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احملاضس٠ األٚىل 
اال١َ  , اجلُاع١ , اجملتُع 

 املطًِ َفّٗٛ اجملتُع
 

يحسن بنا قبل أف نعرض ألسس بناء المجتمع اإلسبلمي ولسماتو، أف نذكر شيئاً مما تدعو الحاجة إليو فيما يتصل بمفهـو المجتمع 
. ولفظ الجماعة واألمة، ليكوف بمثابة توطئة يسيرة لما بعده

 تعسٜف اجملتُع :
ليس يخفى أف لفظ المجتمع مشتق من َجَمَع، فالجمع ضم األشياء المتفقة وضده التفريق واإلفراد، وأحسن صاحب لساف العرب 

، وىو تعبير يلحظ منو استحضار صاحبو لمبدأ نشأة " تجمع القـو اجتمعوا من ىاىنا وىاىنا: " حين قاؿ في بياف معنى ىذه اللفظة
. المجتمعات

حين النظر في داللة لفظ المجتمع من حيث ىو مصطلح، يجد المرء عدة تعريفات  منشؤىا تباين النظرات تبعاً للتخصصات، 
. فنجد تعريفاً من منظور سياسي، وآخر من منظور اجتماعي، وثالثاً نفسياً وىكذا

. لسنا بصدد تتبع ىذه التعريفات، وحسبنا في ىذا المقاـ تعريف لعلو األقرب إلى المباحث التي سنعرض لها 
  ٖٛ عدد كبير من األفراد المستقرين، تجمعهم روابط اجتماعية ومصالح مشتركة، تصحبها أنظمة تضبط السلوؾ :فاجملتُع 

. وسلطة ترعاىا
- سوؼ نفصل القوؿ فيها– وليس يبعد تعريف المجتمع المسلم من غيره من المجتمعات إال بما فيو من خصائص ومواصفات 

خبلئق مسلموف في أرضهم مستقروف، تجمعهم رابطة اإلسبلـ، وتدار : وعلى ىدي من ىذا يمكن تعريف المجتمع اإلسبلمي بأنو
.  أمورىم في ضوء تشريعات إسبلمية وأحكاـ، ويرعى شؤونهم والة أمر منهم وحكاـ

  تعسٜف اجلُاع١: 
 ىي الطائفة من الناس يجمعها رابط فأكثر، كالقرابة أو الجنس، فهي بهذا المفهـو جزء من مكونات المجتمع، في حين :اجلُاع١ 

. أف مفهـو األمة أوسع وأشمل، بخاصة في ضوء المنظور اإلسبلمي الذي يعنينا في ىذا المقاـ
  تعسٜف األ١َ: 

كل جماعة يجمعهم أمر ما، إما دين واحد أو زماف أو مكاف واحد سواء أكاف ىذا األمر الجامع تسخيرًا  ): تعرؼ األمة بقولهم
. كالجنس واللوف، أو اختيارًا كالمعتقد واألرض

ألنو يجعل العوامل واألسباب الدنيوية كاللغة واألرض والجنس من مقومات األمة، وىذا . يتعذر قبوؿ ىذا التعريف لؤلمة على إطبلقو
ما ال يقره اإلسبلـ ، مع اعترافو بأف لها أثرًا إيجابياً، إال أنها ال تقوى على تكوين أمة واحدة إما لضعفها كاألرض، وإما لضيقها 

جماعات من الناس تجمعهم  ): يمكن ػ تجنباً لئلطالة ػ أف نعرؼ األمة اإلسبلمية في ضوء دالالت النصوص الشرعية بأنها .كالقرابة
َر ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس : ويشهد لهذا القرآف الكريم بقولو تعالى  (عقيدة اإلسبلـ بغض النظر عن أي اعتبار ،  ُكْنُتْم َخيػْ

 .    [52: سورة المؤمنين  ]  َوِإفَّ َىػِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوأَنَْا رَبُُّكْم فَاتػَُّقوِف : وقولو تعالى
إف الدوؿ الغربية لم تستطع أف تنطوي كلها تحت أمة واحدة على الرغم من وجود روابط كثيرة بينها، وما زلنا نسمع مصطلح األمم  

ومثلها كذلك الدوؿ األفريقية، فإنها على ما بينها من روابط تسمى األمم األفريقية، في حين أننا ال نسمع بمصطلح األمم  ، األوروبية
 وىذا يعني أف األمة  واحدة، على الرغم مما بين أفرادىا من اختبلؼ في اللغة والجنس واألرض، اإلسبلمية بل ىي أمة إسبلمية

 اإلسبلمية تتكوف من عدة مجتمعات العتبارات تفرض نفسها، لكن التوافق بين المجتمعات اإلسبلمية ملحوظ بسبب اتفاقهم على 
 .وىي اإلسبلـ، مرجعية عليا واحدة
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 ايجا١ْٝاحملاضس٠ 
 اإلْطإ يف اإلضالّ

 أضظ بٓا٤ اجملتُع ٚعٓا١ٜ اإلضالّ ب٘
 تك١ٜٛ ايسٚابط االدتُاع١ٝ, مسات اجملتُع اإلضالَٞ 

 
  أضظ بٓا٤ اجملتُع ٚعٓا١ٜ اإلضالّ بٗا

البد لو من أسس يبنى عليها، وتكاد تكوف ىذه األسس مشتركة بين المجتمعات كلها، بيد ، إف أي مجتمع باعتباره كياناً قائماً بذاتو
أما األولى فهو أنو جعل العقيدة بكل مظاىرىا : أف المجتمع اإلسبلمي تميز عن غيره في ىذا المجاؿ وكاف تميزه من جهتين

والشريعة بكل أحكامها األساس األكبر الذي تبنى عليو األسس األخرى، إذ ال قيمة ألي أساس ال تكوف العقيدة والشريعة متمثلة 
فيو قائمة عليو، وىذا ما ظهر جلياً في التربية النبوية للمسلمين أفرادًا وجماعات بخاصة في العهد المكي الذي مهد الطريق لؤلسس 

األخرى لتصبح مكونات معتبرة وىو ما حرصنا على إبرازه حين عرضنا لهذه األسس وبينا كيف أف اإلسبلـ صبغها بصبغة عقيدية 
. وصاغها صياغة إسبلمية، ومن ىنا كاف التميز وكانت اآلثار اإليجابية

وىو ، أما الثانية فإنو بما أوجده من مواصفات، وبما وضعو من اعتبارات تجاه ىذه األسس، فجاء ىذا المجتمع متميزًا بتميز أسسو
. ما سنعرض لو في ىذا المبحث

 
:   ٖٞ– بعد األضاع ايعكدٟ املُٗني عًٝٗا –ميهٔ ايكٍٛ إٕ األضظ ايعا١َ اييت ٜكّٛ عًٝٗا بٓا٤ اجملتُع اإلضالَٞ 

األرض    (4.     )الضبط االجتماعي (3.   )الروابط االجتماعية (2.   )اإلنساف   (1)
 
  ٍٚاإلْطإ  : األضاع األ

عنى اإلسبلـ باإلنساف الفرد عناية ال مثيل لها، بغية أف يهيئو ليكوف األساس األوؿ في بناء المجتمع ، وبرزت ىذه العناية اإللهية 
منذ الخلق والتكوين حين خلقو اهلل تعالى بيديو ونفخ فيو من روحو ومنحو العقل والحواس، فباف بهذا أنو مخلوؽ كريم على اهلل ثم 

تبعتو العناية اإللهية حين قضى اهلل تعالى، أف يكوف خليفة في األرض، وقد تُػوّْجت ىذه العناية بشريعة اإلسبلـ وبما تضمنتو من 
ىدايات وتوجيهات تخص الفرد المسلم كادت تستغرؽ العهد المكي كلو، ولم يغفلها العهد المدني، ىدفت كلها إلى بناء شخصية 

للفرد المسلم متزنة مستقلة تجمع بين ما استودع فيها من رغبات ونزعات، وبين ما أنيط بها من مسؤوليات على مستوى الفرد 
والجماعات، وىذا ما جعل من ىذا  اإلنساف ػ بحق ػ مخلوقاً متميزًا ، وصار خليقاً ألف يصبح خليفة في األرض، وأىبًل للقياـ 

. بواجباتو تجاه نفسو وتجاه مجتمعو كما أسلفنا
لقد أسهم في تحقيق ىذه الغاية العظمى والمهمة األسمى أف اهلل تعالى أودع في اإلنساف نزعتين متباينتين في الظاىر، لكنهما 

متكاملتاف وىما النزعة الفردية وىي التي تجعلو يحب الخير لنفسو ويدفع الشر عنها، ويحرص على تحقيق ذاتو، والنزعة االجتماعية 
كحاجة العضو إلى ، وىي التي تدفعو إلى صف الجماعة وحضن المجتمع، ألف اهلل تعالى جعل بحكمتو حاجة الفرد إلى الفرد

العضو في الجسد الواحد ، ويفهم ىذا إذا علم أف سلوؾ الفرد ورغباتو كالحب والوفاء والتميز والفخر، البد لها من محيط 
. اجتماعي تمارس فيو  

يضاؼ إلى ىذه الدوافع الفطرية، دوافع مكتسبة أوجدىا الشارع الحكيم من خبلؿ تشريعات وتكاليف خوطب بها الفرد، لها  
 .(قوتوذلك ألف الحياة داخل المجتمع، تمنح الفرد قوة فوؽ )اتصاؿ مباشر بالمجتمع ،وىذا ملحوظ في العبادات كلها كما سنرى،

إف المتأمل في مكانة الفرد في اإلسبلـ وما أحيط بو من عناية وتهيئة، يدرؾ أنو أىل ألف يكوف األساس األوؿ في بناء المجتمع  
. باعتباره اللبنة األولى في األسرة ،تلك األسرة التي تؤلف مع مثيبلتها، المجتمع الرباني
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  ْٞايسٚابط االدتُاع١ٝ : األضاع ايجا
أف االجتماع ما ىو إالَّ تعبير  ): فطر اإلنساف على حب االنتماء إلى المجتمع، فهو يميل بطبعو إلى بني جنسو ويكره العزلة، ذلك

 . (عن غريزة مستكنة في أعماؽ نفس اإلنساف والجماعة، صفة الزمة من صفاتو
في ظل التفاعل االجتماعي  تنمو(وىي عبارة عن فكر وسلوؾ)وحيثما وجد تجمع إنساني برزت ػ ببل شك ػ روابط اجتماعية وصبلت

. بين األفراد
ويرى بعض الباحثين أف ىذه الروابط منها ما ىو عبلقات اجتماعية، مثل الصداقة والمصاىرة، ومنها ما ىو عمليات اجتماعية أشد 

. ومنهم من يقسم ىذه الروابط إلى فطرية كالقرابة، وإلى مكتسبة كالجوار  . تعقيدًا من سابقتها، مثل الجوار والصراع
وعلى كل، فهي ظواىر نمت في ظل االجتماع وتولدت منو بسبب شعور كل فرد بحاجتو إلى التعاوف مع اآلخرين واالرتباط بهم 

إف قدرة الواحد من البشر قاصرة عن  ): تحقيقاً للمصالح المشتركة، وىو ما كشف عنو رائد علم االجتماع ابن خلدوف بقولو
 . (تحصيل حاجتو، فبل بد من اجتماع القدر الكبير من أبناء جنسو

يجدر بنا أف نذكر في ىذا المقاـ تميز المجتمع اإلسبلمي عن غيره في مجاؿ الروابط االجتماعية، فهو وإف أقر كثيرًا من الروابط 
ورعاىا حق رعايتها، إالَّ أنو جعل الرابطة العظمى والعروة الوثقى ىي العقيدة وما يفيض عنها من تشريعات وىدايات، ألنها المرجعية 

األولى والعليا ألبناء المجتمع اإلسبلمي في كل ما يصدر عنهم من سلوؾ وتصرفات فكاف للعقيدة والحالة ىذه دور ظاىر في إيجاد 
. روابط اجتماعية، وفي تهذيب روابط أخرى كاف قد أقرىا العرؼ من قبل

 
إف اإلسبلـ يعتمد في بناء مجتمعو على قوة الرابطة التي يضعها بين المسلمين ويجعل منهم جسماً واحدًا يتجو ػ بقوة ػ  إلى غاية 

مثل المؤمنين في توادىم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منو  ): واحدة، ذلك ما يصوره الحديث النبوي المشهور
   (عضو، تداعى لو سائر الجسد بالسهر والحمى

 
وال نبعد عن الصواب إذا  )حق في ضوء ىذه المفاىيم أف تكوف الروابط االجتماعية واحدًا من األسس التي يبنى عليها المجتمع 

 . (قلنا أف المجتمع نسيج مكوف من صبلت اجتماعية
 
  ايطبط االدتُاعٞ : األضاع ايجايح

يؤثر األفراد بعضهم في بعض عندما يضمهم مجتمع واحد، فينشأ عن ىذا مجموعة من السلوكيات واألحاسيس والتصورات، 
تختلف عما يفكر فيو الفرد ويحس بو أو يريده لنفسو، وربما اتخذت الجماعات قرارات لم يردىا بعض أفرادىا لو خلوا بأنفسهم 

. وجود شخصية جماعية تفرض نفسها على األفراد   الختبلؼ اإلرادة الفردية عن اإلرادة الجماعية، وكأف ىذا يعني
يسمي علماء االجتماع ىذا الذي أشرنا إليو، بالضبط االجتماعي، ويعني ضرورة الوعي بشعور اآلخرين ،ومراعاة حقوقهم وانتهاج  

تطلق نشاط األفراد في   ) ال شك في أف حاجة المجتمع ماسة لوجود ضوابط وأنظمة .سلوؾ يتأثر بهذا الوعي وىذا السلوؾ
مجاالت، وتحبس نشاطهم في مجاالت أخرى، وتضع لهم مقاييس للسلوؾ تقوَّـ األمور تبعاً لها، فتعتبر بعض األمور كريمة محببة 

  (وتعتبر بعضها كريهاً مذموماً 
 

لقد تنبو المعنيوف بشؤوف المجتمع إلى أىمية ىذا األساس في بنائو، وكاف غاية ما توصلوا إليو من أجل تحقيق ىذا الغرض ما سمي 
وىي فكرة مادية تقـو في حقيقتها على تبادؿ  ) (روسو  )بنظرية العقد االجتماعي، والتي اتضحت معالمها على يد العالم الشهير 

لكنها ال تقوى ىي وال  (المصالح والتعايش بين الناس ليناؿ كل منهم حقوقو، وىي محاولة ال بأس بها لكف نوازع العدواف والتسلط
مثيبلتها بحاؿ على التأليف بين قلوب أفراد المجتمع، والبث المحبة بينهم، وال زرع روح التسامح في المجتمع، فهي ال تزيد على 

. كونها محاولة للتوفيق بين الرغائب، والمبلءمة بين المصالح، حتى ال يحدث تصارع وال اختبلؼ 



4 
 

لئلسبلـ منهج في ىذا المجاؿ ما عرفت البشرية في تاريخها الطويل منهجاً يوازيو أو يدانيو، سلك فيو مسالك متنوعة، فآتت 
ال تدخلوف  ):  ثمارىا، وكاف من ذلك أف زين ألفراد المجتمع طريقاً سهبًل موصبًل للجنة ولرضواف اهلل عن طريق محبة اآلخرين، قاؿ

 .(الجنة حتى تؤمنوا، وال تؤمنوا حتى تحابوا، أوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشو السبلـ بينكم
 

فجعل انتشار المحبة المتبادلة بين أفراد المجتمع، عبلمة على تحقق اإليماف، ورتب عليو دخوؿ الجنة وىذا من أعظم الحوافز 
التي توضع بين يدي المسلم اليقظ، وال شك أف المحبة في اهلل إذا فشت بين أفراد المجتمع، كاف لها من اآلثار والثمار ما ىو 

. كفيل بتجاوز كثير من األزمات، ونمو التسامح في المعامبلت
 

بقولو . كذلك رغب اإلسبلـ أبناءه في العناية بقضايا المجتمع وحاجات أفراده، ورتب على ىذا مكاسب عظيمة بينها الرسوؿ 
المسلم أخو المسلم، ال يظلمو وال يسلمو، من كاف في حاجة أخيو ،كاف اهلل في حاجتو، ومن فرَّج عن  ):صلى اهلل عليو وسلم

 . (مسلم كربة فرج اهلل عنو بها كربة من كرب يـو القيامة، ومن ستر مسلماً، ستره اهلل يـو القيامة
لقد أوجدت ىذه النصوص الشرعية وأمثالها، رقابة ذاتية لدى اإلنساف المسلم، وحافزًا داخلياً يحملو على التفاعل اإليجابي مع 
أبناء مجتمعو، وتجعلو يستحضر المسؤولية المنوطة بو تجاىهم وتكوف ثمرة ىذا كلو، أف تقوى أواصر المحبة والتسامح والنصح 

. واإليثار وحسن العشرة وكف األذى بين أفراد المجتمع، وىو ما يسند نظم المجتمع ويبرز معالم االنضباط فيو
لم يركن اإلسبلـ في ضبط السلوؾ وحفظ األمن االجتماعي إلى ىذا المنهج على الرغم من أىمية أثره اإليجابي، إنما تعداه إلى 

إيجاد تشريعات يحتكم إليها أفراد المجتمع عن رضا وطيب نفس كونها ربانية المصدر، فقد نظم اإلسبلـ العبلقة بين أفراد 
المجتمع المسلم، وأوجد نظماً تخص األسرة الصغيرة والكبيرة، ونظم أمور المعامبلت، ليقف كل فرد على ما لو وما عليو، وىو 

.  منهج يتسم بالواقعية، ويسهم في ضبط األمور في المجتمع
 

إلى وجود بعض الروادع تمثلت في تشريعات تتعلق بالعقوبات على أنواعها، تقوّْـ اعوجاج - إضافة إلى ذلك كلو- دعت الحاجة
وفي ضوء ىذا العرض الذي تقدـ، تظهر . بعض األفراد، وتردىم إلى الصواب، حماية لهم من شرور أنفسهم، وصيانة ألمن المجتمع

. أىمية األنظمة في المجتمع ومكانة الضبط االجتماعي، باعتباره واحدًا من أسس بناء المجتمع
 
  األزض : األضاع ايسابع

أف اهلل تعالى أنزؿ اإلسبلـ بأحكامو وتشريعاتو ليحكم في : تعد األرض واحدة من األسس التي يبنى عليها المجتمع، وبياف ىذا 
. األرض، ويطبق على أرض الواقع، يتمثلو الناس في شؤوف حياتهم من أجل تقديم أنموذج حي ومثالي لمجتمع مسلم متميز

 
ال يخفى أف ىذه الغايات الكبرى تستدعي بعض العوامل المساعدة على تحقيقها، منها توفر حرية التصرؼ لدى األفراد ، والسبلمة  
من التأثير الخارجي، ووجود مناخ مناسب إلقامة أحكاـ اهلل وتشريعاتو، ثم وجود سلطة تملك صبلحية اتخاذ القرار وتنفيذه، ويتعذر  

. توافر ىذه العوامل أو يكاد إذا لم توجد بقعة من األرض تجمع المسلمين، وتكوف الكلمة فيها لهم
 

 لما بعث في مكة وصار لو أتباع، حرصوا على  وأتباعو الكراـ، إشارات توضح ىذا المعنى، فإف النبيتتضمن سيرة النبي 
 وتكوين تجمع خاص بهم، متميز في كثير من نواحي الحياة عن المجتمع الجاىلي الكبير الذي يعيشوف االلتفاؼ حوؿ النبي

فيو، فأمكنهم التميز في جوانب كالعبادات واألخبلؽ،وتعذر التميز في جوانب أخرى كالمعامبلت العامة ولم يكن لئلسبلـ يومئذ 
. قانوف نافذ، ولم يكن لو قوة يستطيع بها تنفيذ تعاليمو، فكاف الوازع الداخلي لدى المسلمين آنذاؾ، مغنياً عن القانوف والسلطاف

 منذ وقت مبكر عن أرض يقيم بها ىو وأصحابو، لينشئ مجتمعاً خاصاً، فقصد أىل الطائف فلم يجيبوه، ثم لقد بحث النبي 
 وجموع المسلمين من كل عرض دعوتو على أىل المدينة، فاستجاب أىلها الكراـ لدعوتو، وفتحوا أبواب مدينتهم أماـ الرسوؿ
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مكاف، فكانت الهجرة من أعظم أحداث التاريخ اإلسبلمي على اإلطبلؽ، ألنها ىيأت األرض ووفرت المناخ المناسب إلقامة 
مجتمع إسبلمي مستقل ومتميز، فبدأت معالم ىذا المجتمع تبرز للعياف، وتتابعت التشريعات في شتى المجاالت بخاصة تلك التي 

. تنظم العبلقات والمعامبلت بين أفراد المجتمع الواحد
 الَِّذيَن ِإْف مَّكَّنَّاُىْم ِفي اأَلْرِض :تعالى لقد تضمن القرآف الكريم ربطاً بين إقامة األحكاـ الشرعية وبين التمكين في األرض حين قاؿ

 [.41:سورة الحج آية ]َأقَاُموْا الصَّبَلَة َوآتَػُوْا الزََّكػاَة َوَأَمُروْا بِاْلَمْعُروِؼ َونَػَهْوْا َعِن اْلُمْنَكِر َوِللَِّو َعاِقَبُة األُُمور 
 

فقد سيقت اآلية الكريمة في مقاـ الشكر لبياف أف التمكين في األرض يقتضي شكر اهلل تعالى بإقامة أحكامو التي أمر بها بسبب 
  .زواؿ كثير من العوائق

 
إذا فهم ىذا، تبينت العلة التي من أجلها شنَّع القرآف الكريم على أولئك الذين آثروا البقاء في أرض الكفر، ولم يهاجروا إلى أرض 

 ِإفَّ الَِّذيَن تَػَوفَّاُىُم اْلَمبلِئَكُة ظَاِلِمي أَنْػُفِسِهْم قَاُلوْا ِفيَم ُكنُتْم قَاُلوْا : اإلسبلـ لبلنضماـ إلى المجتمع المسلم، وذلك في قولو تعالى
 .ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفيَن ِفي اأَلْرِض قَاْلوْا أََلْم َتُكْن َأْرُض اللَِّو َواِسَعًة فَػتُػَهاِجُروْا ِفيَها فَُأْولَػِئَك َمْأَواُىْم َجَهنَُّم َوَسآَءْت َمِصيرا  ً 

 
إف األرض من أسس بناء المجتمع اإلسبلمي، ويتعذر إقامة مجتمع واضح المعالم ما لم يكن : يمكن القوؿ ػ  في ضوء ما تقدـ ػ

 .للمسلمين أرض، لهم فيها القوؿ والفصل 
 
 َٞمسات اجملتُع اإلضال 

تبين من المبحث السابق، أف لئلسبلـ نظرتو المستقلة لؤلسس التي تقـو عليها المجتمعات ، وقد أدت ىذه النظرة وما صاحبها من 
مواصفات لهذه األسس، إلى تميز المجتمع اإلسبلمي عن غيره من المجتمعات بعدد من السمات جعلتو بحق مجتمعاً فريدًا لم 
تعرؼ البشرية مجتمعاً غيره جمع في ثناياه ىذه السمات الحميدة، ليكوف أنموذجاً يرتجى، ومثااًل يحتذى عند العقبلء من بني 

 .البشر
لما كاف يتعذر في ىذا المقاـ أف نذكر سمات المجتمع اإلسبلمي جميعها، فإننا سنذكر منها ما لو صلة بالموضوعات التي نعرض 

: –طلباً لبلختصار – لها في ىذا المقرر ونفصل القوؿ في أربعة منها، وندع األربعة الباقية لمدرّْس المقرر يكلف الطبلب شرحها 
 
  إٕ َٔ أبسش مسات اجملتُع اإلضالَٞ أْ٘ دلتُع  :

   . آمن   (4) .   متسامح  (3)             .  جاد  (2.    )ملتـز بالشرع   (1)
. مطيع ألولي األمر  (8)     .متراحم  (7)   .تسوده المساواة  (6)          .متناصح  (5)
  أْ٘ دلتُع ًَتصّ بايػسع: ايط١ُ األٚىل :

يصدر عنها المجتمع في كل – الكتاب و السنة –نعني بهذه السمة، أف للمجتمع اإلسبلمي مرجعيتو العليا ػ وىي الوحي بشقيو 
 ِإنََّما َكاَف قَػْوَؿ اْلُمْؤِمِنيَن : تصرفاتو، فهي التي تدير شؤوف أفراده وتحكم تصرفاتهم ، وىذا من مقتضيات االستخبلؼ في األرض

نَػُهْم َأف يَػُقوُلوْا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َوُأْولَػِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَف  . [51:النور آية] ِإَذا ُدُعوْا ِإَلى اللَِّو َوَرُسوِلِو لَِيْحُكَم بَػيػْ
 

إف االلتزاـ والقياـ بما تأمر بو شريعة المجتمع، ىو الجانب العملي في العقيدة، ىو دليل قوة االستمساؾ بالعقيدة، إذ العمل جزء  
، وىذا ما يجعلنا نشدد على أف المجتمع اإلسبلمي مجتمع يقـو على  من العقيدة مرتبط بها، يعلو  بعلوىا وينحط بانحطاطها

. أساس العقيدة ، وأف أثرىا فيو تفوؽ كل أثر، وأنها أكبر ميزة تميزه عن غيره من المجتمعات
 يعني ىذا أف المجتمع اإلسبلمي يحتكم إلى قاعدة الحسن ما حسنو الشرع والقبيح ما قبحو الشرع، فهو ملتـز التزاماً ال تحويل 
 عنو وال تبديل باألحكاـ الشرعية التي تنظم تصرفات األفراد وشؤوف األسرة وأخبلقيات المجتمع، ويرى ذلك كلو جزءًا من التزامو 
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فهو ال يلتفت إلى تلك الدعوات التي تصدر بين الحين واآلخر باسم الحرية والتطور وحقوؽ اإلنساف  الديني وعبوديتو هلل تعالى
. والتي تسعى إلى النيل من ثوابت المجتمع والمساس بالتزاماتو تجاه مرجعيتو العليا 

 
إف ىذا االلتزاـ والذي يجعل المجتمع اإلسبلمي متميزًا، يجعلو كذلك عرضة للنقد والهجـو من قبل أعداء اإلنسانية الطاىرة وىو 

. ما ينبغي أف يتنبو لو أفراد المجتمع اإلسبلمي 
 
 أْ٘ دلتُع داد:ايط١ُ ايجا١ْٝ  :

في المجتمع اإلسبلمي مظاىر عدة تشهد على أنو مجتمع جاد ال مكاف فيو لصغائر األمور وسفاسفها، ويمكن أف نعد الحرص على 
 .أبسش َعٗسٜٔ ٜتطح َٔ خالهلُا دد١ٜ ٖرا اجملتُعالعلم النافع والسعي إلى العمل الصالح، 

: ايعًِ ايٓافع:  املعٗس األٍٚ
إف العلم النافع ىو كل علم يحقق مرضاة اهلل تعالى ويجلب النفع لعباده، فالمجتمع اإلسبلمي يرحب بهذا العلم ويهيئ المناخ 

المناسب لو، ألنو الوسيلة الفاعلة لتحقيق مقاصد ثبلثة يحرص المجتمع عليها وىي توجيو التفكير، وإصبلح العمل، وإيجاد الوازع 
. النفسي 

 
إف المجتمع اإلسبلمي يرفض كل علم ال يكوف وسيلة لتحقيق إحدى الغايات السامية للمجتمع، ويصنفو على أنو علم ال ينفع، وقد 

، ىذا النوع من  (اللهم إني أعوذ بك من علم ال ينفع  ) من ىذا العلم، فكاف يقوؿ  إلى ىذا الفهم حين استعاذأرشدنا النبي
العلم، يسعى المجتمع اإلسبلمي إلى محاصرتو والتضييق على أىلو أياً كاف الوعاء الذي يظهر فيو ىذا العلم، ألف محصلتو واحدة 
وىي الترويج للعبث وإضاعة الوقت، والتشكيك في الثوابت، وإثارة الشبهات، وىي أمور كاف يخلو المجتمع اإلسبلمي منها في 

. عصوره الذىبية
 

: املعٗس ايجاْٞ ايعٌُ ايصاحل
يتبع العلم النافع العمل الصالح إذ أنهما متبلزماف، وال يتصور انفصالهما، إذ ال يكوف العمل صالحاً ما لم يبن على علم نافع، ولهذا 

  فَاْعَلْم أَنَُّو اَل ِإلَػَو ِإال اللَُّو َواْستَػْغِفْر ِلَذنِبَك َوِلْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت :قدَّـ اهلل تعالى األمر بالعلم على األمر بالعمل في قولو تعالى
   : ، وال قيمة لعلم نافع، ما لم يتبعو عمل صالح، فقد ذـ اهلل تعالى ىذا االنفصاـ النكد في قولو سبحانو[19:سورة محمد آية ]
 َكبُػَر َمْقتاً ِعنَد اللَِّو َأف تَػُقوُلوْا َما اَل تَػْفَعُلوَف  [3:سورة الصف آية] .

