها عدة يستطيع أن ي راجعها فيها 
نفُِقوا َعلَيْهِنذ َحَّتذ يَضَ  :تضع حملها من أجل الجنين؛ ألنه ولده، كما قال تعالى

َ
ْعَن فَأ

 .5:الطالقَْحْلَُهنذ 
؛ يجوز الخلع في أي وقت من األوقات؛ سواء كانت المرأة في طهر أم حائضًا -6
ثم تحري .. خالع امرأة ثابت بن قيس من دون أن يلزمها تحري الطهر بعد الحيض  ألن النبي 

س عليها عدة والمختلعة لي.. واحتمال الرجعة .. الطهر في الطالق يكون من أجل احتساب العدة 
 .تعتدها كالمطلقة
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، وال ي حسب من عدد الطلقات إال إذا أضاف الرجل من عند نفسه الخلع ليس طالقًا -7
فحينئٍذ ت حَسب عليه طلقة واحدة، بدليل .. طلقة، أو ألزمه الحاكم بأن ي سّرح وي طلق طلقة واحدة 

 ". اقبل الحديقَة، وطلقها تطليقًة :" قوله
فحينئٍذ تتم المخالعة، وال .. ع من غير طالق أو من دون أن يعطيها الطالق أما إن سر ح وخال

وكذلك . ، ولم يذكر طالقاً " خذ منها:" ت حسب طلقة، ويكون الخلع فسخًا وليس طالقاً، بدليل قوله
 .  ، فلم يذكر طالقاً " خ ذ الذي لها عليك وخّل سبيلها:" قوله

تَاِن فَإِْمَساٌك  :، قوله تعالىومما ي ستدل به على أن الخلع ليس طالقاً  اَلُق َمرذ الطذ
ن َُيَافَ 

َ
ا آتَيُْتُموُهنذ َشيْئاً إاِلذ أ ُخُذواْ مِمذ

ْ
ن تَأ

َ
ْو تَْْسِيٌح بِإِْحَساٍن َواَل َُيِلُّ لَُكْم أ

َ
الذ بَِمْعُروٍف أ

َ
ا أ

ِ فَ  الذ يُقِيَما ُحُدوَد اَّلله
َ
ِ فَإِْن ِخْفتُْم أ اَل ُجنَاَح َعلَيْهَِما فِيَما اْفَتَدْت بِهِ تِلَْك يُقِيَما ُحُدوَد اَّلله

 ِ ِ فاََل َتْعتَُدوَها َوَمن َيتََعدذ ُحُدوَد اَّلله الُِمونَ ُحُدوُد اَّلله ْولَئَِك ُهُم الظذ
ُ
بعد   فَإِن َطلذَقَها  * فَأ

َ تَنِكَح َزوْجاً غَ  :االفتداء، طلقة ثالثة رْيَهُ فَإِن َطلذَقَها فاََل ُجنَاَح فاََل َُتِلُّ ََلُ مِن َبْعُد َحَّتذ
ِ يُبَيهُِنَها لَِقْوٍم  ِ َوتِلَْك ُحُدوُد اَّلله ن يُقِيَما ُحُدوَد اَّلله

َ
ن َيََتَاَجَعا إِن َظنذا أ

َ
َعلَيْهَِما أ

 . 110-115:البقرةَيْعلَُمونَ 
وليست .. لو كان االفتداء طالقًا لكانت الطلقة التي بعده هي طلقة رابعة : قال أهل العلم

وهذا ال يجوز المآل إلى القول به لمخالفته للنص المحكم الدال على أن الطالق الذي به .. ثالثة 
تبين المرأة من زوجها بينونة كبرى، والذي به ال تحل له ثانية إال بعد أن تنكح زوجًا غيره هي الطلقة 

 .عالى أعلممما دل أن االفتداء في االختالع ليس طالقاً، واهلل ت.. الثالثة 
؛ ألنه ليس للرجل إن تمت المخالعة ُيفرَّق بين الزوجين مباشرة في السَّكن -8

 ".وجلست في أهلها :" وقوله" لها فتلحق بأه:" عليها عدة يستطيع أن يراجعها فيها، وبدليل قوله

 الــــرجـــض الـــال بعـــاحتي

لكنه ما إن يـَع َلم ـ أو يـ َعل م ـ شيئًا .. ا من الرجال من َيكَره زوجته، وي ريد طالقها والخالص منه
عن الخلع وقوانينه، وأن من قوانينه أن تفتدي المرأة نفسها منه بتنازلها عن مهرها المقدم منه 

وانتهج معها سياسة التضييق .. توق ف عن طالقها .. والمؤّجل، أو بإعادة ما أعطاها إياه أو بعضه 
ومن ثم  ت لَزم بأن ت عيد له ما أخذت .. حتى تقوم هي بطلب خلعه . .واإلعضال .. واألذى واإلضرار 

وما يأخذه .. وهذا ظلم عظيم ال يجوز .. أو تتنازل له عن مهرها المقدم والمؤج ل .. منه كمهر 
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فهو سحت وبهتان وحرام، ال ي باَرك له فيه، .. ومن هذا الوجه .. الرجل من امرأته عن هذا الطريق 
ْ مِنُْه  :قال تعالى ُخُذوا

ْ
ََكَن َزْوٍج َوآتَيْتُْم إِْحَداُهنذ قِنَطاراً فاََل تَأ َردتُُّم اْستِبَْداَل َزْوٍج مذ

َ
ِإَوْن أ

بِيناً  ُخُذونَُه ُبْهتَاناً ِإَوثْماً مُّ
ْ
تَأ

َ
َخْذَن  .َشيْئاً أ

َ
فََْض َبْعُضُكْم إََِل َبْعٍض َوأ

َ
ُخُذونَُه َوقَْد أ

ْ
َوَكيَْف تَأ

ِيثَ  ْ  :وقال تعالى. 12-10:النساء اقاً َغلِيظاً ِمنُكم مه َْعَتُدوا اراً تلذ ؛ ومن  َواَل ُتْمِسُكوُهنذ رِضَ
 َوَمن َيْفَعْل ذَلَِك َفَقْد َظلََم َنْفَسهُ  العدوان عليهن استرداد ما أخذن من رجالهن كمهر 

ولقوله تعالى. 112:البقرة:  وُهنذ َواَل َتْعُضلُوُهنذ  :الىولقوله تع. 5:الطالق َواَل تَُضارُّ
ْ بِبَْعِض َما آتَيْتُُموُهنذ  ا  :وقال تعالى. 25:النساء تِلَْذَهبُوا ْ مِمذ ُخُذوا

ْ
ن تَأ

َ
َواَل َُيِلُّ لَُكْم أ

 . 115:البقرة آتَيْتُُموُهنذ َشيْئاً 
فإن ع ر ف عن الرجل هذا الخلق الدنيء، وهذا القصد الخبيث، وأنه يمسك زوجته ضراراً 

وعلى القاضي أو .. ط لِّقت منه زوجته من دون أن تدفع له قرشاً واحداً .. لتتنازل له عن مهرها وحقها 
أن يتنبها لهذا المعنى، وهذا األمر؛ وبخاصة في هذا .. الحكمين الَذين يتدخالن للفصل بين الزوجين 

ال .. كثير من الناس   الزمان الذي أصبح المال وتحصيله غاية عظمى ترخص في سبيلها الغايات عند
 !  يأبه صاحبه من أي وجه اكتسبه

إال أنه ال يجوز لها أن .. وإن كان الخلع حقًا للمرأة كما تقدم  :ـ االختالع من غير سبب
[. 255"] المختلعات هن  المنافقات:" تلجأ إليه من غير ضرورة أو سبٍب شرعي يقتضيه، لقوله 

؛ أي التي تنتزع " المنتزعات" وقوله [. 250"] ات هن  المنافقاتإن  المختلعات والمنتزع:" وفي رواية
 .   نفسها من زوجها ومن الرابطة الزوجية بغير وجه حق

[. 255"] أيما امرأة سألت زوجها الطالق من غير بأٍس، فحراٌم عليها رائحة الجنة:" وقال 
.. وخالعت من غير بأس  ؛ دل أن الحرج واإلثم يطال المرأة في حال طلقت"من غير بأس " وقوله 

فال حرج فيه إن شاء .. أما من تطلب الطالق أو الخلع من بأس يبرر ويستدعي الطالق أو الخلع 
اهلل، هذا ما يقتضيه التوفيق بين مجموع النصوص واألدلة ذات العالقة بالمسألة، والعمل بمجموعها 

 .  من دون رد أو إهمال بعضها، واهلل تعالى أعلم

                                                 
 . 0 5: صحيح سنن الترمذي 255
 . 2515: رواه الطبراني، صحيح الجامع 250
 . 1005 :رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، صحيح الجامع 255
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وهذه الصورة الثالثة التي بها تنتهي العالقة الزوجية بين الزوجية، : لتفريقالفسخ وا - 
 :ولها أسباب عدة
إذا تبين بعد العقد أن الزوجين محرمان على بعضهما البعض من جهة : منها

َهاتُُكْم  :وفي الحال، لقوله تعالى الرضاعة، ُيفَسخ العقد مباشرة، مذ
ُ
َِمْت َعلَيُْكْم أ ُحره

َهاتُُكُم الالذِِت َوبََناتُكُ  مذ
ُ
ْخِت َوأ

ُ
ِخ َوبََناُت اْل

َ
اتُُكْم وََخااَلتُُكْم َوبََناُت اْل َخَواتُُكْم وََعمذ

َ
ْم َوأ

َِن الرذَضاَعةِ  َخَواتُُكم مه
َ
رَْضْعنَُكْم َوأ

َ
 . 11:النساءأ

 . تفق عليهم"  الرضاعة ت حرِّم  ما ت حرِّم  الوالَدة  :" أنه قال وفي الحديث، فقد صح عن النبي 
ر م  من الو الَدة  :" وقالت عائشة رضي اهلل عنها  . البخاري"  يحرم  من الر َضاعة ما َيح 

 255"] َيحر م  من الر ضاع ما يحر م  من الن َسب: قال رسول اهلل : وفي رواية عند ابن ماجه
ك العقارات أنه غني يمل: كأن يقول الرجل للمرأة وأهلها  :التغرير، والغش، والكذب: ومنها

.. ثم بعد الزواج ي عَلم أنه صعلوك ال يملك مما ذكر شيئًا .. في زو ج على هذا األساس .. والماليين 
.. فمن حق المرأة وأوليائها حينئٍذ ـ إن شاؤوا ـ أن يفسخوا عقد الزواج مباشرة .. وأنه قد كذب عليهم 

 ! سواء رضي الرجل أم لم يرض
أو أنه يحفظ كتاب اهلل غيباً .. أنه عالم، وفقيه، ومن أهل العلم : أو أن يقول الرجل عن نفسه

في صد ق وي زو ج على هذا األساس .. وأن المرأة التي ستنتقل إليه ستنتقل إلى بيت فقه وعلٍم وأَدب .. 
وأنه قد  .. وأن بينه وبين العلم وأهله كما بين السماء واألرض .. ثم بعد الزواج ي عَلم أنه جاهل .. 

وتبين أن المرأة لم تنتقل إلى بيت علم وأدب وفقه وإنما انتقلت .. ذب عليهم فيما زعم عن نفسه ك
فمن حق المرأة وأوليائها حينئٍذ ـ إن شاؤوا ـ أن يفسخوا عقد .. وفجور .. وظلم .. إلى بيت جهل 
 !  سواء رضي الرجل أم لم يرض.. الزواج مباشرة 

فال ي قار ع الكبائر من .. زم في نفسه بأحكام الشريعة أنه تقي وملت: أو أن يقول عن نفسه
ثم بعد الزواج .. في زو ج على هذا األساس .. وأنه ممن ي راعون الحالل والحرام .. المنكرات والذنوب 

ال يتورّع عن ارتكاب الموبقات  .. وأنه شديد الكذب .. وأنه فاسق .. ي علم عنه خالف ذلك 
وأنه ممن إذا قاموا .. وأنه ال ي حافظ على الصالة كما ينبغي .. ذلك كالسرقة، وشرب الخمر وغير 

فمن حق المرأة وأوليائها حينئٍذ ـ إن شاؤوا ـ أن .. وبعد فوات وقتها .. إلى الصالة قاموا كسالى 
 !   سواء رضي الرجل أم لم يرض.. يفسخوا عقد الزواج مباشرة 

                                                 
 . 2901: صحيح سنن ابن ماجه    
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ثم بعد .. في زو ج على هذا األساس .. عليا أنه من ذوي الشهادات ال: أو أن يقول عن نفسه
فمن حق .. وأنه قد كذب عليهم فيما قال عن نفسه .. الزواج ي عَلم أنه من ذوي الشهادات الدنيا 

 !سواء رضي الرجل أم لم يرض.. المرأة وأوليائها حينئٍذ ـ إن شاؤوا ـ أن يفسخوا عقد الزواج مباشرة 

أو مصاباً ببرص أو .. أو عقيماً .. كأن يكون عنِّيناً .. ّفر كذلك لو كانت فيه ع لة أو مرض من
ثم بعد الزواج َعلموا .. فأخفى ذلك على المرأة وأهلها .. أو بمرٍض جنسي كاإليدز ونحوه .. سرطان 

فمن حق المرأة وأوليائها حينئٍذ ـ إن شاؤوا ـ أن يفسخوا عقد الزواج .. عنه ما قد أخفاه عنهم وكتمه 
 !  سواء رضي الرجل أم لم يرض.. مباشرة 

 ؟ ..ماذا ُيفَعل بالمهر الذي قدمه لها : فإن قيل

فيبقى المهر .. إن ع ر ف عنه كذبه وغشه وغدره بعد الدخول ال يـ َرد له من المهر شيئًا : أقول
ذ منه .. للمرأة بما أصاب منها  إن  و .. فإن لم يكن قد دفع لها شيئًا من المهر أو بقي منه متأخر أ خ 

وُهنذ  :كان قبل الدخول ي رد عليه نصف المهر، كما قال تعالى ن َتَمسُّ
َ
ِإَون َطلذْقُتُموُهنذ مِن َقبِْل أ

 . 110:البقرة َوقَْد فََرْضتُْم لَُهنذ فَرِيَضًة فَنِْصُف َما فََرْضتُمْ 

ب كر ثم أنها : فإن زعمت له مثالً .. وكذلك ي قال في المرأة التي تغش وتكذب على الرجل 
ثم بعد ذلك وعند إنكشاف .. أو أنها خالية من األمراض والعاهات المنّفرة .. بان له أنها غير ذلك 

فإن حصل ذلك .. فله حينئٍذ أن ي طّلق أو يفسخ العقد إن شاء .. المستور ظهر له المخبوء، المنفِّر 
قد دفعه لها إن كانوا هم  وعوضه أولياؤها ما كان.. بعد الدخول ترك لها المهر بما أصاب منها 

وإن .. السبب في التدليس والتغرير أما إن كانت المرأة هي السبب، ر ّد منها ما كانت قد أخذته منه 
 .علم ذلك عنها قبل الدخول فسخ العقد ولم يدفع لها شيئاً 

 أين الدليل على جميع ما تقدم؟ : فإن قيل

لتعاقد عليه فهو عقد باطل ال نفاذ له، فمن أيما عقد ناتج عن َغَرر  وَجهٍل بما تم ا: أقول
ثم .. شروط صحة البيع العلم بالمباع على صفته وحقيقته، فإن حصل فيه الغَرر والغش والخداع 

ومنه جاء .. بطل البيع، ور دت السلعة إلى صاحبها األول .. ع لمت عيوبه بعد إتمام الصفقة والبيع 
ذلك من الغرر والغش، والخداع وصفته أن ينبذ البائع سلعته  تحريم بيع المالمسة، والمنابذة، لما في

أو المالمسة " أو يأذن له بمجرد اللمس .. للمشتري من دون أن يسمح له أن يراها أو يطلع عليها 
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، والتي ال تكفي لمعرفة حقيقة الشيء المباع، فإذا ما كشف عنه بان له ما لم يبن بالمالمسة، كما "
 .البخاري"  المالمسة، والمنابذة في البيع: عن بيعتين ل  اهلل نهى رسو :" في الحديث

نهى رسول  اهلل عن المحاقـََلة، والم خاَضرة، والمالَمسة، :" وفي رواية عن أنس بن مالك، قال
ألنها بيوع غَرر؛ فيها تغرير وتضليل وخداع للمشتري بحقيقة ما . البخاري[100"] والمنابَذة، والم زابـََنة

 ! يشتريه
ذا كان الغَرر ال يجوز في عقود البيع فمن باب أولى أن ال يجوز في عقود النكاح التي بها وإ

 . وتسكن النفوس بعضها إلى بعض.. تعمر الحياة 
. مسلم"  من حَمل علينا السالح فليس مّنا، ومن غش نا فليس من ا:" وقال رسول اهلل 

وإذا كان هذا الحديث ي حَمل على من .. ح فجعل من يغش المسلمين بمثابة من يحمل عليهم السال
 !يغش في بيع الث َمر فمن باب أولى أن ي حَمل على من يغش في عقود النكاح

داع في الن ار:" وقال  ن ا، والمكر  والخ   [. 102"] من َغش نا فليس م 
 [.  101"] المكر، والخديعة، والخيانة في النار:" وقال 
ل ٍة غير الخيانة والكذب  ي طَبع المؤمن  على:" وقال   [. 101"] كل خ 

أنه  ، أخرج الترمذي بسنده عن النبي "باب ما جاء في الخيانة والغ ش :" وتحت عنوان
 [. 10"] َمن  ضار  ضار  اهلل به، ومن َشاق  َشق  اهلل عليه:" قال

م ي عط؛ هو والمتشبع بما ل. متفق عليه"  المتشبع بما لم ي عَط كالبس ثوَبي زورٍ :" وقال 
 . الذي يتظاهر بما ليس فيه وال عنده، فيكون بذلك كمن يشهد شهادة الزور

:" وفي رواية[. 109"] ومن تحل ى بما لم يـ ع َطه  كان كالبس ثوَبي زورٍ :" وفي رواية عند الترمذي
 [.  105"] ومن تحل ى بباطٍل؛ فهو كالب س ثوبي ز ور

                                                 
بيع الثمر األخضر قبل : والمخاضرة. بيع زرع في أرضه، ال ي علم ثمره وال عطاؤه بمال أو طعام معلوم: المحاقلة 100

بيع ثمر النخل على : والمزابنة. نضجه وصالحيته لالستهالك، الحتمال فساده قبل نضجه وصالحيته لالستهالك
 .  تمرشجره بأوساٍق من ال

 . 05 5: رواه الطبراني وغيره، صحيح الجامع 102
 . 5015: رواه أبو داود وغيره، صحيح الجامع 101
 . رواه البزار، وأبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح: 2/51قال الهيثمي في مجمع الزوائد  101
  . 295: صحيح سنن الترمذي  10
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أيما امرأة غر  :" وفي الموطأ عن عمر أنه قال: 9/250قال ابن القيم في كتابه الماتع الزاد 
بها رجٌل؛ بها جنوٌن أو جذام أو بَرٌص، فلها المهر  بما أصاب منها، وصداق الرجل  على من غر ه 

 . أي على من كان سبباً في غشه وتغريره بها[. 100"]
ذام أو بَرٌص أيما امرأة ز ّوَجت وبها جنون أو ج  :" قال عمر: وعن سعيد بن المسّيب، قال

 ".فدخَل بها ثم اط َلَع على ذلك، فلها مهرها بمسيسه إياها، وعلى الولي الصِّداق بما دل س كما غر ه 
بعث رجاًل على بعض السِّعاية، فتزو ج امرأة وكان  وعن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب 