إف مفهـو العمل الصالح، مرتبط بمفهـو العبادة كما يفهمها المجتمع اإلسبلمي، فدائرة العمل الصالح واسعة، فكل عمل يؤدي إلى  
مرضاة اهلل ويجلب النفع إلى البشرية، فهو عمل صالح يرحب بو المجتمع اإلسبلمي، ويفتح لو أبوابو ويشجع عليو أصحابو، وليس 

 في ،من طبيعة المجتمع اإلسبلمي تصنيف األعماؿ إلى رفيع ووضيع، وال التنفير من عمل قط ما داـ صالحاً وتدعو الحاجة إليو
الوقت نفسو يضيّْق المجتمع اإلسبلمي على األعماؿ العبثية بكل أنواعها، ألنها مضيعة للوقت، مهدرة للجهد، مشغلة عن الجد،وال 

مكاف في مجتمع أنيطت بو مهمة الخبلفة في األرض لمثل ىذه األعماؿ مهما حاوؿ أىلها تزيينها للناس، ذلك أف المجتمع  
 .اإلسبلمي يقظ بكل أفراده 

 
 أْ٘ دلتُع َتطاَح : ايط١ُ ايجايج١ :

 مصدر سامحو إذا أبدى لو السماحة القوية،ألف صيغة التفاعل ىنا ليس فيها جانباف،فيتعين أف يكوف المراد بها :التسامح في اللغة
السهولة في المخالطة والمعاشرة،وىي لين في الطبع في مظاف تكثر في أمثالها :عافاؾ اهلل،وأصل السماحة:الفعل،مثلبالمبالغة 
الشدة 
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 إف السماحة صفة بارزة من صفات المجتمع اإلسبلمي، ألنها ظاىرة في ثنايا اإلسبلـ كلو، فاألحكاـ الشرعية مبنية عليها، فهذا قوؿ 
َر بَاٍغ َواَل َعاٍد َفبل ِإْثَم َعَلْيو ِ :ينطق بها اهلل تعالى  بالسماحة  ، واهلل تعالى يصف رسولو [173:سورة البقرة آية ]  َفَمِن اْضُطرَّ َغيػْ

  فَِبَما رَْحَمٍة مَّْن اللَِّو لِنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفظّاً َغِليَظ اْلَقْلِب الَنْػَفضُّوْا ِمْن َحْوِلَك :ويوجهو للمداومة عليها، وذلك في قولو تعالى
 . (أحب الدين إلى اهلل الحنيفية السمحة ) :  ، ويلخص ىذا القوؿ النبي [159: سورة آؿ عمراف آية]

تظهر السماحة في المجتمع اإلسبلمي جلية في المواطن التي يظن فيها ظهور ضدىا كاالنفعاؿ والمشادة والغضب واألنانية، وذلك 
في حاالت البيع والشراء واالختبلط في أماكن المنافع واالحتكاؾ في الطرؽ العامة، فإف أبناء المجتمع اإلسبلمي يمتثلوف قوؿ 

فالسماحة بمفهومها الواسع، صفة مصاحبة لتصرفات أفراد  (رحم اهلل رجبًل سمحاً إذا باع إذا اشترى وإذا اقتضى ) النبي
المجتمع اإلسبلمي، فهم بعيدوف عن االنفعاالت، حذروف من المشاحنات، معرضوف عن التجاوزات، وىذا ما تقتضيو األخوة في 

.  الدين
وال يعني ىذا أف السماحة محصورة بين المسلمين فيما بينهم، فقد أمر اهلل تعالى بها مع المخالفين في الدين، فأمر باإلحساف إلى 
الوالدين الكافرين، وأذف سبحانو ببر المخالفين ما لم يكونوا محاربين، وأباح الزواج من نساء اليهود والنصارى، وأجاز المعامبلت 

. الدنيوية معهم، وىذه ىي السماحة بعينها، وىذا غير الوالء الذي ال يكوف إالَّ هلل وفي اهلل
وليس يُػْعَذر المسلم بترؾ السماحة واإلعراض عنها بحجة أف غيره ال يعنى بها أو بحجة كثرة الهمـو وضغط العمل وسوء األحواؿ، 

    َوِعَباُد الرَّْحَمػِن الَِّذيَن يَْمُشوَف َعَلى اأَلْرِض َىْوناً َوِإَذا َخاطَبَػُهُم الَجاِىُلوَف قَاُلوْا َسبَلماً فإف اهلل تعالى وصف عباد الرحمن بقولو 
 

 من ثوبو حتى ترؾ  حافلة باألحداث التي تؤكد سماحتو مع كل من تعامل معهم، فهذا أعرابي يجذب رسوؿ اهللوسيرة النبي 
  .اعطني مما أعطاؾ اهلل فإنك ال تعطني من مالك وال من ماؿ أبيك، فتبسم لو النبي وأمر لو بعطاء: أثرًا في عنقو وىو يقوؿ لو

 
كلما كاف المجتمع إلى اإلسبلـ أقرب كاف باب السماحة فيو أوسع وأرحب ، فيحسن بالمرء أف يجاىد نفسو لتصبَح السماحُة خلقاً 

 [.35:سورة فصلت آية ] َوَما يُػَلقَّاَىا ِإالَّ الَِّذيَن َصبَػُروْا َوَما يُػَلقَّاَىآ ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم :الزماً لو
  
 أْ٘ دلتُع آَٔ : ايط١ُ ايسابع١ :

يتصف المجتمع اإلسبلمي بأنو مجتمع آمن، واألمن مطلب رئيس للمجتمعات جميعها، بيد أف حصولها عليو ليس باألمر اليسير،  
. وإف الوقائع واألحداث من حولنا لتشهد بهذا

 
 َوَضَرَب اللَُّو َمَثبًل قَػْريًَة َكاَنْت آِمَنًة مُّْطَمِئنًَّة يَْأتِيَها ِرْزقُػَها رََغدًا مّْن ُكلّْ :ثمة تبلـز واضح بين األمن واإليماف، وبين الكفر والخوؼ

. [112:سورة النحل آية] َمَكاٍف َفَكَفَرْت بِأَنْػُعِم اللَِّو فََأَذاقَػَها اللَُّو لَِباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِؼ ِبَما َكانُوْا َيْصنَػُعوَف 
 

لما كاف المجتمع اإلسبلمي مجتمعاً مؤمناً ملتزماً، كاف بالضرورة آمناً، ونحسب أننا ال نبالغ عندما نقوؿ إف البشرية قلما شهدت 
مجتمعاً ساده األمن واألماف كالمجتمع اإلسبلمي على مر العصور، وحسبنا دليبًل على ىذا، تلك األرقاـ واإلحصاءات التي تتحدث 

عن أعداد مذىلة ومخيفة من جرائم القتل والسرقة واالغتصاب، تشهدىا الدوؿ المتقدمة، والتي تصنف على أنها دوؿ العالم 
 .األوؿ

 
  يكد حتككت صف١ األَٔ ٖرٙ يًُذتُع اإلضالَٞ بعد٠ طسم :
 ال يحتاج إلى رقابة القانوف وسلطة  )واستقامة سلوكو فإف األصل في اإلنساف المسلم أنو : عن طريق سبلمة منهج الفرد : أٚهلا

الدولة لكي يرتدع عن الجرائم، ألف رقابة اإليماف أقوى، والوازع اإليماني في قلب المؤمن حارس يقظ، ال يفارؽ العبد المؤمن 
. وىذا ما تفتقده كافة المجتمعات األخرى، مما جعل أمر المحافظة على أمنها عسيراً .(وال يتخلى عنو

lolo
Highlight
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 فما المجتمع اإلسبلمي في أصل تكوينو إالَّ عدد كبير من األسر التي نشأت على ىدي من اهلل : عن طريق المجتمع : ثاُْٝٗا
. تعالى، فقامت بدورىا المنوط بها في رعاية أفرادىا وتوجيههم، ليكونوا عناصر خير وحراس أمن في المجتمع

 يضاؼ إلى ىذا، أف المجتمع نفسو تحكمو ضوابط وتسود فيو روابط اجتماعية، منبعها كلها اإليماف، وىي بمجموعها تزين ألبناء 
المجتمع الخير بكل أشكالو، وتحث عليو بالترغيب، وتقبح الشر بكل صوره، وتحذر منو بالترىيب، وىذا كلو ينتظم في تشريع 

. األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر الذي امتاز بو المجتمع المسلم، والذي يُعد بمثابة السياج والعبلج
 

إف المجتمع اإلسبلمي بمواصفاتو المتميزة يرعى أبناءه، ويحاصر فيهم نزعة التفرد والتمرد، ويعز في نفوسهم احتراـ القيم الجماعية، 
. وىذا يسهم إلى حد بعيد في توفير األمن لهذا المجتمع

 
 فهي موانع لفئة من الناس عن المساس بأمن المجتمع، فإف اإلسبلـ ال يركن في ىذا المقاـ إلى : عن طريق العقوبات  :ثايجٗا

الوازع الفردي والرقابة الجماعية فحسب، فحيث إف بعض النفوس تميل إلى حب السيطرة والعدواف، والقوي مياؿ إلى النيل 
من الضعيف، فقد ال تكفي والحالة ىذه صيحات التهذيب واإلصبلح، وال آيات الوعيد بأليم العذاب في اآلخرة للمعتدين ، 

. قد ال يكفي ىذا وال ذاؾ، فبلبد من رادع مادي وعقاب عاجل، كي تنزجر ىذه الفئة، ويعيش المجتمع آمناً 
 

ال يخفى أف المقصد األسمى لئلسبلـ ىو إصبلح الفرد والمجتمع، وقد بذؿ في سبيل ىذا جهودًا كبيرة، وقد آتت ثمارىا بفضل 
اهلل، فكاف من تماـ حكمة اهلل ومن مظاىر رحمتو، أف يرعى ىذا اإلنجاز العظيم، ويصونو من عبث العابثين، فكانت الحدود 

بالمجتمع  والعقوبات بعامة، رحمة من اهلل تعالى
 

إف الذين يعترضوف على ىذه الحدود بحجة اإلشفاؽ على األفراد، ىم في حقيقة األمر يعتدوف على حقوؽ مجتمع بأكملو، 
. فجرمهم بهذا المسلك، أشد وأقبح من جـر من ارتكب جريمتو

 
أف يتصوروا قساوة الجريمة التي قاـ بها من استحق - لجهلهم – كما أف أولئك الذين يروف أف بعض العقوبات قاسية، تعذر عليهم 

. ىذه العقوبة، إذ لو لم تكن العقوبة بمستوى الجريمة، لما كانت ىذه العقوبة رادعة
لقد غاب عن ىؤالء الذين يعترضوف على العقوبات الشرعية، أف حياة المجتمع وأمنو، منوطة بها، وقد أباف القرآف الكريم عن ىذا  

 ، إف التهديد بقتل من يقتل، أو تنفيذ حكم  [179:سورة البقرة آية]  َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة يُأوِلي األَْلَبابِ :تعالىالمعنى بقولو 
القصاص فيو، كفيل بأف يحوؿ بين عشرات جرائم القتل التي كانت قد تحدث لوال الخوؼ من القصاص، وإف الوقائع واألحداث، 

. شاىدة على ىذا 
 

ينبغي على أبناء المجتمع اإلسبلمي أف ال يلتفتوا إلى أدعياء اإلنسانية، والمستتروف بحقوؽ اإلنساف، والذين يهدفوف إلى تدمير 
المجتمع، وإلى إشاعة الفاحشة فيو، وإلى نزع األمن من جنباتو، وذلك عن طريق االعتراض على العقوبات الشرعية بحجة الغيرة 

. المزعومة على حياة أفراد لم يعد لهم مكاف في المجتمع بسبب انحرافهم
 

إف العقوبات التي شرعها اهلل تعالى بشروط وضوابط ىي غاية في االحتياط تعد رحمة من اهلل تعالى، ألنها تحفظ على المجتمع 
 .أمنو، وتجعلو متميزًا بين المجتمعات األخرى بهذه السمة

 
 
 
 

lolo
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 ايجايج١احملاضس٠ 
. اضظ بٓا٤ االضس٠ , اُٖٝتٗا , تعسٜفٗا : االضس٠ يف االضالّ 

 
 ّأ١ُٖٝ األضس٠ َٚهاْتٗا يف اإلضال .

: أىمية األسرة وتكونها من خبلؿ الزواج الشرعي دوف غيره- أ
َوِمن ُكلّْ َشْيٍء :اقتضت سنة اهلل تعالى في الخلق أف يكوف قائماً على الزوجّية،فخلق سبحانو وتعالى من كل شيء زوجين،قاؿ تعالى

 [ 49:الذاريات] َخَلْقَنا َزْوَجْيِن َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَف 
 

كما أودع سبحانو وتعالى ميبًل فطرياً بين زوجي كل جنس، فكل ذكر يميل إلى أنثاه، والعكس ، وذلك لتكاثر المخلوقات واستمرار 
الحياة على وجو األرض، وجعل سبحانو ميل الرجل إلى األنثى واألنثى إلى الرجل مختلفاً عن باقي الكائنات، فالميل عند اإلنساف 

غير مقّيد بوقت وال متناه عند حد الوظيفة الجنسية، وذلك الختبلؼ طبيعة اإلنساف عن طبيعة الحيواف، فالصلة القلبية والتعلق 
.  الروحي عند اإلنساف، ال يقفاف عند قضاء المأرب فحسب، بل يستمراف مدى الحياة

 
على كثير ممن خلق، فقد جعل تحقيق ىذا الميل واتصاؿ الرجل بالمرأة - عز وجل - ولما كاف اإلنساف مكرَّماً مفضبًل عند خالقو 

ُىَو الَِّذي َخَلَقُكْم :،ولهذا خلق اهلل آدـ عليو السبلـ وخلق منو حواء،ثم أسكنهما الجنة فقػاؿ تعالى عن طريق الزواج الشرعي فقط
َها  َها َزْوَجَها لَِيْسُكَن ِإلَيػْ ـُ اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة : وقاؿ تعالى[189: ألعراؼ] مّْن نػَّْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمنػْ   َوقُػْلَنا يَا آَد

 
، مصداقاً لقولو  وىكذا كانت أوؿ أسرة في تاريخ البشرية ىي أسرة آدـ عليو السبلـ، ثم تكاثرت األسر وانتشرت إلى ما نراه اليـو

 [13: الحجرات]   َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوباً َوقَػَبآِئَل لِتَػَعارَُفوا :تعالى
 

لقد ُعِنَي اإلسبلـ باألسرة، فأحاطها بسياج من العناية والرعاية ، وحرص على استمرارىا قوية متماسكة، وما ذلك إال لمكانة األسرة 
وأىميتها، فما مكانة األسرة في اإلسبلـ؟ 

  
 ٞتربش أ١ُٖٝ األضس٠ َٚهاْتٗا َٔ خالٍ َا ٜأت  :

تحقيق النمو الجسدي والعاطفي، وذلك بإشباع النػزعات الفطرية والميوؿ الغريزية، وتلبية المطالب النفسية والروحية والجسدية 
.   باعتداؿ ووسطية

َنُكم مََّودًَّة :تحقيق السكن النفسي والطمأنينة قاؿ تعالى َها َوَجَعَل بَػيػْ  َوِمْن آيَاتِِو َأْف َخَلَق َلُكم مّْْن أَنُفِسُكْم َأْزَواجاً لَّْتْسُكُنوْا ِإلَيػْ
  َورَْحَمة

 . األسرة ىي الطريق الوحيد إلنجاب األوالد الشرعيين، وتربيتهم، وتحقيق عاطفة األبوة والبنّوة، وحفظ األنساب
تُعد األسرة مؤسسة للتدريب على تحمل المسؤولّيات، وإبراز الطاقات، إذ يحاوؿ كلّّ من الزوجين بذؿ الوسع للقياـ بواجباتو، 

. وإثبات جدارتو لتحقيق سعادة األسرة
.  تعد األسرة ىي اللبنة لبناء المجتمع فالمجتمع يتكوف من مجموع األسر

 
فهو اتصاؿ ال يليق بكرامة اإلنساف، و ىو وإف حقَّق الشهوة العابرة  (الّسفاح)أما اتصاؿ الرجل بالمرأة عن طريق غير مشروع 

المشوبة بالحسرة والندامة،  إال أنو ال يحقق بحاؿ من األحواؿ السكن والهدوء واالستقرار، كما أنو لم يكن من مقاصده تحمل 
المسؤوليات، وإنجاب المواليد، وإف جاء مولود فهو سقط، أو لقيط طريد، وىكذا يكوف مثل ىذا االتصاؿ بين الذكر واألنثى، 

مصدر شقاء وتعاسة ، وأشباح شريرة تطارد الفاعلين لو، فهم ال يشعروف بسعادة وال استقرار ما داموا على ىذه الحاؿ، ويبقى الزواج 
.  الشرعي أسُّ تكوف األسرة وسرُّ سعادتها وبقائها، وبالتالي سعادة المجتمع واستقراره
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 احملاضس٠ ايسابع١
 اخِلطب١ ٚأسهاَٗا ايعا١َ

 
إف عقد النكاح من أىم وأخطر العقود في اإلسبلـ، لذا فقد اىتم اإلسبلـ بو اىتماماً بالغاً، حتى صارت لو مكانتو المرموقة، ومنػزلتو 

 .[21: النساء]   وََكْيَف تَْأُخُذونَُو َوَقْد َأْفَضى بَػْعُضُكْم ِإَلى بَػْعٍض َوَأَخْذَف ِمنُكم مّْيثَاقاً َغِليظاً : قاؿ اهلل تعالى السامية،
ففي ىذه اآلية الكريمة اعتبر اهلل عقد النكاح ميثاقاً، ووصفو بأنو غليظ، مما يدؿ على كبير قدره، وعظيم أثره ، ومن صور اىتماـ 

. ومنها ما يُعرؼ بالخطبة. اإلسبلـ بهذا العقد، ما شرع في بدايتو من أحكاـ وآداب
 
  اخلطب١ –أ  :
 َع٢ٓ اخلطب١: أٚاًل :

إذا طلبها للزواج، وخطب المرأة إلى القـو ، إذا طلب أف يتزوج :  بكسر الخاء ، مصدر َخَطب فبلف فبلنة ِخطباً وِخطبةً الِخطبة لغة
. منهم

.  دعوه إلى تزوج امرأة منهم: واختطب القـو فبلناً ، أي
الخطبة التماس الخاطب النكاح : ، إال أنها متقاربة، فقاؿ في مغنى المحتاجوقد تعددت عبارات العلماء في تعريف الِخطبة شرعاً 

طلب الرجل وإظهار رغبتو في الزواج من امرأة معينة خالية من الموانع : ومن الباحثين المعاصرين من عّرفها بأنها. من جهة المخطوبة
. الشرعية

 
  َػسٚعٝتٗا : ثاًْٝا  :

 َواَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّْضُتْم ِبِو ِمْن ِخْطَبِة :قولو تعالى :فُٔ ايكسإٓوقد ثبتت مشروعيتها بالقرآف والسنة واإلجماع والعرؼ،
 [.235:البقرة] {النَّْسآءِ 

، وكذلك فعلو عليو الصبلة " إذا خطب أحدكم امرأة ، فإف استطاع أف ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل:"  قولو :َٚٔ ايط١ٓ
أف عمر بن الخطاب رضي اهلل :ما قالو عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما: والسبلـ عندما خطب أزواجو رضي اهلل عنهن، ومن ذلك

 ... إف شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فلبثت ليالي ثم خطبها رسوؿ اهلل : لقيت أبا بكر فقلت: عنو حين تأيمت حفصة، قاؿ
.  الحديث 
وليس لها مدة محددة في الشرع، وإف كاف يستحسن أال تطوؿ .  منعقد على جوازىا، وقد تواضع الناس في عرفهم عليهاٚاإلمجاع

 .لئبل تخالطها محظورات شرعية
 
  أٖداف اخلطب١: ثايجًا :

: تتشكل باخلطب١ األَٛز ايتاي١ٝ
 .التعرؼ على رغبة الخاطب في نكاح المرأة، وذلك عندما يطلبها من وليها -1
 .وضوح الرؤية للخاطب في الموافقة على تزويجو من عدـ ذلك -2
 .تبين الخاطب عن طريق الخطبة في أف المرأة التي تقدـ لخطبتها ليست مخطوبة لغيره -3
إف المدة التي بين الخطبة وبين العقد ، تمثل مرحلة تروي وتبصر للطرفين، ليطمئن كل واحد منهما ويتأكد أنو وفّْق لحسن  -4

االختيار، بحيث لو ظهر ألحدىما رغبة في العدوؿ عن النكاح ألي سبب من األسباب ألمكنو ذلك، إذ أف الترؾ قبل عقد النكاح 
 .أيسر وأسهل من حصولو بعده، فالتراجع بعد إبراـ العقد والدخوؿ صعب، بل قد يترتب عليو مشاكل ودعاوى كثيرة

إف نظر الخاطب إلى مخطوبتو بالشروط الشرعية  ، ال يتأتى غالباً إال بعد الخطبة، ومن خبللو يتعرؼ على أوصاؼ مخطوبتو  -5
 .الَخلقية والُخلقية ، وىو من أسباب دواـ الحياة الزوجية كما سيأتي

 
  َعاٜري االختٝاز يف ايصٚدني: زابعًا :

. اإلسبلـ حث كل من يرغب في النكاح من الجنسين ، على حسن االختيار، وبذؿ الجهد في اختيار الطرؼ اآلخر المناسب
 فإف وّفق كل واحد منهما في اختياره، بأف راعى المعايير والصفات التي وجَّو الشرع إلى مراعاتها، فإف السعادة سترفرؼ على 
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. حياتهما الزوجية، واألنس والسرور سيغمرىما
ألف - وىو كذلك في حق الزوجة- وقد جعل كثير من العلماء والمربين حسن اختيار الزوج لزوجتو ، من حقوؽ األوالد على أبيهم

نتائج ىذا االختيار ، ستظهر على األوالد ببل ريب، إذ أف حاؿ الزوج أو الزوجة من حيث الدين واألخبلؽ والسلوؾ ، سينعكس 
. على أبنائهم، وال ينتبو لمثل ىذا األمر إال الموفقوف الذين منحهم اهلل بُعد النظر، والتنبو للعواقب

 
 ,ٜٔفالدين ىو األساس الذي يبنى عليو االختيار، ثم بعد ذلك ينظر إلى غيره ٚأٍٚ ٖرٙ املعاٜري الختٝاز ايصٚز أٚ ايصٚد١ ٖٛ ايد 

 . المعاييرمن الصفات و
إذا جاءكم من : "وقد حث اإلسبلـ األولياء على تزويج بناتهم وأخواتهم من صاحب الدين والخلق ، قاؿ عليو الصبلة والسبلـ

فصاحب الدين واالستقامة ، ىو الذي يقـو بالواجب " ترضوف دينو وخلقو فزوجوه، إال تفعلوا تكن فتنة في األرض وفساد عريض
األكمل في رعاية األسرة، وىو الذي يؤدي ما لزوجتو من حقوؽ شرعية، ألنو يخاؼ اهلل تعالى ويراقبو، بل إنو إف لم ُيكـر المرأة ، 

.  فإنو ال يظلمها، وىذا من أىم أسباب دواـ الحياة الزوجية واستمرارىا
 

: وبالنسبة لتوفر ىذا الوصف المهم في المرأة المخطوبة، فإنو قد وردت  أحاديث كثيرة تحث على اختيار ذات الدين، من ذلك
 .متفق عليو" لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها،فاظفر بذات الدين تربت يداؾ: تنكح المرأة ألربع : "قولو عليو الصبلة والسبلـ

 
أف البلئق بذي الدين والمروءة ، أف يكوف الدين مطمع نظره في كل شيء، السيما فيما تطوؿ : والمعنى: قاؿ الحافظ ابن حجر

.   بتحصيل صاحبة الدين الذي ىو غاية البغية صحبتو، فأمره النبي
 

ودين المرأة يدعوىا للقياـ بواجباتها نحو ربها ونحو أسرتها، فهي طائعة لربها، منفذة أوامره، حافظة لغيبة زوجها، كما وصفها اهلل 
.  [34: النساء]   فَالصَّاِلَحاُت قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت لّْْلَغْيِب ِبَما َحِفَظ اللَّوُ : سبحانو وتعالى  بقولو

 
.  َغيبة زوجها، ال تأتي في مغيبو بما يكره أف يراه منها في حضوره :  يعني  َحاِفظَاٌت لّْْلَغْيبِ : قولو تعالى: قاؿ ابن العربي

 
وُجعل الدين ىو األساس في االختيار ألىميتو، وألنو ىو الذي يبقى ويدـو بإذف اهلل، بخبلؼ غيره من المعايير فسرعاف ما تتبلشى 

  .وتزوؿ كالجماؿ مثبلً 
 

إذا خطب رجل امرأة سأؿ عن جمالها أوال، فإف ُحمد سأؿ عن دينها ، فإف ُحمد تزوج ، : وهلل َدرُّ اإلماـ أحمد بن حنبٍل فقد قاؿ 
وإف لم ُيحمد يكوف ردىا ألجل الدين، وال يسأؿ أوال عن الدين ، فإف ُحمد سأؿ عن الجماؿ ، فإف لم يحمد ردىا فيكوف رده 

 .للجماؿ ال للدين 
 
  َٔ ,ٚقد اضتشب بعض ايعًُا٤ تّٛفس بعض األٚصاف يف املسأ٠ املدطٛب١, ملا هلا َٔ آثاز إجياب١ٝ, ٚفٛا٥د نجري٠, ع٢ً احلٝا٠ ايصٚد١ٝ

:  ذيو 
متفق عليو  "  بكرًا تبلعبها وتبلعبك  تزوجتىبل: "  ، لقولو عليو الصبلة والسبلـ لجابر رضي اهلل عنو وقد تزوج ثيباً أف تكوف بكراً 

. وقد استثنى الفقهاء من ذلك إف كانت لو مصلحة راجحة في نكاح الثيب، فإنو يقدمها على البكر
تزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم األمم : " يقوؿكاف رسوؿ اهلل: أف تكوف ولودًا، لما روى أنس رضي اهلل عنو قاؿ  -1

 . وجود األوالد ، يوثق العبلقة الزوجية ويقويها ، ويعرؼ كوف المرأة ولودًا بأف تكوف من نساء يعرفن بكثرة األوالد  وألف". يـو القيامة
أف تكوف ودودًا للحديث السابق ، أي متوددة إلى زوجها ، وىذا يؤكد على استحباب التزوج من ذات الخلق ، ألف ذات   -2

قاؿ . وإف المودة بين الزوجين من أىم مبلمح الحياة الزوجية السعيدة ، ومسببات دوامها . الخلق ىي التي تتودد إلى زوجها
َنُكم مََّودًَّة َورَْحَمًة ِإفَّ ِفي َذِلَك آليَاٍت لَّْقْوـٍ يَػتَػَفكَُّروفَ   َوِمْن آيَاتِِو َأْف َخَلَق َلُكم مّْنْ :تعالى َها َوَجَعَل بَػيػْ  .  أَنُفِسُكْم َأْزَواجاً لَّْتْسُكُنوْا ِإلَيػْ

ما استفاد المؤمن بعد تقوى اهلل خيرًا من زوجة صالحة ، إف أمرىا أطاعتو ، : " أوصاؼ الزوجة الصالحة بقولو × وقد ذكر النبي 
" وإف نظر إليها سرَّتو ، وإف أقسم عليها أبرَّتو ، وإف غاب عنها حفظتو في نفسها ومالو

 وربما، أف تكوف ذات عقل ، غير عجولة وال متهورة ، فالحمقاء ال تصلح العشرة معها ، وال يطيب العيش معها   -3
 . اجتنبوا الحمقاء ، فإف ولدىا ضياع ، وصحبتها ببلء : تعدى الحمق إلى ولدىا ، وقد قيل 
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 ب ـ املسأ٠ اييت حيٌ خطبتٗا :
 .إف الخاطب ال يجوز لو أف يخطب إال من تحل لو من النساء ، فالبلتي يحـر نكاحهن عليو ، ال يجوز أف يتقدـ لخطبتهن

 
 ٕٚاحملسَات َٔ ايٓطا٤ ْٛعا :

 وىن البلتي يرجع تحريمهن إلى سبب ال يقبل الزواؿ، فيحـر على الرجل الزواج بواحدة منهن :ايٓٛع األٍٚ ذلسَات سس١َ َؤبد٠
. بأي حاؿ، وعلى مدى الدىر

 ٚاحملسَات ع٢ً ايتأبٝد ثالث١ أصٓاف :
. محرمات بالنسب - أ

. محرمات بالمصاىرة- ب 
. محرمات بالرضاع- جػ

 
 احملسَات بايٓطب: أٚاًل :

 ُحرَّْمْت َعَلْيُكْم ُأمََّهاُتُكْم َوبَػَناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّاُتُكْم َوَخاالَُتُكْم َوبَػَناُت اأَلِخ َوبَػَناُت : وىن سبع، وقد نصَّ اهلل تعالى عليهن بقولو
 :-ٖٚٔ ع٢ً ايتفصٌٝ ناآلتٞ.  اأُلْختِ 

. وىن كل امرأة انتسب إليها الرجل بوالدة، وىي األـ، والجدات من جهة األـ ، أو من جهة األب وإف علوف: األمهات   -1
 .وىن كل من انتسب إلى الرجل بوالدة، وىي ابنة الصلب وأوالدىا ، وأوالد البنين وإف نزلت درجتهن: البنات   -2
 .أي أخوات الرجل من أي الجهات كن، سواء كن أخوات شقيقات ، أو أخوات ألب، أو أخوات ألـ: األخوات   -3
 .وىن كل من أدلت بالعمومة من أخوات األب، وأخوات األجداد وإف علوا، من جهة األب أو األـ: العمات   -4
. وىنَّ كل من أدلت بالخئولة من أخوات األـ ، وأخوات الجدات وإف علوف، من جهة األب أو األـ: الخاالت   -5
 وىنَّ كل من ينتسب ببنوة األخ من أوالده وأوالد أوالده الذكور واإلناث ، وإف نزلن : بنات األخ   -6
 .وىن كل من ينتسب ببنوة األخت من أوالدىا وأوالد أوالدىا الذكور واإلناث ، وإف نزلن: بنات األخت   -7

 
 أزبعٖٚٔ احملسَات باملصاٖس٠: ثاًْٝا  :
أمهات النساء، فمن عقد على امرأة، ُحـر عليو جميع أمهاتها من النسب والرضاع وإف علوف، والدليل قولو تعالى في آية   -1

.  سواء دخل بالمرأة التي عقد عليها أو لم يدخل، لعمـو اللفظ في اآلية  َوُأمََّهاُت ِنَسآِئُكمْ : المحرمات
الربائب، وىن بنات النساء، فكل بنت للزوجة من نسب أو رضاع ، تحـر على الرجل إف دخل بأمها، وبنت بنتها بمنزلة بنتها   -2

 :وإف نزلت، وإف فارؽ أمها قبل أف يدخل بها ، حلَّت لو ابنتها، ودليل ذلك قولو تعالى في آية المحرمات من النساء
 َْورَبَائُِبُكُم البلَِّتي ِفي ُحُجورُِكْم مّْن نَّْسآِئُكُم البلَِّتي َدَخْلُتْم ِبِهنَّ فَِإف لَّْم َتُكونُوْا َدَخْلُتْم ِبِهنَّ َفبَل ُجَناَح َعَلْيُكم  
حبلئل األبناء، وىن زوجات أبنائو ، وأبناء أبنائو ، وإف سفلوا، سواء كاف ابنو من نسب أو رضاع، لقولو تعالى في اآلية المشار   -3

 . ، وىؤالء  يحرمن بمجرد عقد األبناء عليهن، لعمـو اآلية  َوَحبلَِئُل أَبْػَناِئُكُم الَِّذيَن ِمْن َأْصبلَِبُكمْ : إليها
َواَل تَنِكُحوْا َما  : زوجات األب القريب والبعيد، من  قبل األب أو األـ،من نسب أو رضاع، والدليل على تحريمهن قولو تعالى  -4

 . [22: النساء]  َنَكَح آبَاؤُُكْم مَّْن النَّْسآِء ِإالَّ َما َقْد َسَلفَ 
. والعلة في التحريم أف زوجة األب مقامها مقاـ األـ، تكريماً وتعظيماً . ويحرمن ىؤالء على االبن ، بمجرد عقد أبيو عليهن

 
 احملسَات بايسضاع: ثايجًا :

: النساء]   َوُأمََّهاُتُكُم البلَِّتي َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكم مَّْن الرََّضاَعةِ :وىنَّ كل امرأة حرمت من النسب،حـر مثلها من الرضاع، لقولو تعالى
: ، فنص على األـ واألخت وما سواىما من المنصوص عليهن في النسب ، مثلهن في التحريم، لقولو عليو الصبلة والسبلـ[23

. أي النسب، متفق عليو" يحـر من الرضاعة ما يحـر من الوالدة"
 
 ٜٚػرتط يف ايتشسِٜ بايسضاع :
. أف يكوف الرضاع في الحولين- 1
. أف يكوف خمس رضعات ولو متفرقات في أرجح أقواؿ العلماء- 2
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 ْٞاحملسَات سس١َ َؤقت١, ٖٚٔ األصٓاف ايتاي١ٝ: ايٓٛع ايجا :
: احملسَات بطبب اجلُع , ٖٚٛ ضسبإ (أ)

: جمع حـر ألجل القرابة بين المرأتين، وىو ثابت في ثبلث: األوؿ
، وسواء كانتا من أبوين، أو من أحدىما، من [23: النساء]   َوَأف َتْجَمُعوْا بَػْيَن االْختَػْينِ : الجمع بين األختين، لقولو تعالى- 1

. رضاع نسب أو
. الجمع بين المرأة وعمتها- 2
الجمع بين المرأة وخالتها، والدليل في ىذين ما روى أبو ىريرة رضي اهلل عنو -3

. متفق عليو"ال يجمع بين المرأة وعمتها، وال بين المرأة وخالتها :" قاؿ رسوؿ اهلل : قاؿ
أنو : والضابط لهذا النوع" إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن: " على الحكمة في تحريم ذلك بقولو في حديث آخروقد نبو 

. يحـر الجمع بين كل امرأتين لو كانت إحداىما ذكرًا ، يِحلَّ لو التزوج باألخرى
 فَانِكُحوْا َما : تحريم الجمع لكثرة العدد، فبل يحل للرجل أف يجمع بين أكثر من أربع زوجات باتفاؽ العلماء، لقولو تعالى :الثاني

 قاؿ لغيبلف بن سلمة حين أسلم وألف النبي .  يعني اثنتين أو ثبلثاً أو أربعاً [3: النساء] النَّْسآِء َمثْػَنى َوُثبَلَث َورُبَاعَ  طَاَب َلُكْم مّْنَ 
". أمسك أربعاً وفارؽ سائرىن: "وتحتو عشر نسوة

 
: شٚد١ ايػري, َٚعتد٠ ايػري  (ب)

 والمراد بالمحصنات ىنا، المتزوجات، وقد عطفهن [24: النساء]   َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النَّْسآِء ِإالَّ َما َمَلْكَت أَْيَماُنُكمْ : لقولو تعالى
. على المحرمات من النساء في اآلية التي قبلها

ُلَغ اْلِكَتاُب َأَجَلوُ : ولقولو تعالى في المعتدة وألف تزوج ىؤالء  ، يفضي إلى .[235: البقرة]   َواَل تَػْعزُِموْا ُعْقَدَة النَّْكاِح َحتَّى يَػبػْ
. اختبلط المياه، واشتباه األنساب

 
: املطًك١ ايبا٥ٔ ب١ْٛٓٝ نرب٣   (دـ) 

َرهُ   : فإنها ال تحل لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره، لقولو تعالى   والعلة في فَِإْف َطلََّقَها َفبَل َتِحلُّ َلُو ِمن بَػْعُد َحتَّى تَػْنِكَح َزْوجاً َغيػْ
. ذلك تعظيم أمر النكاح، وإكراـ المرأة، التي كانت في الجاىلية تطّلق مرات عديدة دوف حّد، وتراجع مرات عديدة دوف حدّ 

 
: احملسَات الختالف ايدٜٔ   (د)

   َواَل تَػْنِكُحوْا اْلُمْشرَِكاِت َحتَّى يُػْؤِمنَّ : ، وقولو  َواَل ُتْمِسُكوْا ِبِعَصِم اْلَكَواِفرِ : ال يحل لمسلم نكاح كافرة غير كتابية،لقولو تعالى
 : وقولو[221: البقرة]   َواَل تُػْنِكُحوْا اْلُمِشرِِكيَن َحتَّى يُػْؤِمُنواْ :وال يحل لمسلمة أف ينكحها كافر،كتابياً كاف أو غير كتابي لقولو تعالى

 َّفَِإْف َعِلْمُتُموُىنَّ ُمْؤِمَناٍت َفبَل تَػْرِجُعوُىنَّ ِإَلى اْلُكفَّاِر اَل ُىنَّ ِحلّّ لَُّهْم َواَل ُىْم َيِحلُّوَف َلُهن  [10:الممتحنة.]  
 

ال ينكح : "يحل نكاح محـر وال محرمة في أرجح قولي أىل العلم، لقولو عليو الصبلة والسبلـ ال ،احملس١ََّ بطبب اإلسساّ(ٖـ)
". المحـر وال يُنِكح وال يخطب

 
 وألنها إذا كانت مقيمة [3: النور]   الزَّاِني اَل يَنِكُح ِإالَّ زَانَِيًة َأْو ُمْشرَِكة: ، فإنو يحـر نكاحها حتى تتوب، لقولو تعالىايصا١ْٝ  (ٚ)

. أف تلحق بو ولدًا من غيره، وتفسد فراشو، فحـر نكاحها كالمعتدة على الزنا ، لم يأمن
 

ال يخطب الرجل على : " قاؿأف النبي : ، فبل تحل خطبتها ، لما روى ابن عمر رضي اهلل عنهمااملسأ٠ املدطٛب١ يًػري إٕ أدٝب (ش)
متفق عليو، وألف في ذلك إفسادًا على الخاطب األوؿ واعتداًء على حقو، وإيقاعاً للعداوة بينهما، " يترؾ أو يأذف لو خطبة أخيو حتى

. فحـر كبيعو على بيعو
ألف تحريم خطبتها على ىذا الوجو  : أما إف لم تسكن المرأة إلى الخاطب األوؿ ، ولم تعطو جواباً فلغيره خطبتها، قاؿ ابن قدامو

. إضرار بها، فإنو ال يشاء أحٌد أف يمنع المرأة النكاح، إال منعها بخطبتو إياىا
     



14 
 

   ز ـ أسهاّ اخلطب١
: ايٓعس إىل املدطٛب١: أٚاًل 

: شرع اإلسبلـ للخاطب أف ينظر إلى مخطوبتو بل استحب لو ذلك، كما ثبت في عدة أحاديث صحيحة، منها
  : رسوؿ اهلل   فأتاه رجل فأخبره أنو تزوج امرأة من األنصار، فقاؿ لوكنت عند النبي : عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ   -1
. فاذىب فانظر إليها ، فإف في أعين األنصار شيئا: " ال، قاؿ : قاؿ  "أنظرت إليها ؟ " 
انظر إليها، فإنو أحرى أف يؤدـ : "ال، قاؿ: قاؿ" أنظرت إليها؟: " للمغيرة بن شعبة رضي اهلل عنو وقد خطب امرأةقوؿ النبي   -2

 .أي يجمع بينكما بالحب والموافقة" أحرى أف يؤدـ بينكما:"قولو ".بينكما
 ما يدعوه إذا خطب أحدكم المرأة ، فإف استطاع أف ينظر إلى: "قاؿ رسوؿ اهلل : روى جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنو قاؿ  -3

 ".فليفعل إلى نكاحها،

. فهذه األحاديث وما في معناىا ، تدؿ داللة صريحة على استحباب نظر الخاطب إلى المرأة التي يرغب في نكاحها
 

. واتفقوا على أف من أراد تزوج امرأة، فلو أف ينظر منها ما ليس بعورة: وقد اتفق الفقهاء على ذلك، فقاؿ الوزير ابن ىبيرة
 

- مع حضور المحـر من أقاربها-ويتحقق بهذا النظر مصلحة الطرفين، فإف الخاطب والمخطوبة إذا رأى أحدىما اآلخر،واجتمع بو 
فإما أف يطمئن إلى اآلخر ويميل إليو، ويقع لديو موقع القبوؿ، فتصح رغبتهما في الزواج ، فإف تم كاف ذلك أدعى للوفاؽ ودواـ 

واألرواح جنود مجندة ما تعارؼ منها ائتلف وما تناكر منها . العشرة بينهما ، وإما أف يحصل عكس ذلك ، فيعدالف عن الخطبة
اختلف ، وفي حصوؿ النظر احتراز من الغرر، وانتفاٌء للجهل والغش ، وحصوؿ النكاح بعد رؤية أبعد عن الندـ، الذي ربما يحصل 

. للمتزوج لو لم تحصل رؤية، فيظهر لو األمر على خبلؼ ما ُيحب
 

ويكوف النظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها كما في الحديث السابق مما يظهر غالباً ، وأكثر ما ينص عليو أىل العلم في ىذا الباب 
.  ألنهما أكثر ما يظهر منها غالباً ، وألنو بالنظر إليهما يتم المراد . النظر إلى الوجو والكفين 

 
".  ال خبلؼ بين أىل العلم في إباحة النظر إلى وجهها ، ألنو ليس بعورة ، وىو مجمع المحاسن ، وموضع النظر : قاؿ ابن قدامة 

ولذا أمرت المرأة بسترىما عن األجانب كبقية جسدىا ، وللخاطب أف يكرر النظر، ويتأمل المحاسن ، ألف المقصود إنما يحصل 
.  بذلك 

 
 ًٜٞ ٜٚػرتط إلباس١ ايٓعس إىل املدطٛب١ َا :
. أف تكوف  المرأة ممن ترجى موافقتها  -1
أف يكوف النظر بوجود محـر المرأة كأبيها أو أخيها، ألنها أجنبية عنو، فبل تجوز الخلوة بها، ألف الجائز النظر، أما الخلوة   -2

 .فهي باقية على أصل التحريم
 .أالَّ يقصد من النظر الشهوة والتلذذ  -3
 . أف يقتصر على القدر الذي يجوز النظر إليو  -4
 

خطبت امرأة فكنت أتخبأ : ويرى الجمهور جواز النظر إليها بدوف إذنها أو علمها  ، واستدلوا بفعل جابر رضي اهلل عنو حيث قاؿ
لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، وألف النظر بغير إذنها يجعل الخاطب يراىا بدوف تصنع، بعيدة عن الزينة التي قد 

تخرجها أحياناً عن خلقتها الحقيقية، وألف في ذلك تجنب أذى الفتاة وأىلها، فالرؤية إذا كانت عبلنية ولم يتحقق النكاح ، قد 
.  يحصل بذلك كسر لكرامة الفتاة ، بل وسيتساءؿ الناس عن سبب ترؾ الخاطب ، وفي ىذا إحراج كبير للفتاة وأىلها

 
وإف لم يتيسر للخاطب النظر إلى مخطوبتو لسبٍب ما ، فلو أف يرسل امرأة ثقة من قريباتو كأمو أو أختو تتأملها ثم تصفها لو، وقد 

". ُشمّْي عوارضها، وانظري إلى عرقوبيها: " أـ سليم رضي اهلل عنهما إلى امرأة فقاؿبعث النبي 
 
  املدايفات ايػسع١ٝ يف اخلطب١: ثاًْٝا :

إف خطبة النكاح ال يترتب عليها أثر شرعي مما يكوف من آثار العقد، فيبقى كل واحد من الخاطب والمخطوبة أجنبياً عن اآلخر،  
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وبالتالي فبل تجوز الخلوة بينهما، ومما يؤسف لو أف كثيرًا من المجتمعات اإلسبلمية تمارس فيها تصرفات غير مشروعة في ىذا 
الباب فسمحوا بإجراء عبلقات بين الخاطب والمخطوبة ، بعيدة كل البعد عن المنهج اإلسبلمي، والسبب في ذلك ضعف الوازع 
الديني، والتقصير في التربية اإلسبلمية الصحيحة، والتأثر بأحواؿ وعادات وتقاليد غير المسلمين، ودعاة الزيغ واالنحبلؿ، حيث 
سمح ىؤالء وأولئك للخاطب أف يختلي بمخطوبتو، وأذنوا لو بالخروج بها إلى األسواؽ والمبلىي والحدائق ونحوىا من األماكن 

وىذه .العامة، ولربما وافق أىل الفتاة على سفر الخاطب بها دوف حسيب وال رقيب، بدعوى التعرؼ على بعضهما البعض عن قرب
التصرفات ال يقرىا اإلسبلـ، بل يمنعها ويحذّْر منها، ويجعل المخطوبة في سياج حصين، درة مصونة في بيت أىلها، حتى يتم عقد 
النكاح، وليست ألعوبة يعبث بها كل عابث، ويتمتع بها كل مستهتر بحجة أنها مخطوبتو، حتى يذىب حياؤىا، ويُقضى على عفافها 

. في حالة ضعف من الخاطبين اللذين جمع بينهما الشيطاف
 

ال يخلوف رجل بامرأة إال : "إف اإلسبلـ يحـر الخلوة بالمخطوبة ، ألنها مازالت أجنبية عن الخاطب، وقد قاؿ عليو الصبلة والسبلـ
". مع ذي محـر

 
  َ٘ايٓهاح َٚكاصدٙ ٚأسها
 أ ـ تعسٜف ايٓهاح: 

تناكحت األشجار ، إذا انضم بعضها إلى بعض، ويطلق ويراد بو عقد الزواج، يقاؿ، نكح فبلف :  الضم والتداخل يقاؿ:ايٓهاح يف ايًػ١
 فرَّقت العرب فرقاً لطيفاً يعرؼ بو موضع العقد من : قاؿ أبو علي الفارسي. امرأة ينكحها نكاحاً إذا تزوجها،ويراد بو أيضاً الوطء

 نكح امرأتو أو زوجتو، لم يريدوا إال : الوطء، فإذا قالوا،نكح ُفبلنة أو بنت فبلف أو أختو، أرادوا تزوجها وعقد عليها،وإذا قالوا
.  المجامعة، ألف بذكر امرأتو وزوجتو يستغنى عن العقد

.  عقد يتضمَّن إباحة وطٍء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمتو:ٚايٓهاح غسعًا
 
  سهِ ايٓهاح- ب  :

اتفقوا على أف النكاح من العقود : النكاح مندوب إليو في الجملة للنصوص الواردة في الترغيب فيو كما سيأتي، قاؿ الوزير ابن ىبيرة
. الشرعية المسنونة بأصل الشرع

لكن عند التفصيل ، يختلف حكمو باختبلؼ حاؿ الشخص، لذا فإف العلماء ذكروا أنو تعتريو األحكاـ التكليفية الخمسة، وىي 
. الوجوب والندب والتحريم والكراىة واإلباحة

فيجب على من يخاؼ على نفسو الزنا بتركو، ويندب لذي شهوة وال يخاؼ الزنا بتركو، ويحـر على من ال يقدر على النفقة أو على 
الوطء ما لم ترض بذلك ، ويكره لمن لم يحتج إليو ويخشى أف ال يقـو بما أوجب اهلل عليو من القياـ بحقوؽ الزوجة، فيقع في 

. ظلمها إف تزوج، ويباح فيما عدا ذلك
 
  ايرتغٝب يف ايٓهاح- ز :

: قد وردت نصوص كثيرة من القرآف الكريم والسنة النبوية ، ترّغب في النكاح وتحثُّ عليو ، منها ما يلي
. [3:النساء]   فَانِكُحوْا َما طَاَب َلُكْم مَّْن النَّْسآِء َمثْػَنى َوُثبَلَث َورُبَاعَ : قولو تعالى .1
للفرج، ومن  يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنو أغض للبصر، وأحصن: "قولو عليو الصبلة والسبلـ .2

، فإنو لو وجاء  .متفق عليو"لم يستطع ، فعليو بالصـو
 . ((تزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم األمم يـو القيامة  )): قولو عليو الصبلة والسبلـ  .3

 
  أزنإ ايٓهاح - د :

.  جانبو األقوى :زنٔ ايػ٤ٞ يػ١
.  ركن الشيء ما ال وجود لذلك الشيء إال بو، كالقياـ والركوع والسجود للصبلة:ٚيف االصطالح
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  ٚأزنإ ايصٚاز ثالث١ :
ايصٚدإ   : األٍٚ

من اللواتي يحرمن على الرجل بنسب، أو رضاع،   وينبغي أف يكونا خاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح، بأف ال تكوف المرأة
. أو غير ذلك  أو مصاىرة، أو عدة

اإلجياب :  ايجاْٞ
زوجتك أو أنكحتك ابنتي على مهر قدره :  وىو ما يحصل أواًل إلنشاء العقد، بأف يصدر من الولي أو الخاطب، كأف يقوؿ الولي

. تزوجت ابنتك على مهر قدره كذا : الخاطب كذا، أو يقوؿ
ايكبٍٛ  : ايجايح

قبلت ىذا الزواج أو ىذا : وىو اللفظ الداؿ على الرضا بالزواج، فيأتي تالياً إلتماـ العقد، ويصدر من الخاطب أو الولي، كأف يقوؿ
 النكاح 

   األيفاظ اييت ٜٓعكد بٗا ايٓهاح
، وىما اللفظاف الصريحاف في النكاح، ألف نص الكتاب  (اإلنكاح والتزويج)ينعقد النكاح بلفظ  بصيغة الماضي للداللة على العـز

  فَػَلمَّا : ، وقولو تعالى[22: النساء]   َواَل تَنِكُحوْا َما َنَكَح آبَاؤُُكْم مَّْن النَّْسآِء ِإالَّ َما َقْد َسَلفَ : ورد بهما، وذلك في قولو تعالى
َها َوَطرًا َزوَّْجَناَكَها ، ولم يذكر سواىما في القرآف الكريم، فوجب الوقوؼ معهما تعبدًا واحتياطاً، وال [37: األحزاب]  َقَضى زَْيٌد مّْنػْ

يصح أف ينعقد بغيرىما من األلفاظ، كالهبة والتمليك، ألف الزواج عقد يعتبر فيو النية مع اللفظ الخاص بو، ولو كاف بغير العربية، أما 
.  األخرس فتعتبر إشارتو المعهودة

 
  ٍٛغسٚط صش١ اإلجياب ٚايكب

: ٜػرتط يصش١ اإلجياب ٚايكبٍٛ ضت١ غسٚط 
ػ أىلية تصرؼ العاقدين، بأف يكوف العاقد لنفسو أو لغيره أىبًل لمباشرة العقد، وذلك بالتمييز؛ فإذا كاف أحدىما غير مميز كصبي 1

.  النكاح  ومجنوف لم ينعقد
. ػ اتحاد مجلس اإليجاب والقبوؿ، بمعنى أال يفصل بينهما بكبلـ أجنبي أو بما يعد في العرؼ إعراضاً 2
ػ توافق القبوؿ مع اإليجاب، يتحقق التوافق بتطابق القبوؿ واإليجاب في محل العقد وفي مقدار المهر؛ فإذا كانت المخالفة في 3

قبلت فاطمة لم ينعقد النكاح، ألف القبوؿ انصرؼ إلى غير من : زوجتك خديجة، فيقوؿ الزوج: ولي المرأة قوؿ: محل العقد مثل
.  وجد اإليجاب فيو، فلم يصح 

قبلت الزواج بأربعين لم ينعقد النكاح إال إذا : زوجتك ابنتي على خمسين، فقاؿ الزوج: وإف كانت المخالفة في مقدار المهر مثل
. قبلت الزواج بستين فيصح العقد : أحسن، كأف يقوؿ كانت المخالفة لما ىو

ولو كاف ىذا عبر اإلنترنت كما ذىب إليو . ػ سماع كل من المتعاقدين كبلـ صاحبو، وفهمو أف المراد منو ىو ابتداء العقد أو إتمامو4
. عدد من الفقهاء المعاصرين

ػ أف تكوف الصيغة منجزة، بمعنى دالة على تحقيق الزواج وترتب اآلثار عليو في الحاؿ، من غير إضافة إلى زمن مستقبل أو تعليق 5
. على شرط 

: أما اإلضافة إلى زمن مستقبل فمعناىا أف يجعل المتعاقداف ظرفاً مستقببًل مبتدأ لثبوت حكم العقد وترتب آثاره، كأف يقوؿ الولي
. قبلت: أزوجك ابنتي بعد غد، أو بعد سنة، فيقوؿ الزوج

. وىذا ال يصح، ألف اإلضافة إلى المستقبل تنافي عقد الزواج الذي يوجب حل االستمتاع في الحاؿ 
قبلت، : إف نجحت في االمتحاف زوجتك ابنتي، فيقوؿ الخاطب: وأما الصيغة المعلقة على شرط فكأف يقوؿ الولي للخاطب

. والزواج ال ينعقد بهذه الصيغة، ألف إنشاء العقد معلق على شيء مستقبل قد يحدث وقد ال يحدث 
ػ أف تكوف الصيغة مؤبدة، بمعنى غير مؤقتة بوقت، فإف صحبها توقيت، كاف العقد باطبًل، عينت المدة أو لم تعين، كانت المدة 6

. قبلت، فإف ذلك العقد ال يصح: تزوجتك شهرًا أو سنة على مهر قدره كذا، فقالت: قاؿ لها قصيرة أو طويلة، فلو
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  غسٚط ايٓهاح - ٖـ
الزواج من أغلظ المواثيق وأكرمها عند اهلل تعالى، ألنو عقد متعلق بذات اإلنساف ونسبو، ولهذا العقد شروط كسائر العقود 

 وََكْيَف تَْأُخُذونَُو َوَقْد َأْفَضى بَػْعُضُكْم ِإَلى : الصحيحة، لكنو يسمو عليها باختصاص وصفو بالميثاؽ الغليظ كما ورد في قولو تعالى
 ولهذا التعبير قيمتو في اإليحاء بموجبات الحفظ والمودة والرحمة، والهدؼ من ،[21:النساء]  بَػْعٍض َوَأَخْذَف ِمنُكم مّْيثَاقاً َغِليظاً 

ىو حماية األسرة التي سيتم إنشاؤىا من االختبلؼ والتصدع والتفرؽ والتفكك، وتهيئة المناخ المبلئم لتحقيق : ىذه الشروط
األىداؼ المرجوة من النكاح، 

 
 ثِ نإ هلرا ايعكد غسٚط أزبع١ َٔٚ :

زوجتها ابنك، ولو عدة أبناء، ويحصل : إذا كاف لو عدة بنات، أو يقوؿ: زوجتك ابنتي: تعيين الزوجين، فبل يكفي أف يقوؿ :األٍٚ
. المتزوج، أو تسميتو، أو وصفو بما يتميز بو  التعيين باإلشارة إلى

رضا كل من الزوجين باآلخر، فبل يصح إف أكره أحدىما عليو، وال سيما المرأة، فإف رضاىا أساس في عقد الزواج، سواء  :ايجاْٞ
، {أف تسكت: وكيف إذنها ؟ قاؿ: قيل. ال تنكح األيم حتى تستأمر، وال تنكح البكر حتى تستأذف}:أكانت بكرًا أـ ثيباً، لقولو

. وبهذا ندرؾ أف رضا المرأة ال بد منو عند الزواج، سواء سبق لها الزواج أو كانت بكرًا 
أما التي سبق لها الزواج، فبل بد أف تصرح برضاىا، إذ ال يمنعها الحياء من أف تصرح، بخبلؼ البكر التي يغلب عليها الحياء 

.  عادة، فيكتفى منها بالسكوت أو أية قرينة يفهم منها رضاىا
ال نكاح إال }: الشهادة على عقد النكاح، فهي شرط الـز في عقد النكاح ال يعتبر صحيحاً بدونها، لحديث جابر مرفوعاً  :ايجايح

 {بولي وشاىدي عدؿ
 
 احله١ُ َٔ ٚدٛب اإلغٗاد :
، فاشترطت الشهادة فيو لئبل يجحد، فيضيع النسب، ويتزوج 1 ػ أف النكاح يتعلق بو حق غير المتعاقدين، وىم األوالد والمحاـر

. الرجاؿ المحاـر
.   ػ أف عقد النكاح عظيم الخطر الرتباطو باألعراض، واإلشهاد عليو ينفي التهم ويبعد الظنوف إذا رؤي معها 2
 

 موافقة الولي، وىو أف يعقد للمرأة وليها؛ كأبيها وأخيها، فلو زوجت المرأة نفسها، أو زوجت غيرىا كابنتها أو أختها، أو :ايسابع
: وكلت غير وليها في تزويجها ولو بإذف وليها لم يصح النكاح في الحاالت الثبلث، وذلك لما يأتي 

. [32:النور]   َوأَْنِكُحوْا األَيَاَمى ِمْنُكمْ : ػ  أف اهلل تعالى خاطب األولياء بالنكاح فقاؿ1
،  {ال نكاح إال بولي}: قاؿ أف النبيػ  حديث أبي موسى األشعري2

قاؿ رسوؿ : ال نكاح موجود في الشرع إال بولي، بدليل ما ورد عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: وىو لنفي الحقيقة الشرعية، أي
. {أيما امرأة نكحت بغير  وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل} :اهلل

 
 ٞاحله١ُ َٔ اغرتاط ايٛي :
ػ أنو يكوف أكثر خبرة منها بالرجاؿ، الختبلطو بالناس ومعرفتو بأحوالهم، إضافة إلى أف المرأة سريعة التأثر مما يسهل معو أف تخدع 1

. فتخطئ في اختيار األصلح لها ألسباب كثيرة،
.      ػ أف زوج المرأة سيصبح عضوًا في أسرتها، ومن غير البلئق أف ينضم إلى األسرة عضو يكوف رب األسرة غير راض عنو 2
. ػ أف فيو إكراماً للمرأة وإبعادًا لها عن خدش حيائها عند ما تتولى تزويج نفسها3
 
 ٞعطٌ ايٛي :

. منعها وحبسها عنو:عضل المرأة عن الزوج:  يأتي بمعنى المنع والحبس عن الشيء، يقاؿ:ايعطٌ يف ايًػ١
.  منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبو:ٚاصطالسًا

َفبَل  : ظلم وإضرار بالمرأة في منعها حقها في التزويج بمن ترضاه،وذلك لنهي اهلل تعالى عنو في قولو مخاطباً األولياءٚايعطٌ
 . [232:البقرة]  تَػْعُضُلوُىنَّ َأف يَنِكْحَن َأْزَواَجُهنَّ 

 



18 
 

 ٞفإذا حتكل ايعطٌ َٔ ايٛيٞ دٕٚ ضبب َكبٍٛ, اْتكًت ايٛال١ٜ إىل ايطًطإ ملا ٜأت  :
. {فإف اشتجروا فالسلطاف ولي من ال ولي لو}:ػ قوؿ النبي1
ػ ألف الولي قد امتنع ظلماً من حق توجو عليو، فيقـو السلطاف أو نائبو مقامو إلزالة الظلم، كما لو كاف عليو دين وامتنع عن 2

. قضائو
 
  ٚ -   ايػسٚط يف ايٓهاح

المراد بها ما يشترطو أحد الزوجين أو كبلىما في صلب العقد، أو يتفقاف عليو قبل العقد مما يصلح بذلو واالنتفاع بو، وىي غير 
شروط النكاح 

 
  ٚتٓكطِ إىل قطُني  :

: ايػسٚط ايصشٝش١ ٖٚٞ ْٛعإ : ايكطِ األٍٚ
 شروط يتضمنها العقد وإف لم تذكر في صلبو، ألف مشروعية العقد من أجلها، فبل حاجة لذكرىا، بل ىي الزمة بمجرد :ايٓٛع األٍٚ

اشتراط انتقاؿ المرأة إلى بيت زوجها وتمكينو من : العقد ال يؤثر، كما أف إىمالها ال يسقطها، وذلك مثل العقد، وذكرىا في
. االستمتاع بها، وكاشتراط النفقة والسكنى على الزوج، فهذه من مضموف العقد وداؿ عليها شرعاً، كما دؿ عليها عرفاً وعادة

 شروط نفع معينة، يشترطها أحد الزوجين، فتكوف ملزمة لآلخر إذا رضي بها ولم تكن مخالفة للشرع؛ فاشتراط الرجل :ايٓٛع ايجاْٞ
على امرأتو في عقد الزواج تقسيط المهر أو تأجيلو غير مفهـو من مقتضى العقد، لكن لما اشترطو عليها كاف الزماً، وكذلك 

اشتراطها عليو زيادة في المهر أو إكماؿ دراستها، أو أف تستمر في وظيفتها، فعلى الزوج أف يفي بما اشترطت عليو، ولها حق 
 ،[91:النحل]   َوَأْوُفوْا ِبَعْهِد اللَِّو ِإَذا َعاَىدتُّمْ :المطالبة بو أوالفسخ إف لم يف بما وعدىا بو،وقد أمر اهلل تعالى بالوفاء بالعهود فقاؿ

. {إف أحق الشروط أف توفوا بو ما استحللتم بو الفروج}:وفي الحديث
 

: غسٚط فاضد٠, ٖٚٞ ْٛعإ: ايكطِ ايجاْٞ
شروط فاسدة بنفسها مع بقاء العقد صحيحاً، كأف يشترط أال مهر لها، أو ال نفقة لها، فيفسد الشرط ويصح العقد،  :األٍٚ ايٓٛع

. ألف ذلك الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد ال يلـز ذكره وال يضر الجهل بو
أف يشترط تزوجها مدة معينة، وىو نكاح المتعة، أو يتزوجها ليحلّْلها لزوجها :  شروط فاسدة مفسدة للعقد، مثل:ايٓٛع ايجاْٞ

: ثالث١ أْٛاع َٔ األْهش١ ايفاضد٠ أو يشترط الولي على الزوج أف يزوجو أختو، وىو نكاح الشغار، فهذه  األوؿ، وىو نكاح التحليل،
 
  ٍْٚهاح املتع١  : األ

. مشتقة من المتاع، وىو ما يستمتع بو:  بضم الميم وكسرىااملتع١ ـ يػ١ ـ
.  أف ينكح الرجل المرأة بشيء من الماؿ مدة معينة ينتهي النكاح بانتهائها من غير طبلؽ:ٚاصطالسًا

 ُ٘باطل باتفاؽ علماء المسلمين، وقد دؿ على تحريم نكاح المتعة الكتاب والسنة واإلجماع:سه   .
 والمتمتع ،[6-5:المؤمنوف]   ِإالَّ َعَلى َأْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت أَْيَمانُػُهمْ    َوالَِّذيَن ُىْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوفَ :  فقولو تعالىأَا ايهتاب

. بها ليست زوجة، وال في حكم الزوجة في نظر الشارع، وال فيما تعارؼ عليو الناس 
.  {يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في االستمتاع من النساء، وإف اهلل قد حـر ذلك إلى يـو القيامة}: قوؿ النبيَٚٔ ايط١ٓ

.  فإف األمة بأسرىا قد أجمعت على تحريم المتعة إال من ال يلتفت إليوٚأَا اإلمجاع
 
     احله١ُ َٔ حتسِٜ ْهاح املتع١
ػ أف المقصود األسمى للزواج ىو السكن وتكوين األسرة، وال يأتي ىذا كلو إال بدواـ العشرة، وشعور الزوجة باالستقرار، وبأف 1

حياتها الزوجية مستدامة  
ػ أنو لو فتح باب الزواج المؤقت، ألقبل الناس إليو ابتغاء قضاء الحاجة الجنسية، لقلة كلفتو، وسهولة مؤونتو، ولضاع بذلك 2

. أجلو أودع اهلل فينا غريزة الجنس، وىو بقاء النوع اإلنساني وعمراف الكوف الهدؼ األسمى الذي من
 .ػ إكراـ المرأة من أف تتخذ للذة والمتعة من قبل العديد من األشخاص على التوالي 3
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 ْْٞهاح ايتشًٌٝ  : ايجا
. وىو أف يطلق الرجل امرأتو ثبلثاً، فيتزوجها رجل على شريطة أف يطلقها بعد وطئها، لتحل لزوجها األوؿ

 ُ٘حراـ، وذلك لحديث عبد اهلل بن مسعود :سه :{ لعن رسوؿ اهللالمِحلَّ والمحلّْل لو } فدؿ ذلك على تحريم نكاح ،
 ،  :ٖٚٛ أغًغ َٔ ْهاح املتع١ َٔ ٚدٗني التحليل، ألنو ال يكوف اللعن إال على فاعل المحـر

.   أف الوطء فيو من أجل التحليل، وليس رغبًة في المرأة:ٚايجاْٞ .  جهالة مدتو :أسدُٖا 
 
 ْهاح ايػػاز   : ايجايح

: خاؿ، والجهة شاغرة، أي: مكاف شاغر، أي:  الخلو من الِعَوض، يقاؿ:ايػػاز يػ١
. خالية، وسمي بالشغار لخلوه من المهر

. على أف يزوجو اآلخر وليتو ليكوف بضع كل واحدة منهما صداقاً لؤلخرى (ابنتو أو أختو) أف ينكح الرجل وليتو :ٚاصطالسًا
 ُ٘اتفق أىل العلم على أف نكاح الشغار منهي عنو، فهو باطل، يجب التفريق فيو، سواء كاف مصرحاً فيو بنفي المهر أو :سه 

، والنهي يقتضي الفساد ، { عن الشغارنهى رسوؿ اهلل}:مسكوتاً عنو، وذلك لحديث جابر بن عبد اهلل ػ رضي اهلل عنهما ػ
. فيكوف العقد فاسداً 

 
  ش ـ َكاصد ايٓهاح: 

لما كاف أساس قياـ األسرة ىو الزواج، فقد اىتم اإلسبلـ بو أيما اىتماـ؛ فنقاه من أف يكوف زواجاً جاىلياً، بأف استبعد الصور التي 
كانت موجودة في الجاىلية ،كنكاح الخدف، واالستبضاع، وأبقى على الصورة الشرعية التي تنسجم مع الفطرة، ويقرىا العقل 

 :يتشكٝل َكاصد عدٜد٠, َٔ أُٖٗا السليم، وذلك 
 حتكٝل ايفطس٠ اإلْطا١ْٝ ٚإغباعٗا  . 1

 خلق اهلل في اإلنساف غريزة البحث عن الطعاـ التي بإشباعها يبقى شخصو، والغريزة الجنسية التي باالستجابة لها يبقى نوعو، وكاف 
:  البد لئلنساف أف يقف أمامها أحد مواقف ثبلثة 

  أف يطلق لها العناف تسبح أين شاءت وكيف شاءت، ببل روادع تردعها، من دين أو خلق ،كما ىو الشأف في المذاىب :األٍٚ
اإلباحية التي ال تؤمن بالدين وال بالفضيلة، وفي ىذا الموقف انحطاط باإلنساف إلى مرتبة الحيواف، وإفساد للفرد واألسرة 

.  كلها 
  أف يكبتها ،كما ىو الشأف في مذاىب التقشف والحرماف كالرىبانية ونحوىا، وفي ىذا الموقف وأد للغريزة، ومنافاة :ايجاْٞ

. لحكمة من ركبها في اإلنساف وفطره عليها، ومصادمة لسنة الحياة التي تستخدـ ىذه الغرائز لتستمر في سيرىا 
  أف يضع لها حدودًا تنطلق في داخلها وضمن إطارىا، دوف كبت مرذوؿ، وال انطبلؽ مجنوف، كما ىو الشأف في الدين :ايجايح

. اإلسبلمي الذي حـر السفاح، وشرع النكاح، واعترؼ بالغريزة، فيسر لها سبيلها من الحبلؿ 
 

وىذا الموقف ىو العدؿ والوسط، فلوال شرع الزواج ما أدت الغريزة دورىا في استمرار بقاء اإلنساف بالطريقة الشرعية، ولوال تحريم 
السفاح وإيجاب اختصاص الرجل بامرأة، ما نشأت األسرة التي تكوف في ظبللها العواطف االجتماعية الراقية من مودة ورحمة 

. وحناف، وحب وإيثار، ولوال األسرة ما نشأ المجتمع وال أخذ طريقو إلى الرقي
 
 حتكٝل ايطهٔ ايٓفطٞ ٚايسٚسٞ  .2

فبالزواج يجد كل من الزوجين في ظل صاحبو سكن النفس، وسعادة القلب، وراحة الضمير، إذ يأوي إلى من يحنو عليو، وينسيو 
ىمـو الحياة، ويمسح  
َنُكم مََّودًَّة َورَْحَمًة ِإفَّ ِفي َذِلَك آليَاٍت :عنو ألواءىا، قاؿ تعالى َها َوَجَعَل بَػيػْ َوِمْن آيَاتِِو َأْف َخَلَق َلُكم مّْْن أَنُفِسُكْم َأْزَواجاً لَّْتْسُكُنوْا ِإلَيػْ

   لَّْقْوـٍ يَػتَػَفكَُّروفَ 
 

صٝا١ْ أفساد اجملتُع َٔ االحنساف  . 3
يساعد الزواج على حماية المجتمع من االنحراؼ، والوقوع في الرذيلة، فالزواج ىو الوسيلة الوحيدة لتكوين األسرة، واألسرة ىي  

lolo
Highlight



20 
 

التي تحمي أفرادىا بالتربية السليمة، والرقابة والمتابعة الدائمة لهم، ونلمس ذلك إذا نظرنا إلى المجتمعات التي تنادي بتأخير  
الزواج، أو المجتمعات التي تضع العراقيل أماـ الشباب الراغب في الزواج، حيث تنتشر الرذيلة بصورة أزعجت القائمين على ىذه 

. المجتمعات
 

صٝا١ْ اجملتُع َٔ األَساض ايفتان١  . 4
، والهربس، وىا ىي (اإليدز)وىي أمراض وأدواء وعلل تنتشر بانتشار الزنا وشيوع الفاحشة؛ كالزىري، ومرض نقص المناعة 

المجتمعات المنحلة تعاني من ويبلتها ما تعاني بسبب انعتاؽ الناس فيها من رباط الزواج المقدس، واتجاىهم إلى كل لوف من ألواف 
يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن }: في قولواالتصاؿ الحراـ والمشبوه،كل ذلك تحقيقاً لما أخبر عن وقوعو المصطفى

وأعوذ باهلل أف تدركوىن، لم تظهر الفاحشة في قـو قط حتى يعلنوا بها إال فشى فيهم الطاعوف واألوجاع التي لم تكن مضت في 
. {أسبلفهم الذين مضوا

 
 غض ايبصس ٚسفغ ايفسز   . 5

ذلك أف الزواج وسيلة عظيمة من الوسائل التي تساعد المسلم على تحقيق التوجيو اإللهي الكريم لعباده بغض البصر وحفظ الفرج، 
 َوُقل    ُقْل لّْْلُمْؤِمِنيَن يَػُغضُّوْا ِمْن أَْبَصارِِىْم َوَيْحَفُظوْا فُػُروَجُهْم ذِلَك َأزَْكى َلُهْم ِإفَّ اللََّو َخِبيٌر ِبَما َيْصنَػُعوفَ : والمتمثل في قولو تعالى

   لّْْلُمْؤِمَناِت يَػْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِىنَّ 
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنو }: ىذا األثر العظيم للزواج في صيانة البصر والفرج بقولووقد بين النبي 