 [. 105]فأعلمها، ثم خيـِّر ها  فانطل ق: ال، قال: أعلمَتها أن ك عقيم؟ قال: عقيماً، فقال له عمر
إن ا نزوجك بأحَسن : إن  هؤالء قالوا لي: خاصم رجٌل إلى ش َريح، فقال: وعن ابن سيرين

شاَء، فقال ش َريح ، فتأمل هذا القضاء، "إن كان دل س لك بعيٍب لم َيج ز  :" الناس، فجاؤوني بامرأة عم 
ب دلست به المرأة، فللزوج الردُّ به؟ وقال إن كان دلِّس لك بعيب، كيف يقتضي أن كل عي: وقوله

ومن تأمل فتاوي الصحابة والسلف، علم أنهم ال يخصُّوا الرد . الزهري ي رد النكاح من كل داٍء ع ضال
 ..بعيب دون عيب 

أن كل عيب ينف ر  الزوج اآلخر منه، وال يحص ل به مقصود النكاح من الرحمة : والقياس: وقال
وهو أولى من البيع، كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من  والمودة ي وجب الخيار،

شروط البيع، وما ألزم اهلل ورسول ه مغرورًا قط، وال مغبونًا بما غ ر  به وغ ب َن به، ومن تدبر مقاصد الشرع 
لقول، في مصادره وموارده وعدله وحكمته، وما اشتمل عليه من المصالح لم يخَف عليه رجحان  هذا ا

 . وقربه من قواعد الشريعة
والذي يقتضيه مذهبه وقواعده ـ أي مذهب وقواعد اإلمام أحمد ـ أنه ال فرق بين : وقال

اشتراطه واشتراطها، بل إثبات الخيار لها إذا فات ما اشترطته أولى، ألنها ال تتمكن من المفارقة 
ن يجوز لها الفسخ مع عدم تمكنها بالطالق، فإذا جاز له الفسخ مع تمكنه من الفراق بغيره، فأل

                                                                                                                                                 
فالذي . هـ -ا"لزور؛ الكذب، والباطل، والتهمة ا:" قال ابن األثير في النهاية. 2595: صحيح سنن الترمذي 109

وهذا مثال .. ثم هو يتشبع ويتظاهر كذبًا وزوراً بأنهما له .. يتظاهر بما ليس فيه وال عنده، كمن يلبس ثوبين ليسا له 
 !لكوهو في الحقيقة غير ذ.. ي قال في كل من يتظاهر للناس بالصالح، أو التقوى، أو الزهد، أو العلم، أو الغ نى 

 . 555: رواه ابن حبان في صحيحه، صحيح الترغيب والترهيب 105
أخرجه مالك، وعبد الرزاق في المصنف، : قال محققا الكتاب شعيب األرنؤوط، وعبد القادر األرنؤوط 100

 . والبيهقي، ورجاله ثقات، وإسناده صحيح في نظر اإلمام أحمد
 . أخرجه عبد الرزاق في المصنف، ورجاله ثقات: رنؤوطقال محققا الكتاب شعيب األرنؤوط، وعبد القادر األ 105
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أولى، وإذا جاز لها الفسخ إذا ظهر الزوج ذا صناعة دنيئة ال تشينه في دينه وال في عرضه، وإنما تمنع  
كمال لذتها واستمتاعها به، فإذا شرطته شابًا جمياًل صحيحًا، فبان شيخًا مشوهًا أعمى أطرش أخرس 

ا في غاية االمتناع والتناقض، والبعد  عن القياس، وقواعد أسود، فكيف تلزم به، وتمنع من الفسخ؟ هذ
 . الشرع، وباهلل التوفيق

وكيف يمك ن أحد  الزوجين من الفسخ بقدر العدسة من البرص، وال يمكن منه بالجرب 
 المستحكم المتمكن وهو أشدُّ إعداء من ذلك البرص اليسير وكذلك غيره من أنواع الداء الع ضال؟ 

حر م على البائع ك تمان عيب سلعته، وحر م على َمن  علمه أن يكتَمه من  بي وإذا كان الن
لفاطمة بنت قيس حين استشارته في نكاح  المشتري، فكيف بالعيوب في النكاح، وقد قال النبي 

، " أما معاوية، فصعلوك ال مال له، وأما أبو جهم، فال يضع عصاه عن عاتقه:" معاوية، أو أبي الجهم
أن بيان العيب في النكاح أولى وأوجب، فكيف يكون كتمانه وتدليسه والغش الحرام به سببًا فعلم 

للزومه، وجعل ذا العيب غ اًل الزمًا في ع ن ق صاحبه مع شدة ن فرته عنه، وال سيما مع شروط السالمة 
. اه واهلل أعلممنه، وشرط خالفه، وهذا مما ي علم يقينًا أن تصرفات  الشريعة وقواعدها وأحكامها تأب

 . انتهى االقتباس من كالمه وكتابه رحمه اهلل
فإن اشترط أحد طرفي النكاح شروطًا شرعية ال  :عدم االلتزام بشروط العقد: ومنها

ت خالف الكتاب والسنة، لمضي عقد النكاح، ثم وافق الطرف اآلخر على هذه الشروط، فإنه يتعين 
.. ن الوفاء بها جاز للطرف المقابل أن يفسخ عقد النكاح فإن نقضها وامتنع ع.. عليه الوفاء بها 

 . سواء وافق الطرف الذي ي قابله أم لم يوافق
وأن ال يجبرها .. أن ال يعصي اهلل فيها [: 105]فلو اشترطت المرأة ـ أو وليها ـ على الرجل

طلب العلم  أو اشترطت عليه أن ال يمنعها من.. فإن فعل جاز لها فسخ عقد الزواج .. على معصية 
أو أن ال يكون مانعًا لها من .. والدعوة إلى اهلل .. وأن يكون عونًا لها على طلب العلم .. الشرعي 

أو أن ال يقطعها عن رحمها ممن .. إتمام مرحلة من مراحل التعليم األكاديمي تكون هامة بالنسبة لها 

                                                 
105

ألن الرجل ال يحتاج إلى أن يشترط؛ فالطالق بيده من .. أ شير إلى حق المرأة في هذا الجانب دون الرجل   
بينما المرأة إذا لم تشترط .. فله أن ي طلق وينهي العالقة الزوجية إن شاء بشرط ومن دون شرط .. دون المرأة 

د عليها متعتها وحياتها .. ودينها  لنفسها فهي ال تستطيع أن تنهي أو تفسخ عقد الزواج إذا ما اقترف الرجل ما ي فس 
فال ي مكن للمرأة أن تلتجئ .. وضرائبها .. والمخالعة كما تقدم لها شروطها وقيودها .. باستثناء المخالعة .. الزوجية 

 . شروط أعالهإليها ألي غرض من األغراض الوارد ذكرها في ال
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شتمها وال يحقرها، وال يقبحها، وال أو أن ال ي[ .. 120]أو أن ال يتزوج عليها.. يتعين عليها وصلهم 
ولها ـ إن شاءت ـ أن تفسخ عقد .. فهي في حل من أمرها .. فإن فعل شيئًا من ذلك .. يلعنها 
 . النكاح

أو اشترطت عليه إن ع ر ف عنه بعد عقد النكاح أنه يتعاطى كبيرة من كبائر الذنوب؛ كشرب 
ر  الخمر، أو تعاطي المخدرات، أو الزنى، أو التعامل فإن فعل .. بالربى، أو السرقة، أو اللعب بالميس 

 . ولها ـ إن شاءت ـ أن تفسخ عقد النكاح.. فهي في حل من أمرها .. شيئاً من ذلك 
أو اشترطت عليه أن ال يأخذ شيئًا من مالها الخاص إن كانت من ذوي المال إال بإذنها 

لمنزل لتنفق على نفسها وعلى بيته وأبنائه أو أن ال يجبرها على العمل عند الناس خارج ا.. ورضاها 
فهي في حل .. فإن فعل شيئًا من ذلك .. أو أن ال ي ؤذي أبناءها إن كان لها أبناء من زوج آخر .. 

 . ولها ـ إن شاءت ـ أن تفسخ عقد النكاح.. من أمرها 
ّل بها أو ثم أخ.. فإن وافق الرجل عليها .. ال ت خالف الكتاب والسنة .. فهذه شروط شرعية 

وال أثر حينئٍذ ـ في إنهاء العالقة الزوجية ـ .. فللمرأة الحق في أن تفسخ عقد الزواج .. ببعضها 
 . لموافقة الزوج أو عدم موافقته

 أين الدليل على ما تقدم؟ : فإن قيل
ْوفُواْ بِالُْعُقودِ  :قوله تعالى: أقول

َ
ِيَن آَمنُواْ أ َها اَّلذ يُّ

َ
 . 2:المائدة يَا أ

ْوفُواْ بِالَْعْهِد إِنذ الَْعْهَد ََكَن َمْسُؤوالً  :وله تعالىوق
َ
 .  1:اإلسراء َوأ

ْ  :وقوله تعالى  .  200:البقرة َوالُْموفُوَن بَِعْهِدهِْم إَِذا اَعَهُدوا
ْيَماَن َبْعَد تَوْ  :وقوله تعالى

َ
ْ اْل ِ إِذَا اَعَهدتُّْم َواَل تَنُقُضوا ْ بَِعْهِد اَّلله ْوفُوا

َ
كِيِدَها َوقَْد َوأ

 . 52:النحل َجَعلْتُُم اَّللذ َعلَيُْكْم َكفِياًل إِنذ اَّللذ َيْعلَُم َما َتْفَعلُونَ 

                                                 
لكن ليس لها أن تشترط عليه أن ال يعدد؛ ألنه شرط باطل مخالف .. لها أن تشترط عليه أن ال يتزو ج عليها  120

يجعل خيار فسخ الزواج .. شرطها بأن ال يتزوج عليها : فما الفرق بين الشرطين؟ أقول: فإن قيل.. للكتاب والسنة 
بينما اشتراطها عليه بأن ال يعدد .. منعه من المضي في التعدد لو شاء لكن ال ي.. بيدها لو عدد أو تزوج عليها 

كما يمنعه  من طالقها أو فراقها .. فهذا شرط يمنعه من التعدد وهي في ذمته، وهي خارجة عن ذمته .. مطلقًا 
 .   وهذا ال يجوز.. بسبب التعدد 
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إن  أحق  الشروط أن ي وف ى به، ما استحللتم :" أنه قال وفي الحديث، فقد صح عن النبي 
"  وا به ما استحللتم به الفروجأحقُّ ما أوفيتم من الشروط أن توفّ :" وفي رواية. متفق عليه" به الفروج 

 . وهذا عام وشامل لكل شرط تشترطه المرأة لنفسها ودينها ال ي خالف شرَع اهلل تعالى. البخاري
[. 121"] المسلمون على شروطهم:" وفي رواية[. 122"] المسلمون عند شروطهم:" وقال 

 . أي ملتزمون بشروطهم التي اشترطوها على أنفسهم
إذا تزو ج رجل امرأة، :" قال عمر بن الخطاب : ذي في كتابه السننقال أبو عيسى الترم

وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول ". وشَرط لها أن ال يخرجها من مصرها، فليس له أن يخرجها 
 . هـ -الشافعي، وأحمد، وإسحاق ا

ما في وقد عد اإلسالم الغدر بالعهد، وعدم الوفاء بالوعد من خصال النفاق والمنافقين، ك
" وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف : أربع من كن  فيه كان منافقًا خالصًا ـ منها ـ:" الحديث الصحيح

 .متفق عليه
فهذا ليس لها ..  أما إن اشترطت شروطًا ليست في كتاب اهلل تعالى، وال سّنة رسول  اهلل 

لة تتعارض مع شرع اهلل تعالى؛ كما ال يجوز الوفاء لها على ما تشترطه من شروط باط.. وال لغيرها 
 ت حل حراماً، أو ت حرم حالاًل، أو ت حق باطاًل، أو ت بط ل حقاً، كما في الحديث، فقد صح عن النبي 

المسلمون على :" وقال [. 121"] المسلمون على شروطهم ما وافق الحق من ذلك:" أنه قال
إال شرطًا حّرم حالاًل أو أحل المسلمون على شروطهم، :" وقال [.  12"] شروطهم فيما أحل  

كما ال يترتب على عدم .. فال يجوز اشتراطه، وال إمضاؤه وال الوفاء به إن اشت ر ط [. 129"] حراماً 
 .الوفاء به شيء؛ ألنه باطل

ما كان من شرٍط ليس في كتاب اهلل فهو باطل، وإن كان مائة شرٍط، قضاء اهلل :" وقال 
  .البخاري"  أحق، وشرط اهلل أوثق

ما بال  أقواٍم َيشترطون شروطًا ليست في كتاب اهلل، من اشترط شرطًا ليس في  :" وقال 
 .  البخاري"  كتاب اهلل فليس له، وإن اشترط مائة شرط

                                                 
 . 1529: أخرجه أبو داود وغيره، السلسلة الصحيحة 122
 .  502: و داود والحاكم، صحيح الجامعأخرجه أب 121
 . 5025: أخرجه الحاكم، صحيح الجامع 121
 . 5029: أخرجه الطبراني، صحيح الجامع  12
 .2055: صحيح سنن الترمذي 129
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 :أن يطرأ على الزوجين وحياتهما ما ُيفِسد وُيبطل عقد الزواج بينهما: ومنها
خ عقد ال وفـ ّرق بينهما مباشرة، .. نكاح الذي يجمعهما كالردة؛ فإذا وقع أحد الزوجين في الردة ف س 

والتهكم به، وكذلك االعتقاد  شتم اهلل والدين، أو شتم الرسول : وفي الحال، ومن صور الردة
بالعلمانية والقول بها؛ لتضمنها جحود ما أنزل اهلل تعالى، ورد حكم الكتاب والسنة، وكذلك ترك 

رين على المسلمين، ومن ذلك التجسس لصالح العدو الصالة، ومظاهرة ومواالة المشركين الكاف
فقد  فمن وقع من الزوجين بواحدة من هذه األعمال.. والطغاة المجرمين على اإلسالم والمسلمين 

وفـ رِّق بينه وبين الطرف اآلخر الذي .. وقع في الردة، والكفر البواح، وخرج بذلك من دائرة اإلسالم 
خ العقد الذي جمعهما باسم اهلل؛ إلتيان أحدهما .. ًا أم زوجة ي قابله سواء كان هذا الطرف زوج وف س 

 . بما ي بطله
 أين الدليل على ما تقدم؟ : فإن قيل

ْؤِمنٌَة  :األدلة كثيرة منها، قوله تعالى: أقول َمٌة مُّ
َ
ْ الُْمْْشََِكِت َحَّتذ يُْؤمِنذ َوْل َواَل تَنِكُحوا

ْعجَ 
َ
ْْشَِكٍة َولَْو أ ِن مُّ ِن َخرْيٌ مه ْؤمٌِن َخرْيٌ مه ْ َولََعبٌْد مُّ ْ الُْمِْشِكنَِي َحَّتذ يُْؤمِنُوا بَتُْكْم َواَل تُنِكُحوا
ْعَجبَُكمْ 

َ
ْْشٍِك َولَْو أ  .112:البقرةمُّ

ذُهْم َواَل ُهْم َُيِلُّوَن لَُهنذ  :وقال تعالى ارِ اَل ُهنذ ِحلٌّ ل   فَاَل تَرِْجُعوُهنذ إََِل الُْكفذ
 .20:الممتحنة

 . 20:الممتحنة َواَل ُتْمِسُكوا بِعَِصِم الَْكَوافِرِ  :وقال تعالى
تحريم من اهلل عز وجل على   َواَل ُتْمِسُكوا بِعَِصِم الَْكَوافِرِ  :قوله تعالى: وقال ابن كثير

فاآلية دليل على فسخ عقد الزواج من . هـ -عباده المؤمنين نكاح المشركات واالستمرار معهن ا
 .لمشركات؛ سواء كان كفرهن أصلياً، أم كان طارئاً من جهة الردةالكوافر ا

واإلقرار . 2 2:النساء َولَن ََيَْعَل اَّللُّ لِلََْكفِرِيَن لََعَ الُْمْؤِمننَِي َسبِيالً  :وقال تعالى
بأن تبقى المرأة المسلمة تحت ذمة الرجل الكافر المرتد؛ هو إقرار بأن يكون للكافر المرتد على 

 !نة سبياًل، هذا إذا علمنا أن القوامة في البيت هي للرجل كما تقدمالمؤم
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واهلل ما مثلك يا أبا طلحة يـ َرد، ولكن ك : خطَب أبو طلحة أم  سليم، فقالت: وعن أنس قال
رجل كافٌر، وأنا امرأة مسلمة، وال يحّل لي أن أتزّوَجك، فإن ت سل م فذاك مهري، وما أسألك غيره، 

 [. 125]ك مهرهافأسَلم فكان ذل

إذا ارتد  المرتد عن اإلسالم فقد : عن الحسن قال: 0/252أخرج عبد الرزاق في مصنفه 
 .والرجل والمرأة سواء: انقَطع ما بينه وبين امرأته، فقال الثوري

أجمع العلماء على أنه ال يحل للمسلمة أن تتزوج غير : قال سيد سابق في كتابه فقه السنة
 . هـ -كاً، أم من أهل الكتاب االمسلم؛ سواء كان مشر 

ي فسخ عقد الزواج .. ونحو ذلك، إذا كان الزوجان كافرين، فأسلمت المرأة من دون الرجل 
 .بينهما في الحال، والدليل على ذلك ما تقدم ذكره من أدلة أعاله

أخرج الطحاوي بسنده عن عكرمة، عن ابن عباس، في اليهودية أو : ونضيف هنا فنقول
يـ َفر ق بينهما؛ اإلسالم يعلو وال ي على عليه :" تكون تحت اليهودي أو النصراني فت سل م؟ فقالالنصرانية 

["120 .] 
إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها :" وأخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنه قال

 ". بساعة َحر َمت عليه
.. د وي فر ق بينهما وكذلك إذا أسلم الرجل وبقيت المرأة على كفرها وشركها، ي فسخ العق

فالزواج يبقى بينهما من دون فسخ وال نقض، .. باستثناء ما إذا كانت المرأة كتابية؛ يهودية أو نصرانية 
ِحلذ لَُكُم  :وال تجديد؛ ألن النص دل على جواز زواج المسلم من كتابية، كما قال تعالى

ُ
اْْلَوَْم أ

 ْ وتُوا
ُ
ِيَن أ يهِبَاُت َوَطَعاُم اَّلذ ذُهْم َوالُْمْحَصنَاُت مَِن  الطذ الِْكتَاَب ِحلٌّ لذُكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلُّ ل

ُجورَُهنذ ُُمِْصنِ 
ُ
وتُواْ الِْكتَاَب مِن َقبْلُِكْم إِذَا آتَيْتُُموُهنذ أ

ُ
ِيَن أ نَي الُْمْؤِمنَاِت َوالُْمْحَصنَاُت مَِن اَّلذ
ْخَدانٍ 

َ
 . 9:ائدةالم َغرْيَ ُمَسافِِحنَي َواَل ُمتذِخِذي أ

فإن امتنع الرجل عن النفقة مع القدرة عليها ـ وانتفت السبل  :االمتناع عن النفقة: ومنها
، فللمرأة حينئٍذ ـ إن [125]على إجباره على النفقة أو أخذ النفقة منه ـ أو كان عاجزًا عن مطَلق النفقة

                                                 
 . 1211: صحيح سنن النسائي 125
 . سنده صحيح: 5/110قال ابن حجر في الفتح  120
جل في مرحلة من من مراحل حياته  ـ مبررًا للمرأة في أن ال أرى مجرد الفقر وال الفاقة ـ مهما اشتدت على الر  125

وأن تكون عونًا لزوجها على .. بل الواجب عليها في هذه الحالة أن تصبر .. تطلب الطالق أو التفريق وفسخ العقد 
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فالباءة .. النفقة عليها أو أبى .. شاءت ـ أن ت طالب بفسخ العقد إن أبى الرجل تسريحها وطالقها 
ْمَوالِهِمْ  :والنفقة شرط في صحة استمرار الزواج، كما قال تعالى

َ
ْ مِْن أ نَفُقوا

َ
.  1:النساء َوبَِما أ

  رِزُْقُهنذ َوكِْسَوُتُهنذ بِالَْمْعُروِف  ؛ أي الوالد الذي ي وَلد له  َولََع الَْمْولُودِ ََلُ  :وقال تعالى
ا آتَاهُ  :الىوقال تع. 111:البقرة ِن َسَعتِهِ َوَمن قُِدَر َعلَيْهِ رِزْقُُه فَلْيُنفِْق ِممذ ِْلُنفِْق ذُو َسَعٍة مه

ُ َبْعَد ُعْْسٍ يُْْساً  ُ َنْفساً إاِلذ َما آتَاَها َسَيْجَعُل اَّللذ ُ اَل يَُكلهُِف اَّللذ  . 0:الطالق اَّللذ
"  ليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروفولهّن ع:" أنه قال وفي الحديث، فقد صّح عن النبي 

 . مسلم
ولما في االمتناع عن النفقة ـ أو التوقف عنها كليًا بسبب العجز ـ من إضرار بليغ بالمرأة، 
وربما ي ؤدي إلى الهلكة، وهو يتنافى مع األمر اإللهي باإلمساك بمعروف أو التسريح بمعروف، كما 

  :قال تعالى
َ
ْمِسُكوُهنذ بَِمْعُروٍف أ

َ
اراً فَأ   ْو َسهُِحوُهنذ بَِمْعُروٍف َواَل ُتْمِسُكوُهنذ رِضَ

رار:" وفي الحديث. 112:البقرة َمن  ضار  ضار  اهلل به، ومن َشاق  َشق  :" وقال ".  ال ضَرَر، وال ض 
 [.125"] اهلل عليه

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزّوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن :" وقال 
والباءة تشمل القدرة على القيام . متفق عليه"  فرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن ه له و جاءلل

بتكاليف ونفقات ما قبل النكاح كالمهر، ونفقات ما بعد عقد النكاح كالطعام، والكسوة، والمسكن 
له أن يتزوج؛ ألنه ومفهوم المخالفة يقتضي أن من ال يستطيع الباءة وال يجدها ال يتزوج، وال يجوز .. 