، ففي غض البصر سبلمة للمجتمع من االنحبلؿ والتفسخ، وإغبلؽ للنافذة األولى من نوافذ الفتنة {أغض للبصر وأحصن للفرج
.  والغواية

 
احملافع١ ع٢ً ايٓطٌ  . 6

خلق اهلل سبحانو الخلق لعبادتو، والستمرار ىذه العبادة البد من استمرار النسل بالطريقة الشرعية وعدـ انقطاعو، ولذلك رغب 
، وبهذا تمتد الحياة إلى آخر {تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم األمم}:اإلسبلـ في الزواج، وخاصة بالمرأة الولود، فقاؿ

. مطافها، ويكتب للنسل البشري البقاء، فيعمر الكوف ويقـو اإلنساف بدوره في خبلفة األرض
 

احملافع١ ع٢ً األْطاب   . 7
إف اقتراف الرجل بالمرأة ضمن ىذه المؤسسة االجتماعية التي ىي األسرة يضمن لؤلبناء االنتساب إلى آبائهم، مما يشعرىم باعتبار 

ذواتهم، ويجعلهم يحسوف بكرامتهم اإلنسانية، فالولد فرع من شجرة معروفة األصل والمنبت، وبهذا يرجع كل فرع إلى أصلو، 
فيسعى أف يحافظ عليو نقياً طاىرًا كي يعتز بو ويفخر، ولوال ىذا التنظيم الرباني لجموع البشرية لتحولت المجتمعات إلى أخبلط 

. وأنواع ال تعرؼ رابطة، وال يضمها كياف، ولغدا الناس كالبهائم يهيموف في كل واد
  
ايعٓا١ٜ برتب١ٝ ايٓؼ٤  . 8

من المعلـو أف طفولة اإلنساف تمتد بضع عشرة سنة، والطفل في ىذه المرحلة في  حاجة ماسة إلى التوجيو السليم ليستقيم سلوكو، 
وال يمكن ىذا إال عن طريق األسرة التي قوامها الزوج والزوجة، فبل أحّد غير األب واألـ يمكن أف يقدـ ىذه المتطلبات للطفل أو 
المراىق، ألنهما يملكاف العاطفة األبوية الصادقة تجاىو، ومن ىنا تبدو أىمية خروج األطفاؿ إلى الدنيا عن طريق الزوجين اللذين 

جمعهما الزواج الشرعي، وتبدو أىمية قياـ األـ واألب بهذه المهمة مباشرة دوف االعتماد على غيرىما في العناية بتنشئة وتربية 
األبناء  

وما يحدث اآلف من اعتماد بعض المجتمعات اإلسبلمية على الخادمات األجنبيات ينذر بخطر عظيم يتهدد النشء بإفساد دينهم 
. وأخبلقهم، وحتى لغتهم، ناىيك عن اإلساءة واألذى الذي قد يلحق الطفل من جراء االعتماد على ىذه الخادمة أو تلك المربية

 
حتكٝل ايطرت يًُسأ٠ ٚايسدٌ   . 9

، فالزوج ستر لزوجتو، وىي ستر لو كما يستر  [187:البقرة]  ُىنَّ لَِباٌس لَُّكْم َوأَنْػُتْم لَِباٌس لَُّهنَّ    :وىذا الغرض واضح من قولو تعالى
اللباس صاحبو، ستر جسدي، ونفسي، وروحي، وليس من أحد أستر ألحد من الزوجين المتآلفين، يحرص كل منهما على عرض  
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صاحبو، ومالو، ونفسو، وأسراره أف ينكشف شيء منها، فتنهبو األفواه والعيوف، فكل واحد يقي صاحبو الوقوع في الفاحشة،  
. والتردي في الرذيلة، ويحفظ عليو الشرؼ والسمعة، كما يقي الثوب البسو أذى الهاجرة ويحفظو شر الزمهرير

 
يتشوؼ اإلسبلـ إلى استمرارية األسرة التي تكونت بتحقق عقد النكاح، ودوامها واستمرارىا، وال يتم لها ذلك حتى يقـو كل من 

مؤىل كل منهما للقياـ بمهاـ داخل ىذا الكياف ال يمكن لآلخر – بحكم الفطرة – الزوجين بدوره المناط بو، و الرجل والمرأة 
القياـ بو فإذا قاـ كل منهما بدوره، تكملت مقومات البقاء والدواـ واالستمرار لؤلسرة، وتحقق االستقرار في ظل حقوؽ وواجبات 

كل منهما لآلخر، بما ليس تطوعاً وال اختيارًا، وإنما ىو فرض وإلزاـ حتى تقـو الحياة الزوجية على قواعد راسخة من التقدير 
والمحبة والوئاـ، فبل يتحمل العبء واحد دوف اآلخر وإال لضجر و تبـر من تلك الحياة، ولكن شعور كل منهما بدور اآلخر يدفعو 

إلى التفاني في إسعاد شريكو و تقديم كل أسباب الراحة، فيعيش الزوجاف في سعادة وىناء، وبذلك تؤتي الحياة الزوجية ثمارىا 
. المرجوة من نسل تلحظو عناية األبوة وترعاه عاطفة األمومة

 
وإف المتأمل في الحقوؽ التي شرعها اهلل في ىذا الدين لكل واحد من الزوجين يرى فيها كماؿ علم اهلل وحكمتو وكماؿ عدلو 

ورحمتو، وأنو سبحانو قد منح كبًل منهما من الحقوؽ ما تقـو بو الحياة الزوجية على أكمل وجو والحياة األسرية على أتم حاؿ، 
فالذي يطالع حقوؽ الزوج مستقلة يظن أنو قد منح من الحقوؽ ما لم تنل الزوجة مثلها، فإذا طالع حقوؽ الزوجة مستقلة ظن أنها 

. منحت من الحقوؽ ما لم ينل الزوج مثلها، ولكنو إذا نظر إلى ىذه و تلك ظهر لو كماؿ العناية الربانية بالجانبين
 
 سكٛم ايصٚدني ٚٚادباتُٗا .أ  :

. حقوؽ مشتركة بين الزوجين، وحقوؽ منفردة للزوج، وحقوؽ منفردة للزوجة : يمكن تقسيم الحقوؽ الزوجية إلى ثبلثة أقساـ
 
 احلكٛم املػرتن١ بني ايصٚدني: أٚاًل :

 سطٔ ايعػس٠  .1 
  :الزواج التي امتن اهلل بها علينا، إذ يقوؿ تعالى حسن العشرة، كلمة جامعة تشمل كل المعاني الكريمة التي تحقق الغاية من نعمة

 ًَنُكم مََّودًَّة َورَْحَمة َها َوَجَعَل بَػيػْ ، ويكوف "المعروؼ"،وأساس العشرة الحسنة َوِمْن آيَاتِِو َأْف َخَلَق َلُكم مّْْن أَنُفِسُكْم َأْزَواجاً لَّْتْسُكُنوْا ِإلَيػْ
بالبعد عما ينفر، والسعي إلى ما يرضي، واإلخبلص في أداء الواجب، مع العطف والتسامح والتلطف في الحديث، واحتراـ الرأي 

وقد فسر القرطبي ىذه اآلية بحسن  ،  َوَعاِشُروُىنَّ بِاْلَمْعُروؼِ : وإشاعة األنس،ألف ىذا من المعروؼ المأمور بو في قولو تعالى
صحبة النساء إذا عقدوا عليهن، وذلك بتوفية حقها من المهر والنفقة، وأال يعبس في وجهها بغير ذنب، وأف يكوف منطلقاً في 

. القوؿ، ال فظاً وال غليظاً، وال مظهرًا ميبًل إلى غيرىا، فإف ىذا أىنأ للعيش
 
  ٜٚكع ع٢ً ايصٚز عب٤ املعاغس٠ باملعسٚف أنجس َٔ ايصٚد١  يطببني  :

.  أف الزوجة تعتبر أمانة عنده، فهو مطالب بالحرص على ىذه األمانة وبذؿ كل جهده في صونها والحفاظ عليها :أسدُٖا
 أف النساء خلقن من ضلع أعوج، ومقتضى ذلك أف يكوف للزوج من الحكمة والكياسة والمرونة وسعة الصدر ما يكبح بو :ثاُْٝٗا

على توجيو الزوج إلى المنهج السوي في معاشرة المرأة ال يذىب مذىب الشطط، ولذلك حرص الرسوؿ جماح الغضب، حتى
استوصوا بالنساء خيرًا فإف المرأة خلقت من ضلع وإف أعوج شيء في الضلع أعبله، فإف ذىبت تقيمو كسرتو، وإف تركتو }:فقاؿ

أكمل }: ميزاف التفاضل في الخلق عشرة الرجل الحسنة لنسائو فقاؿ، ومن ىنا جعل{لم يزؿ أعوج فاستوصوا بالنساء خيراً 
، فإنو إذا كاف أحسن خلقاً مع امرأتو، فسيكوف أحسن خلقاً مع غيرىا من {المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم

الناس، وكثيرًا ما يقع الناس في ىذه المخالفة، فترى الرجل إذا قابل أىلو كاف أسوأ الناس أخبلقاً، وإذا لقي غيرىم النت عريكتو 
. وانبسطت أخبلقو وجادت نفسو وكثر خيره، وىذا من حرماف التوفيق 

 
: سٌ االضتُتاع ٚإعفاف نٌ َُٓٗا يآلخس. 2

ِإالَّ   َوالَِّذيَن ُىْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوفَ :وىو أنو يحل لكل واحد منهما أف يتمتع باآلخر في الحدود التي رسمها الشارع، لقولو تعالى
ُر َمُلوِمينَ  الناحية  ، وقد اتفق أىل العلم على أنو يجب على الزوج أف يعف زوجتو من َعَلى َأْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت أَْيَمانُػُهْم فَِإنػَُّهْم َغيػْ

الجنسية، حتى ال تقع في الحراـ، وأف ىذا الواجب من جهة الديانة،  أي فيما بينو وبين اهلل تعالى، فيحـر عليو أف يشتغل  
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. عنها بعمل أو عبادة كل وقتو، ألنو يعرضها بذلك للفتنة
 

: ايتعإٚ ع٢ً طاع١ اهلل عص ٚدٌ ٚايتٓاصح يف اخلري ٚايترنري ب٘. 3
امرأتو فصلت، فإف أبت نضح في وجهها الماء،  رحم اهلل رجبًل قاـ من الليل فصلى وأيقظ}:وىذا يشمل العبادات وغيرىا، قاؿ

. {رحم اهلل امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإف أبى نضحت في وجهو الماء
 

:  سس١َ املصاٖس٠. 4
فبمجرد تماـ العقد صحيحاً، يحـر على الزوج أصوؿ المرأة، وبعد دخولو بها يحـر عليو فروعها، كما يحـر على المرأة أصوؿ الرجل 

. وفروعو بمجرد العقد
 

:  ثبٛت ْطب ايٛيد. 5
إذا تم العقد صحيحاً وحدث اإلنجاب، فيثبت نسب المولود إليهما، فبل يصح ألحد أف يحرمهما من ذلك، كما ال يجوز ألحدىما 

. أف يحـر اآلخر منو، وال يجوز لهما أف يتنازال عن ىذا الحق، حتى ال يضيع حق المولود
 

:  اإلزخ. 6
من الحقوؽ المشتركة بين الزوجين التوارث، فيرث الزوج زوجتو، كما ترث الزوجة زوجها متى توافرت الشروط، وقد بين اهلل تعالى 

 َوَلُكْم ِنْصُف َما تَػَرَؾ َأْزَواُجُكْم ِإْف لَّْم َيُكْن لَُّهنَّ َوَلٌد فَِإف َكاَف َلُهنَّ َوَلٌد فَػَلُكُم الرُّبُُع ِممَّا تَػرَْكَن : ميراث كل من الزوجين في قولو تعالى
ِمن بَػْعِد َوِصيٍَّة يُوِصيَن ِبَهآ َأْو َدْيٍن َوَلُهنَّ الرُّبُُع ِممَّا تَػرَْكُتْم ِإف لَّْم َيُكْن لَُّكْم َوَلٌد فَِإف َكاَف َلُكْم َوَلٌد فَػَلُهنَّ الثُُّمُن ِممَّا تَػرَْكُتم مّْن بَػْعِد َوِصيٍَّة 

.    ، ويثبت ىذا الحق لكل منهما بمجرد تماـ العقد ولو قبل الدخوؿ[11:النساء ]  ُتوُصوَف ِبَهآ َأْو َدْينٍ 
 
 سكٛم ايصٚز: ثاًْٝا  :

وىي الحقوؽ التي يجب على الزوجة القياـ بها للزوج، فهي للزوج حقوؽ وعلى الزوجة واجبات، وحقوؽ الزوج على زوجتو في الجملة 
  . [228:البقرة ]       َوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِؼ َوِللرَّْجاِؿ َعَلْيِهنَّ َدرََجةٌ   : أعظم من حقوقها عليو لقولو تعالى

:  فُٔ سكٛم ايصٚز ع٢ً شٚدت٘ 
  ايطاع١ باملعسٚف. 1

فيجب على المرأة أف تطيع زوجها طاعة مطلقة في غير معصية اهلل، سواء في منزلها أو في أسلوب حياتها، أو في فراشها، ألف 
وجوب الطاعة من تتمة التعاوف بين الزوجين، فبل تستقيم حياة أي جماعة إال إذا كاف لها رئيس يدير شؤونها ويحافظ على كيانها، 

.  وال تفلح ىذه الرئاسة إال إذا كاف الرئيس مطاعاً، ألف في عدـ طاعتو مفسدة عظيمة تلحق األسرة، وتجعل حياتها فوضى
لذلك كاف من الضروري وجود رئيس مسؤوؿ عن األسرة؛ يرعاىا ويتحمل مسؤوليتها، ولو حملناىا المرأة لظلمناىا، ولو جعلناىا 

 الرَّْجاُؿ قَػوَّاُموَف َعَلى النَّْسآِء ِبَما َفضََّل اللَُّو : مشتركة لما استقامت أحواؿ األسرة، ألف كبًل منهما يريد أف يستأثر برأيو، يقوؿ تعالى
 النساء على طاعة أزواجهن، لما في ذلك من المصلحة والخير، ، وقد حث النبي  بَػْعَضُهْم َعَلى بَػْعٍض َوِبَمآ أَنْػَفُقوْا ِمْن َأْمَواِلِهمْ 

. {أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة}: رضا الزوج على زوجتو سبباً لدخولها الجنة، فقاؿحيث جعل 
 

: قساز ايصٚد١ يف بٝت ايصٚد١ٝ. 2
ال يحق للزوجة أف تخرج من بيت الزوجية إال برضا زوجها وموافقتو، ألنها ىي القائمة على شؤوف البيت، المحافظة على ما فيو، 

والمرأة راعية في بيت }:وبهذا الحق يصل أمر بيت الزوجية إلى خير ما يراـ من حسن تعهد ورعاية، ودقة إشراؼ وتنظيم، يقوؿ
. {زوجها ومسؤولة عن رعيتها

 
:  عدّ إذٕ ايصٚد١ يف بٝت ايصٚز ملٔ ٜهسٙ دخٛي٘.3

فأما حقكم على نسائكم }: من حق الزوج على زوجتو أف ال تأذف في بيتو ألحد يكره دخولو، سواء كاف غريباً أو قريباً،لقوؿ النبي
. {فبل يوطئن فرشكم من تكرىوف، وال يأذف في بيوتكم لمن تكرىوف

وحكمة ىذا االلتزاـ أنو كثيرًا ما تحصل المنازعات في البيت نتيجة دخوؿ أحد بين الزوجين بالسعاية، أو اإلثارة وسوء التوجيو، فإذا 
 .تبين للزوج ذلك وطلب من زوجتو أف تمنع شخصاً معيناً من دخوؿ بيتو، فعليها أف تطيعو في ذلك
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:    ايكٝاّ ع٢ً أَس ايبٝت.4
يجب على الزوجة أف تقـو بشؤوف البيت وما يتطلبو من نظافة، وتنظيم، وإعداد للطعاـ، وغير ذلك، وقد جرى العرؼ في كل  

العصور على أف تقـو المرأة بخدمة بيتها، ولم يكن ىذا الحق محل نزاع؛ فقد كاف النساء يقمن بخدمة أزواجهن دوف أف يشعرف 
بغضاضة في ذلك، بل إف فاطمة رضي اهلل عنها عندما أحست بشيء من اإلجهاد في خدمة البيت والقياـ بشؤونو وأصاب يديها ألم 

 ليحقق  أف يأتي لها بخادـ يريحها من عناء ىذه األعماؿ، بل ذىبت إلى أبيها من طوؿ إدارة الرحا لم تطلب من زوجها علي
.  ما كاف خارجاً من البيت من عمل على فاطمة بخدمة البيت، وعلى علي لها ذلك، فقضى رسوؿ اهلل 

 
 سكٛم ايصٚد١: ثايجًا :

وىي الحقوؽ التي يجب على الزوج أف يقـو بها للزوجة، فهي للزوجة حقوؽ، وعلى الزوج واجبات، وىذه الحقوؽ بعضها مادي، 
. وبعضها أدبي 

 
:  أـ احلكٛم املاد١ٜ

: املٗس. 1
وىو حق مقرر للمرأة يجب على الزوج بالنكاح الصحيح، وقد ثبت ىذا الوجوب بالكتاب والسنة واإلجماع، فمن الكتاب قولو 

، وانعقد اإلجماع {التمس ولو خاتماً من حديد}:  لمريد النكاح، ومن السنة قوؿ النبي   َوآُتوْا النَّْسآَء َصُدقَاتِِهنَّ ِنْحَلةً : تعالى
. على وجوب المهر على الزوج للزوجة

وىذا المهر عطية خالصة للزوجة ببل مقابل، ألف النحلة ما ال عوض عليو، والقصد من المهر تطييب خاطر الزوجة وكسب ودىا، 
وقد استنكر . ولذلك ال ينبغي أف تكوف المغاالة في المهور سبباً لمنع الشباف والشابات من الزواج، كما ىو الواقع في ىذا الزماف 

على أربع أواؽ ؟ كأنما تنحتوف الفضة من  }:  فقاؿأواؽ، وجاء إليو ليصيب إعانة منو  حاؿ رجل أصدؽ امرأتو أربعالنبي 
عرض ىذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك،  ولكن عسى أف نبعثك في بعث تصيب منو، فبعث بعثاً إلى بني عبس، وبعث ذلك الرجل 

.  {فيهم
 

:   ايٓفك١.2
تجب للزوجة النفقة على زوجها بمجرد تماـ العقد الصحيح وانتقاؿ الزوجة إلى بيت زوجها وتمكينو من االستمتاع بها، لقوؿ اهلل 

 تفيد اإللزاـ، وذلك يقتضي الوجوب، وقوؿ رسوؿ اهلل (على)، فكلمة َوعَلى اْلَمْوُلوِد َلُو ِرْزقُػُهنَّ وَِكْسَوتُػُهنَّ بِاْلَمْعُروؼِ :تعالى
، وقد {اتقوا اهلل في النساء فإنكم أخذتموىن بأماف اهلل واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروؼ}:

. انعقد اإلجماع على وجوب اإلنفاؽ على الزوجة ولم يخالف في ذلك أحد
 لُِينِفْق ُذو َسَعٍة مّْن َسَعِتِو َوَمن ُقِدَر : وتشمل النفقة المسكن والمأكل والملبس، وتقدر بحسب يسار الزوج وإعساره، لقولو تعالى
 . [7:الطبلؽ]  َعَلْيِو ِرْزقُُو فَػْلُينِفْق ِممَّآ آتَاُه اللَُّو اَل ُيَكلُّْف اللَُّو نَػْفساً ِإالَّ َمآ آتَاَىا َسَيْجَعُل اللَُّو بَػْعَد ُعْسٍر ُيْسراً 

وىذا أدعى لبلستقرار، ألف المرأة إذا لم يهيىء لها الزوج ذلك، فقد تضطر للخروج للعمل وجلب الرزؽ لئلنفاؽ على نفسها، مما 
يجعلها تخل بواجباتها نحو زوجها وأسرتها، وىو ما يؤدي إلى اختبلؿ نظاـ األسرة، فكل من الزوج والزوجة لو مهمة يؤديها تجاه 

. األسرة ينبغي أف يتفرغ لها وأال ينشغل بغيرىا
  

: ب ـ احلكٛم غري املاد١ٜ
:  ايػري٠ عًٝٗا.1

فيجب على الزوج أف يصوف زوجتو عن كل ما يخدش شرفها، أو يدنس عرضها، أو يحط من قدرىا، أو يعرض سمعتها للتجريح، 
إف من الغيرة غيرة يبغضها اهلل وىي }:وىذه ىي الغيرة التي يحبها اهلل، وليست الغيرة تعني سوء الظن بالمرأة والتفتيش عنها، قاؿ

. {غيرة الرجل على أىلو من غير ريبة
: ٚميهٔ إمجاٍ َعاٖس ايػري٠ فُٝا ٜأتٞ 

. ػ أف يأمرىا بالحجاب حين الخروج من البيت 1
. ػ أف يأمرىا بغض بصرىا عن الرجاؿ األجانب 2
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. ػ أال يسمح لها بإبداء زينتها الخاصة إال لو 3
. ػ أف يمنعها من مخالطة الرجاؿ األجانب، ويحرص على كونو معها في األماكن العامة كاألسواؽ والحدائق وغيرىا 4
. ػ أال يعرضها للفتنة ، كأف يطيل غيابو عنها 5
. ػ أف يلبي طلباتها بنفسو حتى ال يحوجها ألحد غيره 6
 

:  تعًُٝٗا أَٛز دٜٓٗا.2
من حقوؽ الزوجة على زوجها أف يحافظ على دينها، ويرعى سلوكها، ويعنى بتوجيهها إلى الخير والفبلح سواء بنفسو إذا كاف ذا 

علم، أو يسهل لها طريق التعلم، وبهذا التعليم تعرؼ واجباتها وحقوقها، فبل تقصر في أداء واجب وال تطمع في غير حق، كما أف 
تعليمها ىو أساس تعليم أفراد األسرة، ألنها إذا تعلمت، علمت أبناءىا بالقوؿ والقدوة الحسنة، وبذلك يقي الزوج أىلو شقاء الدنيا 

َها َمبلَِئَكٌة ِغبَلٌظ ِشَداٌد الَّ يَػْعُصوَف : واآلخرة، يقوؿ تعالى  يأَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُقوْا أَنُفَسُكْم َوَأْىِليُكْم نَارًا َوُقوُدَىا النَّاُس َواْلِحَجارَُة َعَليػْ
. ، فليس من األمانة تجاىل الدين والحبلؿ والحراـ، فإف في ذلك شقاء الدارين[6:التحريم]  اللََّو َمآ َأَمَرُىْم َويَػْفَعُلوَف َما يُػْؤَمُروفَ 

 
:  املبٝت عٓد ايصٚد١.3

يجب على الزوج إذا كانت لو امرأة واحدة المبيت عندىا، وإف كاف لو نساء فلكل واحدة منهن ليلة من كل أربع، لقوؿ 
 حين جاءتو امرأة ، وللقصة المروية عن عمر{إف لجسدؾ عليك حقاً وإف لعينك عليك حقاً وإف لزوجك عليك حقاً }:الرسوؿ

 . إلى شكواىا، فقضى لها برابع ليلةتمدح زوجها بقيامو الليل وصيامو النهار، وفطن كعب بن ُسور
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احملاضس٠ اخلاَط١ 
سكٛم األبٓا٤ ٚاآلبا٤ ٚٚادباتِٗ 

 
  سكٛم األبٓا٤ ع٢ً اآلبا٤: أٚاًل:   

نْػَيا: مما ال مراء فيو أف األوالد في األسرة عماد سعادتها، كما قاؿ تعالى ، وىم جزء [46: الكهف]   اْلَماُؿ َواْلبَػُنوَف زِيَنُة اْلَحَياِة الدُّ
من األسرة لهم حقوؽ على الوالدين، وذلك حتى يخرجوا إلى المجتمع وأبدانهم صحيحة، وعقولهم سليمة، وأخبلقهم رفيعة، 

وىممهم عالية، قد تربوا على العقيدة السليمة، ورضعوا القيم الفاضلة، ليكونوا مؤىلين للنهوض بمجتمعهم المسلم ورفع كلمة 
. التوحيد عالية

 
وىذه الحقوؽ تبدأ قبل خروجهم إلى الحياة الدنيا وىم في بطوف أمهاتهم أجنة، ثم وىم أطفاؿ رضع، ثم في مرحلة المراىقة، ثم 

. في مرحلة الشباب
  ٞٗفأَا سكٛقِٗ قبٌ إٔ ٜٛيدٚا ف :
:       سل ايٛيد يف اختٝاز أبٜٛ٘ يبعطُٗا.1

حث اإلسبلـ الخاطب على إعماؿ أقصى درجات التثبت والتحقق والتحري في اختيار شريكة العمر، ورفيقة الدرب، وجعل لذلك 
أسساً ينبغي على كل مسلم أف يلتزمها جهد استطاعتو، ليضمن لكيانو الجديد أف يبنى على الصبلح والتقوى، وأف يدـو على 

تنكح المرأة ألربع، لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات }:التفاىم والمحبة؛ فمن أسس اختيار الزوجة جاء قولو
، فالدين ىو العنصر األساس في اختيار الزوجة، ذلك أف الزوجة سكن لزوجها، وىي مهوى فؤاده، وربة بيتو، وأـ {الدين تربت يداؾ

أوالده، عنها يأخذوف صفاتهم وطبائعهم، وبدىي أف الرجل إذا تزوج المرأة الحسيبة المنحدرة من أصل كريم أنجبت لو أوالدًا 
، ويكتسبوف خصاؿ الخير  . مفطورين على معالي األمور،  متطبعين بعادات أصيلة،  ألنهم سيرضعوف منها لبن المكاـر

إذا خطب إليكم من ترضوف دينو وخلقو فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة في األرض }:وأما المعايير المتعلقة بالزوج فيشير إليها الحديث
.  فالزوج إذا كاف ذا خلق ودين كاف أميناً على زوجتو ،{وفساد عريض

 
: سل احلٝا٠ يًذٓني. 2

تبدأ رعاية الطفل منذ المرحلة الجنينية، وذلك عن طريق رعاية الحامل صحياً وغذائياً ونفسياً، باالبتعاد عما يحـر أو يضر بالصحة، 
كاالمتناع عن التدخين، والبعد عن أماكنو، وعدـ تناوؿ األدوية والعقاقير إال بأمر الطبيب المختص، وإحاطة األب زوجتو بالرعاية 

النفسية المناسبة، وبمشاعر الحناف والعطف واالىتماـ، وقد ثبت أف كثيرًا من الحاالت التي يولد الطفل فيها ضعيفاً، أو متخلفاً، أو 
مشوىاً، تعود جذورىا في األصل إلى وضعية الحامل السيئة، وأف كثيرًا من العاىات الجنينية تعود إلى عوامل بيئية سيئة، وكاف 

. باإلمكاف تبلفيها 
عموماً، فهو حراـ واالعتداء على الجنين في ىذه المرحلة يشكل جناية على مخلوؽ لم  (اإلجهاض)ويلحق بذلك إسقاط الحمل 

. ير نور الحياة، فبل يباح إال لضرورة شرعية بهدؼ إنقاذ األـ من خطر محقق
 
 ٚأَا سكٛقِٗ بعد ٚالدتِٗ فُٓٗا :
:    سكٛم تتعًل باضتكباٍ املٛيٛد.1

.   أ ػ المساواة في الفرح عند استقباؿ المولود بين الذكر واألنثى، خبلفاً لعادات الجاىلية 
 أذف في أذف الحسن بن علي حين رأيت النبي }: قاؿ استحباب األذاف في أذف المولود، وذلك لما روي عن أبي رافع.ب

. {بالصبلة ولدتو فاطمة
ولد لي غبلـ فأتيت بو }: قاؿلما روي عن أبي موسى األشعري  ج ػ استحباب تحنيكو بتمرة أو حبلوة والدعاء لو بالبركة،

. { فسماه إبراىيم وحنكو بتمرةالنبي
 

:   سل اختٝاز االضِ احلطٔ.2
من حق الولد على والديو أف يختارا لو االسم الحسن في اللفظ والمعنى، وال يطلق عليو من األسماء ما ينفر أو يكوف سبيبًل  
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  أنو كاف يغير األسماء المنفرة والمكروىة إلى األسماء الحسنة، فغيَّر اسم عاصية إلىللسخرية منو، والثابت من فعل رسوؿ اهلل
 ،وذلك لما في االسم الجميل من تأثير كبير على شخصية{إف أحب أسمائكم إلى اهلل عبد اهلل وعبد الرحمن }:جميلة، وقاؿ

.   اإلنساف، وعلى سلوكو طواؿ فترة حياتو
 

:    سل اخلتإ.3
الختاف، واالستحداد، وقص الشارب، وتقليم األظافر، : الفطرة خمس} :وىو من الشعائر الواجبة في حق الذكور، يقوؿ النبي

. {ونتف اإلبط
 فجعل الختاف رأس خصاؿ الفطرة، وذكر ابن القيم ػرحمو اهلل ػ أنو يجب على الولي أف يختن الصبي قبل البلوغ، فإف ذلك مما ال يتم 
 الواجب إال بو، واألفضل أف يكوف الختاف في األياـ األولى من والدة الولد حتى إذا عقل وتفهم األمور وأصبح في مرحلة التمييز وجد 

 نفسو مختوناً، فبل يحسب لو في المستقبل حساباً، وال يجد في نفسو ىماً، وقد ثبت أف للختاف فوائد صحية بالنسبة للذكور، 
.وأف الذين ال يختنوف يعانوف من القذارة وبعض األمراض الخطيرة   

 
: ـ ايعكٝك١ عٔ املٛيٛد4
كل غبلـ رىينة بعقيقتو، تذبح عنو }:  تبين ىذا الحق منها قولو   ، وقد وردت أحاديث عن النبي(ىي الذبيحة التي تذبح للمولود )

  :ٚاحله١ُ َٓٗا             ، والسنة أف يعق عن الذكر بشاتين، وعن األنثى بشاة، وىو أفضل من التصدؽ بثمنها، {يـو سابعو، ويحلق ويسمى
. أ ػ أنها سنة، والعمل بالسنة من أفضل القربات 

. ب ػ أنها سبب تجدد النعمة من اهلل على الوالدين، وإظهار للفرح والسرور
. ج ػ فدية يفدى بها المولود من المصائب واآلفات

 
:  ـ سل ايٓطب5

لقد صانت الشريعة اإلسبلمية النسب من الضياع والعبث والكذب والتزييف، ولم تتركو ألىواء من يدعونو أو ينفونو، فهو من 
  :ٜٚتعًل ب٘ عد٠ سكٛم الحقوؽ الشرعية المترتبة على عقد الزواج، 

.  ألنو يترتب على ثبوت نسب الولد ثبوت الوالية عليو وحق اإلرث واإلنفاؽ :  أ ػ حق األب
.  ألف من حقها صيانة الولد من الضياع ودفع التهمة عنها، وثبوت حق الرضاعة، والحضانة، واإلرث :  ب ػ حق األـ
. دفع التعيير عن نفسو، وثبوت حقوؽ النفقة، والرضاعة، والسكن، واإلرث وغير ذلك:  ج ػ حق الولد

 
:  ـ سل ايسضاع6١

 َواْلَواِلَداُت يُػْرِضْعَن :الرضاع حق للطفل يثبت بمجرد والدتو، وواجب على األـ،تأثم بترؾ القياـ بو من غير عذر مشروع، قاؿ تعالى
والنص وإف كاف واردًا في صيغة الخبر، إال أنو في معنى األمر .[233: البقرة]  َأْواَلَدُىنَّ َحْولَْيِن َكاِمَلْيِن ِلَمْن َأرَاَد َأف يُِتمَّ الرََّضاَعة

. الداؿ على الوجوب، وأجرة الرضاع واجبة على األب في الحاالت التي ال تكوف األـ متعينة لئلرضاع 
.  والرضاعة الطبيعية نعمة من اهلل وىبها لئلنساف، وىي ذات فوائد مادية ومعنوية وصحية وتربوية، ال تعد وال تحصى

 
:  ـ سل احلطا7١ْ

يحتاج الطفل إلى العناية بو، وذلك بالقياـ على ما يتعلق بتربيتو من نظافة وتمريض ومعاونة في المأكل والمشرب والملبس، والقياـ 
، فهي حق للصغير، وواجبة على األـ، وىي أحق الناس بها وأقدرىم عليها، »الحضانة«بهذه المهمة ىو ما يطلق عليو الفقهاء كلمة 

من أحق بحسن صحابتي يا رسوؿ اهلل ؟ }:لما جبلت عليو من مشاعر الحناف والشفقة، والقدرة على التحمل والصبر، وفي الحديث
. {أبوؾ: ثم من؟ قاؿ: أمك، قاؿ: ثم من؟ قاؿ: أمك، قاؿ: ثم من؟ قاؿ: أمك، قاؿ: قاؿ

فمن حق األوالد أف تختار لهم الحاضنات اللواتي يعنين بهم، إلى جانب األمهات إذا دعت الحاجة إلى ىذا، وينبغي أف تكوف 
الحاضنات معروفات بالدين والخلق، ألف األوالد يتأثروف بهن سلباً كاف أو إيجاباً، وال يستطيع أحد أف ينكر ما للمربيات اليـو من 

.  أثر على األوالد
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: ـ سل ايٓفك8١
خذي ما يكفيك وولدؾ  }: لهندالنفقة حق من حقوؽ األوالد على اآلباء إلى أف يستطيع األبناء إعالة  أنفسهم، لقوؿ النبي 