لمن ال يملك الباءة وال يقدر عليها أن يصوم؛  لذا كان توجيه النبي .. فاقد لشروط الزواج وحقوقه 
 . فإن  الصوم له وجاء

وجوب النفقة على األهل والعيال ـ عن أبي هريرة : أخرج البخاري في صحيحه ـ تحت باب
 ".أن ت طلقني  إما أن ت طعمني، وإم ا: تقول المرأة:" أنه قال

                                                                                                                                                 

اتهم ـ إذ أن كثيرًا من الصحابة قد ع رف عنهم أنهم قد وقعوا ـ في مرحلة من مراحل حي..  وتجاوز محنته .. مصابه 
ومع ذلك لم ي عَرف عن نسائهم رضي اهلل عنهن أنهن طلبوا الطالق أو .. في فقر شديد، واشتدت عليهم الحاجة 

ُ َبْعَد ُعْْسٍ  :فالمؤمنة تضع نصب عينيها دائمًا قوله تعالى.. التفريق بسبب الفقر أو الحاجة  َسيَْجَعُل اَّللذ
ُ ََمْرَجاً َوَمن َيتذ  :وقوله تعالى. 0:الطالقًيُْْسا َ ََيَْعل َلذ -1:الطالق َويَْرزُقُْه مِْن َحيُْث اَل َُيْتَِسُب  . ِق اَّللذ

1 . 
  . 295: صحيح سنن الترمذي 125



                    "مســائـل وأحكــام" الـزواج والطــالق فـي اإلســـالم

 

 

118 

فال هو ي مسكها بمعروف  :اإلمساك بالزوجة على نّية وقصد اإلضرار واإلعضال: ومنها
فالمرأة حينئٍذ ليست مضطرة للجوء إلى المخالعة، ودفع الفدية .. وال هو يسرحها بمعروف وإحسان 

ا الموضع، فيه ألن العمل بالمخالعة في هذه الحالة وفي هذ.. للرجل لكي تتحرر من ظلمه وعدوانه 
تشجيع لذوي النفوس الضعيفة من الرجال على الظلم والعدوان واإلضرار، وهو كذلك من قبيل أكل 

ُخُذونَُه ُبْهَتاناً  :المال بالباطل، وأخذه بغير وجه حق، كما قال تعالى
ْ
تَأ

َ
ْ مِنُْه َشيْئاً أ ُخُذوا

ْ
فَاَل تَأ

بِيناً  ْو َسهُِحوُهنذ بَِمْعُروٍف َواَل فَ  :وقال تعالى. 10:النساءِإَوثْماً مُّ
َ
ْمِسُكوُهنذ بَِمْعُروٍف أ

َ
أ

اراً  ْ َوَمن َيْفَعْل ذَلَِك َفَقْد َظلََم َنْفَسهُ  ُتْمِسُكوُهنذ رِضَ َْعَتُدوا وإنما حقها هنا . 112:البقرة تلذ
 . فسخ عقد النكاح، وأن ي فر ق بينها وبين زوجها من دون أن ترد له شيئاً من مهرها

 
ما هي العدة على المرأة في حالة الفسخ والتفريق، وفي : فإن قيل: ـ مسألة

 جميع الحاالت اآلنفة الذكر؟ 

عدتها عدة المختلعة؛ حيضة واحدة إن كانت من ذوات الحيض، فإن لم تكن من : أقول
فإن كانت حاملة؛ فعدتها حتى .. وذلك الستبراء الرحم من الحمل .. ذوات الحيض، فشهر واحد 

من كان ي ؤمن باهلل واليوم  :" أنه قال ضع حملها طالت فترة الحمل أم قصرت، فقد صح عن النبي ت
وذلك عندما تكون المرأة حاملة فال يجوز لها أن تستشرف [. 110"] اآلخر فال يسق  ماءه  ولَد غيره

 .  الزواج والنكاح من آخر حتى تضع حملها
يوم اآلخر أن يقع على امرأٍة من السبي حتى ال يحل المريٍء ي ؤمن باهلل وال:" وقال 

ال ت وطَأ حامل حتى تَضع، وال :" وعن أبي سعيد الخدري، أنه قال في سبايا أوطَاس[. 112"]يستبرئها 
 [. 111"]غير  ذات حمٍل حتى تحيَض حيضًة 

واخت ل ف في عدة المرأة التي ت سل م ويبقى زوجها على الكفر؛ هل هي حيضًة واحدة أم ثالثة 
ثم تتزوج إن شاءت رجاًل من .. تستبرئ فيها رحمها .. والراجح أنها حيضًة واحدًة .. وء قر 

َها  :المسلمين؛ ألنها ليست مطلقة طالقًا رجعيًا حتى ي قال عدتها ثالثة قروء، كما قال تعالى يُّ
َ
يَا أ

ِيَن آَمنُوا إِذَا َجاءُكُم الُْمْؤِمنَاُت ُمَهاِجَراٍت فَاْمَتِحنُوُهنذ  ْعلَُم بِإِيَمانِهِنذ فَإِْن  اَّلذ
َ
ُ أ اَّللذ

                                                 
 . 501: صحيح سنن الترمذي 110
 . 2550: صحيح سنن أبي داود 112
 . 2555: صحيح سنن أبي داود 111
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ذُهْم َواَل ُهْم َُيِلُّوَن لَُهنذ َوآ ارِ اَل ُهنذ ِحلٌّ ل ا َعلِْمُتُموُهنذ ُمْؤِمنَاٍت فاََل تَرِْجُعوُهنذ إََِل الُْكفذ تُوُهم مذ
 
ُ
ن تَنِكُحوُهنذ إِذَا آتَيْتُُموُهنذ أ

َ
نَفُقوا َواَل ُجنَاَح َعلَيُْكْم أ

َ
فذكر لهن   .20:الممتحنةُجورَُهنذ أ

يدل على أن  المهر، ولم يذكر لهن عدة كالمطلقة طالقًا رجعياً، كما ال يوجد دليل من قول النبي 
وإنما ورد األمر النبوي صلوات ربي وسالمه عليه .. أن عدتهن ثالثة قروء كالمطلقة طالقًا رجعيًا 

لنكاح الجديد وحسب، فله السمع والطاعة، وهذا يتحقق بالتحقق من استبراء الرحم من الحمل قبل ا
 .بحيضة واحدة، كما تقدم، واهلل تعالى أعلم

َواَل  :أخبرنا ابن وهب، قال ابن زيد في قوله: حدثني يونس، قال: قال الطبري في التفسير
ُجورَُهنذ 

ُ
ن تَنِكُحوُهنذ إَِذا آتَيْتُُموُهنذ أ

َ
ج ثَم ؛ ألنه فرق بينهما اإلسالم، ؛ ولها زو  ُجنَاَح َعلَيُْكْم أ

 . فاشترط استبراء الرحم فقط، وذلك يتحقق بحيضة واحدة. هـ -إذا استبرأتن  أرحامهّن ا
ال عدة في شيء من وجوه الفسخ الذي ذكرنا إال في : 5/109قال ابن حزم في المحلى  

بالعدة، ولم يأمر غيرهما بعدة  لهما الوفاة، وفي المعتقة التي تختار فراق زوجها، ألمر رسول اهلل 
 . وال يجوز أمرها بذلك ألنه شرع لم يأذن به اهلل تعالى

وال يجوز قياس الفسخ على الطالق؛ ألنهما مختلفان، ألن الطالق ال يكون إال بلفظ الم طلِّق  
: قالوروينا من طريق البخاري عن ابن جريج، .. واختياره، والفسخ يقع بغير لفظ الزوج أحب أم كره 

كانوا إذا هاجرت امرأة من دار الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، : قال عطاء عن ابن عباس
 .فإذا طهرت حل  لها النكاح

وبذلك جاء النص،  فهذا ابن عباس يحكي أن هذا فعل الصحابة جملة، فال يجوز خالفه، 
ِيَن آَمنُوا إَِذا َجاءُكُم   :قال اهلل تعالى َها اَّلذ يُّ

َ
ْعلَُم يَا أ

َ
ُ أ الُْمْؤِمنَاُت ُمَهاِجَراٍت فَاْمَتِحنُوُهنذ اَّللذ

ذُهْم َواَل ُهمْ  ارِ اَل ُهنذ ِحلٌّ ل َُيِلُّوَن  بِإِيَمانِهِنذ فَإِْن َعلِْمتُُموُهنذ ُمْؤمَِناٍت فاََل تَرِْجُعوُهنذ إََِل الُْكفذ
نَفُقوا َواَل ُجَناَح َعلَيُْكمْ 

َ
ا أ ُجورَُهنذ  لَُهنذ َوآتُوُهم مذ

ُ
ن تَنِكُحوُهنذ إَِذا آتَيْتُُموُهنذ أ

َ
  أ

 -عليهن عدة في انفساخ نكاحهن من أزواجهّن الكفار بإسالمهن ا فلم يوجب . 20:الممتحنة
 . هـ

وشاءت أن ت رجئ زواجها، وأن ت عطي زوجها الكافر .. لكن إن لم تتزوج .. حل  لها النكاح 
فله أن .. قبل انقضاء ثالثة قروء .. زوجها الكافر قد أسلم فيما بعد  ثم أن.. فرصة عساه أن ي سل م 

قياسًا على ع دة المطلقة طالقًا رجعيًا، ولدخول الرجل بعد .. يرجعها إلى ذمته من غير عقد جديد 
ِهِنذ ِِف َذلَِك  :إسالمه في معنى قوله تعالى َحقُّ بَِرده

َ
ة قضاء أي في فتر . 115:البقرة َوُبُعوتَلُُهنذ أ
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فإذا انقضت وتعد ت، ثم أسلم الرجل بعد ذلك، وأراد إرجاعها، .. العدة؛ وهي ثالثة قروء كما تقدم 
 .فهو يحتاج إلى عقد نكاح جديد

نكاح من أسلم من المشركات وعد تهن  ـ : دليلنا ما أخرج البخاري في صحيحه ـ تحت باب
َطب حتى تحيَض وتطه َر، فإذا كان إذا هاجرت امرأة من أهل ال:" عن ابن عباس قال حرب لم ت خ 

 ".طهرت حل  لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ر د ت إليه 
جعل الحد الذي به يحل لها الزواج من آخر مقدار أن تحيض حيضة واحدة وتطهر : قلت

ثم .. حها فإن لم تنكح أو تأخر نكا.. منها، فإذا طهرت من حيضتها فقد حل لها النكاح لو شاءت 
 ". ر د ت إليه " جاء زوجها األول مسلماً وأراد إرجاعها خالل ذلك 

أن نصرانيًا أسلمت امرأته فخي رها :" وفي مصنف عبد الرزاق، عن عبد اهلل بن يزيد الخطمي
 [.111"]عمر إن شاءت فارقته، وإن شاءت أقامت عليه 

، "ر دت إليه " راجعها فيها  كم هي المدة قبل أن تنكح والتي لو" قبل أن تنكح " لكن 
لكن إلى متى تنتظره، ويحق لها أن تنتظره ثم يعود إليها من .. ؛ أي تنتظره "أقامت عليه :" وقول عمر

 غير عقد جديد؟
أنه لو أسلم ثم راجعها خالل ثالثة قروء، أو ثالثة أشهر إن  : الذي عليه جمهور أهل العلم

جديد، فإن تأخر إسالمه عن هذه المدة ثم أراد أن  فتعود إليه من غير عقد.. كانت ال تحيض 
 . يعيدها إليه، لزمه عقد نكاح جديد مستوفي الشروط واألركان

أي يردها ". إذا أسلَم في الع دة يتزوجها :" أخرج البخاري في صحيحه عن مجاهد أنه قال
 .  إلى ذمته من غير عقد جديد

ل قتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وبقول مجاهد، قا: 5/112قال ابن حجر في الفتح 
واحتج الشافعي بقصة أبي سفيان لما أسلم عام الفتح بمر الظهران في ليلة . وإسحق، وأبو عبيد

دخول المسلمين مكة في الفتح كما تقدم في المغازي، فإنه لما دخَل مكة أخذت امرأته هند بنت 
م، فأسلمت بعد، ولم ي فر ق بينهما وال ذ ك ر عقبة بلحيته، وأنكرت عليه إسالمه، فأشار عليها باإلسال

كحكيم بن حزام، وعكرمة بن : تجديد عقد، وكذا وقع لجماعة من الصحابة أسلمت نساؤهم قبلهم
أبي جهل وغيرهما ولم ي نَقل أنه ج دَدت عقود أنكحتهم، وذلك مشهور عند أهل المغازي ال اختالف 

                                                 
 . إسناده صحيح: 5/112قال ابن حجر في الفتح  111
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على أن إسالم الرجل وقع قبل انقضاء عدة المرأة التي بينهم في ذلك، إال أنه محمول عند األكثر 
 .  هـ -أسلمت قبله ا

عن عكرمة بن خالد أن عكرمة بن أبي جهل فر  يوم الفتح، وفي مصنف عبد الرزاق بسنده 
على  فكتبت إليه امرأته فردته، فأسَلَم، وكانت قد أسلمت قبل ذلك، فأقرهما النبيُّ 

 [.  11]نكاحهما
المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة : ي كتابه السننقال  الترمذي ف

أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة، وهو قول مالك بن أنس، واألوزاعي، والشافعي، وأحمد، 
 .   هـ -وإسحاق ا

وي قال ذلك، كذلك في المرتد ـ عماًل بالقياس على الكافر األصلي ـ أنه لو تاب ورجع إلى 
مه، له أن يراجع زوجته ـ من غير عقٍد جديد ـ ما لم تنته عدة ثالثة قروء أو ثالثة أشهر إن كانت إسال

لٍّ منه، ولها الرخصة ـ إن شاءت ـ بالزواج من غيره .. المرأة ال تحيض  وإن كانت هي أصاًل في ح 
ضيه التوفيق بمجرد انقضاء حيضة واحدة تستبرئ فيها رحمها من الحمل، كما تقدم، هذا الذي يقت

 . والعمل بمجموع األدلة واآلثار ذات العالقة بالمسألة

َسر :" 0/252أخرج عبد الرزاق في مصنفه  عن عمر بن عبد العزيز، قال في الرجل يـ ؤ 
 ".إذا ع لم بذلك برئت منه امرأته، واعتد ت ثالثة قروء : فيتنص ر، قال

 ـــدَّةي الِعـــص فــملّخ

ثالث حيضات، أو ثالثة شهور إن لم تكن  :طالقًا رجعيًا عدة المرأة المطلقة -2
    .فإن كانت حاملة، عدتها حتى تضع حملها، طال الحمل أم قصر.. من ذوات الحيض 

":  المطلقة ثالثًا" عدة المرأة المطلقة طالقًا بائنًا بينونة كبرى  -1
ثم تنكح زوجًا .. حمها حيضة واحدة، أو شهر واحد إن لم تكن من ذوات الحيض، تستبرئ فيه ر 

 . فإن كانت حاملة، عدتها حتى تضع حملها، طال الحمل أم قصر.. آخر 

                                                 
 . مرسل صحيح اإلسناد: 2 5/1خ ناصر في اإلرواء قال الشي  11
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حيضة واحدة، أو شهر واحد إن لم تكن من : عدة المرأة التي تخالع زوجها -1
فإن كانت حاملة، عدتها حتى تضع حملها، طال الحمل أم .. ذوات الحيض، تستبرئ فيه رحمها 

 . قصر
حيضة واحدة، : وفسخ العقد على اختالف صوره وأسبابه عدة التفريق - 

فإن كانت حاملة، عدتها .. أو شهر واحد إن لم تكن من ذوات الحيض، تستبرئ المرأة فيه رحمها 
 . حتى تضع حملها، طال الحمل أم قصر

  .ليس عليها عدة تعتدها: عدة المرأة المطلقة قبل الدخول بها -9

نها زوجها؛ سواء توفى عنها قبل عدة المرأة التي يتوفى ع -5

فإن كانت حاملة، عدتها حتى .. أربعة أشهر وعشرة أيام  :الدخول بها أم بعد الدخول بها
 . تضع حملها، طال الحمل أم قصر

 

 ةــالق وامُلطلَّقـــع للطــاس واجملتمــرة النــنظ

ات العربية واألسوية، من المظاهر السلبية التي تزيد من معاناة المرأة في كثير من المجتمع
لمجرد كونها مطلقة بغض النظر هل هي محقة أو .. تلك النظرة السلبية التشاؤمية للمرأة المطّلقة 

وهذا ـ في الغالب ـ ما يحمل المرأة على أن تتحمل مزيداً .. أو محقوقة ظالمة .. مظلومة في طالقها 
خ يِّل إليها أن الطالق ـ بحكم العادات  ألنه.. من ظلم الرجل لها وال أن تصل إلى مرحلة الطالق 
ونهاية كل حلم سعيد لها في هذه .. ودمارها .. واألعراف الخاطئة السائدة من حولها ـ يعني نهايتها 

 ! الحياة
فالطالق كما قدمنا ـ إن توفرت دواعيه وأسبابه .. وهو من الشيطان .. وهذا خطأ كبير 

وما كان مشروعًا ومسنونًا ال ينبغي أن ي نَظر إليه ..  ه لنا النبي الشرعية ـ مما شَرعه اهلل تعالى، وسن  
 . بهذه النظرة التشاؤمية المقيتة

والنبي صلوات ربي وسالمه عليه .. فالصحابة رضي اهلل عنهم طل قوا وتزوجوا من مطلقات 
 ثابت  منهن أمنا زينب بنت جحش رضي اهلل عنها كنت تحت زيد بن.. طل ق وتزوج من مطلقات 

ِنَْها َوَطراً َزوذْجَناَكَها :، كما قال تعالىفطلقها ثم تزوجها النبي  ا قَََض َزيٌْد مه   فَلَمذ
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زوجكن أهاليكن :" وكانت زينب رضي اهلل عنها ت فاخر على بقية النساء، فتقول. 10:األحزاب
 .  البخاري"  اتاو سبع سم فوقوزوجني اهلل تعالى من 

وكم من .. فكم من شرٍّ ترتب عليه خير .. تم على الغيب لرضيتم بالواقع لو اطلع: ثم ي قال
ن تَْكرَُهواْ َشيْئاً وَُهَو َخرْيٌ لذُكْم  :خيٍر ترتب عليه شر، وأنتم ال تعلمون، كما قال تعالى

َ
وََعََس أ

نتُْم الَ 
َ
ن ُُتِبُّواْ َشيْئاً وَُهَو َِشٌّ لذُكْم َواَّللُّ َيْعلَُم َوأ

َ
 . 125:البقرة َتْعلَُمونَ  وََعََس أ

قَا :وقال تعالى ُيْغِن أي الزوجان بالطالق أو غيره من أسباب الفراق والتفريق   ِإَون َيتََفرذ
ِن َسَعتِهِ  من الزوجين المطلقين عن صاحبه   اَّللُّ لُُكًّ  أي من فضله ونعمه فيرزق المرأة زوجًا   مه

 َوََكَن اَّللُّ َواِسعاً  رجل زوجة قد تكون خيراً له ممن سبقتها قد يكون خيراً لها ممن سبق، ويرزق ال
 . فيما ي دبر وي قدر للعباد. 210:النساء َحِكيماً  أي في الفضل، والعلم، والرزق 

َوَمن  .. وي حسن التوكل عليه .. وهذا يستدعي من المرء أن ي حّسن الظن باهلل تعالى 
ِ َفُهوَ  ْ لََعَ اَّللذ  . 1:الطالق َحْسبُهُ  َيتََوَّكذ

* * * * * 

 احلضـــانـــة

 :ُيراعى في الحضانة أمران عليهما مدار أحكام الحضانة

 . مصلحة الطفل، وسالمة نشأته وتربيته التربية الصالحة، الراشدة: أولهما

األم، ثم الخالة، ثم الجدة والدة : وهم بالترتيب.. أولى أقارب الطفل بحضانته : ثانيًا
 [. 119]م األباألم، ث

أما الدليل على أن الحضانة لألم بال مناز ع، فهو للحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره، عن 
قاء، : أن  امرأة قالت: عبد اهلل بن عمرو يا رسوَل اهلل، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له س 

واء، وإن  أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني؟  !وحجري له ح 
 [. 115"] أنت  أحقُّ به ما لم تن ك حي:" رسول  اهلل  فقال لها

                                                 
وهذا المعنى .. مهمة الحضانة مهمة أنوثية أكثر مما هي مهمة ذكورية، والنساء يصلحن لها أكثر من الرجال  119

 . قد راعته الشريعة عند التقرير لمن له حق الحضانة
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 [. 110"] َمن فر ق بين والدٍة وولدها فر َق اهلل  بينه وبين أحبته يوَم القيامة:" وقال 

ةٌ بَِوَلَِها :قال تعالى ومن اإلضرار الوالدة بولدها انتزاعه منها . 111:البقرة اَل تَُضآرذ َواِلَ
 .ضييق عليها وعلى ولدها في النفقة من أجل أن تتخلى عن ولدها لآلخرينوالت.. بغير وجه حق 

يا رسوَل اهلل من أحقُّ الناس بحسن : ، فقالجاء رجٌل إلى رسول  اهلل : وعن أبي هريرة قال
ثم َمن؟ : قال". أمَُّك :" ثم َمن؟ قال: قال". أمَُّك :" ثم َمن؟ قال: قال". أمَُّك :" صحابتي؟ قال

دل الحديث أن األم هي المقدمة في حسن الصحبة والحضانة على . متفق عليه" أبوك ثم :" قال
كما أن األم هي .. فأولى الناس بحسن صحبة الولد ومالزمته هي أمه .. األب ومن  سواه من األرحام 

 :فالجزاء من جنس العمل، كما قال تعالى.. أولى الناس بحضانته ورعايته يوم أن كان صغيرًا 
 ْارَْْحُْهَما َكَما َربذيَاِّن َصغِرياً َواخ ِ ِ مَِن الرذْْحَةِ َوقُل رذبه له  .  1:اإلسراء فِْض لَُهَما َجنَاَح اَّلُّ

خاصمت :" عن الثوري، عن عاصم، عن عكرمة قال:  0/29وأخرج عبد الرزاق في مصنفه 
وألَطف، وأرحم، وأحَنا، هي أعَطف، : امرأة عمر إلى أبي بكر رضي اهلل عنهما، وكان طل قها، فقال

 ".وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تزو ج 
اعتبر العلة التي جعلت المرأة أولى بالحضانة من الرجل  فتأمل كيف أن أبا بكر الصديق 

 ". أعَطف، وألَطف، وأرحم، وأحَنا، وأرأف " وهي كونها .. والتي بها تتحقق مصلحة الطفل .. 
ه ريحها، و :" وفي رواية قال له ب  ويختار لنف س   ". حجرها، وفراشها خير له منك، حتى َيش 

وقد أجمع العلماء على أن األم أولى بالطفل : قال محمد صديق خان في كتابه الروضة الندية
 . هـ -من األب ا

أما الدليل على أن الذي يلي األم هي الخالة، فهو للحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره، 
أنا : خرَج زيد بن حارثة إلى مكة، فقدم بابنة حمزة، فقال جعفر: قال  عن علي بن أبي طالب

أنا أحق بها، ابنة عمي، : فقال علي. آخذها، أنا أحق بها؛ ابنة عمي، وعندي خالتها، وإنما الخالة أم
أنا أحق بها؛ أنا خرجت  إليها، وسافرت، : فقال زيد. ، وهي أحق بهاوعندي ابنة رسول اهلل 

وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها؛ وإنما :" ، قالفخرَج رسول  اهلل  .وقدمت بها
 [. 115"]الخالة أم 

                                                                                                                                                 
 . 2552: صحيح سنن أبي داود 115
 . 21 5: يح الجامع الصغيررواه أحمد، والترمذي، والحاكم، صح 110
 . 2551: صحيح سنن أبي داود 115



                    "مســائـل وأحكــام" الـزواج والطــالق فـي اإلســـالم

 

 

125 

 [.  115"] الخالة بمنزلة األم: لخالتها، وقال فقضى بها النبي :" وفي رواية
الحق أن الحضانة لألم ثم للخالة للدليل الذي قدمنا، وال : 1/259قال صاحب الروضة 

 لغيره من الرجال والنساء إال بعد بلوغ الصبي سن التمييز، فإن بلغ إليه ثبت تخييره حضانة لألب وال
 .هـ -بين األم واألب ا

وأما الدليل على أن الذي يلي الخالة هي الجدة أم األم، فهو لألثر الذي رواه اإلمام مالك 
كانت عند : يقول سمعت  القاسم بن محمد:" عن يحيى بن سعيد، أنه قال: 1/050" الموطأ " في 

عمر بن الخطاب امرأٌة من األنصار، فولدت له عاصم بن عمر، ثم إنه فارقها، فجاء عمر ق باء، فوجد 
ابنه عاصمًا يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعض د ه، فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جد ة  الغالم، 

َخلِّ : ابني، فقال أبو بكرٍ : ، وقالت المرأة  ابني: فنازعته إياه، حتى أتيا أبا بكٍر الصديق، فقال عمر
 .فما راجَعه  عمر  الكالمَ : قال. بينها وبيَنه

 . أي أفتي وأقضي به. هـ -ا"وهذا األمر  الذي آخذ  به في ذلك : وسمعت مالكاً يقول: قال
قال في المسوى ـ أي قال ولي اهلل الدهلوي في كتابه : قال محمد صديق خان في الروضة

إذا فارق الرجل امرأته وبينهما ولد صغير فاألم، وأم األم أولى بالحضانة من : شرح الموطأ ـ المسوى
 . أعاله. هـ -ا" األب لرواية مالك 

أبصَر عمر عاصمًا ابنه مع : وفي رواية في المصنف لعبد الرزاق، عن القاسم بن محمد قال
فما راجعه : هي أحقُّ به، قال: مقباًل، قال أبو بكر جدته أ مِّ أ مِّه، فكأنه جاذبها إياه، فلما رآه أبو بكرٍ 

 .الكالم
اقتدوا :" عمل اتفق عليه الشيخان ال ينبغي وال يجوز الحيدة عنه أو مخالفته، لقوله : قلت

إنِّي ال أدري ما بقائي فيكم، فاقتدوا باللذين  :" وفي رواية[. 110"]باللذين من بعدي؛ أبي بكر وعمر 
 [. 112"] إلى أبي بكٍر وعمر؛ وأشاَر "من بعدي 

األم أحق بحضانة الولد الصغير واالبنة الصغيرة حتى : 1 20/2قال ابن حزم في المحلى 
يبلغا المحيض أو االحتالم، أو اإلنبات مع التمييز، وصحة الجسم، سواء كانت أَمة أو حرة، تزو َجت 

 . هـ -أم اأم لم تتزّوج، رحَل األب عن ذلك البلد أو لم يرَحل، والجد ة 

                                                 
 . 2559: صحيح سنن أبي داود 115
 . 1559: صحيح سنن الترمذي 110
 . 1555: صحيح سنن الترمذي 112
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فإن َشب  الوَلد  وبلغ سن  التمييز خ يِّر بين والديه، أيهما اختار ذهب معه، للحديث الذي 
فداَك أبي وأمي، إن : ، فقالتإن  امرأة جاءت رسوَل اهلل : أخرجه النسائي وغيره، عن أبي هريرة قال

من ي خاصمني : ، فجاء زوجها، وقالزوجي يريد  أن ي ذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي ع َنَبة
فأخَذ بيد  أمه، ". هذا أبوك، وهذه أمَُّك، فخذ بيد  أيهما شئَت ! يا غ الم:" في ابني؟ فقال 

 [. 111]فانطلقت به

أنه أسلَم وأبت امرأته أن ت سل م، : عن جدهوعن عبد الحميد بن سلمة األنصاري، عن أبيه، 
اللهم  :"األب ههنا، واألم ههنا ثم خيره، فقال فأجلَس النبيُّ فجاء ابن لهما صغير؛ لم يبلغ الحلم، 

والحديث فيه أن الولد ي خير بين أبويه حتى لو كانت أمه غير مسلمة ـ [. 111]فذهب إلى أبيه" اهد ه  
ولما لها .. ما أ م َنت الفتنة على الولد في دينه وأخالقه ـ وما ذلك إال لما لحضانة األم من مزيّة عظيمة 

 . ن حقٍّ مغّلظ على ولدهام

 ؟ " أنت  أحقُّ به ما لم تن ك حي:" ": كيف نفسر قوله : فإن قيل
لم يعد هذا .. فإذا نكحتي وتزوجتي .. أي أن هذا الحق محفوظ لك  : ي فسر كالتالي: أقول

د فإن وج  .. وإنما ي نَظر في أمر ك ومدى عطائك لطفلك في ظل زواجك الثاني .. الحق خالصًا لك  
انتقلت .. وكان زوجك غير مأمون على أبنائك .. أن حضانتك لطفلك ستتأثر سلبًا بسبب زواجك 

ألن الجانب األهم في الحضانة هو اعتبار .. الحضانة إلى غيرك بحسب التسلسل الوارد أعاله 
 . مصلحة الطفل قبل غيره

[  11]نت النتائج واآلثاروهذا ال يعني بالضرورة أن تنتقل الحضانة مباشرة إلى األب مهما كا
بدليل أن الحضانة بعد األم للخالة، وإن كانت ذات زوج، كما في قصة ابنة حمزة؛ فقد قضى لها .. 

                                                 
 . 1102: صحيح سنن النسائي 111
إذا قد ر أهل العلم سن التمييز الذي فيه ي خير الطفل بسبع أو ثمان سنوات، . 1100: صحيح سنن النسائي 111

وقد نفعني :" ، وقولها" لم يبلغ الحلم" كان يعي ما يعيه أقرانه من األطفال في هذا السن، وهذا المستفاد من قوله 
: وذكر صاحب الروضة. ؛ أي قد بلغ مبلغًا قادرًا معه على إسدال خدمة لنفسه ولآلخرين"وسقاني من بئر أبي ع َنَبة 

أنه :" سبع سنين أو ثمان سنين بين األم والعم، وفي المصنف لعبد الرزاق أن عليًا رضي اهلل عنه خير صبيًا كان ابن
م إلى عمر في صبي، فقال  . ، واهلل تعالى أعلم"هو مع أمه حتى ي عرب عنه لسانه فيختار : اخت ص 

امرأة انتقال الحضانة إلى األب؛ يعني في الغالب انتقالها إلى امرأة األب ـ إن لم تكن إلى خادمة مستأجرة ـ و   11
وما أكثر القصص التي نسمعها .. األب ال يمكن أن تكون مخلصة ألبناء زوجها كاألم أو الخالة أو الجدة؛ أم األم 
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وأنس . أن تكون عند خالتها، علمًا أن خالتها لها زوج، وزوجها هو جعفر بن أبي طالب  النبي 
ألبي طلحة، ولم ينكر عليها النبي ـ كان في حضانة أمه، وهي زوجة  ابن مالك ـ خادم رسول اهلل 

   . 
ي فيد ثبوت أصل الحق "  أنت  أحقُّ به ما لم تن ك حي" حديث : 1/259قال صاحب الروضة 

في الحضانة لألب بعد األم ومن هو بمنزلتها؛ وهي الخالة، فتكون أهل الحضانة األم ثم الخالة ثم 
 . هـ -األب ا

أن : طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج عن أجلحومن :" 20/291قال ابن حزم في المحلى 
 ".  شريحاً قضى بالصبي للجّدة إذا تزوجت أمه 

المهم في الحاضن ـ إضافة إلى مراعاة من له األولوية في الحضانة ـ أن يكون مأمون : قلت
الجانب في دينه وأخالقه، كفأ لمهمة الحضانة، أما إن كان غير مأمون الجانب في دينه وأخالقه، 

كان ممن يقترف الفواحش والمنكرات، ويتعاطى المسكرات والمخدرات، وخ شي على الطفل من و 
انتقلت الحضانة منه ـ مهما عال كعبه وشأنه حتى لو كانت الحاضنة هي األم أو .. سوء دينه وأخالقه 

.. قه األب ـ إلى من يليه من أولي األرحام بحسب األولوية، بشرط أن يكون مأمونًا في دينه وأخال
ألن الغرض األساس من الحضانة ـ كما ذكرنا من قبل ـ هي .. وي رجى منه الخير للطفل أكثر من غيره 

 .سالمة الطفل ومصلحته الدينية والدنيوية سواء
ِ َواتلذْقَوى َواَل َتَعاَونُواْ لََعَ اإِلثِْم َوالُْعْدَواِن َواتذُقواْ  :قال تعالى اَّللذ إِنذ َوَتَعاَونُواْ لََعَ الْبه

فوضع الطفل في حضانة ضارة غير مأمونة النتائج والعواقب هو من . 1:المائدة اَّللذ َشِديُد الْعَِقابِ 
التعاون على اإلثم والعدوان، والعكس إذا وضع الطفل في حضانة سليمة مأمونة النتائج والعواقب فإن 

 . ذلك ي عد من التعاون على البر والتقوى
للغالم بأن يهديه اهلل الختيار والده المسلم على والدته غير المسلمة   كذلك دعاء النبي

ولكن هنا ر وعيت مصلحة الطفل؛ التي تتحقق في .. علمًا أن أولوية الحضانة هي لألم كما تقدم .. 
 !وإن كان هذا الغير هي األم.. حضانة المسلم أكثر مما هي في حضانة غير المسلم 

                                                                                                                                                 

وهي أكثر ـ .. من قبيل الغيرة والحسد .. ونشاهدها عن تعذيب واضطهاد وظلم المرأة ألبناء زوجها من امرأة ثانية 
 !رجل ألبناء امرأته من زوٍج ثانٍ بأضعاف مضاعفة ـ من القصص التي تحكي ظلم ال

ال فرق في النظر والحياطة بين الربيب زوج األم، والربيبة زوجة األب، بل : 5 20/2قال ابن حزم في المحلى    
 . هـ -في األغلب الربيب أشفق، وأقل ضرراً من الربيبة، وإنما ي راعى في كل ذلك الدين، ثم صالح الدنيا فقط ا
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اختصَم خال وعم إلى شريح في صبي فقضى به للعم، : 9 20/2 قال ابن حزم في المحّلى
 .  هـ -وهذا نص قولنا ا. أنا أنفق عليه من مالي؟ فدفعه إليه شريح: فقال الخال

والشاهد أن القاضي العادل شريح لما لمس أن الخال أقدر على تمتيع ورعاية الطفل مادياً 
 . د أن كان قراره األول لصالح العمبع.. ودنيوياً من العم أوكل إليه مهمة الحضانة 

فمن قّدمناه بتخيير، أو قرعة، أو بنفسه، فإنما نقدمه إذا حصلت به : قال ابن القيم رحمه اهلل
ولو كانت األم أصَون من األب، وأغير منه، ق ّدمت عليه، وال التفات إلى قرعة، وال . مصلحة الولد

، ي ؤثر البطالة واللعب، فإذا اختار من يساعده على اختيار للصبي في هذه الحالة؛ فإنه ضعيف العقل
ذلك لم ي لتَفت إلى اختياره، وكان عنده من هو أنفع له، وأخير، وال تحتمل الشريعة غير هذا، والنبي 

 واهلل ".  م روهم بالصالة لسبٍع، واضربوهم على تركها لعشر، وفّرقوا بينهم في المضاجع:" قد قال
يُّ  :تعالى يقول

َ
ْهلِيُكْم نَاراً َوقُوُدَها انلذاُس َواْْلَِجاَرةُ يَا أ

َ
نُفَسُكْم َوأ

َ
ِيَن آَمنُوا قُوا أ   َها اَّلذ

علموهم وأدبوهم وفقهوهم، فإذا كانت األم تتركه في المكتب، وتعلمه : وقال الحسن. 5:التحريم
به بال تخيير، وال  القرآن، والصبي ي ؤثر اللعب، ومعاشرة أقرانه، وأبوه يمكنه من ذلك، فإنها أحق

قرعة، وكذلك العكس، ومتى أخّل أحد األبوين بأمر اهلل ورسوله في الصبي وعطّله، واآلخر م راٍع له 
 . فهو أحق وأولى به

تنازع أبوان صبيًا عند بعض الحكام، : وسمعت شيخنا ـ ابن تيمية رحمه اهلل ـ يقول: قال
أ ّمي تبعثني كل : ألي شيء يختار أباه؟ فسأله؟ فقال سل ه: فخيره بينهما، فاختار أباه، فقالت له أمه

 .أنت  أحق به: فقضى به لألم، قال. يوم للكّتاب، والفقيه يضربني، وأبي يتركني للعب مع الصبيان

وإذا ترك أحد األبوين تعليم الصبي، وأمره الذي أوجبه اهلل تعالى عليه، فهو : قال شيخنا: قال
كل من لم يقم بالواجب في واليته فال والية له، بل إما أن ت رَفع يده عن عاٍص، وال والية له عليه، بل  