.  وتتضمن النفقة باإلضافة إلى المأكل والمشرب والملبس والعبلج، نفقة التربية والتعليم في جميع المراحل التعليمية  .{بالمعروؼ
 

:  ـ سل ايرتب9١ٝ
إف أعظم مهمة لؤلسرة ىي تربية الطفل، فمسؤولية األسرة نحو تربية الطفل تربية سليمة بهدؼ تكوين شخصية الطفل تكويناً سوياً 

متزناً، مسؤولية جسيمة، السيما في ىذا العصر الذي تكاثرت مشاكلو، وتداخلت الجهات التي تؤثر في ىذه التربية، والحديث في 
  :ٚيهٓٓا ْػري إىل أِٖ َا ْساٙ يف ٖرا اجملاٍ ىذا الموضوع يطوؿ، 

 .   أف التربية تقـو على أساس غرس العقيدة الصافية في نفسية الطفل المسلم ومحبة الرسوؿ: أٚاًل
  وفي مرحلة التمييز يبدأ دور التعليم والتدريب على بعض األركاف األساسية في الدين، وذلك بتعليمو الصبلة والقرآف، :ثاًْٝا

مروا أوالدكم بالصبلة وىم أبناء سبع سنين، واضربوىم عليها وىم أبناء عشر } : وآداب اإلسبلـ الشخصية واالجتماعية، قاؿ 
.  {وفرقوا بينهم في المضاجع

  تقـو التربية على أساس أف يكوف الوالداف أنفسهما القدوة الحسنة ألوالدىما في أقوالهما وأفعالهما وتصرفاتهما المختلفة، :ثايجًا
فالقدوة الحسنة لها أثر كبير في نفس الطفل، ألنو مولع بالتقليد والمحاكاة، فهو يراقب سلوؾ الوالدين، فإف وجدىما صادقين نشأ 

على الصدؽ، وىكذا في باقي األمور  
  التربية تعتمد على التخطيط السليم القائم على أساس التشاور والتكامل المسبق بين األبوين، بحيث ال يهدـ أحدىما ما :زابعًا

.  يبنيو اآلخر 
:  تجنب المحاذير الثبلثة وىي   :خاَطًا

. التدليل المفسد، وما يتعلق بو من شدة الخوؼ على الولد  ػ  أ
. ب ػ القسوة المفرطة، وما يتعلق بها من تقريع الطفل على مشهد من اآلخرين 

ج ػ التفرقة في المعاملة، وما يتعلق بها من تفضيل وإيثار بعض األبناء على بعض، فذلك يولد العداوة والبغضاء والحقد بينهم سواء 
. {اتقوا اهلل، واعدلوا بين أوالدكم} : أكاف التفاضل بين الذكور أـ بين اإلناث، قاؿ رسوؿ اهلل

 أنو كاف يقبل ذات مرة الحسن بن علي   أف تقـو التربية اإلسبلمية على الرحمة والتعاطف والمحبة والحناف، صح عنو:ضادضًا
:  ثم قاؿ إف لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدًا،فنظر إليو رسوؿ اهلل: رضي اهلل عنهما وعنده األقرع بن حابس، فقاؿ األقرع

. {من ال يَرحم ال يُرحم}
  أف تهدؼ التربية إلى تكوين الشخصية المتوازنة والتي تجمع بين التمسك بمبادئ الدين الحنيف وتعاليمو وقيمو ومقومات :ضابعًا

. الحياة المعاصرة، فتكوف شخصية متمسكة بدينها وىويتها، ومنفتحة على عصرىا
 

: ـ سل األبٓا٤ يف اإلزخ10
يُوِصيُكُم اللَُّو ِفي َأْواَلدُِكْم ِللذََّكِر ِمْثُل َحظّْ :من حق األبناء أف يرثوا آباءىم وأمهاتهم، وىذا الحق قرره لهم رب العالمين بقولو

، فاالبن يرث بطريق التعصيب؛ فيحوز التركة كلها إذا انفرد ولم يوجد وارث غيره، فإف كانوا أكثر من واحد ذكورًا قسم  األُنْػثَػيَػْينِ 
بينهم بالتساوي، وإف كانوا ذكورًا وإناثاً، فللبنت سهم ولبلبن سهماف، وليس ىذا تحيزًا للذكور أو ظلماً لئلناث ػ معاذ اهلل ػ ولكن 
الحاجة وظروؼ كل منهما ىي التي اقتضت مثل ىذا التفريق في النصيب، فالولد يتكلف تكاليف ال تلـز بها البنت، كدفع المهر 

. وتأثيث بيت الزوجية، واإلنفاؽ على الزوجة واألوالد، أما أختو فإنها تأخذ ميراثها ملكاً خالصاً لها ال تكلف منو شيئاً 
 
 سكٛم اآلبا٤ ع٢ً أبٓا٥ِٗ: ثاًْٝا :

إف حقوؽ الوالدين على األبناء من أجل الحقوؽ وأعظمها بعد حق اهلل تعالى، فهما يبذالف من الجهود من أجل تربية األوالد 
 َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ : وإعدادىم للحياة ما يستحقاف المكافأة عليو، وقد بين اهلل سبحانو وتعالى كثيرًا من ىذه الحقوؽ بقولو تعالى

َهْرُىَما َوُقل لَُّهَما قَػْواًل َكرِيماً  ُلَغنَّ ِعنَدَؾ اْلِكبَػَر َأَحُدُىَما َأْو ِكبَلُىَما َفبَل تَػُقل لَُّهَمآ ُأؼٍّ َواَل تَػنػْ    تَػْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً ِإمَّا يَػبػْ
 ًَواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّؿّْ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقل رَّبّْ اْرَحْمُهَما َكَما رَبػََّياِني َصِغيرا  [24ػ23:اإلسراء]  فهاتاف اآليتاف تضمنتا حقوؽ ،
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 :ْٚطتطٝع بطٗٛي١ إٔ ْتبني َٓٗا بعض سكٛقِٗ, َٚٓٗا الوالدين بصورة ال لبس فيها وال غموض، 
 : ـ األَس باإلسطإ إيُٝٗا1

فاإلحساف إلى الوالدين أمر من اهلل تعالى ليس ألحد أف يتهاوف فيو أبدًا، وقد قرف اهلل سبحانو وتعالى اإلحساف إليهما بعبادتو لعظم 
شأنهما، وضروب اإلحساف كثيرة تتعلق بالتعامل معهما، والبر  بهما، وتفضيلهما على األنفس واألوالد واألزواج، وأف نكوف في غاية 
األدب معهما في القوؿ والعمل بحسب العرؼ حتى يكونا مغتبطين بنا، ومن أعظم اإلحساف بالوالدين إذا كانا أو أحدىما ال يملك 

. {إف أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإف أوالدكم من كسبكم، فكلوه ىنيئاً مريئاً } :النفقة أف ينفق ولده عليو بالمعروؼ، يقوؿ
: ـ ايٓٗٞ عٔ ْٗسُٖا2

 »أؼ«أي حرمة زجرىما بخشونة، واإلساءة إليهما بالكلمة الجارحة، أو رفع الصوت عليهما، أو تغليظ الكبلـ لهما وإف كاف بكلمة 
، بل يجب على األوالد أف يتخيروا في مخاطبة آبائهم أجمل الكلمات وألطف العبارات، وأف يكوف  الدالة على التضجر والتبـر

 القليلة الحروؼ منهياً عنها فما بالنا بغيرىا، وىو نهي ليس خاصاً »أؼ«قولهم كريماً ال يصحبو شيء من العنف، وإذا كانت كلمة 
. بحالة الكبر، وإنما في جميع األحواؿ

: ـ ايتٛاضع هلُا إىل سد ايتريٌ 3
 وىذا ليس عيباً، بل ىو مندوب ومطلوب، وإذا كاف يجب على المسلم أف يكوف متواضعاً مع أخيو المسلم رحيماً بو، فقد وجب  

. عليو أف يكوف أكثر تواضعاً وتذلبًل مع أبويو
: ـ ٚدٛب غهسُٖا4

، وىذا الشكر لما [14:لقماف]   َأِف اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك ِإَليَّ اْلَمِصيرُ : لقد قرف اهلل سبحانو وتعالى شكر الوالدين بشكره فقاؿ
من حمل ورضاعة وعناية وما إلى ذلك من الواجبات )يقدمو الوالداف لئلنساف من أشياء كثيرة لصالحو وخدمة لو، وبخاصة األـ 

: أمك، قاؿ}: عن أحق الناس بحسن صحبتو، فقاؿ، ولذلك قدمت األـ على األب في البر، فقد سأؿ رجل النبي(المناطة إليها
. أبوؾ: ، وكررىا ثبلث مرات، ثم قاؿ في المرة الرابعة{…أمك : ثم من؟ قاؿ

: ـ تكدِٜ بسُٖا ع٢ً اجلٗاد يف ضبٌٝ اهلل5
وذلك لما في برىما من اإلحساف إليهما، وعمل الصالح الذي يرضاه اهلل سبحانو وتعالى ويرفعو إليو، سأؿ عبد اهلل بن مسعود  

:ثم أي؟ قاؿ: بر الوالدين، قاؿ: ثم أي؟ قاؿ: الصبلة على وقتها، قاؿ: أي العمل أحب إلى اهلل عز وجل؟ قاؿ } :النبي   
. ، والحديث دليل على عظم فضيلة برىما، وأنو يقدـ على جهاد التطوع{الجهاد في سبيل اهلل 

: ـ بس ايٛايدٜٔ ٚيٛ ناْا نافس6ٜٔ
 فالوالداف الكافراف لهما حق البر واإلحساف والطاعة فيما عدا الكفر والمعاصي، فالطاعة في المعروؼ، وال طاعة لمخلوؽ في 

 َوِإف َجاَىَداَؾ َعَلى َأف ُتْشِرَؾ ِبي َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلٌم : معصية اهلل تعالى، ألف حق اهلل وتوحيده أعظم من حق الوالدين، يقوؿ تعالى
نْػَيا َمْعُروفاً  ُهَما ِفي الدُّ  . [15:لقماف]  َفبَل ُتِطْعُهَما َوَصاِحبػْ

إف أمي قدمت علي :  فقلتقدمت أمي وىي مشركة، فاستفتيت رسوؿ اهلل }: وعن أسماء بنت أبي بكر ػ رضي اهلل عنهما ػ قالت
. {نعم، صلي أمك: وىي راغبة، أفأصلها ؟ قاؿ

: ـ جتٓب أضباب ضبُٗا ٚغتُُٗا7
نعم، يسب الرجل أبا : يا رسوؿ اهلل وىل يشتم الرجل والديو؟ قاؿ: إف من الكبائر شتم الرجل والديو، قالوا} :قاؿ رسوؿ اهلل 

. ، فكم من إنساف يتسبب في شتم والديو وىو ال يدري {الرجل فيسب أباه ويسب أمو  فيسب أمو
:   بس ايٛايدٜٔ بعد ٚفاتُٗا-8
برالوالدين ليس مقصورًا على حياتهما، وإنما ىو ممتد إلى ما بعد الوفاة، ألف رابطة المودة باقية في الحياة وبعد الممات بالدعاء  إف

أف تحج  إف أمي نذرت}: فقالتواالستغفار وقضاء دينهما سواء أكاف ديناً للعباد أـ ديناً هلل عز وجل، فقد جاءت امرأة إلى النبي
 والحج عن الوالدين بعد موتهما نوع من أنواع البر بهما واإلحساف ،{حجي عنها نعم،:فلم تحج حتى ماتت،أفأحج عنها؟قاؿ

  .إليهما
إف } :ومن تماـ برىما صلة أىل ودىما، وىذه الصلة حق من حقوقهما ؛ وىي أف يحسن إلى من كانا يحسناف إليو ويودانو، قاؿ

.  {أبر البر صلة الولد ود أبيو بعد أف يولي 
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 ايطادض١احملاضس٠ 
ايطَّــالم 

  تعسٜف ايطالم : 
كثير البذؿ والعطاء ، قاؿ الراغب : َطِلُق اليد، أي: اإلرساؿ والترؾ، يُقاؿ:  َحلُّ الوِثاؽ، ُمشتُق من اإلطبلؽ، وىو:يف ايًػ١ ٖٛ
: أطلقُت البعير من ِعقاِلو، وطلَّقُتُو، وىو طاِلٌق وَطْلٌق ببل قيٍد ، ومنو استعير : أصُل الطَّبلِؽ التَّخليُة من الوِثاؽ، يُقاؿُ "األصفهاني

 " . طالق، أي ُمَخبلُة عن ِحبالة النّْكاح: طلَّقُت المرأة، نحو خلَّيتها فهي 
ىنالك عدة تعريفات للطبلؽ عند الفقهاء، يختلفوف في تعريفو على حسب مذاىبهم الفقهية، وإف كاف  :ٚيف اصطالح ايفكٗا٤

 ".َحلُّ قْيِد النّْكاح: "ما عرفو الفقيو الحنبلي ابن قدامة حيث قاؿ: المؤدى واحدًا ،فمن ذلك 
". َحلُّ عقد التزويج: " ، وقاؿ الحافظ ابن حجر"ىو َحلُّ الِعصمة المنعقدِة بين الزوجين بألفاظ مخصوصة: "وقاؿ القرطبي  

 
  ُُ٘سه: 

. التحريم واإلباحة واإلستحباب والكراىة والوجوب: الطبلؽ مما تعتريو األحكاـ التكليفية الخمسة، وىي 
فيكوف حراماً، إذا كاف الطبلؽ، طبلؽ بدعة، وذلك أف يطلقها بلفظ الثبلث، دفعة واحدة ، أو في حيض، أو يطلقها في ُطهر  -أ 

أجمع العلماء في جميع األمصار، وكل األعصار،على تحريمو، وُيسمى طبلؽ البدعة، ألف المطلق : "قدامة جامعها فيو، قاؿ ابن
 خالف السنة، وترؾ أمر اهلل تعالى ورسولو 

 .ويكوف مباحاً إذا ترتب على استمرارية الزواج ضرر بالزوجة أو الزوج -ب
 .ويكوف مستحباً، إذا كانت الزوجة سليطة اللساف، مؤذية لزوجها أو ألىلو، أو ِخيف عدـ إقامة حدود اهلل بينهما -ج 
ويكوف مكروىاً، إذا كاف الحاؿ بين الزوجين مستقيمة، ولم تكن ىنالك حاجة إلى إيقاع الطبلؽ، ألف في إيقاع الطبلؽ ، ضررًا  -د 

، ويذىب بعض الفقهاء إلى القوؿ بالحرمة في ىذه الحاؿ ، ألف في ذلك "ال َضَرَر وال ِضَرار: "وفي الحديث  بالزوجين، واألوالد،
 .ضررًا بالزوجين

ويكوف واجباً، وذلك في طبلؽ الُموِلي بعد التربص، إذا أبى الفيئة، وطبلؽ الحكمين في الشقاؽ إذا رأيا ذلك، وطبلؽ - ىػ 
 .عنيناً ، ففي ىذه األحواؿ يجب الطبلؽ لرفع الضرر عن الزوجة  المبلِعن، أو كاف الرجل

 
 يأيػَُّها النَِّبيُّ :  قولو تعالىفُٔ أدي١ ايهتابلكن األصل فيو ػ في أغلب األحواؿ ػ اإلباحة والحل، دؿ على ذلك الكتاب والسنة، 

َنٍة  َة َواتػَُّقوْا اللََّو رَبَُّكْم اَل ُتْخرُِجوُىنَّ ِمن بُػُيوتِِهنَّ َواَل َيْخُرْجَن ِإالَّ َأف يَْأتِيَن ِبَفاِحَشٍة مُّبَػيػّْ ِإَذا َطلَّْقُتُم النَّْسآَء َفَطلُّْقوُىنَّ ِلِعدَّتِِهنَّ َوَأْحُصوْا اْلِعدَّ
. [1: الطبلؽ]  َوتِْلَك ُحُدوُد اللَِّو َوَمن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اللَِّو فَػَقْد َظَلَم نَػْفَسُو اَل َتْدِرى َلَعلَّ اللََّو ُيْحِدُث بَػْعَد َذِلَك َأْمراً 

.   طلق حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي اهلل عنهما ، ثم راجعها أف الرسوؿ :َٚٔ ايط١ٓ 
  أفَّ امرأَة ثاِبت بن قَػْيس أَتت النَّبي - رضي اهلل عنهما–وعن  ابن عباس ْيا رسوَؿ اهلل ثابُت بن قيٍس ما أْعِتُب عليو :  ، فقالت

 : نَػَعْم، قاؿ رسوؿ : قالتْ " أَتُػُردّْيَن عليو َحِديقَتُو؟ : "في ُخلُق وال ِديٍن، ولكني أكرُه الُكفَر في اإلسبلـ، فقاؿ رُسوُؿ اهلل 
". اقْػَبِل الَحِديَقَة وطلّْقها َتْطِليقةً "

  ومما تقدـ من األدلة وغيرىا ، يُعلم أف الشريعة قد أباحت الطبلؽ ، بخبلؼ بعض الشرائع السماوية المحرفة والقوانين األرضية
.  المعاصرة

 ما أَحلَّ اهلُل شْيئاً أبْػَغَض إلْيِو ِمْن الطَّبَلؽٍ : "غير أف شرع تعالى اهلل حذَّر من الطبلؽ من غير أسباب موجبة لذلك ففي الحديث" ،
ـٌ َعَلْيها رَاِئَحُة اْلَجنَّةِ : "وفي الحديث أيضاً  ". أَيَُّما امَرَأٍة َسأََلْت َزْوَجها َطبَلقاً في َغْيِر َما بََأِس ، َفَحرا

 ىو حراـ مع استقامة الحاؿ: أجمعوا أفَّ الطَّبلؽ في حاؿ استقامة الزوجين مكروه، إال أبا حنيفة، قاؿ: "قاؿ ابن ُىبيرة ."
 األصل في الطبلؽ الحظر، وإنما أبيح منو قدر الحاجة: "وقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ."
  ًولوال أف الحاجة داعية إلى الطبلؽ ، لكاف الدليل يقتضي تحريمو ، كما دلَّت عليو اآلثار واألصوؿ ، ولكن اهلل : " وقاؿ أيضا

". تعالى أباحو رحمة منو بعباده ، لحاجتهم إليو أحياناً 
  إال أنو أبيحت الطلقة الواحدة للحاجة إلى الخبلص عند مخالفة ... إف األصل في الطبلؽ ىو الحظر : " وقاؿ الكاساني

". األخبلؽ 
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  ومما يؤكد ما سبق ، أف الشرع الحنيف حث األزواج على أف ال يلجأوا إلى الطبلؽ إال بعد استفراغ الوسع، وسد جميع منافذ
اإلصبلح، وذلك بعد الوعظ واإلرشاد، ثم الهجر في المضجع، ثم الضرب غير المبرح، ثم بعث الحكمين لئلصبلح بينهما، 

 .ثم إذا لم ينجح ىذا كلو، فيلجآف إلى الطبلؽ أخيراً 
 
 ُ٘  :ِسهُُت
  ،اإلسبلـ دين العدؿ والحكمة في جميع تشريعاتو وأحكامو، فبل يحل وال يحـر شيئاً إال ِلِحَكِم عظيمة، علمها َمْن علمها

. [216:البقرة] َواللَُّو يَػْعَلُم َوأَنْػُتْم اَل تَػْعَلُموَف  وجهلها َمْن جهلها، 
  تشريعو للطبلؽ إذا تعسرت الحياة الزوجية، ولم يكن بُدّّ إال الطبلؽ: فمن تلك الِحَكم .
  فالزواج يقـو على المحبة واألُلفة والوفاؽ بين الزوجين، فقد يُعكّْر تلك الحياة الزوجية أموُر يستحيل معها بقاء كل من الزوجين

مع اآلخر، فمن غير المعقوؿ أف يؤمر الزوجاف بالبقاء معاً، مع وجود ما يُعكّْر  استمرارية الحياة الزوجية، فجاء الشرع الحنيف 
وأجمع : "، قاؿ ابن قدامة[130: النساء] َوِإف يَػتَػَفرَّقَا يُػْغِن اللَُّو ُكبلِّ مّْن َسَعِتِو وََكاَف اللَُّو َواِسعاً َحِكيماً  : بالَحلّْ، وىو الطبلؽ 

النَّاُس على جواز الطبلؽ، والعبرة دالة على جوازه، فإنو ربما فسدت الحاؿ بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، 
وضررًا مجردًا بإلزاـ الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة  مع ُسوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك 

". شرع ما يزيل النكاح، لتزوؿ المفسدة الحاصلة منو
 
 أقطاّ ايطالم: 

: يُقسّْم الفقهاء ػ رحمهم اهلل ػ الطبلؽ من حيثيات مختلفة إلى أقساـ متعددة 
  سٝح املػسٚع١ٝ : أٚاًل َٔ: 
 :ايطالم ايطُّين - أ 

طبلؽ )أف يطلّْق الرجل زوجتو طلقة واحدة في ُطهر لم يمسها فيو ، قاؿ ابن مسعود :  والمراد بو الطبلؽ الموافق للسنة ، وىو 
. (السنة أف يطلقها طاىرًا من غير جماع

وال خبلؼ في أنو إذا طلَّقها في طهر لم يصبها فيو ، ثم يتركها حتى تنقضي عدَُّتها، أنو مصيُب للسُّنة، ُمطلّْق للعدَّة ): قاؿ ابن قدامة
. (التي أمر اهلل تعالى بها

 
 :طالم ايبدع١ - ب 

أف يطلق الرجل زوجتو بلفظ الثبلث : وىو خبلؼ طبلؽ السنة ، ُسمي بو ألنو طبلؽ مخالف للسنة التي أمر اهلل ورسولو بها ، وىو 
بكلمة واحدة ، أو يطلقها بلفظ الثبلث في مجلس واحد ، أو يطلقها وىي حائض ، أويطلقها في طهر جامعها فيو ، فالطبلؽ في 

أجمع العلماء في جميع األمصار ، وكل األعصار على تحريمو ، ويسمى طبلؽ )جميع ىذه الحاالت يكوف حراماً ، قاؿ ابن قدامة 
(. البدعة ، ألف المطلق خالف السنة، وترؾ أمر اهلل تعالى ورسولو 

 
  سٝح بكا٤ ايصٚد١ٝ ٚعدَٗا إىل : ثاًْٝا َٔٚ: 
 :ايطالم ايسدعٞ- أ 

وىوالطَّبلؽ الذي يملك الزوج فيو مراجعة زوجتو ما دامت في العدة إذا طلقها طلقة أو طلقتين، وذلك من غير مهر وال شهود، وال 
َواْلُمَطلََّقاُت يَػتَػَربَّْصَن بِأَنْػُفِسِهنَّ َثبلَثََة قُػُروٍء َواَل َيِحلُّ َلُهنَّ : عقد جديد، وال رضا المرأة،، ألنها زوجتو ما دامت في العدة، لقولو تعالى

ُكنَّ يُػْؤِمنَّ بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اآلِخِر َوبُػُعولَتُػُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِّْىنَّ ِفي َذِلَك ِإْف َأرَاُدوْا ِإْصبَلحاً َوَلُهنَّ ِمْثُل  َأف َيْكُتْمَن َما َخَلَق اللَُّو ِفي َأْرَحاِمِهنَّ ِإف
.  و سيأتي الحقاً حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِؼ َوِللرَّْجاِؿ َعَلْيِهنَّ َدرََجٌة َواللَُّو َعزِيٌز َحُكيمٌ 

 
 :ايطالم ايبا٥ٔ- ب 

: وىو على ضربين
 وىو إرجاع المطلقة واحدة، أو طلقتين، التي انقضت عدتها، وذلك برضاىا، وبمهر جديد، : الطبلؽ البائن بينونة صغرى  -1

 .وعقد جديد
 الطبلؽ البائن بينونة كبرى، وىو إرجاع المطلقة ثبلثاً، إلى زوجها األوؿ، وىذا يشترط فيو أف يكوف نكاح الزوج الثاني   -2
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عدتها من  نكاح رغبة النكاح تحليل، ودخل بها دخواًل حقيقياً، ثم مات عنها أو طلقها، فيجوز أف يتزوجها الزوج األوؿ بعد إنقضاء
الثاني، بعقد جديد، ومهر جديد، فهذا يسمى بينونة كبرى، ألنها بانت من زوجها األوؿ، ولم تحل لو إال بعد نكاح آخر، نكاح 

رغبة، وأف يدخل بها وتذوؽ عسيلتو، ويذوؽ عسيلتها لحديث رفاعة الُقرظي أنَّو َتزوَّج امرأًة، ثم طلَّقها فتزوَّجْت آخَر، فأتت النبي 
ال حتَّى َتُذوِقي ُعسيَلتُو، وَيُذوَؽ ُعسيلتكِ : " ، فذكرْت لو أنَُّو ليس َمَعُو إالَّ ِمْثُل ُىْدبٍَة، فقاؿ." 
 
  ٜٓكطِ ايطالم َٔ سٝح ايصٝػ١ إىل : ثايجًا: 
َٓذََّص٠   (أ الصيغة التي ليست معلقة على شرط ، وال مضافة إلى زمن معين ، بل يقصد بها إيقاع الطبلؽ في الحاؿ ، :  وىي :َُ

. وقوع الطبلؽ في الحاؿ ، ويترتب عليو آثاره بمجرد التلفظ بو : أنِت طالق ، وحكمو: كأف يقوؿ لزوجتو 
: إف فعلت كذا فأنت طالق ،وحكمو :  وىو أف يعلق الزوج الطبلؽ على حصوؿ شرط معلق ، كأف يقوؿ :َعًك١ ع٢ً أَس ممهٔ  (ب 

وقوع الطَّبلؽ إذا تحقق الشرط،وحصل المشروط 
 إف دخل الجمل في َسمّْ الخياط فأنِت طالق ، ونحو ذلك ،وىذا فيو خبلؼ ،أظهره أنو :َعًك١ ع٢ً أَس َطتشٌٝ , نإٔ ٜكٍٛ   (ز 

اليقع بو الطَّبلؽ ،ألنو علَّقو على صفة لم توجد ،واهلل أعلم  
 
  سٝح ايعدد : زابعًا َٔ: 

فقد بين اهلل تعالى أف للزوج ثبلث تطليقات ، :  أما من حيث العدد 
الطَّبَلُؽ َمرَّتَاِف فَِإْمَساٌؾ ِبَمْعُروٍؼ َأْو َتْسرِيٌح بِِإْحَساٍف واَل َيِحلُّ َلُكْم َأف تَْأُخُذوْا ِممَّآ آتَػْيُتُموُىنَّ َشْيئاً ِإالَّ َأف َيَخافَآ َأالَّ :  في قولو تعالى

يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّو فَِإْف ِخْفُتْم َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّو َفبَل ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما افْػَتَدْت ِبِو تِْلَك ُحُدوُد اللَِّو َفبَل تَػْعَتُدوَىا َوَمن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اللَِّو 
َرُه  فَُأْولَػِئَك ُىُم الظَّاِلُموَف   .(230-229) البقرةفَِإْف َطلََّقَها َفبَل َتِحلُّ َلُو ِمن بَػْعُد َحتَّى تَػْنِكَح َزْوجاً َغيػْ

 .فدلت اآلية الكريمة على أف الزوج يملك من الطبلؽ ثبلث تطليقات ، ويجعلها متفرقات مرة بعد أخرى 
 
 سٝح األيفاظ: خاَطًا َٔ :

 يكوف الطبلؽ من حيث األلفاظ إما صريحاً، بألفاظ تدؿ عليو دوف قرائن، وال تحتاج إلى نية الطبلؽ، ألنها ال يراد بها غيره كقولو
.((الطبلؽ))أنت طالق، أو طلقتك، أو مطلَّقة، و نحو ذلك من ألفاظ مادة : لزوجتو  

 
 و إما يكوف الطبلؽ بألفاظ الكناية، و ىي التي تحتمل معنى الطبلؽ ومعنى غيره، وال تنصرؼ إلى الطبلؽ وال يقع إال إذا نواه الزوج

...اخرجي، الحقي بأىلك، ال أريد أف أرى وجهك، اعتدّْي، أنت خليّْة : أو كانت ىناؾ قرينة تدؿ عليو، كقوؿ الزوج لزوجتو  
... فهذه العبارات ونحوىا ال يقع بها الطبلؽ ما لم ينوه الزوج، أو تقـو قرينة عليو حاؿ غضبو ونزاعو مع زوجتو

 
  ٕٛايسدع١ ٚمب ته:   
 ىي ردُّ المرأة إلى النكاح من طبلؽ غير بائن في العدة ، :  ىي عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد، وقيل:ايسدع١ 

.  وجو مخصوصعلى
 ٌٝعلى ذلك قولو تعالىٚايدي  :  ََّواْلُمَطلََّقاُت يَػتَػَربَّْصَن بِأَنْػُفِسِهنَّ َثبلَثََة قُػُروٍء َواَل َيِحلُّ َلُهنَّ َأف َيْكُتْمَن َما َخَلَق اللَُّو ِفي َأْرَحاِمِهن

ِإف ُكنَّ يُػْؤِمنَّ بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اآلِخِر َوبُػُعولَتُػُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِّْىنَّ ِفي َذِلَك ِإْف َأرَاُدوْا ِإْصبَلحاً َوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِؼ َوِللرَّْجاِؿ 
  َعَلْيِهنَّ َدرََجٌة َواللَُّو َعزِيٌز َحُكيٌم 

".  طلََّق حفصَة بنت عمر، ثُمَّ راجعهاأفَّ النَّبي  ":َٚٔ ايط١ٓ 
...". ُمرُه فليراجعها : " عن ذلك، فقاؿوقولو عليو الصبلة والسبلـ البن عمر لما طلق زوجتو وىي حائض، فسأؿ عمر النبي 

 ٚتهٕٛ ايسدع١ بعد٠ أَٛز َٓٗا :
 .راجعُتِك، أو أرجعُتِك، أو رددُتِك، أو أمسكُتِك، ونحو ذلك: باللفظ الصريح الداؿ عليها، كأف يقوؿ -أ 
 .أنِت عندي كما كنِت ، وأنِت امرأتي: أو بلفظ الكناية عند بعض الفقهاء ، ومن ألفاظها  -ب 
 .أو بالفعل، كأف يطأىا، أو يقبلها، أو يلمسها بشهوة -ج 

، وصداٍؽ، وال ِرضى المرأة، وال ِعلمها، بإجماع أىل العلم: "قاؿ ابن قدامة ". وجملُتُو أف الرجعة ال تفتقر إلى وليّْ
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: ال يجعلو رجعة: يجعل الوطء رجعة ، وىو أحد الروايات عن أحمد، والشافعي: أبو حنيفة : " وقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية   
 يجعلو رجعة مع النية، وىو رواية عن أحمد، فيبيح وطء الرجعية إذا قصد بها الرجعة، وىذا أعدؿ : وىو رواية عن أحمد، ومالك

". األقواؿ، وأشبهها باألصوؿ
 
 اخُلًع (ب: 
  تعسٜف اخلًع: 

". ، إذا نزعُو وأزالو... من خلع الرَُّجُل ثوبُو  ":يف ايًػ١ 
 ".ِفراؽ الزوج لزوجتو ِبِعوٍض، بألفاظ مخصوصة ":ٚيف االصطالح

 
  ٜٚكطِ ايفكٗا٤ أيفاظ اخلًع إىل قطُني: 
 ، وفسخُت (229البقرة ) َفبَل ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما افْػَتَدْت ِبِو  : خالعُتِك، وفاديُتِك، قاؿ تعالى : كأف يقوؿ: ألفاظ صريحة (1

 .نكاَحِك، ونحو ذلك
 .ألفاظ كنايات، مثل بارأُتِك، وأبرأُتِك، وأبنُتِك، ونحو ذلك (2
 
  أدي١ اخُلًع: 

  فَِإْف ِخْفُتْم َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّو َفبَل ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما افْػَتَدْت ِبو:قولو تعالى فُٔ ايهتابدؿ على جواز الخلع ، الكتاب والسنة، 
نعم، فأمر زوجها بفراقها : أتردين عليو حديقتو؟ قالت: " قاؿ لهافحديث ثابت بن قيس السابق،  وفيو أف النبي  :ٚأَا َٔ ايط١ٓ

". اقبلي الحديقة ، وطلقها تطليقة: "بقولو
 
 سه١ُ َػسٚع١ٝ اخلًع: 

سبق أف ذكرنا أف الشارع الحكيم جعل الطبلؽ بيد الرجل العتبارات معقولة، وقد يلحق بالمرأة ضرر في استمرارية النكاح، لسوء 
والفقو أف الفداء إنما : "ُخُلق الزوج أو غير ذلك، فشرع لها حق الفرقة منو، مقابل قدر معلـو من الماؿ،يتفقاف عليو ، قاؿ ابن رشد

المرأة، جعل الُخلع بيد - أي كرىها_ ُجعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطبلؽ فإنو لما جعل الطبلؽ بيد الرجل إذا فَػَرؾ 
". المرأة إذا فَػرَكت الرجل

وجملة األمر أف المرأة إذا كرىت زوجها، لَخلِقو أو ُخُلِقو، أو ِدينو أو ِلكَبره، أو َضْعِفِو، أو نحو ذلك، وخشيت : "وقاؿ ابن قدامة
وحكم الخلع أنو كالطبلؽ، ينقص عدد ...". أال تؤدي حق اهلل تعالى في طاعتو، جاز لها أف تخالعو ِبِعوض، تفتدي بو نفسها منو 