الوالية، وي قام من يفعل بالواجب، وإما أن يضم إليه من يقوم معه بالواجب؛ إذ المقصود طاعة اهلل 
 . هـ -ا[119]ورسوله بحسب اإلمكان

 ةــانــة احلضــنفق

واألبناء سواء، " األم " قة على الحاضنة ال خالف أن نفقة الحضانة المتضمنة والشاملة للنف
 .  وهي تشمل تكاليف السكن، والملبس، والمأكل، والمشَرب.. هي واجبة على الوالد 

                                                 
 .  20-1/201: السنة نقاًل عن كتاب فقه 119
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َولََع الَْمْولُودِ ََلُ رِزُْقُهنذ َوكِْسَوُتُهنذ بِالَْمْعُروِف اَل تَُكلذُف َنْفٌس إاِلذ  :كما قال تعالى
ومن إضرار الوالدة بولدها االمتناع عن النفقة عليها . 111:البقرة ةٌ بَِوَلَِهاوُْسَعَها اَل تَُضآرذ َواِلَ 

حرمان حقها : فيتحقق لها اإلضرار من وجهين.. وعلى ولدها عساها أن تتخلى عن ولدها لآلخرين 
يها وهو أشد عل.. وانتزاع ولدها منها لعدم وجود النفقة التي تكفيها وولدها .. وحق ولدها من النفقة 

 . ضرراً وحرجاً من مجرد قطع النفقة عنها
ْعُروفاً  :وقال تعالى  . 9:النساء َواْرزُقُوُهْم فِيَها َواْكُسوُهْم َوقُولُواْ لَُهْم قَْواًل مذ

وُهنذ تِلَُضيهُِقوا  :وقال تعالى ِن وُْجِدُكْم َواَل تَُضارُّ ْسِكنُوُهنذ ِمْن َحيُْث َسَكنتُم مه
َ
أ

رَْضْعَن لَُكْم َعلَيْهِنذ ِإَو
َ
نفُِقوا َعلَيْهِنذ َحَّتذ يََضْعَن َْحْلَُهنذ فَإِْن أ

َ
واَلِت َْحٍْل فَأ

ُ
ن ُكنذ أ

ُجورَُهنذ 
ُ
 .5:الطالق فَآتُوُهنذ أ

ُ  :وقال تعالى ا آتَاهُ اَّللذ ِن َسَعتِهِ َوَمن قُِدَر َعلَيْهِ رِزْقُُه فَلْيُنفِْق مِمذ   ِْلُنفِْق ُذو َسَعٍة مه
 .0:قالطال

إن أبا س فيان رجٌل شحيٌح، فهل علي  : قالت هند أم معاوية لرسول اهلل : وفي الصحيحين
ّرًا؟ قال  ".  خذي أنت  وبنوك  ما يكفيك  بالمعروف:" جناٌح أن آخَذ من ماله س 

 [. 115"] كفى بالمرء  إثماً أن ي ضيَِّع من يَقوت:" وقال 

 ــةانــول احلضــرب حــالغالد ــرق وبــالد الشـــي بــة فــمشكل

في بالد الشرق؛ العربية منها واألسوية يتهرب الرجل ـ إال من رحم اهلل ـ من حضانة أبنائه؛ 
وفي كثير من .. من النفقة " أمهم " لكي ال يلتزم بالنفقة الشرعية لهم، وحتى ال تستفيد الحاضنة 

مما يدفع .. ه على هذا الظلم والعدوان يجد من عادات وتقاليد وقوانين بلده ما ي عين.. األحيان 
فيتحقق بذلك .. المرأة لفقرها وضعفها أن تتخلى عن حضانة أبنائها ألبيهم ولذوي وقرابة أبيهم 

ثم أن هذا الفصل .. الضرر لألم ولألبناء سواء؛ لفقدانهم المحضن األسلم واألكثر أماناً لهم من غيره 
ل من دون أن يسمح األب ألبنائه بزيارة أمهم أو التعرف بين األبناء وأمهم قد يمتد لسنوات طوا

وال .. وهم ال يعرفون شيئاً .. وإّني  ألعلم عن حاالت بلغ فيها األبناء سن الشباب والرجولة .. عليها 
 ! يريدون أن يعرفوا شيئاً عن أمهم

                                                 
 . 101: رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم، صحيح الجامع 115
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فقة ورعاية  ؛ لما تستحقه المرأة المطلقة في قانونهم من ن"األوربية " أّما في بالد الغرب 
كاملتين تشمالن نفقات المسكن، والملبس، والمأكل، والمشرب، والتعليم، والعالج الطبي لألبناء 

ليس رغبة منه في .. فإن من اآلباء ـ ولألسف ـ من يزاحم امرأته على هذه الحضانة .. ولحاضنتهم معاً 
حصل على تلك النفقات التي وإنما لكي ي.. والرعاية .. أو ألنه األكفأ في الحضانة .. الحضانة 

وهو ما إن يتحقق له ذلك .. ويحرم أمهم من هذا الحق .. تصرفها الحكومة على األبناء وحاضنتهم 
يكفيه من شؤون الحضانة أن يأتي ألبنائه بخادمة أجنبية ـ ال تراعي فيهم حّقًا وال واجبًا ـ لكي .. 

 !ساهياً الهياً ..  ويتمتع ببقية حياته.. ليضرب هو في األرض .. ترعاهم 
أما إن ص ر فت نفقة الحضانة لألم ـ وهي في الغالب ت صَرَف لها ـ فإن األب ـ إال من رحم اهلل ـ 

وتراه يتهرب من واجباته نحوهم والتي منها النفقة عليهم وعلى .. ال يتعّرف على أبنائه في شيء 
ال يستحي بأن ي طالب .. د ذلك وهو بع.. بحجة أن الحكومة تنفق عليهم وعلى أمهم .. الحاضنة 

 ! وعلى كل ما يمت بصلة بأبنائه.. بجميع وكامل حقوق األبوة على أبنائه 
وعالجه .. والمرأة وأبناؤها هم ضحاياه .. ونكابده .. ونعايشه .. نشاهده .. هذا واقع ظالم 

يَوَْم اَل  يوم القيامة  وسائلهم عنه.. فيما استرعاهم إياه، واستأمنهم عليه  أن يتقي الرجال  اهلَل 
َ بَِقلٍْب َسلِيمٍ  *يَنَفُع َماٌل َواَل َبنُوَن  َِت اَّللذ

َ
 .55-55:الشعراء إاِلذ َمْن أ

 
* * * * * 

 :ةـــّرقــل متفــائــمس

 انـــــة اللعـــألــمس: ىــة األولــألــاملس

ل؟ هل يقتله، ماذا يفع.. رجل يرى رجاًل مع امرأته في فراشه، يقترفان الفاحشة 

   أم له حكم آخر؟.. أم يقتلها، أم يقتلهما معًا 

عن سهل بن سعد الساعدي أخرج البخاري في صحيحه . الحمد هلل رب العالمين: الجواب
يا عاصم، أرأيَت رجاًل وجد مع : أن  ع ويم رًا العجالني جاء إلى عاصم بن عدي األنصاري، فقال له

، فسأل عاصٌم نَه ، أم كيف يفعل؟ َسل  لي يا عاصم عن ذلك رسوَل اهلل امرأته رجاًل، أيقتل ه  فتقتلو 
المسائ َل وعابَها، حتى َكبـ َر على عاصم ما سمع من  عن ذلك، فكر َه رسول  اهلل  رسوَل اهلل 
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؟ يا عاصم ماذا قال لك رسول  اهلل : ، فلما رجع عاصم إلى أهله، جاءه ع ويم ر، فقالرسول  اهلل 
: المسألة التي سألته عنها، فقال ع ويمر لم تأتني بخير؛ قد َكر َه رسول  اهلل : صم لعويمرفقال عا

، فقال واهلل ال أنتهي حتى أسأَله عنها، فأقبل ع ويم ر حتى جاء رسوَل اهلل  يا رسوَل : وَسَط الناس 
قد أ نز َل :" رسول  اهلل  اهلل، أرأيت رجاًل وجد مع امرأته رجاًل، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال

 ".فيك وفي صاحبتك فاذَهب فأت  بها 
قد :" فأنزل اهلل في شأنه ما ذكَر في القرآن من أمر المتالع َنين، فقال النبي :" وفي رواية

، فلما فرغا من فتالَعَنا وأنا مع الناس عند رسول اهلل : قال سهل". قضى اهلل فيك وفي امرأتك 
  .ثالثاً قبل أن يأمره رسول  اهلل تالعنهما، فطلقها 

فكانت السنة بعدهما أن ي فر ق بين المتالعنين، : قال ابن شهاب راوي الحديث عن سهل
ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض : قال. وكانت حاماًل، وكان ابنها ي دعى ألمه

 . ق عليهوالحديث متف" ما فرض اهلل لها : وفي رواية. اهلل له
، فأنفذه فطلقها ثالث تطليقات عند رسول اهلل : قال سهل: وفي رواية عند أبي داود

 . س نة ، وكان ما ص ن ع عند النبي رسول  اهلل 
أن يـ َفر ق : ، فمضت السنة بعد في المتالعنينحضرت هذا عند رسول اهلل : قال سهل

 [.110]بينهما، ثم ال يجتمعان أبدا
ْزَواَجُهمْ  :نة كيف تتم، فهي كما قال تعالىأما صيغة المالع

َ
ِيَن يَْرُموَن أ أي بالزنى   َواَّلذ

 ِ ْربَُع َشَهاَداٍت بِاَّللذ
َ
َحِدهِْم أ

َ
نُفُسُهْم فََشَهاَدةُ أ

َ
ذُهْم ُشَهَداء إاِلذ أ أشهد  باهلل : فيقول  َولَْم يَُكن ل

  َادِقنِي نذ  *إِنذُه لَِمَن الصذ
َ
ِ َعلَيْهِ إِن ََكَن مَِن الََْكذِبنِيَ  َواْْلَامَِسُة أ َعنَْها َوَيْدَرُؤا  * لَْعَنَت اَّللذ

ِ إِنذُه لَِمَن الََْكذِبنِيَ  أي الحد، والرجم   الَْعَذاَب  ْربََع َشَهاَداٍت بِاَّللذ
َ
ْن تَْشَهَد أ

َ
نذ  * أ

َ
َواْْلَامَِسَة أ

ادِقنِيَ  ِ َعلَيَْها إِن ََكَن مَِن الصذ  . 5-5:النور َغَضَب اَّللذ
ومن السن ة أن ي وَعظ المتالعنان قبل بدئ المالعنة، كما في الحديث عند النسائي، 

والذي : فبدأ بالرجل فوعظه، وذك ره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة، فقال:" فوعظهما
عثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ والذي ب: بعثك بالحق ما كذبت، ثم ثن ى بالمرأة فوعَظها وذك َرها، فقالت

                                                 
 . 2555: صحيح سنن أبي داود 110
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بالرجل فشهد أربع شهادات باهلل إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة اهلل عليه إن كان من الكاذبين، 
 [.115."]..ثم ثن ى بالمرأة 

وكذلك يضع . فت َخو ف باهلل" إنها موجبة :" كما ي َسن في الخامسة أن توَقف المرأة في قال لها
 . فيخوفه باهلل[. 115"]إنها موجبة :" لمالع ن في الخامسة، فيقول لهرجٌل يده على ف ّي ا

 هل يـ َرد شيء منه إلى الرجل؟.. أين المهر : فإن قيل
قضت السنة أنه ليس للرجل في اللعان أن يأخذ شيئًا من الصداق، كما في الحديث : أقول
، "كاذب، ال سبيل لَك عليها   حسابكما على اهلل، أحدكما:" للمتالعَنين فقال النبي المتفق عليه، 

ها، وإن كنَت  :" مالي؟ قال : قال ال ماَل لك؛ إن كنَت صَدقَت عليها فهو بما استحللَت من فرج 
 ".  كذبَت عليها فذاَك أبعد  لكَ 

أي السلطان لك عليها ـ بعد المالعنة ـ في "  ال سبيَل لَك عليها:" فتأم ل قوله : قلت
وفي هذا التوجيه النبوي الشريف صلوات ربي وسالمه عليه رد على .. شيء محاسبتها أو معاقبتها في 

والغيرة .. الذين يرتكبون جرائم قتل الشرف ـ في البالد العربية واألسوية ـ باسم االنتقام للشرف 
ومما .. كما هو مبين أعاله .. وهم ليس لهم ـ بنص القرآن والسنة ـ أكثر من المالعنة .. المزعومة 

في كثير من .. واألمر سوءًا أن هذه الجرائم التي ت رتكب في كثير من األمصار .. طين بلًة زاد ال
 [. 0 1!]واإلسالم منها براء.. األحيان ت لَصق باسم اإلسالم 

                                                 
 . 1190: صحيح سنن النسائي 115
 .  2509و   250: انظر صحيح سنن أبي داود 115
: ؟ أقولا حكمهافم.. إن لم تكن متزوجة ثم قامت عليها البينة القاطعة بأربعة شهود عدول أو إقرار : فإن قيل 0 1

وا ُُكذ  :مائة جلدة وحسب، كما قال تعالى حكمها في كتاب اهلل تعالى وسنة رسوله  اِّن فَاْجِِلُ انِيَُة َوالزذ الزذ
ةٍ  ِنُْهَما مِئََة َجِْلَ فقد ظلم .. أما من يجعل عقوبتها القتل باسم الحمية والغيرة، والثأر للشرف . 1: النور َواِحٍد مه

وليس إلى آحاد الناس كائن .. مآل الحدود إلى السلطان : ثم بعد ذلك ي قال.. وحكم بغير ما أنزل اهلل . .وأجَرم .. 
 ! من كان

أن المأل المتنفذين من الساسة واإلعالميين، وتجار الجنس : ومن المتناقضات التي ت ذَكر في هذا الشأن    
تراهم ـ ألغراض وغايات شتى ـ يروجون للرذيلة .. تنا واألعراض وأصحاب القنوات الفضائية الخبيثة من بني جلد

.. ويمهدون لها .. ويؤزون الناس إليها أز ًا .. وينفقون في سبيلها األموال الطائلة .. ويزينونها .. بكل الوسائل 
.. قام المجتمع بمعاقبته وتجريمه .. ثم إن وقع أحٌد من الشباب أو الشابات في شباكهم .. ويمدون لها مّدا 

بينما تجار الجنس والدعارة والفساد ـ ومن وراءهم من .. والمبالغة في عقوبته، وبخاصة إن كان المخطئ أنثى 
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يا رسوَل اهلل لو وجدت  مع أهلي  :قال سعد بن  عبادة: وفي الحديث عن أبي هريرة، قال
كال؛ والذي بعَثَك بالحق : قال". نعم :" ش هداء؟ قال رسول  اهلل  رجاًل، لم أَمس ه حتى آت َي بأربعة  

ل ه بالسيف قبل ذلك يقول  سيد كم؛ إنه لغيوٌر، وأنا اسمعوا إلى ما :" قال رسول  اهلل ! إن كنت  أل عاج 
 . مسلم" أغير  منه، واهلل  أغير  مني 

فال أحد أغير من .. مزاودة بالغيرة وال.. فال ينبغي وال يجوز أن ت رَتكب الجرائم باسم الغيرة 
ال أَحَد أغيَر من اهلل، :" اهلل تعالى، وال للغيرة إال فيما أوجب اهلل تعالى فيه الغيرة، قال رسول  اهلل 

وبالتالي ال يجوز لعبد أن ي زاود بالغيرة . البخاري"  من أجل ذلك حر م الفواحش ما ظهر منها وما َبطن
 . يغار أكثر من المشروع، أو فيما ال تجوز فيه الغيرةعلى غيرة اهلل تعالى؛ ف

َرًة :" يا رسوَل اهلل، أال تتزوج من نساء األنصار؟ قال: وعن أنس، قالوا إن فيهم َلَغيـ 
فالغيرة محمودة ما التزمت بحدود .. من الزواج منهن  فكان ذلك سببًا مانعاً للنبي [. 2 1"]شديدةً 

من :" المشروع فهو مذموم، لذا جاء في الحديث قوله  وضوابط الشرع، وما زاد أو نقص عن
بُّ اهلل، ومنها ما يكَره  اهلل؛ فأما ما ي حبُّ اهلل ، فالغيرة في الريبة ، وأما ما يكره  فالغيرة في  الغيرة ما ي ح 

َرة  اهلل  أن يأت ي المؤمن  ما حر َم اهلل  عليه:" وقال [. 1 1"]غير ريبٍة   [.  1 1"] َغيـ 

 

 نــي السِّـاءة فــة الكفــألـمس: ةــانيــة الثـلأـاملس

إذ أصبح من المالحظ في كثير من المجتمعات العربية واألسوية تزويج ابن 

مستدلين على زواجهم بزواج .. الستين عامًا من ابنة الخامسة عشرة من عمرها 

 فهل هذا جائز؟.. من عائشة رضي اهلل عنها  النبي 

من الكفاءة التي يجب مراعاتها الكفاءة والتقارب في  .العالمينالحمد هلل رب : الجواب
إذ ال ينبغي أن ي زّوج ابن الستين بنت الخامسة .. وأعني بذلك الكفاءة الجنسية .. السن بين الزوجين 

عشر عامًا كما يحصل ذلك في كثير من المجتمعات العربية واألسوية مستغلين فقر وحاجة وجهل 
                                                                                                                                                 

ينجون من المعقابة .. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا .. الساسة المتنفذين ـ المجرمون الحقيقيون 
 !وهم كانوا أولى بها من غيرهم.. ومن المساءلة 

 .1011: حيح سنن النسائيص 2 1
 . 2511: صحيح سنن ابن ماجه 1 1
 . 2502: رواه أحمد، ومسلم، وغيرهما، صحيح الجامع 1 1
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حيث في الوقت الذي .. الضرر حينئٍذ ـ وكذلك اإلعضال ـ محقق للمرأة وال بد  ألن.. بعض العوائل 
ويكون مثلها مثل من .. ينطفئ فيه الرجل جنسيًا وينتهي عطاؤه تكون المرأة في أقوى مراحل عطائها 

 وهذا.. وتستشرف النظر إليهم بالحرام .. فتتشوف الرجال .. ت زو ج من عنِّين؛ ال يقدر على الوصال 
ً  :لما فيه من ضرر وإضرار، واهلل تعالى يقول.. ال يجوز  ارا . 112:البقرة َواَل ُتْمِسُكوُهنذ رِضَ

سد " عملنا بأدلة قاعدة  ولو".  ال ضرر، وال ضرار:" أنه قال وفي الحديث فقد صح عن النبي 
 !  ، لسددنا الطريق على مثل هكذا زواج، وال بد"الذرائع

تـ َزو ج  " به في هذا الشأن ما أخرجه الترمذي في السنن، تحت باب ومما يحسن االستدالل 
خَطَب أبو بكٍر، وعمر رضي اهلل عنهما فاطمة، فقال رسول  :" عن ب ريدة، قال، "المرأة  مثل ها في السِّنِّ 

؛ أي إنها صغيرة " إنها صغيرة:" وقوله [.   1"] إنها صغيرة، فخطبها عليٌّ فزو جها م نه:" اهلل 
" سنه مكافئ ومتقارب من سنها  بينما عليٌّ .. وأبو بكر وعمر هما، هما .. عليكما قياساً لعمركما 

 ".فزو جها م نه 
 ؟..من عائشة رضي اهلل عنها  كيف نفّسر إذاً زواج النبي : فإن قيل

وز من عائشة رضي اهلل عنها على ما ال ينبغي وال يج قد كثر االستدالل بزواج النبي : أقول
َمن يجرؤ أن يزعم أن رجولته .. فأيّنا كالنبي محمد صلوات ربي وسالمه عليه .. االستدالل عليه 

له المثل األعلى في جميع خصال وخصائص اإلنسان  فالنبي ..  وفحولته كرجولة وفحولة النبي 
بن فقد روى البخاري في صحيحه بسنده عن أنس .. بما في ذلك خاصية الرجولة والفحولة .. 

.. اهلل أكبر ".  كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئٍذ تسع نسوة  أن نبي  اهلل :" مالك
..  حتى يحسن أن ي شبه نفسه بالنبي .. فمن من الرجال ي طيق ذلك .. تباَرك اهلل  أحسن  الخال قين 

 !؟ويقيس نفسه على النبي 
ثنا أَنس بن مالك قال: تادة قالعن ق: وفي رواية ـ عند البخاري أيضًا ـ كان النبيُّ يدور :" حد 

أوَكان : قلت ألنس: قال" على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن  إحَدى عشرَة 
فليتأم ل عجائز هذا الزمان الذين ال يستحون؛  ". كنا نتحد ث  أنه أ عطَي قو ة ثالثيَن :" ي طيقه؟ قال

كيف ت زوج وليتك من رجل يزيدها خمسين : وإذا ما قيل للرجل..  على النبي  فيقيسون أنفسهم
وما .. ساء ما يقولون .. من عائشة  سرعان ما يبادرك القول واالستدالل بزواج النبي .. عامًا 

 !  وبئس القول قولهم.. فبئس الفهم فهمهم .. يفهمون 

                                                 
 . 1010: صحيح سنن النسائي   1



                    "مســائـل وأحكــام" الـزواج والطــالق فـي اإلســـالم

 

 

135 

ي قّبل وهو صائم، وي باشر  كان رسول  اهلل  :"تقول أ ّمنا؛ أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها
 . متفق عليه" وهو صائم، ولكنه كان أمَلك إلر ب ه 

 ".  وأيكم كان أمَلك إلر به من رسول  اهلل :" وفي رواية، قالت
انطلقت أنا ومسروق إلى أم المؤمنين نسألها عن : عن األسود، قالوفي صحيح ابن خزيمة، 

يَـي نا: قلت: ـ فاستحيينا، قالالمباشرة ـ أي في الصيام  ما هي؟ سال : فقالت. جئنا نسأل حاجًة فاسَتح 
ر وهو صائم؟ قالت كان النبي : قلنا: قال. عما بدا لكما قد كان يفعل، ولكنه كان أمَلَك :" ي باش 

 [. 9 1"] إلر ب ه منكم
الليل  ـ أي في الصيام؛ فيوَصل" ال تواصلوا :" قال رسول  اهلل وفي صحيح البخاري، 

إني : لست كأحٍد م ن كم ـ وفي رواية: قال. فإن ك تواصل يا رسول اهلل: بالنهار من غير إفطار ـ قالوا
إنيِّ لست  كهيئتكم، إني أبيت  لي م طع ٌم ي طعمني، :" وفي رواية". لست  م ثلكم ـ إنِّي أ طَعم وأ سَقى 

وكل هذه الروايات عند ".  طعمني ربي وَيسقينوأيكم مثلي؛ إنِّي أبيت  ي  :" وفي رواية". وساٍق يسقين 
 . البخاري في صحيحه

على قوة النبي .. وفي ع ز رجولتهم وشبابهم .. وبالتالي ال يجوز أن ي قاس أقوى الرجال 
.. فضاًل عن أن ي قاس العجايز وكبيري السن .. وهو في آخر أيامه وعهده من دنيانا  المصطفى 

ر ورجولة النبي وأيما قياس من هذا القبيل أ وأيما امرئ يقيس نفسه على ..  عده انتقاصًا من قد 
ر وجناب النبي  النبي  والذي نفسي .. وأعرف ذلك منه ..  ويريد من قياسه االنتقاص من قد 

  .، والحكم عليه بالردةبيده ال أتردد لحظة من تكفيره بعينه
ك الكمال في جميع خصائص يمل أن النبي : إضافة إلى هذا الذي تقدم ي قال كذلك

وهو ما يزيل مطلق األثر لما ي قال عن الفارق في العمر بين .. وصفات الكفاءة المطلوبة بين الزوجين 
وبين أّمنا؛ أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها وأرضاها .. الحبيب المصطفى صلوات ربي وسالمه عليه 

 أن يقيس نفسه وزواجه على نفس النبي  وبالتالي ال يجوز ألحدٍ .. وهذا ليس ألحٍد بعده .. 
 . من عائشة رضي اهلل عنها وزواجه 

هل ي قال هذا الذي تقدم أعاله إذا ما تزّوج صغيٌر من كبيرة، وكان الفارق في العمر : فإن ق يل
 ؟..بينهما كبير، إلى درجة تكون المرأة فيها فوق سن اإلنجاب 

                                                 
 . إسناده صحيح: قال الشيخ ناصر في التخريج. 2555: رواه  ابن خزيمة في صحيحه 9 1
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أن ال يعدد عليها، وظرفه ال يسمح له بالتعدد، نعم  إن كانت زوجته الوحيدة، وفي نيته: أقول
ي كَره للصغير أن يتزوج من كبيرة قد دخلت سن اليأس، وتجاوزت سن اإلنجاب، وقد ترقى الكراهة 

، فقد جاء رجل إلى النبي .. إلى درجة التحريم بحسب الضرر والحرج المترتب على هكذا زواج 
ثم أتاه الثانية، ". ال :" مال، وإنها ال تل د، أفأتزوجها؟ قال إّني أصبت  امرأة ذات حَسٍب وج: فقال

هذا إذا  [. 5 1"] تزّوجوا الودوَد الولوَد فإنِّي مكاث ر بكم األمم يوَم القيامة:" فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال
كانت ال تلد فقط ـ وهي ذات حسب وجمال ـ فكيف إذا كانت مع كونها ال تل د ال ت حّصن زوجها من 

لوقوع في الفتن للفارق الكبير بينهما في السن ـ والتي كثرت في هذا الزمان، وأحاطت بالرجال ا
وال يقدر على .. والنساء سواء إحاطة السوار بالمعصم ـ وهو في المقابل ال يجد أمامه إال إياها 

 .ال شك حينئٍذ أن الكراهة تتغلظ، وقد ترقى إلى درجة التحريم.. الزواج من غيرها 

ن إن كان من ذوي التعدد أو في نيته أن ي عّدد، والظروف تسمح له أن ي عدد، فأضافها إلى لك
ع ما قلناه .. أرجو أن ال يكون في ذلك حرج إن شاء اهلل .. جملة نسائه  وال ي قال في هذا الموض 

فاقدة  بحق الصغيرة عندما تتزوج من كبير يفوقها عشرات السنين؛ ألن البنت ـ في الوصف المتقدم ـ
بينما الرجل في مثالنا السابق له .. ال خيار لها غيره .. مقصورة على عجوزها .. لمطلق الخيارات 

خيارات عدة؛ له ـ إن شاء ـ أن يتزوج ثالث نساء إضافة إلى تلك المرأة الكبيرة في السن التي تزوجها 
 .  إضافة إلى خيار الطالق لو شاء، واهلل تعالى أعلم.. 

 هــن زوجتــل عــرجـاب الـــغي: ةــالثــالث ةــألــاملس

ولو غاب غيابًا قسريًا كالسجن ونحوه أو .. كم يحق للزوج أن يغيب عن زوجته 

كم هي المدة التي يحق بها للمرأة أن تطلب التفريق .. كان مفقودًا ال ُيعَلم مكانه 

 وفسخ العقد؟

برفع الضرر عن المرأة، أو أن  اعلم أن اإلسالم جاء. الحمد هلل رب العالمين: الجواب
من ذلك إمساكها على نكاح غائٍب مهما .. ت مَسك ضرارًا وإعضااًل وفتنة من غير نكاح وال طالق 

ثم لو فعلت أو وقعت في شيء من ذلك ت عاَقب .. طال غيابه فتضطر أن تستشرف الفتنة والحرام 
ع في الحرام قبل العقوبة على الوقوع في فاإلسالم قد جاء بسد الذرائع التي تمنع من الوقو !.. عليه

وقد خاض الخائضون في تحديد زمن .. وقد تقدم ذكر النصوص الشرعية الدالة على ذلك .. الحرام 
                                                 

1 5
 . 2509: صحيح سنن أبي داود  
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فمنهم المكثر ومنهم الم ق ل؛ .. غياب الزوج الذي يحق للمرأة بعده أن تطلب الطالق أو فسخ العقد 
 .بحسب ما يرجح لهم تحقق الضرر للمرأة

" اإليالء " األقوال عندي للنص، ولروح الشريعة ومقاصدها، هو ما ورد في مدة  وأقرب
فحدد له الشرع مدة أقصاها أربعة .. وصفته أن يحلف الرجل أن يهجر زوجته وال يقترب منها بنكاح 

فإن أراد تجاوزها يخير بين الطالق أو الرجوع إلى زوجته ليعاشرها .. ال يحق له تجاوزها .. أشهر 
هَِسآئِهِْم  :وليس له إال أن يختار، كما قال تعالى.. شرة األزواج لنسائهم معا ِيَن يُْؤلُوَن مِن ن لهَِّلذ

ْشُهٍر فَإِْن فَآُؤوا فَإِنذ اَّللذ َغُفوٌر رذِحيٌم 
َ
ْربََعةِ أ

َ
اَلَق فَإِنذ اَّللذ َسِميٌع  *تََربُُّص أ ْ الطذ ِإَوْن َعَزُموا

أربعة أشهر فللزوجة  علىإن زادت المدة : ال ابن كثير في التفسيرق. 110-115:البقرة َعلِيمٌ 
أن يطلق فيجبره الحاكم على  وإما، أي يجامع؛ مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر إما أن يفيء

 .  هـ -ا وهذا لئال يضر بها ،هذا

يحلُّ ال : أخرج البخاري في صحيحه، أن ابن عمر كان يقول في اإليالء الذي سم ى اهلل
ك بالمعروف أو يعز م الطالق كما أمَر اهلل عز  وَجل  .ألحٍد بعَد األجل إال أن ي م س 

إذا مضت أربعة  أشهٍر ي وَقف  حتى ي طلِّق، وال يقع عليه : وفي رواية عنه ـ عند البخاري كذلك ـ
ئشة، واثني عشَر وي ذَكر ذلك عن عثمان، وعلي، وأبي الدرداء، وعا: قال البخاري. الطالق حتى ي طّلق

 . رجاًل من أصحاب  النبيِّ 

 فللمرأة.. وعليه فالذي يغيب عن زوجته غياباً قصرياً أو اختيارياً أكثر من أربعة أشهر : قلت
الحق ـ إن شاءت ـ أن تطلب الطالق أو فسخ عقد النكاح إن كان غيابه مجهواًل أو ال ي قَدر على 

 [. 0 1]ب وتزيد من مدة االنتظار ما شاءتكما لها أن تصبر وتحتس.. الوصول إليه 

                                                 
1 0

وكانت قادرة .. ن المرأة كلما قلت حاجتها ـ لسبب أو آلخر ـ إلى المعاشرة الزوجية أ: ويمكن أن ي قال كذلك  
وبخاصة إن كان .. كلما تعين عليها أن تصبر أكثر ولمدة أطول في انتظار أوبة زوجها .. على الصبر مدة أطول 

وخشيت على .. ة الزوجية وكلما اشتدت حاجتها إلى المعاشر .. سفره أو غيابه لتجارة ضرورية أو جهاد ونحو ذلك 
كلما كان لها الحق في أن تطلب الطالق أو .. وضعف رجاؤها بأوبة زوجها .. وحصول الضرر .. نفسها الفتنة 

ألن العلة في هذه .. لكن ليس لها ذلك قبل مضي أربعة أشهٍر كما تقدم أعاله .. فسخ عقد النكاح بوقت مبكٍر 
 . يتحقق للمرأة من جراء تلك الغيبة، طالت أم قصرت، واهلل تعالى أعلم المسألة هو بالنظر إلى مدى الضرر الذي
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 فأين وجه الشبه بينهما؟.. هذا إيالء وذاك غياب : فإن قيل

والعّلة في تحديد الزمن في .. كالهما يتحقق فيهما الهجر للزوجة والبعد عن الجماع : أقول
رها على تحمل اإليالء بأربعة أشهر هي مراعاة مصلحة المرأة، وعدم اإلضرار بها، ومراعاة قدرتها وصب

علمًا أن الغياب .. وليس مجرد حضور أو غياب الرجل من غير معاشرة .. مفارقة الزوج والنكاح 
ومفارقة كلية للزوجة وبيتها سواء .. الكلي أشد وطأ وأثرًا على المرأة من اإليالء، فالغياب هجر كلي 

هو هجر مع إقامة الرجل في بيت  بينما اإليالء.. ال داخل البيت وال خارجه .. فال تراه مطلقًا .. 
ْرَبَعة ومع ذلك ح ددت مدته بفترة زمنية أقصاها .. المرأة 

َ
ْشُهرٍ  أ

َ
 .أو الطالق  أ

أنه سأل ابنته حفصة ـ وقيل غيرها من النساء  ولعل ما ي ؤيد هذا القول، ما روي عن عمر 
ثالثة : نعم، قال: شهرين؟ فقلن تصبر: نعم، قال: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ تصبر شهرًا؟ فقلن:" ـ

نعم؛ ويفنى صبرها، فكتب إلى أمراء األجناد؛ : أربعة أشهٍر؟ قلن: نعم، ويقلُّ صبرها، قال: أشهر؟ قلن
 [. 5 1"]في رجاٍل غابوا عن نسائهم أربعة أشهٍر أن يردوهم 

أخبرني من أصّدق أن عمر وهو : عن ابن جريج، قال: 0/292وفي المصّنف لعبد الرزاق 
 :طوف ـ أي في المدينة ـ سمع امرأة وهي تقولي

 وأر قني إذ ال خليٌل أ العب ه... تطاول هذا الليل واخضل  جانبه 
 لز ع ز َع من هذا السرير  جوان ب ه... فلوال حذار  اهلل ال شيء مثل ه 

؟ قالت: فقال عمر  ت  أرد: أغَربَت زوجي منذ أربعَة أشهٍر، وقد اشتقت  إليه، فقال: فما لك 
فاملكي على نفسك، فإنما هو البريد  إليه، فبعث إليه، ثم دخل على : معاذ اهلل، قال: سوءاً، قالت
إنِّي سائلك عن أمٍر قد أهم ني فأفرجيه عّني؛ كم تشتاق المرأة إلى زوجها؟ فخفضت : حفصة فقال

إال فأربعة، فكتب عمر فإن  اهلل ال يستحي من الحق، فأشارت ثالثَة أشهٍر، و : رأسها فاستحييت، فقال
 ". أال ت حَبس الجيوش فوق أربعة أشهٍر 

                                                 
ورواه ابن وهب عن مالك، عن : قال ابن حجر. 2521: تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 5 1

 . هـ -عبد اهلل بن دينار، فأرسله، وجزم بستة أشهٍر ا
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 مشاكل الزواج والطالق يف ظل غياب السلطان املسلم القادر: املسألة الرابعة

وكيف تتم عملية تحصيل .. وكيف ُتعالج .. كيف تواَجه : على إنصاف الخصوم

 ماذا تفعل؟ .. وفي حال خذالن المحاكم الوضعية للمرأة وحقوقها .. الحقوق 

غياب السلطان المسلم الذي يحكم بين الخصوم . الحمد هلل رب العالمين: الجواب
حلقة مفقودة في مجال .. بالشريعة اإلسالمية، والقادر على إلزام الخصوم والمتنازعين بحكمه 

 ..والطرف األضعف في ظل هذا الواقع هي المرأة .. األحوال الشخصية في بالد المسلمين وغيرها 
فالرجل األناني هو المستفيد من هذا الفراغ؛ فهو مهما اشتدت األمور عليه يكفيه أن يرمي عبارة 

بينما .. ومن دون أن يأبه لقرار قاٍض أو حكم محكمة .. الطالق ثم يمضي ليستأنف حياة جديدة 
قها وتحصيل حقو .. وفسخ عقد النكاح على اختالف صوره وأسبابه .. حقوق المرأة في المخالعة 

وتفعيل الطالق بصورة رسمية تمكنها ـ عرفًا بحسب نظرة المجتمع .. وحقوق الحضانة .. المادية 
ثم هي ال .. إليها ـ من استئناف حياة جديدة بالنسبة لها ـ إذ من النساء من ي رَمى عليها الطالق 

كما ينبغي، وال هي فتبقى معلقة؛ فال هي مطلقة  .. تستطيع أن تَفعِّل الطالق في المحاكم الوضعية 
ويجرئهم على .. وهذا واقع يروي غليل وأحقاد بعض ضعاف النفوس واإليمان من الرجال .. متزوجة 

.. مزيد من الظلم واالنتقام ـ كل هذه القضايا وغيرها مرتبطة ـ كما تقدم معنا ـ بوجود سلطان مسلم 
بما يجب عليهما نحو بعضهما وقضاء شرعي عادل وقوي قادر على إنصاف طرفي النزاع وإلزامهما 

وهو واقع نعايشه ونكابده ال يمكن تجاهله .. وهذا غير متحقق في جل األمصار ولألسف .. البعض 
وكيف للطرف األضعف في هذه القضية ـ المتمثل .. فما هو التوجيه الشرعي لهذا الواقع المرير .. 