. الطلقات التي يملكها الزوج
 
 اِيًعإ  (ز: 
  ٕتعسٜف ايًعا: 

 مصدر العن ، وىو من الطرد واإلبعاد ، على سبيل السخط ، وىو مشتق من اللعن ، ألف الزوج يلعن نفسو في الخامسة :يف ايًػ١ 
. ، إف كاف كاذبا ً 
. نفيو نسب ولدىا منو قذؼ الرجل زوجتو البالغة الحرة المسلمة بالزنا ، أو :ٚيف اإلصطالح 

 
 ٘صفتــ : 

: أشهد باهلل لقد زنت زوجتي ىذه ، ويشير إليها ويكرر أربع مرات ، ويقوؿ في الخامسة :  أف يقوؿ الزوج وىو قائم :ٚصف١ ايًعإ
أشهد باهلل لقد كذب عليَّ فيما رماني بو من الزنا ، وتكرر ذلك : أفَّ لعنة اهلل عليو ، إف كاف من الكاذبين ، ثم تقـو المرأة وتقوؿ 

أفَّ غضب اهلل عليها ، إف كاف من الصادقين،ويستحب أف توقف عن التلفظ بالخامسة وتوعظ : أربع مرات ، وتقوؿ في الخامسة 
 .عذاب الدنيا أىوف لك من عذاب اآلخرة:،ويقاؿ لها 

 
  ٕٜٚػرتط يف ايًعإ غسٚط َٓٗا : غسٚط ايًعا :
. أف يكوف اللعاف من زوجين مكلفين ، ُحرين عاقلين بالغين مسلمين (أ)
 .أف يكوف اللعاف بحضرة اإلماـ أو نائبو ، كالقاضي ونحوه (ب)

lolo
Highlight
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.  أف يبدأ الزوج باللعاف ، ثم تليو الزوجة (ج)
 
  ٘سهُـ : 

.  اللعاف جائز ، وىو مشروع بالكتاب والسنة واإلجماع 
 
 ً٘ٝدي : 

َوالَِّذيَن يَػْرُموَف َأْزَواَجُهْم َوَلْم َيُكْن لَُّهْم ُشَهَدآُء ِإالَّ أَنُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِىْم َأْرَبُع َشَهاَداٍت بِاللَِّو ِإنَُّو  :  ففي قولو تعالى أَا ايهتاب
َها اْلَعَذاَب َأف َتْشَهَد َأْرَبَع َشَهاَداٍت بِاللَِّو ِإنَُّو   َواْلَخاِمَسُة َأفَّ َلْعَنَة اللَِّو َعَلْيِو ِإف َكاَف ِمَن اْلَكاِذبِيَن   َلِمَن الصَّاِدِقيَن  َوَيْدَرُؤْا َعنػْ
َهآ ِإف َكاَف ِمَن الصَّاِدِقيَن   َلِمَن اْلَكاِذبِيَن   .  [9-6: النور ] َواْلَخاِمَسَة َأفَّ َغَضَب اللَِّو َعَليػْ

أف سهل بن سعد الساعدي أخبره أف عويمرًا العجبلني جاء إلى عاصم بن عدي األنصاري ) حديث ابن شهاب،:َٚٔ ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ 
،  فسأؿ يا عاصم أرأيت رجبًل وجد مع امرأتو رجبل أيقتلو فتقتلونو أـ كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسوؿ اهلل : فقاؿ لو 

،  فلما رجع   المسائل وعابها ،حتى كبر على عاصم ما سمع من رسوؿ اهلل  عن ذلك ، فكره رسوؿ اهلل عاصم رسوؿ اهلل  
لم تأتني بخير ، قد كره رسوؿ اهلل  : ؟ فقاؿ عاصم لعويمر عاصم إلى أىلو جاءه عويمر فقاؿ يا عاصم ، ماذا قاؿ لك رسوؿ اهلل  

 واهلل ال انتهي حتى أسألو عنها ،فأقبل عويمر حتى جاء رسوؿ اهلل :  المسألة التي سألتو عنها ، فقاؿ عويمر وسط الناس فقاؿ 
قد أنزؿ فيك وفي صاحبتك ، ): يا رسوؿ اهلل أرأيت رجبًل وجد مع امرأتو رجبًل، أيقتلو فتقتلونو أـ كيف يفعل ؟فقاؿ رسوؿ اهلل : 

كذبُت عليها يا : ، فلما فرغا من تبلعنهما ، قاؿ عويمر فتبلعنا وأنا مع الناس عند رسوؿ اهلل : فاذىب فأت بها ، قاؿ سهل 
. (فكانت سنة المتبلعنين: ، قاؿ ابن شهاب  رسوؿ اهلل إف أمسكتها ، فطلقها ثبلثاً قبل أف يأمره رسوؿ اهلل

    
 َٕا ٜرتتب ع٢ً ايًعا: 

:  ويترتب على اللعاف بعد إيقاعو ، عدة أمور منها 
الفرقة األبدية ، فبل يجوز أف يتزوجها بعد المبلعنة ولو كذَّب نفسو ، كما في قصة ُعويمر العجبلني ، ولقوؿ سهل بن سعد  (أ)

.  (مضت السنة بعد في المتبلعنين أف يفرؽ بينهما ، ثم ال يجتمعاف أبدًا ):رضي اهلل عنهما 
 بشريك بن أفَّ ِىبلؿ ابن أمية قذؼ إمرأتو عند رسػوؿ اهلل : سقوط الحدّْ عن الزوجين ، لحديث ابن عباس رضي اهلل عنهما  (ب)

.      (البينة وإال حٌد في ظهرؾ  ) : النبي  َسْحمػاء ، فقاؿ
العن بين رجٍل وامرأتو ، فانتفى من ولدىا      أف النبي: نفي الولد عن الزوج وإلحاقو بالزوجة ، لحديث ابن عمر رضي اهلل عنهما  (ج)

 .  (، ففرؽ بينهما ، وألحق الولد بالمرأة 
 
 ايعٗاز (د: 
  تعسٜف٘ ايعٗاز : 

الظهر من كل شيء خبلؼ البطن ، والجمع أظهر وظهور وظهراف ، والظهار من :  مشتق من الظهر، قاؿ ابن منظور :ايعٗاز يػ١ 
وإنما خصوا الظهر : "ىي عليَّ كظهر ذات رحم، قاؿ ابن قدامة: النساء ، وظاىر الرجل امرأتو ، وظاىرتها مظاىرة وظهارًا إذا قاؿ 

" بذلك من بين سائر األعضاء، ألف كل مركوب يسمى ظهرًا، لحصوؿ الركوب على ظهره في األغلب، فشبهوا الزوجة بذلك
أف يشبو امرأتو أو عضوًا منهػا بمن تحـر عليػو ، ولو إلى أمد ، : " أما تعريف الظهار في اصطبلح الفقهاء فهو:تعسٜف٘ اصطالسًا 

...". كأخت زوجتو أو بعضو منها 
 
  ُ٘وىو محـر لقولو تعالى: " الظهار محـر بالكتاب والسنة، قاؿ ابن قدامة:سه : َّالَِّذيَن يُظَاِىُروَف ِمنُكْم مّْن نَّْسآئِِهْم مَّا ُىن

 . [2آية : المجادلة  ] ُأمََّهاتِِهْم ِإْف ُأمََّهاتُػُهْم ِإالَّ البلَِّئي َوَلْدنَػُهْم َوِإنػَُّهْم لَيَػُقوُلوَف ُمنَكرًا مَّْن اْلَقْوِؿ َوُزورًا َوِإفَّ اللََّو َلَعُفوّّ َغُفوٌر 
..". والظهار حراـ ال يجوز اإلقداـ عليو، ألنو كما أخبر اهلل عنو منكر من القوؿ وزور : "قاؿ ابن القيم

  ,ٚديٌٝ حتسمي٘ َٔ ايهتاب ٚايط١ٓ
الَِّذيَن يُظَاِىُروَف ِمنُكْم مّْن نَّْسآئِِهْم مَّا ُىنَّ ُأمََّهاتِِهْم ِإْف ُأمََّهاتُػُهْم ِإالَّ البلَِّئي َوَلْدنَػُهْم َوِإنػَُّهْم لَيَػُقوُلوَف ُمنَكرًا  :  فقولو تعالى :فأَا ايهتاب 

َوالَِّذيَن يُظَاِىُروَف ِمن نَّْسآئِِهْم ثُمَّ يَػُعوُدوَف ِلَما قَاُلوْا فَػَتْحرِيُر رَقَػَبٍة مّْن قَػْبِل َأف يَػَتَمآسَّا َذِلُكْم   مَّْن اْلَقْوِؿ َوُزورًا َوِإفَّ اللََّو َلَعُفوّّ َغُفوٌر 
 (.3،2آية : المجادلة ) ُتوَعُظوَف ِبِو َواللَُّو ِبَما تَػْعَمُلوَف َخِبيٌر 
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  أشكو إليو ظاىر مني زوجي أوس ابن الصامت ، فجئت رسوؿ اهلل  :  فحديث خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت :ٚأَا َٔ ايط١ٓ 
فما برحت حتى نزؿ القرآف   قد سمع اهلل قوؿ التي تجادلك في "اتقي اهلل فإنو إ بن عمك : "   يجادلني فيو ويقوؿ ورسوؿ اهلل  

يا رسوؿ اهلل إنو شيخ كبير ما بو من : فيصـو شهرين متتابعين قالت:ال يجد قاؿ :قالت " يعتق رقبة :" زوجها   إلى الفرض فقاؿ 
فأتي ساعتئذ بعرؽ من تمر ، قلت يا رسوؿ :ما عنده من شيء يتصدؽ بو ، قالت  :قالت  " فليطعم ستين مسكينا : " صياـ ، قاؿ 

". قد أحسنت اذىبي فأطعمي بها عنو ستين مسكينا ، وارجعي إلى بن عمك : فإني أعينو بعرؽ آخر ، قاؿ : اهلل 
 
 أيفاظ ايعٗاز: 

الَِّذيَن يُظَاِىُروَف ِمنُكم مّْن : "، وىذا ىو المذكور في قولو تعالى"أنِت علّي كظهر أمي: "يقع الظهار بلفظو الصريح ، كقوؿ الرجل
أنِت عليَّ كظهر خالتي، : ، وال خبلؼ بين العلماء في أف الظهار يقع بهذا اللفظ ، واختلفوا في غيره ،كقوؿ الرجل لزوجتو"نَّْسائِِهم

أخت، أو خالة، أو عمة : من ظاىر بذات محـر: فذىب جمهور أىل العلم إلى أنو ظهار، قاؿ الحسن البصري" وعمتي ونحو ذلك
". ، فهو ظهار

 
 َاًٜصّ املعاٖس :

يلـز المظاىر الكفارة، وىي على الترتيب، فيعتق رقبة، فإذا لم يجد الرقبة فيصـو شهرين متتابعين، وإذا لم يستطع الصياـ، فيطعم 
َوالَِّذيَن يُظَاِىُروَف ِمن نَّْسآئِِهْم ثُمَّ يَػُعوُدوَف ِلَما قَاُلوْا فَػَتْحرِيُر رَقَػَبٍة مّْن قَػْبِل  : ستين مسكيناً كما نصت اآلية على ذلك في قولو تعالى

ـُ َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن ِمن قَػْبِل َأف يَػَتَمآسَّا َفَمن لَّْم َيْسَتِطْع   َأف يَػَتَمآسَّا َذِلُكْم ُتوَعُظوَف ِبِو َواللَُّو ِبَما تَػْعَمُلوَف َخِبيٌر  َفَمن لَّْم َيِجْد َفِصَيا
ـُ ِستّْيَن ِمْسِكيناً َذِلَك لِتُػْؤِمُنوْا بِاللَِّو َوَرُسوِلِو َوتِْلَك ُحُدوُد اللَِّو َوِلْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب أَلِيٌم   . (4،3المجادلة ) فَِإْطَعا

ال يجوز وطء المظاىر منها : "قاؿ ابن القيم"  ِمن قَػْبِل َأف يَػَتَماسَّا: "ويحـر عليو جماع زوجتو التي ظاىر منها قبل الكفارة ، لآلية
...". قبل التكفير 

 
 اإلٜال٤  (ٖـ :
  تعسٜف اإلٜال٤ :

.  مصدر آلى يولي إيبلء ، وىو بمعنى الحلف واالمتناع:يػ١ 
حلف الزوج باهلل أو بصفة من صفاتو، على ترؾ قرباف زوجتو  :أو ىو، فهو الحلف على ترؾ وطء الزوجة :أَا يف اصطالح ايفكٗا٤

 .فأكثر مدة أربعة أشهر
. أف يحلف الرجل أال يقرب امرأتو أربعة أشهر فأكثر: اإليبلء ىو : وقاؿ الترمذي 

 
  ُ٘سه :

 أصلو اإلباحة ، فقد أباح اهلل تعالى اإليبلء، لكن حدده بمدة ال تزيد عن أربعة أشهر، فقد كانوا في :حكم اإليبلء في الشرع
 كيف شاؤوا، ولو لسنين عديدة، إضرارًا بالمرأة، فجاء اإلسبلـ بتحريم اإليبلء، إذا كاف القصد منو اإلضرار الجاىلية يؤلوف

. بالمرأة
 
  ً٘ٝدي :

 َوِإْف َعَزُموْا الطَّبَلَؽ    لّْلَِّذيَن يُػْؤُلوَف ِمن نَّْسآئِِهْم تَػَربُُّص َأْربَػَعِة َأْشُهٍر فَِإْف فَآُءوا فَِإفَّ اللََّو َغُفوٌر رَِّحيمٌ :  قولو تعالىَٔ ايكسإٓ ايهسِٜ
 [.227 -226البقرة  ] {فَِإفَّ اللََّو َسِميٌع َعِليمٌ 

 .آلى رسوؿ اهلل من نسائو شهراً :  فحديث أنس بن مالك رضي اهلل عنو قاؿ ٚأَا َٔ ايط١ٓ
 
   ٘سه١ُ َػسٚعٝت :

اإليبلء نوع من العبلج لبعض حاالت نشوز المرأة وتمردىا ، فقد شرع اإلسبلـ تأديب المرأة الناشز بالهجر في المضاجع ، 
فكذلك اإليبلء ىجر لها أيضاً ، فقد أباح الشارع للزوج أف يولي من زوجتو ، إذا ظهر منها نشوز أو إعراض ، لكن حدده بمدة 

أدركُت بضعة عشر ): معلومة ، وىي أربعة أشهر ، لرفع الضرر عنها ، فيحـر الزيادة على المدة المضروبة ، قاؿ سليماف بن يسار 
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وألف اهلل جعل لو مدة أربعة أشهر ، وبعد انقضائها ): وقاؿ ابن القيم  يعني بعد أربعة أشهر (رجبًل من الصحابة ، كلهم يوقف المولي
 . (، إما أف يطلقوا، وإما أف يفيؤوا

 
 ٚ)  إضالّ أسد ايصٚدني ٚأثسٙ يف عكد ايٓهاح

 َواَل تَػْنِكُحوْا اْلُمْشرَِكاِت َحتَّى : من ُفرؽ النكاح ، اختبلؼ الدين ، فقد منع الشارع الحكيم من الزواج بالمشركة في قولو تعالى 
ـُ الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِحلّّ لَُّكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلّّ لَُّهْم : في قولو تعالى  غير أنو أباح الزواج من الكتابية العتبارات معينة يُػْؤِمنَّ   َوَطَعا

َر ُمَساِفِحيَن َواَل  َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِمن قَػْبِلُكْم ِإَذآ آتَػْيُتُموُىنَّ ُأُجورَُىنَّ ُمْحِصِنيَن َغيػْ
.  [ 5: المائدة  ]  ُمتَِّخِذي َأْخَداٍف َوَمن َيْكُفْر بِاإِليَماِف فَػَقْد َحِبَط َعَمُلُو َوُىَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسرِينَ 
    َواَل تُػْنِكُحوْا اْلُمِشرِِكيَن َحتَّى يُػْؤِمُنواْ : وكذا حّرـ اإلسبلـ زواج المسلمة بالكافر ، سواء كاف كتابياً أو غيره في قولو تعالى

 
  ٞٚتتًدص ايُفسق١ بطبب اختالف ايدٜٔ ع٢ً ايٓشٛ اآلت :
إذا أسلم الزوجاف معاً أو أحدىما، فهما على نكاحهما فإف كاف بينهما محرمية ، كأف تكوف أختو من النسب أو الرضاع ، أو  (1

فإذا أسلما وبينها وبينو محرمية من ): ذلك ، فُػرّْؽ بينهما ، وىذا محل إجماع بين األمة ، قاؿ ابن القيم  خالتو أو عمتو ، ونحو
 .(نسب أو رضاع أو صهر ، أو كانت أخت الزوجة ، أو عمتها أو خالتها، أو من َيحُرـ الجمع بينها وبينو ، فُػرّْؽ بينهما بإجماع األمة

وإذا أسلم الزوج وحده،وكانت الزوجة كتابية، بقي الزواج كما ىو، لعدـ وجود المانع،ألف اهلل تعالى أباح الزواج من الكتابية كما  (2
  .سبق

 فَِإْف َعِلْمُتُموُىنَّ : وإذا أسلم الزوج قبل الزوجة، ولم تكن الزوجة كتابية ، فيجب التفريق بينهما إذا النقضت العدة لآلية  (3
ُمْؤِمَناٍت َفبَل تَػْرِجُعوُىنَّ ِإَلى اْلُكفَّاِر اَل ُىنَّ ِحلّّ لَُّهْم َواَل ُىْم َيِحلُّوَف َلُهنَّ َوآُتوُىم مَّآ أَنَفُقوْا َواَل ُجَناَح َعَلْيُكْم َأف تَنِكُحوُىنَّ ِإَذآ آتَػْيُتُموُىنَّ 

َنُكْم َواللَُّو َعِليٌم َحِكيمٌ     ُأُجورَُىنَّ َواَل ُتْمِسُكوْا ِبِعَصِم اْلَكَواِفِر َواْسأَُلوْا َمآ أَنَفْقُتْم َوْلَيْسأَُلوْا َمآ أَنَفُقوْا َذِلُكْم ُحْكُم اللَِّو َيْحُكُم بَػيػْ
. وإذا أسلمت الزوجة ، ولم ُيسلم الزوج ، فُػّرؽ بينهما أيضاً، إذا انقضت العدة لآلية السابقة  (4
 
 ايِعـد٠َّ  (ش :
  تعسٜف ايعد٠ :

ِعدَّة المرأة أياـ أقرائها، وقد اعَتدَّْت، :  بكسر العين ، مأخوذة من العدد، ألف المعتدة تعدد الشهر ، قاؿ الجوىري:يف ايًػ١ 
. وانْػَقَضْت ِعدَُّتها، والمرأة معتدة

. مدة تتربص فيها المرأة عقب وقوع سبب الفرقة، فتمتنع عن التزويج فيو:  ىي التربص المحدود شرعاً، أو ىي:ٚيف اإلصطالح
 
  سهُٗا ٚديًٝٗا: 

يأيػَُّها النَِّبيُّ ِإَذا َطلَّْقُتُم  :  قولو تعالىفديًٝٗا َٔ ايهتابالعدة واجبة على كل امرأة مسلمة ، أو كتابية ، بنص الكتاب والسنة ، 
َنٍة َوتِْلَك  َة َواتػَُّقوْا اللََّو رَبَُّكْم اَل ُتْخرُِجوُىنَّ ِمن بُػُيوتِِهنَّ َواَل َيْخُرْجَن ِإالَّ َأف يَْأتِيَن ِبَفاِحَشٍة مُّبَػيػّْ النَّْسآَء َفَطلُّْقوُىنَّ ِلِعدَّتِِهنَّ َوَأْحُصوْا اْلِعدَّ

. ( 1:الطبلؽ) ُحُدوُد اللَِّو َوَمن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اللَِّو فَػَقْد َظَلَم نَػْفَسُو اَل َتْدِرى َلَعلَّ اللََّو ُيْحِدُث بَػْعَد َذِلَك َأْمرًا 
َوالَِّذيَن يُػتَػَوفػَّْوَف ِمنُكْم َوَيَذُروَف َأْزَواجاً يَػتَػَربَّْصَن بِأَنْػُفِسِهنَّ َأْربَػَعَة َأْشُهٍر َوَعْشرًا فَِإَذا بَػَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفبَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما  : وقولو تعالى

 (234البقرة ) فَػَعْلَن ِفي أَنْػُفِسِهنَّ بِاْلَمْعُروِؼ َواللَُّو ِبَما تَػْعَمُلوَف َخِبيٌر 
". اعتدي في بيت ابن أـ مكتـو: " فقولو عليو الصبلة والسبلـ لفاطمة بنت قيس:ٚأَا َٔ ايط١ٓ 

 

 احله١ُ َٔ َػسٚع١ٝ ايعد٠: 
 :لقد شرع اهلل العدة ، وألـز المرأة بها ، ِلِحَكٍم عظيمة، منها 

. معرفة براءة الرحم حتى ال تختلط األنساب (1
 .إمهاؿ الزوج المَطلّْق مدة ، ليتمكن فيها من مراجعة زوجتو المَطلَّقة، طبلقاً رجعياً إذا رغب فيها (2
 .تعظيم خطر عقد النكاح، ورفع قدره ، وإظهار شرفو ومنزلتو (3
 .تمكين الزوجة المتوفى عنها زوجها من الِحداد عليو، وإظهار األسف على فراقو (4

lolo
Highlight
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مراعاة شعور أىل الميت ،إذا كانت متوفى عنها زوجها   (5
 
 أْٛاع ايِعدد: 

: تختلف أنواع العدة على حسب حاؿ المرأة ونوع الفراؽ، من طبلؽ ، أو موت الزوج ونحو ذلك ، وىي على أقساـ ثبلثة 
. العدة باألشهر، أو العدة بالقروء، أو العدة بوضع الحمل 

 
 :ايعد٠ باألغٗس, ٚايٓطا٤ املعتدات باألغٗس صٓفإ: أٚاًل

 : المطلقة التي ال تحيض، سواء كانت يائسة كالكبيرة في السن، أو كانت ال تحيض لصغرىا، وعدتهن ثبلثة أشهر، لصريح اآلية ( أ)
 ََوالبلَِّئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمن نَّْسآِئُكْم ِإِف اْرتَػْبُتْم َفِعدَّتُػُهنَّ َثبلَثَُة َأْشُهٍر َوالبلَِّتي َلْم َيِحْضن           [4: الطبلؽ ] . 
َوالَِّذيَن يُػتَػَوفػَّْوَف ِمنُكْم َوَيَذُروَف  المتوفى عنها زوجها، إذا لم تكن حامبًل، وعدتها أربعة أشهر وعشرة أياـ، لآلية  ( ب)

  .[234:البقرة  ] َأْزَواجاً يَػتَػَربَّْصَن بِأَنْػُفِسِهنَّ َأْربَػَعَة َأْشُهٍر َوَعْشرًا 
 

ىو الطُّهر، والمعتدات بالُقُروء ىن ذوات : ىو الحيض، وقيل:  والقروء جمع ُقرء، واختلف العلماء فيو، فقيلايعد٠ بايُكُس٤ٚ,: ثاًْٝا
. (228: البقرة) َواْلُمَطلََّقاُت يَػتَػَربَّْصَن بِأَنْػُفِسِهنَّ َثبلَثََة قُػُروٍء  : مطلقة تحيض ، ودليل ذلك اآلية  امرأة الحيض ، أي كل

 
كل إمرأة حامل من زوج إذا فارقها الزوج بطبلؽ أو فسخ أو موت، فعدتها بتماـ وضع الحمل، :  وىياملعتدات بٛضع احلٌُ,: ثايجًا

 . (4: الطبلؽ) َوُأْواَلُت اأَلْحَماِؿ َأَجُلُهنَّ َأف َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ      :لصريح اآلية
 
  أسهاّ ايِعد٠َّ: 

: فمن ذلك أنها تمتنع عن اآلتي  (اإلحداد )وتتعلق بالمعتدة المتوفى عنها زوجها بعض األحكاـ ،وىو
الُمتوفى ): أنو قاؿ الطّْيب والزينة والكحل ، ولبس الثياب المصبوغة ونحو ذلك ، لحديث أـ سلمة رضي اهلل عنها عن النبي  (1

. (عنها زوجها ال تلبس الُمَعْصَفر من الثياب ، وال الُمَمشَّق ، وال الُحِلّي ، وال تختضب ، وال تكتحل
  .(...وال الُحِليّ )وأيضاً تجتنب لبس الذىب والحلي والمجوىرات ، لحديث أـ سلمة السابق ، وفيو  (2
ويجب عليها أيضاً البيتوتة في بيتها ، لحديث الُفريعة بنت مالك ، أف زوجها توفي ولم يترؾ لها سكناً ، فأرادت أف تسكن مع  (3

فلما كاف : فاْعَتددت فيو أربعة أشهر وعشرًا، قالت : قالت  (اْمُكِثي في بيِتِك حتى يبُلَغ الِكَتاب أجلو) : أىلها ، فقاؿ لها الرسوؿ 
 .عثماف بن عفاف أرسل إليَّ فسألني عن ذلك ، فأخبرتو ، فاتَّبعو وقضى بو

أما الخروج نهارًا لقضاء حوائجها الضرورية ، فقد أذف لها الشارع الحكيم بذلك ، إذا لم يكن لها من يخدمها ، روى جابر بن عبداهلل 
اخرجي فجذّْي ): ،فقاؿ طُلَّْقت خالتي ثبلثاً ، فخرجت َتجذُّ نخلها ، فلقيها رجل فنهاىا ، َفذََكَرْت ذلك للنبي : رضي اهلل عنو قاؿ 

. (نخلك، لعلَّك أف تصدَّقي منو ، أو تفعلي خيراً 
وال إحداد على الرجعية بغير خبلؼ نعلمو ، ألنها في حكم ):  فبل إحداد عليها ، قاؿ ابن قدامة وأما المطلقة من طبلؽ رجعي ،

  (...تتزين لزوجها وتستشرؼ لو ليرغب فيها  الزوجات ، لها أف
.   ففي وجوب اإلحداد عليها خبلؼ بين أىل العلم ، أظهرىا عدـ الوجوب وأما المطلقة من طبلؽ بائن ،

 
  ٘ٝاإلحداد الذي شرعو اهلل وارتضاه للمرأة المسلمة ىو ما سبق بيانو ، غير أنو انتشرت في كثير من المجتمعات اليـو :تٓب 

اعتقاد كثير من النساء أف للعدة لباساً خاصاً بها ، : كثير من العادات والتقاليد التي تخالف شرع اهلل المطهر ، فمن ذلك 
كلبس السواد مثبًل ، وأف المرأة المحادة ال تغتسل ، وال تكنس بيتها ، وال تخرج في ضوء القمر ، وال تصعد إلى سطح البيت 
، وال تكلم محارمها ، وال تكشف لهم ، وال ترد على الهاتف ، وال تنظر إلى المرآة ، وأنها تفترش األرض مدة إحدادىا ، وال 

 .تجلس على بساط ، وغير ذلك من البدع والخرافات التي ال أصل لها في الشرع المطهر 
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 احملاضس٠ ايطابع١
.. املها١ْ اييت سعٝت بٗا املسأ٠ يف اإلضالّ , َكاز١ْ باجملتُعات ٚاألْع١ُ ايكدمي١ ٚاحلدٜج١

 

 املسأ٠ عٓد غري املطًُني-أٚاًل :
قبل الحديث عن مكانة المرأة في اإلسبلـ، ال بد من إلقاء الضوء على أوضاع المرأة في بعض المجتمعات غير اإلسبلمية قديمة 

كانت أـ حديثة، وذلك ليبرز بجبلء ووضوح فضل اإلسبلـ على المرأة بانقاذىا وإنصافها في جميع المجاالت، ومن تلك 
:  المجتمعات على سبيل المثاؿ

 

:   ايْٝٛإْٝٛ-1
كما كانت تباع وتشترى، وال تحظى . كانت المرأة عند اليونانيين مسلوبة الحرية، والحقوؽ اإلنسانية واالجتماعية، واالقتصادية

باحتراـ، وبقيت المرأة على ىذه الحاؿ، إلى أف تبذلت واختلطت بالرجاؿ مؤخرًا ، فشاع الزنا عندىم وصار فعل الفاحشة غير 
.   ُمسَتبشع وال ُمستنكر ، فكاف ذلك إيذاناً بانهيار حضارتهم وسقوطها

 

 : ايسَٚإْٝٛ- 2
كانت المرأة الرومانية معدومة األىلية تماماً كالصغير والمجنوف، وعندما تتزوج تدخل في سيادة زوجها، وتصير في حكم ابنتو، ولو 
أف يحاكمها، ويعاقبها باإلعداـ في بعض األحياف،  ثم تغير وضعها، فخرجت إلى مجالس اللهو والطرب، وشرب الخمور مما أدى 

.  إلى خراب حضارة الروماف وزوالها
 

   : املسأ٠ يف احلطاز٠ اهلٓد١ٜ-3
 كانت المرأة عندىم قاصرة، وليس لها حق االستقبلؿ عن أبيها أو زوجها أو إبنها، وىي في نظرىم مصدر شـؤ ، ومدّنسة لكل

شيء تمسو، وال بد لها من حرؽ نفسها عند موت زوجها، وإال عرَّضت نفسها لهواف أشد عذاباً من النار، وكانت المرأة تُقدَّـ قرباناً 
. لآللهة لترضى، أو لتأمر بالمطر أو الرزؽ

 

:  ايٝٗٛد-4
أغرت آدـ - بحسب زعمهم - المرأة لعنة، إذ ىي أصل الشرور ومنبع الخطايا، ألنها - بناًء على أصلهم المحرؼ - يَػُعدُّ اليهود 

باألكل من الشجرة الملعونةكما يعدونها نجسة في أياـ حيضها، وىي عندىم بمرتبة الخادـ، وألبيها الحق في - عليو السبلـ - 
بيعها قاصرة، وىي محرومة من الميراث، ثم تغير حاؿ المرأة عند كثير من اليهود، من النقيض إلى النقيض، ويكفي أف نعلم أف 

 . المرأة أصبحت عندىم من األسلحة التي يستخدمونها في غزو قلوب الشباب وإفسادىم، والسيطرة على العالم
يجب أف نعمل لتنهار األخبلؽ في كل مكاف فتسهل سيطرتنا ، إف فرويد منا وسيظل : "وقد جاء في بروتوكوالت حكماء صهيوف

يعرض العبلقات الجنسية في ضوء الشمس، لكي ال يبقى في نظر الشباب شيء مقدس، ويصبح ىمو األكبر ىو إرواء غرائزه 
.   "الجنسية، وحينئذ تنهار أخبلقو

 
   : ايٓصاز٣-5

 ألنها في نظرىم ىي التي أغرت آدـ عليو السبلـ باألكل من  كانت النظرة إلى المرأة عند رجاؿ الكنيسة قديماً نظرة سوداوية،
كما أنهم  الشجرة الملعونة، وكانوا يشككوف في إنسانية المرأة، وليس لها عندىم حق في التملك، بل إنو يباح بيعها في بعض األحياف،

.  كانوا يحتقروف العبلقة الجنسية بين الرجل والمرأة ، ويزىّْدوف بها، وإف كانت عن طريق مشروع
وقد حاوؿ بعض مجددي القرف الثامن عشر تعديل ىذه النظرة نحو المرأة، لكن شيئاً فشيئاً تجاوز األمر الحد  إلى أف تمخَّض  



38 
 

المساواة بين الرجاؿ والنساء، واستقبلؿ النساء بشؤوف معاشهن، :  النظاـ االجتماعي في القرف العشرين عن نظريات ثبلث ىي
وىذه النتيجة وإف أوىمت المرأة بأنها نالت شيئاً من حقوقها، إال أنها في الحقيقة انتقاؿ . واالختبلط المطلق بين الرجاؿ والنساء

بها من حضيض إلى حضيض، ومن إفراط إلى تفريط، باإلضافة إلى كثرة الفواحش والمصائب واألمراض الفتاكة 
إف من نظر إلى مظاىر الغرب، يحسب أىلو يعبدوف المرأة ويجلُّونها بهذا الحد، ومن ىذه : "وقد أحسن مصطفى صبري إذ قاؿ

المظاىر، اعتبرت المرأة الشرقية مقهورة منكودة الحظ، لكن الحقيقة أف الغربيين ومقلّْدتهم منَّا، يعبدوف ىوى أنفسهم في عبادة 
المرأة، وما إجبلؿ الرجل العصري المرأة؛ وتقديمو إياىا على نفسو، إال نوعاً من الضحك على ذقنها؛ لمخادعتها؛ وجعلها أداة للهو 

   .."واللعب، كما أف إخراجهػا من خدرىا وستورىا، معناه، إنزالها من عرشها المنيع إلى أسواؽ االبتذاؿ
 

 ايعسب يف اجلا١ًٖٝ  -6
 يَػتَػَواَرى ِمَن اْلَقْوـِ    َوِإَذا ُبشَّْر َأَحُدُىْم بِاألُنْػَثى َظلَّ َوْجُهُو ُمْسَوّدًا َوُىَو َكِظيمٌ : كاف العرب يتشاءموف من والدة األنثى، قاؿ تعالى

ـْ َيُدسُُّو ِفي التػَُّراِب َأاَل َسآَء َما َيْحُكُموفَ   وليس للمرأة حق في المشورة أو [59، 58: النحل]  ِمن ُسوِء َما ُبشَّْر ِبِو أَيُْمِسُكُو َعَلى ُىوٍف َأ
إبداء الرأي، ولو كاف ذلك في أخص خصوصياتها، كاختيار الزوج مثبًل، وليس لها حق في اإلرث، وال في المهر، وليس لتعدد 

وتعد زوجة األب إرثاً ألكبر أبنائو من غيرىا، كما كانت ىناؾ بعض األنكحة  الزوجات عندىم حد معين، وال للطبلؽ عدد محدود،
. الفاسدة ،كالشغار واالستبضاع والبغاء وغيرىا

 
  َها١ْ املسأ٠ يف اإلضالّ: ثاًْٝا  :

أنصف اإلسبلـ المرأة، وأعطاىا حقوقها المختلفة، ورد لها اعتبارىا كإنساف، وحظيت بمكانة عظيمة لم تحَظ بها في أي مجتمع 
:   غير مسلم، سواء أكاف قديماً أـ حديثا، ومن مظاىر ىذا التكريم

أقر اإلسبلـ إنسانية المرأة وكرامتها، وأنها مخلوقة من نفس الرجل، وىي إنسانة مثلو تماماً، في الخلقة وأصل الكرامة، قاؿ  -1
َها َزْوَجَها: تعالى  [ 1:النساء]   يأَيػَُّها النَّاُس اتػَُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم مّْن نػَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنػْ

برأىا مما ألصقو بها بعض أصحاب الديانات السابقة من أنها أـ المصائب، وأنها سبب إخراج آدـ من الجنة، وبّين أف  -2
َها فََأْخَرَجُهَما ِممَّا َكانَا ِفيوِ : الشيطاف ىو السبب في إغراء آدـ وحواء ، قاؿ تعالى  [36: البقرة]   فََأزَلَُّهَما الشَّْيطَاُف َعنػْ

 .حـر التشاـؤ بوالدتها، أو التعرض لحياتها بغير حق، بأي شكل من األشكاؿ -3
.  أمر اإلسبلـ بإكراـ المرأة في جميع مراحل حياتها، سواء كانت أّماً أو بنتاً أو زوجة -4
 
 ّفكد ثبت إنساَٗا بٓصٛص نجري٠ َٓٗا: أَا األ  :

. بعبادتو  فقد قرف ىنا سبحانو اإلحساف لؤلبوين[23: االسراء]   َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تَػْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً :  قولػو تعالى
 ثم من؟: ثم أمك، قاؿ: ثم من؟ قاؿ: أمك، قاؿ: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قاؿ: "  فقاؿوقد جاء رجل إلى رسوؿ اهلل 

". ثم أبوؾ: قاؿ ثم من؟ قاؿ. ثم أمك: قاؿ
 أف– رضي اهلل عنها - فقد رغب اإلسبلـ في تربيتها، واإلحساف إليها، ورّتب األجر العظيم على ذلك، فعن عائشة : وأما البنت

"  من البنات بشىء فأحسن إليهن كن لو سترًا من النار من ابتلي: " قاؿالنبي 
  َوَعاِشُروُىنَّ بِاْلَمْعُروِؼ فَِإف َكرِْىُتُموُىنَّ فَػَعَسى َأف َتْكَرُىوْا َشْيئاً : وأما الزوجة فقد جاء إكرامها كذلك في القرآف والسنة، قاؿ تعالى

" الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة: "وقاؿ  [19: النساء]  َوَيْجَعَل اللَُّو ِفيِو َخْيرًا َكِثيراً 
جعل اإلسبلـ المرأة أىبًل للتكليف، فهي مكلفة كما أف الرجل مكلف، ومجزية بأعمالها دنيا وآخرة، إف خيرًا فخير وإف شرًا  -5

   َمْن َعِمَل َصاِلحاً مّْن ذََكٍر َأْو أُنْػَثى َوُىَو ُمْؤِمٌن فَػَلُنْحِييَػنَُّو َحَياًة طَيَّْبًة َولََنْجزِيَػنػَُّهْم َأْجَرُىم بَِأْحَسِن َما َكانُوْا يَػْعَمُلوفَ : فشر، قاؿ تعالى
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أعطاىا اإلسبلـ حقوقاً مالية بعد أف كانت محرومة منها، فلها حق المهر، ولها أف ترث، وتتصرؼ فيما تمتلك، وفق حدود  -6
. الشرع 

 فَِإْف َأرَاَدا ِفَصااًل َعن تَػَراٍض : جعل لها الحق في المشاورة وإبداء الرأي،بعد أف كانت مسلوبة تماماً من ىذا، قػاؿ تعالى -7
ُهَما َوَتَشاُوٍر َفبَل ُجَناَح َعَلْيِهَما  [233: البقرة]  مّْنػْ

 كما يؤخذ  رأيها في الزواج، ولها حق في الخلع، إذا ما كرىت االستمرار في الزواج، ىذا باإلضافة إلى حقوؽ كثيرة يأتي  -8
.  ذكرىا
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احملاضس٠ ايجا١َٓ 
ايػبٗات سٍٛ ايٓعاّ األضسٟ يف اإلضالّ ٚايسد عًٝٗا  

.  طريقة عرض الشبهات 
.  طريقة الرد عليها 

  (معناىا)الشبهة 
. نظرة عالمية لوضع النساء في العالم

ما منحو االسبلـ للمرأة ؟  
الحملة الشرسة لبلعبلـ الغربي على االسبلـ 

 
على ما -وعلى الرغم من إنصاؼ اإلسبلـ للمرأة، وإعطائها كل ىذه الحقوؽ التي ُحرمت من كثير منها في المجتمعات األخرى 

وعلى الرغم من المكانة التي تبوءتها المرأة في ظل النظاـ اإلسبلمي، إال أف بعض الحاقدين من أعداء المسلمين، وبعض - مرَّ 
المفتونين بهم من أبناء ىذه األمة، أبى عليهم حقدىم، وطبعهم في حبهم لذواتهم وعبادتهم لشهواتهم ، إال أف يطلوا برؤوسهم 

نافثين بسمـو حقدىم، ناعقين بالفتنة ، مظهرين التباكي والحسرة على حقوؽ النساء المضيَّعة في اإلسبلـ،  مدعين شبهاً ما أنزؿ 
.  وىذه بعض شبههم، والرد عليها شبهة شبهة . اهلل بها من سلطاف

 
 ايػبٗات سٍٛ ايٓعاّ األضسٟ يف اإلضالّ ٚايسد عًٝٗا : 

.   تعدد الزوجات  •
.  ميراث المرأة  •
.  دية المرأة  •
.   الحجاب  •
.  الطبلؽ  •
.  تحديد النسل  •
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 احملاضس٠ ايتاضع١
تعدد ايصٚدات  

 تعدد ايصٚدات  :
 : ويمكن تلخيص ىذه الشبهة بما يأتي

.   التعدد ُعرؼ عند المسلمين، وىو مجرد استجابة للنػزوات والشهوات - أ
 . في التعدد إمتهاف للمرأة وتسلط عليها، وىذا مناٍؼ للمساواة-  ب
.   التعدد يؤدي إلى الخصاـ والشقاؽ بين أفراد األسرة الواحدة-   ج
.  التعدد يؤدي إلى كثرة النسل، مما يصعب معو التربية والتعليم، كما يؤدي إلى البطالة، وكثرة االنحراؼ في األمة- د
 

 ٚقبٌ ايسد ع٢ً ٖرٙ ايػب١ٗ ظٛاْبٗا املتعدد٠, ال بد َٔ ايتأنٝد ع٢ً احلكا٥ل اآلت١ٝ  :
 فَانِكُحوْا َما طَاَب َلُكْم مَّْن النَّْسآِء َمثْػَنى َوُثبَلَث َورُبَاَع فَِإْف ِخْفُتْم : أباح اإلسبلـ التعدد لمن رغب فيو وقدر عليو، فقاؿ تعالى-  

التشكيك فيو، أو التنفير  وال يجوز منعو بشكل عاـ، أو [3: النساء]  َأالَّ تَػْعِدُلوْا فَػَواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت أَْيَماُنُكْم ذِلَك َأْدَنى َأالَّ تَػُعوُلواْ 
.   عنو
أف اهلل تعالى أحكم شرعة التعدد ونظامو إحكاماً متقناً بما يزيح عنو كل نقد وعيب، واإلساءات التي تحصل في التعدد، إنما  -  

 . ىي من سوء استخداـ حق التعدد، وىذا ال يكوف حجة على الشرع
يجب على من يعدد، العدؿ بين األزواج فيما يملك، في المسكن، والنفقة، والكسوة، والمعاشرة، وأما ما ليس في مقدوره أو -  

 َوَلن َتْسَتِطيُعوْا َأف تَػْعِدُلوْا بَػْيَن النَّْسآِء َوَلْو َحَرْصُتْم َفبَل َتِميُلوْا ُكلَّ اْلَمْيِل : استطاعتو كالميل القلبي، فليس مؤاخذًا بو لقولو تعالى
 [129: النساء]  فَػَتَذُروَىا َكاْلُمَعلََّقةِ 

اللهم ىذه قسمتي فيما أملك، فبل : " كاف يقسم بين نسائو فيعدؿ ويقوؿ أف النبي - رضي اهلل عنها -  وقالت أـ المؤمنين عائشة 
 "تلمني فيما تملك وال أملك

 بزوجاتو الطاىرات أمهات المؤمنين، كاف مضرب المثل، في العفاؼ والطهر، والغايات النبيلة، وكاف جمعو ألكثر إف زواج النبي -  
ومصلحة دينية، كبياف  من أربع من أمهات المؤمنين خصوصية من خصوصياتو التي أكرمو اهلل بها، وكاف زواجو بهن ألغراض سامية،

التشريع، أو تحقيق التكافل بجبر خواطر األرامل، أو تأليف قلوب الناس وتقريبهم إلى اإلسبلـ، أو تقدير وتكريم بعض األصحاب 
الذين ضحوا وأبلوا في اإلسبلـ ببلًء حسناً، وقد كاف أوؿ زواجو بأـ المؤمنين خديجة، وكانت ثيباً وتكبره بخمسة عشر عاماً، ولم 

ضرورة من الضرورات االجتماعية أو - أحياناً -  قد يكوف التعدد .رضي اهلل عن أمهات المؤمنين أجمعين. يتزوج عليها وىي حية
  :َٚٔ ٖرٙ ايطسٚزاتالشخصية، ولهذا أباحو الشارع الحكيم، 

.  ازدياد عدد النساء على الرجاؿ لكثرة المواليد منهن-  أ 
 .حاجة األمة المستمرة إلى التكاثر بشكل عاـ، وإلى الرجاؿ بشكل خاص-  ب 
 .  قد تكوف الزوجة مريضة أو عقيماً، فمن األكـر لها ولزوجها، أف يتزوج بأخرى مع بقاء األولى واإلحساف إليها-  ج 
قد يكوف الرجل كثير األسفار ، وال يستطيع اصطحاب زوجو، وىو يخشى على نفسو الفتنة، فمن الضروري ىنا -  د 

 . أف يتزوج ويعفَّ نفسو
بعض الرجاؿ لديو قوة جنسية، فبل تكفيو زوجتو، وبخاصة أف المرأة تمر بظروؼ حيض وحمل ونفاس ومرض، -  ىػ 

 . فيعدد حتى ال يقع في الحراـ
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 ايسّد ع٢ً ايػب١ٗ  :
.  الخ.. إف اإلسبلـ ىو أوؿ من جاء بالتعدد : قولهم- أ 

ليس صحيحاً ، فالتعدد كاف موجودًا قبل اإلسبلـ، وعرفتو شعوب كثيرة كالعبريين، والصقالبة، والجرمانيين والسكسونيين، واليهود 
والنصارى ، و األنبياء قبل شعوبهم، كما كاف التعدد موجودًا في الجاىلية قبل اإلسبلـ ببل حدود، فأقره اإلسبلـ وقيده بأربع 

زوجات، والتعدد موجود حتى اآلف عند شعوب غير إسبلمية في افريقية، والهند والصين، والياباف وغيرىا، وبهذا يتضح بطبلف ىذا 
.  الزعم

 ليس صحيحاً ما ادعوه، بل في التعدد إكراـ للمرأة وحفظ لمصالحها، وقد.. التعدد امتهاف للمرأة وتسلط عليها : قولهم- ب 
سبق ذكر ضرورات التعدد وحكمو، فالمرأة األولى من مصلحتها البقاء مع زوجها، والمرأة الثانية لم تجبر على الزواج، وفي التعدد 

مصلحة عامة، تقدـ على مصلحة الزوجة التي تفضل وحدة الزوجية، والمرأة من األفضل لها أف تكوف ثانية أو ثالثة أو رابعة، وتنجب 
.. األطفاؿ، من أف تكوف ببل زوج مهددة باألخطار، والفتنة

 الخ، نعم قد يوجد مثل ىذه المشاكل الناشئة عن الغيرة،.. إف التعدد ينشأ عنو المشاكل واألحقاد بين أفراد األسرة: قولهم- ج 
كما أف مثل ىذا قد يوجد في األسرة التي ليس فيها تعدد، ووجود مثل ىذا ، ال يمنع التعدد وال يعطلو، فاهلل سبحانو شرع التعدد 

مع علمو سبحانو بالنفوس والطبائع، وىذا داؿ على أف مقاصد التعدد تسمو بكثير، عما قد يقع من الكيد والتباغض أثرًا لهذه 
 . الغيرة الطبيعية

وما يحصل في األسرة من خصاـ وخبلؼ، يمكن أف يتبلشى تماماً، أو يكبر ويعظم خطره فعبًل وذلك بحسب حكمة الزوج وحسن 
تصرفو وإدراكو لمسؤوليتو، وبحسب عدلو وظلمو، فكلما كاف الزوج محسناً ألزواجو وأبنائو، عاداًل بينهم، سالكاً بهم طريق الصبلح 

والرشد، تعليماً وتربية ونصحاً، كانت حياتو وحياتهم تسودىا المودة والمحبة، وكلما كاف مقصرًا في الحقوؽ مهمبًل في التربية 
. والرعاية، كانت األسرة مضطربة يسودىا التذمُّر، معرضة لبلنهيار، سواء مع التعدد أو بدونو

الخ  ... التعدد يؤدي إلى كثرة النسل مما يصعب معو التربية والتعليم: قولهم-  د
 مما ال شك فيو أنو كلما ازداد عدد أفراد األسرة، اتسعت مسؤوليات األب واألـ، واحتاجت أمور األسرة إلى مزيد عناية ورعاية 
واىتماـ من جميع النواحي، لكن ما قالوه يمكن أف ينطبق على مجتمع تسوده الرذيلة ال الفضيلة، وتحكمو الشهوة والمادة، ال 

الشريعة والخلق القويم، حيث يكثر فيو اللقطاء، الذين لم يُعرؼ آباؤىم وال ينتموف إلى أسرة يعتزوف بها ويحافظوف على سمعتها 
وكرامتها، بل ىم ناقموف على مجتمعهم، وأما كثرة النْسل الناشيء عن التعدد المشروع، وفي ظل التربية الصحيحة، والتوجيو 

السليم، فهو مصدر سعادة لذويهم ومجتمعهم، واألمة تحتاج لجهودىم وبهم تفتخر، أما إذا تخلفت التربية، وغابت الفضيلة عن 
.   أفراد األسرة كاف االنحراؼ والشقاء لديهم، وإف قلَّ عدد أفرادىا

أف المجتمعات التي ُأطلقت فيها الحريات، وأخذت بمبدأ : وحاجة الناس إليو ىو- أحياناً - ومما يدؿ على ضرورة التعدد 
المساواة بين الرجاؿ والنساء، قد تجرعت مرارة الفجور واإلباحية والتشرد والتفكك، مما حدا بمفكريهم وعقبلئهم نساء ورجااًل، 

بالمناداة باألخذ بنظاـ التعدد كما ىو الحاؿ عند المسلمين، ومن ىذه الببلد ، انكلترا ، وأمريكا، وألمانيا، وفرنسا وغيرىا 
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احملاضس٠ ايعاغس٠ 
َرياخ املسأ٠  

  حتسٜس ايػب١ٗ امُلجاز٠ سٍٛ َرياخ املسأ٠: 
  (زعم بعض المنتقصين لئلسبلـ أف االسبلـ أساء إلى المرأة و ظلمها حين جعل حصتها في الميراث نصف حصة الرجل  )
 
 اجلٛاب ع٢ً ٖرٙ ايُػب١ٗ: 

الذين  )فبدؿ أف كانت الترث شيئاً ورّثها ؛ بخبلؼ االمم التي لم تورّثها بما فيهم عرب الجاىلية ، أف االسبلـ رفع من شأنها 
.  (يّورثوف الرجاؿ دوف النساء

 
  قد زاع٢ االضالّ يف تٛشٜع اإلزخ املبدأٜٔ ايتايٝني ٚ : 

 حصر اإلرث في اقارب المتوفي الذي يرتبط بو نسب أو زواج :اٚاًل 
.  حصة ال تنزؿ عن النصف  (بنين و بنات  )و جعل لؤلوالد 

.  فكلما كانت حاجة الوارث أشد ؛ كلما كاف نصيبو أكثر ،  مراعاة مقدار حاجة الوارث الى الماؿ و لو بعد حين :ثاًْٝا 
.  و حصة االوالد اكثر من الوالدين ؛ ألنهم يستقبلوف الحياة بتكاليفها و يكونوف محتاجوف عكس الوالدين 

  :فٓذد ايرنس حيتاز ألٕ األعبا٤ عًٝ٘ أنجس . ػػػ فكما راعى حاجة األوالد راعى حاجة الذكر أكثر من االنثى 
       ػػ يدفع المهر1
     ػػ يعد السكن 2
      ػػ األثاث 3 

    ػػ النفقة على الزوجة 4
     ػػ النفقة على األوالد5
 ػػ النفقة على اللباس 6
      ػػ النفقة على العبلج 7
    ػػ المواصبلت 9

.   ػػ الهدايا و غيرىا مما توجبو القوامة 10
 

.  ألف الزوج ينفق عليها بخبلؼ األخ فهو ينفق على اسرتو ، فالذكر أحوج من االنثى لئلنفاؽ 
  (يبين اهلل لكم أف تضلوا) قاؿ تعالى .الذين ينتقدوف االسبلـ اليسيروف وراء المساواة العادلة

 
  ٌزمبا أنجس , ٖٓاى ساالت ٜسخ فٝٗا َجٌ ايسد ٚ : 

.  نصيب االـ اكثر من االنثى : حاالت ترث فيها االنثى مثل الذكر 
.  و االوالد أخذوا اكثر من الوالدين 

 .و االخوة الـ الثلث
 
  ساالت تسخ فٝٗا االْج٢ أنجس َٔ ايرنس : 

 . الزوج و عم المتوفاة  ؛ ألنها تستقبل الحياة بعكسهما (األب)نصيب البنت اكثر من الزوج 
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احملاضس٠ احلاد١ٜ عػس  
  د١ٜ املسأ٠

 
  تقولوف إف اإلسبلـ سّوى بين الرجل والمرأة، في حين نرى أف دية المرأة على النصف من دية :  قاؿ أصحاب الشبهة:ايد١ٜ

.  فهذا فيو تناقض من جهة، كما أف فيو إىدارًا لمنػزلة المرأة وكرامتها من جهة أخرى الرجل،
 ايسد  :
قد سوَّى اإلسبلـ بين الرجل والمرأة في الكرامة واإلنسانية، فهما في ذلك سواء، ولهذا في حاؿ االعتداء على النفس عمدًا  - أ

.  يقتل القاتل بالمقتوؿ، سواء أكاف القاتل رجبًل أو إمرأة، أو المقتوؿ رجبًل أو إمرأة
َنا َعَلْيِهْم ِفيَهآ َأفَّ النػَّْفَس بِالنػَّْفِس َواْلَعْيَن بِاْلَعْيِن َواألَْنَف بِاألَْنِف َواأُلُذَف بِاأُلُذِف َوالسّْنَّ بِالسّْنّْ َواْلُجُروَح :      قاؿ تعالى   وََكَتبػْ
  [45: المائدة]  ِقَصاصٌ 

بغرة عبد أو أمة، باعتباره نفساً، "        كما أف اإلسبلـ لم يُفرّْؽ في دية الجنين بين كونو ذكرًا أو أنثى، حيث قضى فيو رسوؿ اهلل 
  . وفيها دية

في حاؿ قتل الخطأ ونحوه، أو تنازؿ ولي المقتوؿ عمدًا عن القصاص، وقبولو الدية، فتكوف حينئذ دية المرأة على النصف  - ب
من دية الرجل، ال ألف إنسانيتها غير إنسانية الرجل، وإنما تكوف الدية ىنا تعويضاً للضرر الذي ألػمَّ بأسرة المقتوؿ والخسارة 

التي حلت بها، فخسارة األوالد، والزوجة بفقد األب المكلف باإلنفاؽ عليهم وتعليمهم، غير خسارة الزوج واألبناء بفقد 
ففي الحالة األولى الخسارة خسارة مالية، - غالباً - زوجتو وأـ أبنائو، التي لم تكلف باإلنفاؽ على نفسها وال على غيرىا 

.  وفي الثانية خسارة معنوية، والخسارة المعنوية ال تعوَّض بماؿ

مساوية لدية الرجل، بل ىناؾ من يقوؿ بتساوي دية الرجل والمرأة في جميع األحواؿ ، وعلى - أحياناً - تكوف دية المرأة-     ج
.  على ما مرَّ -كل حاؿ فإف الدية وتنصيفها، ال عبلقة لو بإنسانية المرأة، وال ينتقص ذلك من كرامتها
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    احملاضس٠ ايجا١ْٝ عػس
   احلذاب

  احلذاب  :
 . ىو لباس شرعي سابغ تستتر بو المرأة المسلمة ليمنع الرجاؿ األجانب من رؤية شىء من جسدىا، ويقابلو التبرج والسفور

 الحجاب واجب على المرأة المسلمة بالقرآف والسنة:سهِ احلذاب   . 
: فُٔ ايكسإٓ

َها َوْلَيْضرِْبَن : قولػو تعالى -1  َوُقل لّْْلُمْؤِمَناِت يَػْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِىنَّ َوَيْحَفْظَن فُػُروَجُهنَّ َواَل يُػْبِديَن زِيَنتَػُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمنػْ
ِبُخُمرِِىنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ َواَل يُػْبِديَن زِيَنتَػُهنَّ ِإالَّ لِبُػُعولَِتِهنَّ َأْو آبَآئِِهنَّ َأْو آبَآِء بُػُعولَِتِهنَّ َأْو أَبْػَنآئِِهنَّ َأْو أَبْػَنآِء بُػُعولَِتِهنَّ َأْو 

ِإْخَوانِِهنَّ َأْو بَِني ِإْخَوانِِهنَّ َأْو بَِني َأَخَواتِِهنَّ َأْو ِنَسآئِِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت أَْيَمانُػُهنَّ َأِو التَّاِبِعيَن َغْيِر ُأْوِلي اإِلْربَِة ِمَن الرَّْجاِؿ َأِو 
الطّْْفِل الَِّذيَن َلْم َيْظَهُروْا َعَلى َعْورَاِت النَّْسآِء َواَل َيْضرِْبَن بَِأْرُجِلِهنَّ لِيُػْعَلَم َما ُيْخِفيَن ِمن زِيَنِتِهنَّ َوُتوبُوْا ِإَلى اللَِّو َجِميعاً أَيػَُّها 

 [ 31:النور]  اْلُمْؤِمُنوَف َلَعلَُّكْم تُػْفِلُحوفَ 
 يأَيػَُّها النَِّبيُّ ُقل أَلْزَواِجَك َوبَػَناِتَك َوِنَسآِء اْلُمْؤِمِنيَن يُْدنِيَن َعَلْيِهنَّ ِمن َجبلَبِيِبِهنَّ ذِلَك َأْدَنى َأف يُػْعَرْفَن َفبَل يُػْؤَذْيَن : وقولػو تعالى  -2

 [59:األحزاب]  وََكاَف اللَُّو َغُفورًا رَِّحيماً 
:  َٚٔ ايط١ٓ 

أمرنا أف نخرج الُحيَّض يـو العيد وذوات الخدور، فيشهدف جماعة المسلمين ودعوتهم، : قالت- رضي اهلل عنها - عن أـ عطية 
 "لتلبسها صاحبتها من جلبابها: "إحدانا ليس لها جلباب، قاؿ: يا رسوؿ اهلل: ويعتزؿ الحيض عن مصبلىن، قالت أمرأة

لهن بالخروج بغير ال تخرج إحداىن إال بجلباب، لذا لم يرخص النبي - رضي اهلل عنهم - دؿَّ الحديث على أف نساء الصحابة 
 جلباب، فيما ىو مأمور بو، فكيف يرخص لهن في ترؾ الجلباب لخروج غير مأمور بو وال محتاج إليو؟ 

  شرع الشارع الحكيم الحجاب لحكم عديدة منها:َكاصد احلذاب   :
 ذِلُكْم : طهارة قلػوب الرجػاؿ والنسػاء من الوساوس والخواطر الشيطانية التي تفسد النفوس، وتميت القلوب،  قاؿ تعالى  -1

 [53: األحزاب]  َأْطَهُر ِلُقُلوِبُكْم َوقُػُلوِبِهنَّ 
حفظ النساء وصيانتهن من أف يتعرضن ألذى أو شر، وذلك ألف الحجاب يضفي على مرتديتو مهابة، تصد الفساؽ عن التجرؤ   -2

 [59: األحزاب]    َذِلَك َأْدَنى َأْف يُػْعَرْفَن َفبل يُػْؤَذْينعليها باللفظ أو اللحظ، قاؿ تعالى 
يعد الحجاب في الظاىر،  ترجمة لصبلح المرأة في الباطن ، وإشعارًا بحسن مسلكها، وبقائها على فطرة الحياء الذي ىو   -3

.   الـز من لواـز أنوثتها ومجانبتها للرجاؿ ومخالطتهم
 سكٝك١ احلذاب  :

 .صفات الحجاب، حدود الحجاب، وما الذي تبديو أو تخفيو المرأة من بدنها : الكبلـ عليو من جانبين، ىما
 
 ٞصفات احلذاب ايػسع  :

لكي يحقق الحجاب الغرض، ال بد وأف تكوف طبيعتو مناسبة لطبيعة المرأة التي فطرىا اهلل تعالى على الحياء والستر، وقد اشترط 
  :غسٚطًا يف احلذاب ايػسعٞ ٖٞالعلماء رحمهم اهلل 

أف يكوف ساترًا لجميع بدف المرأة، وأف يكوف ثخيناً ال يشف عما تحتو، وأف يكوف فضفاضاً غير ضّيق حتى ال يصف -  1
 . جسمها

.  في ذيوؿ النساء قدر ذراع حتى ال تنكشف أقدامهنَّ  ولهذا رخَّص الرسوؿ
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مميبلت مائبلت، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ال يدخلن  ونساء كاسيات عاريات،.. صنفاف من أىل النار لم أرىما: "وقاؿ 
" الجنة وال يجدف ريحها، وإف ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا

 " إذا شهدت إحداكن المسجد فبل تمس طيباً : "أف ال يكوف زينة في نفسو وال يكوف مطّيبا بأي نوع من أنواع الطيب، قاؿ-  2

.   فإذا نهيت المرأة عن التطيب في الذىاب إلى المساجد، فمن باب أولى أف تمنع من ذلك في الذىاب إلى غيرىا
  قاؿ قواًل شديدًا " إذا استعطرت المرأة فمرت على القـو ليجدوا ريحها، فهي كذا وكذا: " وقاؿ 

 المتشبهين من الرجاؿ بالنساء والمتشبهات من النساء لعن رسوؿ اهلل:"أف ال يشبو لباس الرجاؿ، ففي الحديث الصحيح-  3
" بالرجاؿ

 ".في الدنيا، ألبسو اهلل ثوب مذلة يـو القيامة من لبس ثوب شهرة: "أالّ يكوف الحجاب لباس شهرة، قاؿ رسوؿ اهلل    -4
 
 سدٚد احلذاب :

.  تقدـ أف الحجاب واجب، ويظهر من عمـو األدلة أنو يشمل جميع البدف، وأف المرأة كلها عورة
 األدي١ ع٢ً ذيو َٔٚ   :
َر ُمَتبَػرَّْجاِت ِبزِيَنٍة َوَأف قولو تعالى -1 َواْلَقَواِعُد ِمَن النَّْسآِء الَّبلَِتي اَل يَػْرُجوَف ِنَكاحاً فَػَلْيَس َعَلْيِهنَّ ُجَناٌح َأف َيَضْعَن ثَِيابَػُهنَّ َغيػْ

ٌر لَُّهنَّ َواللَُّو َسِميٌع ِعِليمٌ  ، ففي اآلية نفي اإلثم عن العجػائز البلتي ال يرجوف نكاحاً، وال يُرغب في مثلهن (60:النور)  َيْستَػْعِفْفَن َخيػْ
في حالة التخفف مػن بعض الثياب التي تستر جميع البدف، وإظهار مثل الوجو والكفين والقدمين من غير تبرج بزينة، فدؿ ىذا على 

 .  أف الشوابَّ من النساء والبلتي يرجوف نكاحاً يجب عليهن الحجاب، وستر جميع البدف
يُرخين شبرًا، : فكيف يصنعن النساء بذيولهنَّ؟ قاؿ: من جرَّ ثوبو ُخيبلء لم ينظر اهلل إليو يـو القيامة، فقالت أـ سلمة: " قاؿ -2

 "فيرخينة ذراعاً ال يزدف عليو: إذا تنكشف أقدامهن، قاؿ: فقالت
دؿ ىذا الحديث على وجوب ستر قدـ المرأة، مع أف القدـ أقل فتنة من غيره، مما يدؿ على أف المرأة عورة ويجب ستر جميع 

 .  بدنها
   َوْلَيْضرِْبَن ِبُخُمرِِىنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ يرحم اهلل نساء المهاجرات اأُلوؿ لما أنزؿ اهلل :قالت- عنها اهلل رضي-عن عائشة     -3

، ىكذا فهمت الصحابيات الفضليات من اآلية، أف الحجاب يشمل جميع البدف، فبادرف إلى شق  " شققن مروطهن فاختمرف بها
 . مروطهن، وستر رؤوسهن ووجوىن

إف كاف رسوؿ اهلل ليصلي الصبح فينصرؼ النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن : "عن عائشة رضي اهلل عنها قالت     -4
 ".  ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيللو أدرؾ رسوؿ اهلل : "، وعنها قالت "الغلس من

رضي اهلل عنهم أجمعين، وىم خير القروف، كما دؿَّ على - فدؿ الحديث على أف الحجاب والتستر كاف من عادة نساء الصحابة 
 يمنعهن من المساجد لو كاف حّياً، رأت من بعض نساء ذلك القرف الفاضل ما يجعل النبي- رضي اهلل عنها -أف عائشة أـ المؤمنين 

، وال حوؿ وال قوة إال باهلل  . فكيف ببعض نساء زماننا اليـو
 

بارتداء الحجاب الساتر لجميع جسمها، وعدـ  نخلص من ىذا إلى أف المرأة يجب عليها االلتزاـ بطاعة ربها عز وجل وطاعة رسولو
 َواَل يُػْبِديَن زِيَنتَػُهنَّ ِإالَّ لِبُػُعولَِتِهنَّ َأْو آبَآئِِهنَّ َأْو آبَآِء بُػُعولَِتِهنَّ َأْو أَبْػَنآئِِهنَّ َأْو : إبداء شيء من زينتها لغير من استثناىم اهلل تعالى بقولو

أَبْػَنآِء بُػُعولَِتِهنَّ َأْو ِإْخَوانِِهنَّ َأْو بَِني ِإْخَوانِِهنَّ َأْو بَِني َأَخَواتِِهنَّ َأْو ِنَسآئِِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت أَْيَمانُػُهنَّ َأِو التَّاِبِعيَن َغْيِر ُأْوِلي اإِلْربَِة ِمَن الرَّْجاِؿ 
 (31:النور)  َأِو الطّْْفِل الَِّذيَن َلْم َيْظَهُروْا َعَلى َعْورَاِت النَّْسآءِ 

 ، واألب وأبو الزوج ، واإلبن، وابن الزوج، واألخ، وابن األخ، وابن االخت، والنساء المسلمات، والرقيق، والخدـ (الزوج)ىم البعل 
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  .ممن ال شهوة لهم، واألطفاؿ الذين ال شهوة لهم
 
 ٚقد أثري سٍٛ احلذاب ُغب٘, َٓٗا   :
 إف الحجػاب فيو اعتداء علػى حقوؽ المرأة ، وتقييد لحريتها وازدرائها:ايػب١ٗ األٚىل  . 

  ليس ىػذه الدعوى صحيحػة، وقد سبق البياف بأف المرأة موضع تكريم واحتراـ في المجتمع المسلم ، ومن:ايسد ع٢ً ايػب١ٗ
الشرع في إيجابو الحجاب، ىو أف تبقى المرأة درة مصونة، متؤللئة غالية، ما دامت محافظة على سترىا وحيائها، وبهذا  مقاصد

يكوف تعاملها مع الرجل على أساس الطهر والعفاؼ، فتكبر في عين الرجل ويسمو دورىا في الحياة والمجتمع ، فالحجاب إذف 
 . لسعادتها وحفظ حقوقها، ال العكس

 
 الحجاب فيو تكبيل للمرأة، وسبب في تخلفها، وتقدمها إنما يكوف مرىوناً بتحررىا منو:  قالوا:ايػب١ٗ ايجا١ْٝ.  