 وأن تفعل؟ .. في المرأة ـ أن تتصرف 
ذين تجب طاعتهم في المعروف، والرجوع إليهم من أجل فض أولي األمر ال: أقول

ِطيُعواْ اَّللذ  :األمراء، والعلماء، وهم المراد من قوله تعالى: المنازعات، صنفان
َ
ِيَن آَمُنواْ أ َها اَّلذ يُّ

َ
يَا أ

ْمرِ مِنُكمْ 
َ
ْوِِل اْل

ُ
ْ الرذُسوَل َوأ ِطيُعوا

َ
ْمرِ  . 95:النساء َوأ

َ
ْوِِل اْل

ُ
.. لحكام والعلماء ؛ هم ا َوأ

بقي العلماء؛ فإليهم ي رجع في فض المنازعات والخصومات بين .. فإن غاب من أولي األمر الحكام 
فإن عز .. وال مكان .. والعلماء ـ بفضل اهلل تعالى ـ ال يخلو منهم زمان .. المتنازعين والمتخاصمين 

مكنة أخرى يسهل الوصول والرجوع وجودهم في مكان معيٍن إال أنه ال يصعب طلبهم ووجودهم في أ
 .وهذا من معاني حفظ اهلل تعالى لدينه.. وعبر وسائل عدة .. إليهم 
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كما أن كثيرًا من الحقوق ال يمكن .. كثير من المنازعات ال يمكن حسمها : فإن قيل
فمن . .وإنما يملكه السلطان الحاكم .. وهذا ما ال يملكه العلماء .. تحصيلها إال بنوع قوة م لزمة 

 وكيف السبيل؟ .. فما العمل .. الرجال من ال يأبه لعالم وال لحكم وقرار عال م 
ت حص ل الحقوق ـ إن أمكن ـ عن طريق تدخل األولياء والعقالء ممن لهم سلطة مباشرة : أقول

فحكمهما .. ومنهم الحكمين؛ وأعني بهما حكمًا من أهله، وحكمًا من أهلها .. على طرفي النزاع 
وتعثر تحصيل الحقوق التي ال يمكن السكوت عنها، والتي .. فإن تعثر ذلك .. وم لزم كما تقدم  نافذ

ثم تبين أن هذه .. والعدوان على الع رض .. وضياع النسل .. يعني السكوت عنها الوقوع في الحرام 
َرَعة في األمصار  التي تملك الحقوق ـ أو بعضها ـ ال يمكن تحصيلها إال عن طريق المحاكم الم ش 

 . أرجو أن ال يكون في ذلك حرج إن شاء اهلل.. سلطة وقوة الحاكم 

لوقعت في .. لكن هناك قضايا ضرورية لو رفعتها المرأة إلى المحاكم الوضعية : فإن قيل
كأن ترفع قضية فسخ .. وتعرضت للسجن واالعتقال .. ولربما استهزئ بها وبدينها .. حرج شديد 

فالمحاكم الموجودة بما فيها المحاكم التي تزعم أنها تحكم .. ا عن اإلسالم الزواج بسبب ردة زوجه
والمرأة التي ترفع إليهم مثل .. ال تقبل مثل هذه القضايا .. بالشريعة في مجال األحوال الشخصية 

وهي سرعان .. من المحاكم الوضعية ومن المجتمع الذي تعيش فيه .. هذه القضايا مستهجنة جدًا 
وربما السجن .. تستحق الطرد .. ومعقدة .. وإرهابية .. وأصولية .. ى بأنها تكفيرية ما ت رمَ 

 [.5 1!]والعقاب؟

ً وال دينًا وال حرمة ـ .. فما العمل  هل تبقى المرأة تحت ذمة كافر مرتد ـ ال ي راعي فيها إال 
 أم ماذا تفعل؟ .. وتلد منه بالحرام .. تعيش معه بالحرام 

وتتذرع بأي سبٍب آخر يسّهل عليها الخالص .. ا حينئٍذ أن تلجأ للتورية ال حرج عليه: أقول
إاِلذ َمْن  :ولقوله تعالى. 225:األنعام إاِلذ َما اْضُطرِْرُتْم إَِْلْهِ  :لقوله تعالى.. من هكذا رجل 

ْكرِهَ َوقَلْبُُه ُمْطَمئِنٌّ بِاإِليَمانِ 
ُ
 . 205:النحل أ

                                                 
ومع ..  الزنادقة والملحدين وبشت امي الرب، والدين، والرسول رغم أن مجتمعاتنا تغص ـ إلى درجة االختناق ـ ب 5 1

ثم هم بعد ذلك يزعمون زورًا وكذباً .. ذلك ال نعرف ولم نسمع عن حالة تفريق بين زوجين بسبب الردة والزندقة 
 . 9:الكهف إِن َيُقولُوَن إاِلذ َكِذباً  .. بأن محاكمهم تحكم بالشريعة في مجال األحوال الشخصية 
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عن إبراهيم عليه السالم، حيث  ذه المسألة، حديث النبي ومما يحسن االستدالل به في ه
بينما هو ذات يوم وسارة، إذ أتى على جّبار من : لم يكذب إبراهيم إال ثالث كذبات ـ منها ـ :"قال 

من : إّن ها هنا رجاًل معه امرأة من أحسن الناس، فأرَسَل إليه فسأله عنها، فقال: الجبابرة، فقيل له
يا سارة ليس على وجه األرض مؤمن غيري وغير ك، : أختي، فأتى سارة، فقال: م هذه؟ قال إبراهي

 .البخاري"  ...وإن هذا سألني فأخبرته أنك  أختي، فال تكذبينني 

إّن : فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة، وكانت أحسن الناس، فقال لها:" وفي رواية عند مسلم
، فإن سألك  فأخبريه أن ك  أختي؛ فإن ك أ ختي في هذا الجبار إن يعلم أن ك  امرأتي يغلبني ع ليك 

 ". ...اإلسالم، فإني ال أعلم  في األرض مسلماً غيري وغير ك  

فتأمل كيف أن إبراهيم عليه السالم التجأ إلى الت ورية، وأن يقول عن زوجته بأنها أخته ـ وهو ال 
فإن تفعل المرأة .. شر  الطاغوت شك أنه معذور في ذلك ـ من أجل أن يدفع عن نفسه وزوجته 

هو من .. وشر كالبه من الزنادقة والمرتدين .. المسلمة الضعيفة فعله من أجل دفع شرِّ الطاغوت 
 . وأرجو أن ال يكون فيه حرج إن شاء اهلل.. باب أولى 

 ىـــزنــد الــول: ةــامســة اخلــألــاملس

وكيف .. جوز أن ُينَسب إلى أبيه هل ي.. الذي يوَلد سفاحًا من غير نكاح شرعي 

  يتم التعامل معه؟

والتي تحميها .. بحكم اإلباحية التي فشت في األمصار . الحمد هلل رب العالمين: الجواب
يقيم كثير من الشباب ـ في مرحلة من مراحل جاهليتهم ـ عالقات .. القوانين واألنظمة الوضعية 

ثم .. فيأتيهم منهن أوالدًا سفاحًا بالحرام .. اة الزوجية خارج إطار الحي.. بالحرام مع بعض النساء 
فيريد أن يستأنف " .. فتذهب الس كرة وتأتي الفكَرة .. "بعد ذلك تظهر عليه عالئم التوبة واألوبة 

فهؤالء لمن .. لكن المشكلة أنه وجد بينهما أوالد بالحرام .. حياته مع الطرف اآلخر بالحالل 
 .قهموما هي حقو .. ينسبون 

وإنما .. ال يرثهم وال يرثونه .. فال هو أبوهم وال هم أبناؤه .. ال ي نَسبون للرجل : أقول
متفق " الولد للفراش، واللعاهر الحَجر  :" ي نسبون ألمهم بحكم الحمل واإلرضاع، كما في الحديث

 .  عليه
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ني، عاهرت  بأمه في يا رسوَل اهلل، إن فالنًا اب: قام رجل فقال: وعن عبد اهلل بن عمرو، قال
ال دعوَة في اإلسالم، ذهب أمر الجاهلية، الولد  للفراش، واللعاه ر  :" الجاهلية، فقال رسول اهلل 

وبمن كانت .. ؛ أي يلحق الولد بأمه بحكم الحمل واإلرضاع "الولد للفراش "وقوله [. 190"]الَحَجر 
 . فراشاً له إن كانت ذات زوج

أي للزاني الخيبة : 21/10؛ قال ابن حجر في الفتح " رواللعاه ر  الَحجَ :" وقوله 
له :" والحرمان؛ ومعنى الخيبة هنا حرمان الولد الذي يدعيه، وجرت عادة العرب أن تقول لمن خاب

 .  هـ -ا"الحَجر وبف يه الحَجر والتراب 
َر بها، أن الولد إن جاء من أَمٍة ال يملكها الرجل، أو من ح ّرة عاه وقد قضى رسول  اهلل 

 [. 192]فإنه ال يلحق به وال يرثه، وهو ولد زنية
فال ينبغي وال يجوز أن .. فهو بريء ليس عليه شيء .. وهذا ال يعني أن ي عامل المولود بسوء 

وشر أن ي عامل معاملة سيئة وي ؤخذ بما لم .. شرٌّ بسبب والدته من غير أب شرعي : يجتمع عليه شران
ْخَرى :لتجني يداه، واهلل تعالى يقو 

ُ
 .  25:األنعام َواَل تَزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أ

ال ي ؤَخذ الرجل  :" وفي رواية[. 191"] ال ي ؤَخذ الرجل  بجناية أبيه، وال جناية أخيه:" وقال 
 ".  بجريرة أبيه، وال بجريرة  أخيه

ما افتقده وي عو ض .. وأن ي حَسن إليه .. والواجب في هذه الحالة أن ي عاَمل معاملة حسنة 
إن  .. وال يلزم بالضرورة إعالمه بأنه جاء من سفاح وزنى .. بسبب السفاح الذي وقع به الرجل والمرأة 

ويجعله منبوذًا بين أقرانه وفي المجتمع .. وي راكم عليه المشاكل .. كان ذلك يزيده ألمًا وحزنًا وقلقًا 
وإنما يرث أّمه  .. اؤا عن طريق الحالل لكن ال يرث الرجَل كبقية إخوانه ممن ج.. الذي يعيش فيه 

 .كما مر  معنا في مسألة المالعنة، واهلل تعالى أعلم

 ؟.. ماذا يفعل: إذا طَلب الوالدان أو أحدهما من الولد طالق زوجته: املسألة السادسة
وبالتالي ال بد من .. هذه مسألة كثيرة الوقوع والحصول . الحمد هلل رب العالمين: الجواب

وكالهما هامان .. والداه أو زوجته : بة عنها، حيث كثيرًا من األحيان يوضع الرجل بين خياريناإلجا

                                                 
 . 2550: صحيح سنن أبي داود 190
 . 2551: صحيح سنن أبي داود 192
 . 5 15: صحيح سنن النسائي 191



                    "مســائـل وأحكــام" الـزواج والطــالق فـي اإلســـالم

 

 

143 

ومن  .. فيحتار ويضطرب عليه االختيار .. فيتشتت عليه قلبه وتفكيره وهمه .. في حياته وحياة أسرته 
 كان كذلك بماذا ي َجاب؟ 

 : مورلإلجابة عن هذه المسألة يجب أن ي نَظر في ثالثة أ: أقول
أم أنهما غير .. هل هما من أهل التدين والصالح والعدل .. دين وصالح األبوين : أولها

 . ذلك ممن ال ي عيرون للدين والتدين قيمة وال حرمة
هل هي .. األسباب التي حملت األبوين أو أحدهما على مطالبة الولد بطالق زوجته : ثانيها

أم .. وجة ال تراعي في نفسها وزوجها حدود اهلل تعالى أساب مستساغة شرعًا وعقاًل، كأن تكون الز 
واألبوان ال يروق لهما امرأة البنهما بهذه األوصاف .. ألن الزوجة متدينة ومتحجبة وذات خلق ودين 

 . فيطالبان ولديهما بطالقها من أجل ذلك.. 
اء كانت األضرار سو .. اآلثار واألضرار المترتبة على اإلصغاء لألبوين وتنفيذ طلبهما : ثالثها

هل هي محتملة ومقدور .. أو عليهم كلهم بمجموعهم .. على الرجل أو على زوجته، أو على أبنائهما 
ًَ من أجل الوالدين ورضاهما .. عليها أم ال   أم ال؟ .. وي ستساغ التضحية بها شرعًا

بوان من إن كان األ: وعليه فأقول.. على ضوء هذه األوجه الثالثة مجتمعة تتحدد اإلجابة 
تتضمن الغضب لحرمات .. وكانت مبررات طلبهم مشروعة ومعقولة .. أهل التدين والصالح والعدل 

.. ثم كانت األضرار الناجمة عن الطالق محتملة ومقدورًا عليها .. ومصلحة ولدهما .. اهلل تعالى 
ا موقوفًا على وبخاصة إن علم أن رضاهم.. يجب على الولد أن يستجيب ألبويه : ففي هذه الحالة

 :طاعتهما فيما طلباه منه، ألن طاعتهما في المعروف ـ وفيما ليس فيه معصية ـ واجبة، قال تعالى
 َُحُده

َ
ا َيبْلَُغنذ ِعنَدَك الِْكَبَ أ يِْن إِْحَساناً إِمذ ْ إاِلذ إِيذاهُ َوبِالَْواِلَ الذ َتْعبُُدوا

َ
ْو َوقَََض َربَُّك أ

َ
َما أ

ذُهَما قَْواًل َكرِيماً لُِكَُهَما فاََل  ٍ َواَل َتنَْهرُْهَما َوقُل ل فه
ُ
ذُهَما أ  .  11:اإلسراء َتُقل ل

طه  في :" أنه قال وفي الحديث فقد صح  عن النبي  ر ضا الرب في ر ضا الوالدين، وس خ 
ط هما   [. 191"]س خ 

بُّها، وكان عمر يكَره ها، فق: عن ابن عمر، قال طلقها، : ال ليكانت تحتي امرأة وكنت أ ح 
 [. 19]"طلِّقها :" ، فذكَر ذلك له، فقال النبي النبي   فأبيت، فأتى عمر  

                                                 
 . 1900: روا الطبراني، صحيح الجامع 191
 . حديث حسن صحيح: رواه أبو داود، والترمذي، وقال  19
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إن لي امرأًة وإن أمي تأم رني بطالقها؟ فقال سمعت  : أن رجاًل أتاه فقال وعن أبي الدرداء،
 [.199]ظه، فإن شئَت فأضع  ذلك الباب أو احف"لوال د  أوَسط  أبواب  الجنة ا:" يقول رسوَل اهلل 
الوالد  أوَسط  أبواب الجنة، فحافظ على والديك أو :" يقول سمعت  رسوَل اهلل : وفي رواية

 . لكن بتركهما تفقد أوسط أبواب الجنة[. 195"]اتر ك
ممن ال ي عيرون للدين والتدين قيمة وال حرمة وال أما إن كان األبوان على العكس؛ كانا 

.. الق امرأته من أجل دينها وحجابها وحسن خلقها والتزامها وهما يطالبان ولديهما بط.. احترامًا 
فحينئٍذ ال يجوز للولد طاعة والديهما في طالق .. وألنهما ال يحبان البنهما امرأة بهذه األوصاف 

وهذا ال .. امرأته؛ ألن طاعتهما في هذه الحالة مؤداه يقينًا للوقوع في الظلم والبغي والعدوان واإلثم 
 ِإَون َجاَهَداَك لِتُْْشَِك ِِب َما لَيَْس لََك بِهِ ِعلٌْم فاََل تُِطْعُهَما :ل تعالىيجوز، كما قا

ن تُْْشَِك ِِب َما لَيَْس لََك بِهِ ِعلٌْم فاََل تُِطْعُهَما  :وقال تعالى. 5:العنكبوت
َ
ِإَون َجاَهَداَك لََع أ

نْيَا َمْعُروفاً   .  29:لقمانَوَصاِحبُْهَما ِِف الُّ

ال طاعة في معصية اهلل، إنما الطاعة في :" أنه قال الحديث فقد صح عن النبي وفي 
 ".  ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق:" وقال . متفق عليه"  المعروف

 اتـــزوجــدد الــألة تعــمس: ةــابعـة السَّــألــاملس
دلت عليه نصوص  تعدد الرجل لزوجاته بحيث ال يتجاوز تعدادهن األربع حق ال مرية فيه،

الكتاب والسنة، ال ينكره وال يجحده، وال يبغضه أو يكرهه، وال يتهكم به ويسخر منه إال كافر مرتد، 
ُب بَِهَذا اْْلَِديثِ  :قال تعالى ِ ؛ أي بالقرآن وكل ما ورد فيه من آيات وأحكام  فََذْرِِن َوَمن يَُكذه

  َِْن َحيُْث اَل َيْعلَُمون ِن اْفََتَى لََعَ  :وقال تعالى.   :القلم َسنَْسَتْدرُِجُهم مه ْظلَُم ِممذ
َ
َوَمْن أ

الُِمونَ  َب بِآيَاتِهِ إِنذُه اَل ُيْفلُِح الظذ ْو َكذذ
َ
ِ َكِذباً أ ِن  :وقال تعالى. 2:األنعام اَّلله ْظلَُم مِمذ

َ
َفَمْن أ

َب بِآيَاتِهِ إِنذُه اَل يُ  ْو َكذذ
َ
ِ َكِذباً أ ومن التكذيب بآيات . 20:يونس ْفلُِح الُْمْجرُِمونَ اْفََتَى لََعَ اَّلله

 .اهلل التكذيب باآليات التي تنص على جواز التعدد للرجل لو شاء، واستطاع أن يحقق شروط التعدد

                                                 
 . حديث حسن صحيح: رواه الترمذي، وقال 199
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ْعَمالَُهمْ  :وقال تعالى
َ
ْحبََط أ

َ
ُ فَأ نَزَل اَّللذ

َ
نذُهْم َكرُِهوا َما أ

َ
وم ن ك ره ما . 5:محمد َذلَِك بِأ

 . تعالى، كره اآليات التي تنص على تعدد الزوجات؛ ألنه مما أنزل اهلل تعالى في كتابه أنزل اهلل
َل  :وقال تعالى يَْطاُن َسوذ َ لَُهُم الُْهَدى الشذ ِن َبْعِد َما تَبنَيذ دْبَارِهِم مه

َ
وا لََعَ أ ِيَن اْرتَدُّ إِنذ اَّلذ

ْمََل لَُهمْ 
َ
نذُهْم قَالُوا  *لَُهْم َوأ

َ
ُ  ذَلَِك بِأ ْمرِ َواَّللذ

َ
ُ َسُنِطيُعُكْم ِِف َبْعِض اْْل َل اَّللذ ِيَن َكرُِهوا َما نَزذ لَِّلذ

ارَُهمْ  فإذا كانت طاعة الذين كرهوا ما أنزل اهلل فيما كرهوا مما أنزل اهلل . 15-19:محمد َيْعلَُم إِْسَ
ال شك أنهم أولى .. هلل مؤداه إلى الكفر واالرتداد عن الدين فما قولكم في الذين كرهوا ما أنزل ا

 . بالكفر واالرتداد
ِ َوآيَاتِهِ َورَُسوَِلِ ُكنتُْم تَْستَْهزِئُوَن  :وقال تعالى بِاَّلله

َ
اَل َتْعَتِذُرواْ قَْد َكَفْرتُم َبْعَد  .قُْل أ

ومن االستهزاء بآيات اهلل تعالى االستهزاء باآليات الدالة على جواز . 55-59:التوبةإِيَمانُِكمْ 
 . الزوجات تعدد

َِن النهَِساء َمثََْن َوثاَُلَث َوُرَباعَ  :قال تعالى  . 1:النساء فَانِكُحواْ َما َطاَب لَُكم مه
، أسلمت  وعندي ثمان نسوٍة، فذكرت  ذلك للنبي : وفي الحديث عن وهب األسدي، قال

 [. 190"] اخَتر منهّن أربعاً :" فقال 

 . يجوز له أن يعدد أكثر من أربعٍ  وقد تحقق إجماع العلماء على أن الرجل ال

 هــرطــش

 :دد شرطانــللتع

امتالك الباءة والقدرة على التعدد، ومن الباءة القدرة على النفقة، والمعاشرة  :أولهما
يا معشر الّشباب من استطاع منكم الباءة فليتزّوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن :" الزوجية، لقوله 

فالتوجيه لمن ال يستطيع الزواج من . متفق عليه"  الصوم فإن ه له و جاءللفرج، ومن لم يستطع فعليه ب
هذا فيمن يريد أن يتزوج .. واحدة بأن يصوم وال يقتحم مسؤوليات الزواج من غير باءة وال استطاعة 

فكيف بمن يريد التعدد بأكثر من واحدة فمن باب أولى أن ال يقتحم غماره إن كان ال .. من واحدة 
فالتعدد تكاليف ومسؤوليات ـ وليس مجرد نكاح وقفز ـ كغيرها من .. ال يملك الباءة يستطيع و 

َ َما  :التكاليف والمسؤوليات التي ي شترط لها االستطاعة، كما قال تعالى فَاتذُقوا اَّللذ
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فمن كان . 155:البقرة اَل يَُكلهُِف اَّللُّ َنْفساً إاِلذ وُْسَعَها :وقال تعالى. 25:التغابناْسَتَطْعتُمْ 
 . غير قادر فهو غير ملزم وال م كلف شرعاً بأن يكلف نفسه أو ي لزمها بما ال طاقة لها به

العدل بين الزوجات في النفقة والمبيت، فإن كان ال يقدر الرجل على العدل بين  :ثانيًا
ع في الظلم ال يجوز له التعدد؛ ألنه لو عدد وهو بهذا الوصف سيق.. زوجاته في النفقة والمبيت 

والتقصير وال بد، وهذا ال يجوز، فالتعدد مباح ورخصة، وبالتالي ال يجوز التفريط بالفرض، والوقوع 
ْو َما  :في المحظور والحرام من أجل العمل بمباح، كما قال تعالى

َ
الذ َتْعِدلُواْ فََواِحَدةً أ

َ
فَإِْن ِخْفتُْم أ

الذ 
َ
دَّْن أ

َ
ْيَمانُُكْم ذَلَِك أ

َ
ْ  َملََكْت أ  .أي أال تقعوا في الظلم والجور. 1:النساء َتُعولُوا

فإنما ي باح له ذلك إذا أم َن على نفسه الجور والظلم، ووثق بالقيام : قال السعدي في التفسير
تعرض العبد لألمر الذي  إنوفي هذا ... بحقوقهن، فإن خاف شيئًا من هذا فليقتصر على واحدة 

ـ أنه ال ينبغي له أن يتعرض له، بل  مباحاً القيام بالواجب ـ ولو كان يخاف منه الجور والظلم، وعدم 
 . هـ -ا عطي العبدأ   مايلزم السعة والعافية، فإن العافية خير 

إذا كانت عند الرجل امرأتان، فلم يعد ل :" أنه قال وفي الحديث، فقد صح عن النبي 
ّقه ساق ط  [.195"] بينهما جاء يوَم القيامة وش 

ط في العدل، العدل في الميل أو الحب القلبي؛ ألن هذا النوع من القسمة ال وال ي شترَ 
ْ َبنْيَ النهَِساء َولَْو َحرَْصتُمْ  :سلطان للمرء عليه، كما قال تعالى ن َتْعِدلُوا

َ
ْ أ  َولَن تَْستَِطيُعوا

أو الحب  أي مهما حرصتم على العدل فإنكم ال تستطيعون أن تعدلوا بينهن في الميل. 215:النساء
وبالتالي لو مال قلب الرجل إلى زوجة أكثر من أخرى فال ي ؤاَخذ .. القلبي ألنه ال سلطان لكم عليه 

إن توسع في الميل والحب للفاضلة على حساب حقوق .. وإنما ي ؤاخذ كل المؤاخذة .. عليه 
وجة ي عاشرها فيحمله حبه للفاضلة على هجر المفضولة فيجعلها كالمعلقة؛ ال هي ز .. المفضولة 

وال هي مطّلقة عسى اهلل أن ي غنيها من فضله، فهذا ال يجوز، .. يعرف لها حقوقها .. معاشرة األزواج 
 .  215:النساء فَاَل تَِميلُواْ ُُكذ الَْميِْل َفتََذُروَها ََكلُْمَعلذَقةِ  :لقوله تعالى

لتعدد ـ  أو ت غري به على أن كما ال يجوز للمرأة أن تحّرض زوجها ـ إن كان زوجها من ذوي ا
لتنفرد به، وتأخذ حصصهن وحقوقهن لنفسها، كما في الحديث، فقد .. ي طّلق غيرها من الزوجات 
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ف ئ ما في إنائها:" أنه قال صح عن النبي  وإنما ينبغي أن [.  195"] ال تسأل المرأة  طالَق أخت ها ل ت ك 
فتحرص كل واحدة منهن على حقوق أختها كما تحرص .. ي ع ينوا الزوج على تحقيق العدل فيما بينهن 

فيكّن بذلك سببًا وعوناً للزوج على .. وتذّكر زوجها بحقوق أختها كما ت ذّكره بحقوقها .. على حقوقها 
 . تحقيق العدل بينهن

 انــزمـذا الــي هــّدد فــاالت التعــب حــالــل غــب فَشـسب

إال أن كثيرًا من هذه .. لتي يتم فيها التعدد على ضعف ظاهرة التعدد، وقلة الحاالت ا
 وما هي األسباب؟ .. لماذا .. وتنتهي بمشاكل ال ت حَمد ع قباها .. الحاالت ـ ولألسف ـ تبوء بالفشل 

حيث أن منهم من يقتحم غمار التعدد نزوة  األخطاء التي تأتي من جهة الرجال؛ -1
ومن دون أن يقّدر عواقب خطوته، وال المصالح .. دد من دون أن يملك الباءة الكافية للتع.. وشهوة 

ح بينها فيعمل ويأخذ بالخيار الذي تكمن .. والمفاسد التي يمكن أن تحصل بسبب تعدده  ثم ي راج 
ومنهم من يقتحم تجربة التعدد قبل أن يتفقه بما عليه من واجبات إضافية .... وترجح فيه المصلحة 

فيساهم بذلك في .. والظلم .. فيقع بسبب ذلك كله في الخطأ ..  تفرضها عليه تجربة وحالة التعدد
 . إعطاء صورة خاطئة عن التعدد من حيث يدري أو ال يدري

 ..والغيرة الزائدة المذمومة .. المرأة التي يغلب عليها الشح واألنانية  -2
ل لزوجها، ومنهن من تصطنع المشاك.. فتحرص على ما لها وما ليس لها على حساب حقوق أختها 

لتغترف لنفسها .. وال يهدأ لها بال وال قرار حتى تحمل زوجها على طالق زوجته أو زوجاته األخريات 
وهي بذلك أيضاً ت ساهم في إعطاء .. فهي كذلك ال تساعد على نجاح ظاهرة التعدد .. ما في إنائهن 

 . صورة خاطئة عن التعدد من حيث تدري أو ال تدري

وإظهار التعدد على أنه جريمة .. والمضادة للتعدد  الدعاية المكثفة - 

وهذه يتولى كبرها الطغاة المتنفذين ..  اجتماعية وأخالقية وإنسانية يجب أن ُتزال وُتحاَرب
فشكلوا بذلك تيارًا وثقافة لدى الناس والمجتمع تعادي وت جافي .. ووسائل إعالمهم المتنوعة 

وساعد على فشل كثير .. إعطاء صورة قاتمة ضد التعدد مما ساهم في .. وتستهجن ظاهرة التعدد 
 . من حاالت التعدد
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وما هي الفائدة .. ما غرض الطغاة المتنفذين من محاربة التعدد : فإن قيل

 التي يجنونها ألنفسهم من وراء هذه المحاربة للتعدد؟

إلى ذلك سبياًل سياسة الطغاة المتنفذين تقوم على مبدأ تأخير زواج المرأة ما أمكنهم : أقول
ألن تأخرها من غير .. وبيتًا للزوجية تأوي وتسكن إليه .. وصد المرأة عن أن تجد لنفسها زوجًا .. 

هذا يعني ـ بالنسبة لهم ـ .. والتقليل من سبل الزواج وتعسيرها .. أو إبقائها من غير زوج .. زواج 
ولة استغاللها جسديًا وجنسيًا وأخالقياً وسه.. سهولة اإلنفراد بالمرأة وتعريتها وإفسادها أخالقيًا 

فالمرأة ـ بعد ترويضها وإفسادها .. لصالح أنظمتهم وطريقة حكمهم الفاسدة أكبر قدر ووقت ممكنين 
وإشغالهم ـ .. وتعريتها ـ هي وسيلتهم األكبر في إفساد شباب الحاضر والمستقبل، وتخديرهم 

ورقصها ـ عن واقع حياتهم .. وغنائها .. تنتها وف.. وطريقة لباسها الكاشف الخالع .. بجسدها 
.. وحقيقة ما ي دار ضدهم وضد أمتهم .. وحقيقة األنظمة الفاسدة الظالمة التي تحكمهم .. ومعاشهم 

كلما فّوتت .. والمرأة كلما كانت ذات زوج وأبناء وأسرة .. وعن اإلصغاء إلى نداء الحق والعقل 
 !  وهذا أمر مالحظ ومشاهد ال َيستدعي منا إلى مزيد بيان. .عليهم مثل هذا االستغالل الخبيث 

.. هذه هي بعض وأهم األسباب التي تؤدي إلى ظاهرة فشل حاالت التعدد التي نشهدها 
وبالتالي ال يجوز توجيه النقد، كما يفعل البعض ـ والعياذ باهلل ـ إلى حكم التعدد كحكم شرعي أنزله اهلل 

إنما الواجب ـ في هذه الحالة ـ أن ي وج ه النقد والعتاب ألنفسنا األمارة و .. تعالى، وشَرعه لعباده 
ّنذ َهَذا قُْل ُهَو مِْن ِعنِد  .. لألسباب الثالثة اآلنفة الذكر أعاله ولعناصرها .. بالسوء 

َ
قُلْتُْم أ

نُْفِسُكمْ 
َ
ِصيَبٍة فَبَِما  :وقال تعالى. 259:آل عمران أ ِن مُّ َصابَُكم مه

َ
يِْديُكْم َوَما أ

َ
َكَسبَْت أ

 . 10:الشورى َوَيْعُفو َعن َكثرِيٍ 

 

****** 
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 هــة منــّدد واحلكمــد التعــوائــف

 : فللتعدد فوائد عدة

فالمرأة التي ..  يزيد من تحصين الرجل ويمنعه من أن يستشرف الحرام: منها
ا كله مما يقلل من فهذ.. ومن ثم الوضع والنفاس .. ومن ثم الحمل .. تمر في مرحلة الحيض 

فيعيش .. ويمنع الزوج من االقتراب منها في تلك الفترات الطويلة من حياتها .. قدراتها الجنسية 
 .  الرجل ـ بسبب ذلك ـ مشكلة جنسية حقيقية ال يجدها وال يشعر بها إن كان من ذوي التعدد

الشريعة  وهو مقصد من مقاصد.. أن التعدد سبب إضافي للتكاثر والتناسل : ومنها
[. 150"] تزوجوا الولوَد الودود فإّني مكاثر بكم األمم:" قد حضت عليه، كما في الحديث، قال 

 ".  فإني مكاثر بكم األنبياء يوم القيامة:" وفي رواية
 [.152"] تزوجوا فإني مكاثر بكم األمم، وال تكونوا كرهباني ة الن صارى:" وقال  
و معلوم ومشاهد في كثير من األمصار، قدَّر اهلل تعالى ـ كما ه: ومنها 

وإن من األزمنة اآلتية ما يكون فيه .. وألسباب عدة ـ أن يكون عدد النساء أكثر من الرجال 
ليأتين  على :" أنه قال مقابل كل أربعين امرأة رجاًل واحداً، كما في الحديث، فقد صح عن النبي 

َن به من ق ل ة  الرجال وكثرة النساء الناس زمان ي رى الرجل الواحد يتبعه أربعون ام  . متفق عليه" رأة يَل ذ 
.. وكثير من األمصار التي تعيش حالة حروب وقتال في هذا الزمان .. هذا زمان آٍت وال بد  

وبعضها اقترب من الرقم الوارد في .. يقل فيها عدد الرجال والشباب كثيرًا قياسًا لعدد النساء 
وهم .. ألن الرجال والشباب ـ كما هو معلوم ـ مادة الحروب والقتال . .الحديث أعاله أو يكاد 
هذه مشكلة نعايشها ونكابدها وتفرض نفسها على المجتمعات وعلى .. ضحاياه أكثر من غيرهم 

فالحاجة الجنسية .. أو عدم االكتراث بها .. ال يمكن تجاهلها .. علماء التربية واالجتماع والنفس 
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ال يمكن أن تلد منهم  ..والرجال ـ كما ت طالب بذلك بعض الفاسقات والفاجرات ـ فهي لو ضاجعت مئات الرجال 
هذا غير األمراض التي .. ال ي عَرف نسبه وال أصله وال من هو أبوه .. في العام الواحد إال مرة واحدة، ومولوداً واحداً 

بينما لو عدد الرجل أربع زوجات فهو ـ إن شاء اهلل ـ يأتيه منهن في العام الواحد أربعة أبناء يعرفون .. تقع فيها 
ثم هن  ـ أي الزوجات ـ ال يعرفن األمراض التي تعرفها من ترضى لنفسها أن تكون فراشاً .. أباهم نسبهم وأصلهم و 

 !وهذه حكمة قّل من يتنبه لها.. لعشرات أو ب ضع من الرجال 
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وبالتالي كيف ُتَحل ..  ال يمكن التغاضي عنها .. إلى الطعام والشراب كحاجة اإلنسان .. 

 وُتعالج مشكلة العدد الزائد من النساء؟

 : يوجد لها حالن ال ثالث لهما: أقول 

، بشروطه التي تقدم عن طريق تعدد الزوجات كما شرع ذلك اإلسالم: أولهما
 .  ونعم الخيار هذا الخيار.. الحديث عنها 

عن طريق الزنى، والخيانات الزوجية، والّتسافد في الشوارع وثَنايا : ثانيهما 

وبئس الخيار هذا .. ـ تحت عناوين شت ى ـ وهو خيار كل من يرفض خيار التعدد وي عاديه  الطرقات
وتنهار معها القيم واألخالق .. وتنهار األسرة .. الخيار الذي به تعم الفوضى واإلباحية الجنسية 

 !وتعاليم الدين الحنيف.. الحميدة 
.. وباالنتهاء من الجواب عن هذه المسألة ينتهي ـ بفضل اهلل تعالى ـ العمل بهذا الكتاب 

م، فلله الحمد والمنة والفضل على  19/2/1020هـ، الموافق  12 20/1/2وكان ذلك بتاريخ 
ي هذا مفاتيح خير للناس، راجيًا منه تعالى أن يجعل من عمل.. توفيقه وإعانته لي على إتمامه وإنجازه 

 .إنه تعالى سميع قريب مجيب.. وأن يتقبله مني .. مغاليق شر 
 

 .وصلى اهلل على حممد النيب األمي وعلى آله وصحبه وسلم

 .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

 
 عبد المنعم مصطفى حليمة

 "أبو بصري الطرطوسي " 
 

www.abubaseer.bizland.com   
tartosi@tiscali.co.uk 

http://www.abubaseer.bizland.com/
mailto:tartosi@tiscali.co.uk
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 الفهرس

 

 ةـــــالصفح وعــــاملوض

 3 مقدمة 

 وجوب رد املنازعات إىل كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله 
5 

 6 املنهج يف الرتجيح واالستدالل

 6 ؤمننيظاهرة ال تليق بامل

 7 احلض على الّزاوج

 8 ما قبل الزواج يتعني حسن االنتقاء واإلختيار

 01 ُسنٌَّة غائبة

 01 تنبيه هام

 01 قد َكُثَر اخَلَبث

 03 التعريف حبال اخلاِطب

 03 استئذان البنت أو املرأة يف النكاح

 06 الرؤية الشرعية

 07 لكرتونيةاحلديث مع اخلطيبة عرب اهلاتف أو املراسالت اال

 07 خطبة الرجل على خطبة أخيه املسلم

 08 َفسخ اخلطوبة

 01 نصيحيت

 11 عقد الزواج

 11 شروط عقد النكاح

 11 أن يكون الزوج مسلمًا، والزوجة مسلمة أو كتابية: أوال

أن ال يكون أحد طريف النكاح حمرم على اآلخر من جهة : ثانيًا

 النسب، أو املصاهرة، أو الرضاعة

11 
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 11 أن ال تكون املرأة املعقود عليها يف ِعدَّتها: ثالثًا

 13 اإلجياب والقبول، والرضى واملوافقة بني طريف النكاح: رابعًا

 13 الولي بالنسبة للمرأة: خامسًا

 12 ما ُيشرَتط يف الولي

 12 أن يكون مسلمًا -0

 15 أن يكون ذكرًا -1

 15 أن يكون بالغًا عاقاًل راشدًا -3

 16 أن ال يكون ُمعضاًل -2

 17 من هم األولياء؟

 11 والية الغائب أو السجني

 11 شاهدا عدٍل: سادسًا

 31 املهر

 30 التغالي يف املهور

 31 املهر ال حيدد قيمة الفتاة أو املرأة

 33 آثار التغالي يف املهور

 32 جيوز أن يكون املهر عماًل 

 35 فافمعونة اهلل تعاىل ملن يريد الع

 35 صيغة العقد

 36 خطبة النكاح

 37 الشرط يف العقد

 31 الوكالة يف العقد

 31 الزواج املؤّقت

 20 ِنكاُح الشَِّغاِر
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 20 الزواج من زانيٍة أو زاٍن

 21 مرحلة ما بعد عقد الزواج

 21 اللهو املباح

 21 الوليمة

 22 ماذا ُيقال للعروسني

 22 حلياة الزوجيةاألعمال اليت ُتبَتدأ بها ا

 25 حقوق الزوجية

 25 حق الزوج على زوجته

 28 حق الزوجة على زوجها

 50 احلقوق متبادلة

 51 استغالل خاطئ

 53 مراعاة االستطاعة

 53 القناعة، القناعة

 52 خطأ قاتل

 55 الّرفق، الرفق عباَد اهلل

 56 أثر املعصية على احلياة الزوجية

 57 مسألة الَقَوامة

 58 معنى القوامة

 51 سبب القواَمة

 61 خوارم القوامة

 63 تنبيه حول القوامة

 62 تنبيه آخر

 65 استغالل خاطئ للقوامة
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 67 القوامة والشورى

 68 القوامة والقدوة

 61 االحرتام املتبادل

 71 مسألة ضرب النساء

 78 صور إنهاء احلياة الزوجية بني الزوجني

 71  ثالث هلماالرجل بني خيارين ال

 81 الطَّالق -0

 80 طالق املكَره، والغضبان، والسَّكران

 83 طالق اهلاِزل

 83 الطالق الصوري الذي حيصل أمام احملاكم الوضعية

 85 الطالُق السُّين

 86 مسألة حول الطالق البدعي هل يقع أم ال

 81 خطأ يقع به املخالفون

 11 احدطالق الثالثة يف وقت واحٍد وجملس و

 10 طالق احلامل، أو املرأة اليت ال حتيض

 11 طالق املرأة اليت مل ُيدَخل بها

 13 أين ُتقَضى الِعدَّة

 12 وجوب النفقة

 15 كيف تقضي املطلقة عدتها يف بيتها؟

 15 كيف تتم مراجعة الرجل المرأته؟

 17 تنبيه

 17 اإلشهاد على الطالق، وعلى الرجعة

 18 يف الطالق الوكالة والتفويض
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 18 يف حال انتهاء العدة

 11 متتيع املطّلقة

 011 التحريم

 010 اإليالء

 011 الظِّهار

 011 اخلْلُع -1

 013 الدليل على جواز املخالعة عند حصول دواعيه

 016 احتيال بعض الرجال

 017 االختالع من غري سبب

 018 الفسخ والتفريق، وأسبابه -3

 018 ة من جهة الرضاعةثبوت احلرم: منها

 018 التغرير، والغش، والكذب: ومنها

 001 عدم االلتزام بشروط العقد: ومنها

أن يطرأ على الزوجني وحياتهما ما ُيفِسد وُيبطل عقد : ومنها

 الزواج بينهما

005 

 006 االمتناع عن النفقة: ومنها

 008 اإلمساك بالزوجة على نّية وقصد اإلضرار واإلعضال: ومنها

 008 مسألة حول عدة فسخ العقد والتفريق

 010 ملّخص يف الِعدَّة

 011 نظرة الناس واجملتمع للطالق وامُلطلَّقة

 013 احلضانة

 018 نفقة احلضانة

 011 مشكلة يف بالد الشرق وبالد الغرب حول احلضانة

 031 مسائل متفّرقة
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 031 مسألة اللعان: املسألة األوىل

 033 مسألة الكفاءة يف السِّن: ةاملسألة الثاني

 036 غياب الرجل عن زوجته: املسألة الثالثة

مشاكل الزواج والطالق يف ظل غياب السلطان : املسألة الرابعة

 املسلم

031 

 020 ولد الزنى: املسألة اخلامسة

إذا طَلب الوالدان أو أحدهما من الولد طالق : املسألة السادسة

 زوجته

021 

 022 مسألة تعدد الزوجات: ابعةاملسألة السَّ

 025 شرط التعدد

 027 سبب فَشل غالب حاالت التعّدد يف هذا الزمان

 021 فوائد التعّدد واحلكمة منه

 050 الفهرس

 