 ليس ىنػاؾ عبلقة أو مبلزمة بين التقدـ أو التخلف بشكل عاـ وبين الحجاب،  فهناؾ نساء بلغن الذروة في :ايسد ع٢ً ايػب١ٗ
، فهل ىؤالء يوصفن بأنهن متخلفات؟ وىل حاؿ  المجاالت العلمية والخدمات االجتماعية، والفكرية من لدف الصحابة وإلى اليـو
الحجاب بينهن وبين التميز؟ وىل يستطيع عاقل أف يسم الصحابيات الفضليات ومن بعدىن بالتخلف وعدـ التقدـ؟ اللهمَّ إال إذا 

 .   أرادوا بالتقدـ االنسبلخ من الكرامة والحياء، وغالباً ما يريدوف ىذا
 
 الحجاب دليل على إساءة الظن بالمرأة، وعدـ وثوؽ الزوج بها:  قالوا:ايػب١ٗ ايجايج١  .

 الحجاب شرع لصوف المرأة وسترىا، وىي مأمورة بالحجاب متزوجة كانت أـ عزباء، والتزامها بالحجاب فيو :ايسد ع٢ً ايػب١ٗ
إرضاء لخالقها، ثم إرضاء لزوجها وذويها، وىذا من شأنو أف يبعث الثقة بها، واالطمئناف إليها وإلى سلوكياتها، فالحقيقة ىي عكس 

 . ما يقولو ىؤالء تماماً 
 
 ٍٛفإف ىذه الشبو وأمثالها، ال يراد بها مصلحة المرأة والغيرة على حقوقها أو سعادتها، وإنما يراد بها إشباع غرائز :ٚخالص١ ايك 

ىو مصلحة - إف فكروا - أصحابها، وتحقيق أنانيتهم التي تملي عليهم ايجاد صيد سمين دائماً، وآخر ما يفكر بو ىؤالء 
المرأة وسعادتها ، فلتحذر الفتاة المسلمة ىذه النداءات الكاذبة، والشعارات الزائفة، والتجارة الخاسرة، ولتعتصم باهلل عز وجل  

 ٍَوَمن يَػْعَتِصم بِاللَِّو فَػَقْد ُىِدَي ِإَلى ِصَراٍط ّمْسَتِقيم  [101: آؿ عمراف] 
 
    د ـ عٛاٌَ محا١ٜ األضس٠

اعتنى اإلسبلـ باألسرة لما لها من مكانة عالية مرموقة، إذ أف كل أسرة تعدُّ لبنة من لبنات بناء المجتمع الكبير، وىي المحضن 
 .األوؿ الذي ينشأ فيو الفرد المسلم، وتتربى فيها األجياؿ

فشرع اهلل سبحانو أحكاماً وآداباً تتعلق باألسرة المسلمة، تعد عوامل للحفاظ عليها من االنحراؼ، وحماية لها من اإلنزالؽ في 
. حمأة الرذيلة، فتكوف في حصن حصين وسياج منيع، عن كل أسباب الفساد ودواعي الضبلؿ

 ًٜٞ ٚإٕ َٔ أبسش ٖرٙ ايعٛاٌَ َا :
: غض ايبصس:  أٚاًل

إف من المعلـو أف لقلب اإلنساف منافذ عدة، ومن أخطر ىذه المنافذ، وأعظمها أثرًا البصر، لما يوقعو استحساف المنظور إليو في 
 .قلب من ينظر إليو ، فكم من نظرٍة محرمة أفسدت على المرء دينو، وأمرضت قلبو، وأوقعتو في المهالك، وسبَّبت لو النكبات

  ُقْل لّْْلُمْؤِمِنيَن يَػُغضُّوْا :  أف يأمر المؤمنين بغضَّ أبصارىم عن المحرمات فقاؿلذا شدَّد اإلسبلـ في أمر النظر، فأمر تعالى نبيو 
 [.30: النور]   ِمْن أَْبَصارِِىْم َوَيْحَفُظوْا فُػُروَجُهْم ذِلَك َأزَْكى َلُهْم ِإفَّ اللََّو َخِبيٌر ِبَما َيْصنَػُعوفَ 

lolo
Highlight
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 عن النظر إلى العورات، وإلى النساء األجنبيات، وإلى المرداف، الذين يخاؼ" يغضوا من أبصارىم: "قاؿ ابن سعدي رحمو اهلل
. بالنظر إليهم الفتنة

   َوُقل لّْْلُمْؤِمَناِت يَػْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِىنَّ َوَيْحَفْظَن فُػُروَجُهنَّ : وقد أمر تعالى النساء بما أمر بو الرجاؿ من غض البصر ، فقاؿ
. ومن فوائد ذكر حفظ الفروج بعد غض األبصار، أف إطبلؽ البصر فيما حـر اهلل ، من أعظم وأقوى أسباب الوقوع في الفواحش

ما رواه عبد اهلل بن عباس رضي :  أحاديث كثيرة توّجو المسلم وتحثو على التزاـ ىذا األمر اإللهي، من ذلكوقد وردت عن النبي 
، فجاءتو امرأتو من خثعم تستفتيو، فجعل الفضل ينظر إليها، وتنظر إليو، كاف الفضل بن عباس رديف رسوؿ اهلل : "اهلل عنهما قاؿ

 .الحديث"  يصرؼ وجو الفضل إلى الشقّْ اآلخرفجعل رسوؿ اهلل 
إف اهلل : " قاؿ قد عدَّ النظر زنًى تمارسو العين، يُعصى اهلل بو، وذلك تنفيرًا منو، فعن أبي ىريرة رضي اهلل عنو عن النبي بل إنو 

كتب على ابن آدـ حظَّو من الزنا، أدرؾ ذلك ال محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللساف النطق، والنفس تتمنَّى وتشتهي، والفرج 
ولمَّا َسئل عليو الصبلة والسبلـ عن نظر الفجأة، أمر بصرؼ البصر، فعن جرير بن عبد اهلل رضي اهلل ". يصدّْؽ ذلك كلَّو أو يكذبو

أي أمره بصرؼ بصره مباشرة، بمعنى أال يتمادى فيؤاخذ، . عن نظر الفجأة؟ فأمرني أف أصرؼ بصريسألت رسوؿ اهلل : عنو قاؿ 
 .ألف نظر الفجأة بغير قصٍد ، معفو عنو

وقد جعل عليو الصبلة والسبلـ غضَّ البصر في المرتبة األولى من حق الطريق، الذي يجب أداؤه على كل من سلكو أو جلس على 
يا رسوؿ اهلل ما لنا بد من  :قالوا  " إياكم والجلوس في الطرقات"قاؿ  جانبو، فعن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنو، عن النبي

غضُّ البصر، وكفُّ األذى، وردُّ :  "وما حقو؟ قاؿ: قالوا" فإذا أبيتم فأعطوا الطريق حقو: " مجالسنا نتحدث فيها، قاؿ رسوؿ اهلل 
 .متفق عليو" السبلـ، واألمر بالمعروؼ ، والنهي عن المنكر

 
 ٚيػض ايبصس فٛا٥د نجري٠, َٚٓافع عدٜد٠, ذنسٖا ابٔ ايكِٝ زمح٘ اهلل َٓٗا :

 .أنو امتثاؿ ألمر اهلل الذي ىو غاية سعادة العبد في معاشو ومعاده .1
 .أنو يمنع وصوؿ أثر السهم المسمـو الذي لعل فيو ىبلكو إلى قلبو .2
 .أنو يقوي القلب ويفرحو، ويكسبو نوراً  .3
 .أنو يورّْث الفراسة الصادقة التي يميز بها بين المحق والمبطل  .4
 .أنو يسدُّ على الشيطاف مدخلو من القلب .5
 

 يأَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْسَتِجيُبوْا للَِّو َوِللرَُّسوِؿ ِإَذا َدَعاُكم ِلَما : ، قاؿ تعالى فحريّّ بكل مسلم ومسلمة أف يستجيب لربو، ولنبيو
 [.24:األنفاؿ]  ُيْحِييُكمْ 

وعليو أف يتعاىد بصره عما ال يحل لو من النظر، وفي ذلك بعد عن الشر والرذيلة، وسبلمة من الفتن، ويدخل في النظر المحـر ، 
. النظر إلى الصور الفاتنة، والمناظر الفاضحة، عبر الصحف والمجبلت، واإلنترنت والقنوات

 
 :االضت٦رإ يدخٍٛ ايبٝٛت: ثاًْٝا

 .إف من صور اىتماـ اإلسبلـ بأتباعو، وحفاظو على األسرة المسلمة، مشروعية االستئذاف
َر بُػُيوِتُكْم َحتَّى َتْسَتْأِنُسوْا : فقد حرَّـ اإلسبلـ دخوؿ مساكن وبيوت الغير إال بإذف، قاؿ تعالى  يأَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل َتْدُخُلوْا بُػُيوتاً َغيػْ

ٌر لَُّكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروفَ   [27: سورة النور]  َوُتَسلُّْموْا َعَلى َأْىِلَها ذِلُكْم َخيػْ
. االستئذاف، فسره بذلك ابن عباس وغير واحد: والمراد باالستئناس في اآلية 

 .سّمي االستئذاف استئناساً ، ألنو بو يحصل االستئناس، وبعدمو تحصل الوحشة: قاؿ ابن سعدي
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وقد شرع اهلل تعالى االستئذاف صيانة للذين في داخل البيوت وحفاظاً عليهم، ومراعاة لحرياتهم في بيوتهم، لئبل يطلع أحد على 
 .العورات وما ال يجوز النظر إليو، من النساء وغيرىن، فإنو يترتب على ذلك مفاسد كثيرة، وعواقب وخيمة

 
اطلع : ىو أبرز أسباب وِحَكم مشروعية االستئذاف، لما روى سهل بن سعد رضي اهلل عنو قاؿ- أي المنع من النظر-وىذا األمر 

لو أعلم أنك تنظر، لطعنت بو في عينيك، إنما ُجعل : "يحكُّ بو رأسو، فقاؿ  مدرىً  ومع النبي رجل من ُجْحٍر في ُحَجر النبي
. متفق عليو" االستئذاف من أجل البصر

 
أصل مشروعية االستئذاف لبلحتراز من وقوع النظر إلى ما ال يريد صاحب المنػزؿ النظر إليو لو دخل بغير : قاؿ الحافظ ابن حجر

 .إذف، وأعظم ذلك النظر إلى النساء األجنبيات
ومن المعلـو أف أىل البيت إذا استأذنهم أحد بالدخوؿ، فإنهم قبل اإلذف لو سيهيئوف المكاف إف لم يكن مهيئاً، وتذىب النساء  

عن مكاف االستقباؿ، أو طريق الداخل، ويبذلوف كل ما من شأنو الحفاظ على مظهر بيتهم ، وعدـ اطبلع أحد على ما يسوؤه، أو 
. يلـو أىل  البيت عليو، ونحو ذلك

 
إنما ُجعل االستئذاف : "حيث قاؿما ذكر الرسوؿ:منها: وقد ذكر ابن سعدي في تفسيره مفسدتين من مفاسد ترؾ االستئذاف فقاؿ

فبسبب اإلخبلؿ بو، يقع البصر على العورات التي داخل البيوت، فإف البيت لئلنساف في ستر عورة ما وراءه، "من أجل البصر
. بمنػزلة الثوب في ستر عورة جسده

. أف ذلك يوجب الريبة من الداخل، ويُػتَّهم بالشر، سرقة أو غيرىا، ألف الدخوؿ ُخفية ، يدؿ على الشر: ومنها 
وإذا كاف اإلسبلـ قد حـر الدخوؿ إال بإذف، فإنو أيضاً قد منع من مجرد اإلطبلع على البيت من خارج، وأذف ألىل البيت أف 
يفقؤوا عينو، ولو فعلوا ذلك لما عوتبوا، وال عوقبوا، ألنهم فعلوا ما أذف بو الشارع، والمطلع ىو الذي تسبب على نفسو بفعلو 

 المشين، 
 

من اطلع في بيت قـو بغير أذنهم ، فقد حلَّ لهم أف يفقؤوا : "قاؿ رسوؿ اهلل : ويدؿ لذلك ما روى أبو ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ
 .متفق عليو" فحذفتو بحصاه ففقأت عينو ، لم يكن عليك جناح"... ، وفي لفظ "عينو

وقد عدَّ عمر ابن الخطاب رضي اهلل عنو مثل ىذا ". لو أعلم أنك تنظر ، لطعنت بو في عينيك:" ولهذا قاؿ في الحديث المتقدـ
. من مؤل عينيو من قاع بيت قبل أف يؤذف لو ، فقد فسق: العمل ، من مظاىر الفسق ، فقاؿ

 
 : اخل٠ًٛ: ثايجًا

إف خلوة الرجل بإمرأٍة أجنبية عنو ، مظنة لحصوؿ الفتنة بينهما، ألف ميل كل جنس إلى اآلخر موجوٌد عندىما ال محالة، يضاؼ إلى 
. الدور الكبير الذي يقـو بو الشيطاف، متمثّْبًل في تزيين الفاحشة في نفسيهما واإلغراء بها

لذا فإننا نجد اإلسبلـ قد وقف موقفاً حازماً من ذلك، فحرَّـ ىذه الخلوة من أصلها، سدًَّا لذريعة الفتنة، وحماية من دواعي 
ال يخلوف رجٌل بامرأة : "الجريمة، وحفاظاً على سمعة المرأة من أف تلوكها األلسن المعادية والمغرضة ، فقاؿ عليو الصبلة والسبلـ

.  متفق عليو" إال مع ذي محـر
". ال يدخلنَّ رجٌل بعد يومي ىذا على مغيَّبٍة ، إال ومعها رجٌل أو اثناف:"وقاؿ

فإنو ال يزيل الخلوة ويقطعها إال وجود محـر للمرأة، يحصل بوجوده األمن، وتزوؿ بسببو دواعي الفتنة، ووساوس الشيطاف، وإذا 
 .وجد أكثر من امرأة أو رجل زالت الخلوة أيضاً في غير مواطن الريب
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: قساز ايٓطا٤ يف ايبٝٛت: زابعًا
  مسؤوليتو تتمثل في فالرجلإف اهلل تعالى قد جعل لكل واحٍد من الجنسين ما يناسب فطرتو وتكوينو من المهاـ والمسؤوليات، 

الضرب في األرض، والسعي في مناكبها لكسب الرزؽ الحبلؿ، لينفقو على نفسو، وعلى من وجبت عليو نفقتو من الزوجة واألوالد 
. وغيرىم

 فمسؤوليتها الرئيسية تتمثل في رعاية شؤوف البيت، والمحافظة على األوالد، وحسن رعايتهم، وتهيئة البيت من جميع المرأةأما 
. الجوانب، ليجد فيو الرجل عند عودتو الراحة والطمأنينة والسعادة، ويذىب عنو ما قد يعرض لو أثناء عملو من تعب وإرىاؽ

 
ولما كاف في خروج المرأة من بيتها ببل حاجة ، تعريض لها للفتنة ، وإخبلؿ واضح بالمسؤولية الملقاة على عاتقها، فقد أمر تعالى 

أي إلزمن بيوتكن :  قاؿ ابن كثير[.33: األحزاب]   َوقَػْرَف ِفي بُػُيوِتُكنَّ َواَل تَػبَػرَّْجَن تَػبَػرَُّج اْلَجاِىِليَّةِ : النساء بالقرار في البيوت ، فقاؿ
 رخَّص لهن بالذىاب إلى المساجد ألداء الصبلة، ولماَّ كاف لزـو النساء بيوتهن ىو األصل،نجد أف النبي . فبل تخرجن لغير حاجة

". ال تمنعوا إماء اهلل مساجد اهلل: " وخاطب أولياءىنَّ بذلك، إذ قاؿ عليو الصبلة والسبلـ
.  متفق عليو" إذا استأذنت امرأة أحدكم فبل يمنعها: "وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ

 
فبل تخرج المرأة من بيتها إال برضا وليها ملتزمة بالحجاب الشرعي نابذة للتبرج والسفور ، وال تخرج إال لحاجة، ال للتسكع في 

 .األسواؽ والحدائق ، بل لزيارة والديها وأقاربها، أو مراجعة مستشفى، أو تحصيل علم تحتاج إليو، ونحو ذلك
 

: ايػري٠ ع٢ً احملازّ: خاَطًا
 إف غيرة الرجل على محارمو من العوامل المهمة ، والوسائل الناجعة في حماية األسرة من االنحراؼ ، والتعرض ألسبابو ودواعيو ، 
وكلما قوي اإليماف في قلب المؤمن ، قويت عنده الغيرة وزادت، وىي تنقص بنقص اإليماف ، بل قد تتبلشى وتضمحل بسبب ما 

أنها تطفئ من : ومن عقوباتها: يقترفو العبد من الذنوب، ولهذا عدَّ ابن القيم ذىاب الغيرة أثرًا من آثار الذنوب والمعاصي فقاؿ
أشرؼ الناس وأعبلىم قدرًا وىمة ، : القلب نار الغيرة التي ىي لحياتو وصبلحو كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدف ، إلى أف قاؿ

 . أشدىم غيرًة على نفسو وخاصتو وعمـو الناس
 

إف اهلل يغار، وغيرة : " قاؿوالغيرة من صفات الرب جل وعبل، وتفسير غيرتو سبحانو ما روى أبو ىريرة رضي اهلل عنو ، أف النبي 
ما من أحد أغير من اهلل، من أجل ذلك حرَّـ : " قاؿ، وعن ابن مسعود رضي اهلل عنو عن النبي "اهلل أف يأتي المؤمن ما حرَّـ اهلل

.   أشد األمة غيرة، ألنو كاف يغار هلل ولدينو، والنبي "الفواحش، وما  أحد أحب إليو المدح من اهلل
 

 ".أتعجبوف من غيرة سعد؟ ألنا أغير منو ، واهلل أغير مني: "وقد قاؿ عليو الصبلة والسبلـ ألصحابو
 ىذا الحديث ، عندما سمع سعدًا وقد دؿَّ ىذا الحديث ، على شدة وقوة غيرة سعد بن ُعَبادة رضي اهلل عنو،وقد قاؿ رسوؿ اهلل 

. لو رأيت رجبًل مع امرأتي لضربتو بالسيف غير ُمْصفح: يقوؿ
 

عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو، فعن أبي :  لبعض أصحابو بشدة الغيرة ، كما شهد بها لسعد بن عبادة، ومنهم وقد شهد النبي 
بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة  : " جلوس ، فقاؿ رسوؿ اهلل بينما نحن عند رسوؿ اهلل : ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ

: فبكى عمر وىو في المجلس ثم قاؿ" ىذا لعمر، فذكرت غيرتك ، فوليت مدبراً : لمن ىذا؟ قاؿ: تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت 
َأَو عليك يا رسوؿ اهلل أغار؟ 

والغيرة المحمودة ىي التي تكوف في الريبة ، أما الغيرة من غير ريبة ، فهي ىوس وظن فاسد ، وىي مذمومة، واهلل تعالى يكرىها، 
إف من الغيرة ما يحب اهلل ، ومنها ما يكره اهلل، فالغيرة التي يحبها اهلل ، الغيرة في الريبة، والغيرة التي : "قاؿ عليو الصبلة والسبلـ 

". يكره اهلل ، الغيرة في غير ريبة
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فعلى أولياء النساء أف يدركوا ذلك، فبل يطلقوا ألنفسهم العناف بإساءة الظن في نسائهم وبناتهم دوف دليل وبرىاف، وليعلموا أف 
الغيرة دوف شيء مريب، ىي مجرد إساءة ظن، وتهمة ال صحة لها، وإف ذلك يضر وال ينفع، ويفسد العبلقة بين الزوجين، قاؿ ابن 

والتي يكرىها اهلل أف يغار من غير ريبة ، بل مجرد سوء ظن، وىذه الغيرة تفسد المحبة ، وتوقع العداوة بين المحب : القيم
. ومحبوبو

وغيرة الرجل على أىلو أمر واجب، وللغيرة حدود وضوابط، فهي غيرة معتدلة، غيرة ال تلقي بصاحبها : قاؿ الدكتور أحمد الشرقاوي
في خضم الشك وظلمات الوىم، ألف األصل في المعاملة ، حسن الظن والثقة بالغير ما لم يثبت خبلؼ ذلك، وكم من بيوٍت قد 

. تهّدمت، وكم من أسٍر تحّطمت وتفرقت بسبب األوىاـ والظنوف التي ال أساس لها من الصحة
 

: عكٛب١ ايصْا ٚايكرف: ضادضًا 
إف عرض المسلم أحد الكليات الخمس التي جاءت الشريعة بالعناية بها والمحافظة عليها ، ولهذا شرع ما سبق ذكره من األحكاـ 

.  واآلداب ونحوىا مما يحقق سد الذريعة إلى وقوع المحرمات ، وارتكاب الفواحش والموبقات 
يضاؼ إلى ذلك ما أوجبو اهلل على كل من لم ينكح من الجنسين من االستعفاؼ ، حماية لعرضو ، وصيانة لنفسو من ارتكاب ما 

  .  [33: النور  ]   َوْلَيْستَػْعِفِف الَِّذيَن اَل َيِجُدوَف ِنَكاحاً َحتَّى يُػْغِنيَػُهُم اللَُّو ِمن َفْضِلوِ : فقاؿ تعالى . حـر اهلل 
انحراؼ : إف الزنا والقذؼ من أخطر الجرائم، لما لهما من آثار عظيمة على الفرد واألسرة، بل والمجتمع بأسره، ومن ذلك

السلوؾ، وشيوع الفاحشة، وتلطيخ السمعة، والتعرض للعفيفات، والوقوع في األعراض المحرمة بفعل ، أو قوؿ أو عليهما نحو 
 .ذلك

فحماية لؤلسرة، وتحقيقاً لسبلمة المجتمع، وتأديباً للمجرمين المتعدين لحدود اهلل ، نجد أف اهلل تعالى قد رتب عليهما عقوبات 
. مغلظة

 الزَّانَِيُة َوالزَّاِني فَاْجِلُدوْا : قاؿ تعالى . فجعل سبحانو الرجم للزاني إف كاف محصناً، وجلد مائة مع تغريب عاـ إف كاف غير محصن
ُهَما ِمَئَة َجْلَدٍة َواَل تَْأُخْذُكْم ِبِهَما رَْأَفٌة ِفي ِديِن اللَّوِ  خذوا عني ، قد جعل : "  ، وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ  [2: النور  ]  ُكلَّ َواِحٍد مّْنػْ

".  اهلل لهن سبيبًل ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي عاـ ، والثيب بالثيب ، جلد مائة والرجم 
 َوالَِّذيَن يَػْرُموَف اْلُمْحَصَناِت ثُمَّ َلْم يَْأُتوْا بَِأْربَػَعِة ُشَهَدآَء فَاْجِلُدوُىْم ثََمانِيَن َجْلَدًة َواَل تَػْقبَػُلوْا    : وجعل حّد القذؼ ثمانين جلدة ، قاؿ تعالى 

 .   [4: النور  ]      َلُهْم َشَهاَدًة أََبدًا َوُأْولَػِئَك ُىُم اْلَفاِسُقوفَ 
فهذه العقوبات فيها غاية التأديب للفاعل، ليقلع عن الجريمة، ويتوب منها، ويعود إلى اإليماف ، وفيها أيضاً ردع لكل من تسوؿ لو 

 [.2: النور]   َوْلَيْشَهْد َعَذابَػُهَما طَآئَِفٌة مَّْن اْلُمْؤِمِنينَ : نفسو ػ من أفراد المجتمع ػ الوقوع في شيء من ذلك، قاؿ تعالى في حد الزنا
فإف المسلم إذا تذكَّر العقوبة التي تترتب على الجريمة، فإنو سرعاف ما يعرض عنها، ويضاؼ إلى ذلك العقوبة االجتماعية المتمثلة 

. في التشهير بين الناس، وتلطيخ السمعة، وازدراء المجتمع
. فيظهر لنا جلياً ، أف عقوبة الزنا والقذؼ ، من عوامل حماية األسرة، والحفاظ على أفرادىا من االنحراؼ

 
 
 
 
 
 

lolo
Highlight
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احملاضس٠ ايجايج١ عػس 
 حتدٜد ايٓطٌ

 
 ٌدع٠ٛ حتدٜد ايٓط :

ىو وقف النسل اإلنساني عن النمو والزيادة، فيقدـ الزوج والزوجة على المعاشرة، لكن مع الحيلولة دوف : المراد بتحديد النسل
 .وقوع الحمل

 
 ْػأتٗا ٚتطٛزٖا :

يعيد الباحثوف ميبلد ىذه الدعوة في العالم إلى أواخر القرف الثامن عشر الميبلدي،ويربطونها بالقسيس والعالم االقتصادي البريطاني 
 فقد كاف الشعب البريطاني يتقلب إذ ذاؾ في سعة من العيش وترؼ ورخاء عظيمين، وقد الحظ أف الشعب malthusمالتوس 

في عاـ  ((تزايد السكاف وتأثيره في تقدـ المجتمع في المستقبل)): البريطاني يتكاثر عدده أكثر من المتوقع، فنشر مقااًل بعنواف
ـ، أوضح فيو أف وسائل اإلنتاج وأسباب الرزؽ في األرض محدودة، غير أنو ال يوجد حد يقف عنده تزايد السكاف وتضخم 1798

النسل، فإذا ترؾ األمر بدوف تنسيق، فسيأتي يـو تضيق األرض بسكانها، وتقل فيو وسائل العيش عن تلبية حاجاتهم، وحتى يكوف 
  :اقرتح يتٓفٝر ٖرا ايتٓطٝل ضبًٝني اثٓني نمو عدد السكاف متبلئماً مع نمو وسائل اإلنتاج، وأف ال يزيد األوؿ على الثاني بحاؿ، 

.    أال يتزوج الشباب إال بعد أف تتقدـ بهم السن :أٚهلُا
.  أف يبذؿ األزواج ػ بعد أف تجمعهم الحياة الزوجية ػ قصارى جهدىم، وبمختلف الوسائل، في سبيل اإلقبلؿ من اإلنجاب : ثاُْٝٗا

 فنادى francis palace ىذه تنتشر، حتى ظهر الباحث الفرنسي فرانسيس ببلس malthusوما كادت أفكار مالتوس 
 charlesبدعوتو ودعا إلى ضرورة الحد من تزايد السكاف، وبعد ذلك بقليل ظهر في أمريكا الطبيب المشهور تشارلس نوروتوف 

knorotton فأيد الفكرة ذاتها، موضحاً التدابير الطبية التي اقترحها لتنفيذ الفكرة ، وسرعاف ما لقيت ىذه الدعوة رواجاً في 
األوساط المختلفة من الغرب، ووجد الباحثوف عن اللذة الهاربوف من مغاـر المسؤولية في االستجابة لها ما يحقق بغيتهم ويقرب 

 . ىدفهم
 
 بطالٕ ٖرٙ ايدع٠ٛ  :

: إف الدعوة إلى تحديد النسل قد أثبتت كل النظريات بطبلنها آلثارىا السيئة على النفس اإلنسانية، وعلى االقتصاد، واألخبلؽ 
أثبتت وقائع التاريخ وتجارب األمم أف فقر المناطق المكتظة بالسكاف في أي أمة مرده إلى عدـ استغبلؿ الخيرات والموارد،   : أوالً 
 : إلى كثرة األوالد وتزايد السكاف، ألف اهلل تعالى تكفل بالرزؽ لكل كائن حي، حيث قاؿ في كتابو الكريم ال
 ََوِفي السََّمآِء ِرْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوف   [22:الذاريات]وقاؿ سبحانو وتعالى ، : َوَما ِمن َدآبٍَّة ِفي اأَلْرِض ِإالَّ َعَلى اللَِّو ِرْزقُػَها َويَػْعَلُم 

 .     [6:ىود]  ُمْستَػَقرََّىا َوُمْستَػْوَدَعَها ُكلّّ ِفي ِكَتاٍب مُِّبينٍ 
أنها قصرت الحاجات اإلنسانية على الخيرات الثابتة في األرض، والمنافع الطبيعية الكامنة فيها، بغض النظر عن أي :  ثانياً 

وليس األمر كذلك، فإف مقومات العيش تتمثل في ىذا وفي التفاعل بينها وبين بني اإلنساف، فكثرة . تفاعل بينها وبين اإلنساف 
.  النسل تزيد من تفاعل اإلنساف مع خيرات األرض، فتكثر الموارد ويتسع الرزؽ 

.  أف رقي األمم يحتاج للعباقرة والمبدعين، وىم قلة في كل أمة، فكلما كثر العدد كثرت نسبتهم :  ثالثاً 
 والسبب في ذلك أف مرافق الحياة كثيرة واحتياجات اإلنساف ال تكاد تحصى، فإذا قل عدد السكاف اضطروا جميعاً إلى 

 االنهماؾ في تحقيق تلك االحتياجات، وضاع وقتهم فيها، وإذا كثر العدد وجدت فرصة لئلتقاف واإلبداع، وكثر عدد الذين 
 . يبتكروف ويكتشفوف، فتكثر الموارد
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 أٖدافٗا :
إف الدعوة إلى تحديد النسل في العالم اإلسبلمي يقـو على الترويج لها ودعمها المادي مؤسسات صهيونية وصليبية في محاولة 

لتقليل األعداد، والحد من نسبة المواليد، إلبعاد المسلمين عن أىم مصدر للقوة؛ وىو القوة البشرية حتى تتحقق أىداؼ أعدائهم، 
. فإف أخشى ما يخشونو أف ينتبو المسلموف ويعودوا إلى دينهم، فتؤوؿ إليهم قيادة العالم 

فهي دعوة سياسية ىدفها إضعاؼ المسلمين، وال أدؿ على ذلك من التسهيبلت الكثيرة لتحديد النسل في العالم اإلسبلمي، إذ 
.  توزع وسائل منع الحمل في الصيدليات وغيرىا مجاناً، بينما ىي في الدوؿ األخرى تكلف طالبيها مبلغاً من الماؿ ليس ىيناً 

 َٛقف عًُا٤ ايػسٜع١ َٓٗا :
لقد عرضت ىذه القضية على عدد من الهيئات والمجامع الفقهية في العالم اإلسبلمي، فصدر في حقها ػ باإلجماع من علماء األمة 

المجلس : ػ عدة قرارات، تبين حرمة الدعوة إلى تحديد النسل، والتحذير من مغبتها لما تنطوي عليو من أىداؼ سيئة، ومن ذلك
. التأسيسي لرابطة العالم اإلسبلمي، ومجمع البحوث اإلسبلمية، وىيئة كبار العلماء، ومجلس المجمع الفقهي اإلسبلمي

وذلك لما في ىذا التحديد من اعتداء على الدين، وعلى الحرية الشخصية، وعلى حقوؽ اإلنساف، ففي الوقت الذي يروجوف لهذه 
.  المكيدة نجد العدو الصهيوني يستورد من أقطار الدنيا شذاذ اآلفاؽ لتعمير ببلد العرب المغتصبة

 
 ٌتٓعِٝ ايٓط :

. اختصار إنجاب الذرية، بحيث ال يأتي النسل إال وفق نظاـ مرتب ومنسق بين كل مولود وآخر : والمراد بو
فإذا رغب الزوجاف في التوقف عن اإلنجاب مؤقتاً ألسباب شرعية القصد؛ منها مراعاة حاؿ األسرة وشؤونها، من صحة، أو إلتماـ 
مدة الرضاعة، أو تكوف الزوجة ضعيفة والحمل يزيدىا ضعفاً، أو مرضاً، وىي كثيرة الحمل، فبل بأس بتنظيم فترة حملها، وقد كاف 

 ولم ينهوا عن ذلك، والعزؿ من أسباب امتناع الحمل، ألف اإلسبلـ يبني أحكامو على دفع الصحابة يعزلوف في عهد النبي
الضرر، فإذا كاف الحمل يحدث ضررًا باألـ، أو كاف الجنين نفسو في خطر، فإف الضرورة تقدر بقدرىا، وما سوى ذلك فإف اإلسبلـ 

. ال يبيح المنع أو التنظيم
 
 اإلدٗاض :

. وىو إسقاط الجنين من بطن أمو قبل تمامو
  إجهاض اختياري، وإجهاض ضروري، وإجهاض عفوي  :ٖٚٛ ثالث١ أْٛاع 

. وىذا األخير معفو عنو، ألنو ال خيار للمرأة فيو 
ٚي٘ عد٠  إخراج الحمل من الرحم في غير موعده الطبيعي عمدًا وببل ضرورة بأي وسيلة من الوسائل،:أَا اإلدٗاض االختٝازٟ فٗٛ

  :دٚافع َٓٗا 
 ػ  عدـ الرغبة في كثرة األوالد، وىذه موضة العصر بين األزواج الجدد الذين تأثروا بالدعاية المضادة للنسل، فضبًل عن اتساـ 1

.  الجيل المعاصر بالبحث عن حياة مترفة ببل أعباء 
.    ػ حفظ جماؿ المرأة ، وذلك بعد أف تحولت مكانتها في المجتمع من مربية أجياؿ إلى مجرد متعة2
ػ  دخوؿ المرأة في ميداف العمل؛ فقد كاف لذلك دور كبير في انشغالها عن االىتماـ ببيتها وتهربها من تربية األوالد، مما يجعلها 3

 . تسعى للخبلص من جنينها عندما تدرؾ أنو سيعيقها عن حياتها 
 وفي ىذا النوع يحـر اإلجهاض في جميع أطوار الجنين، فدوافعو السابقة تنبئ عن حرمتو، ألنو عمل شنيع وجريمة نكراء؛ فإف كاف 

 بعد نفخ الروح فيو فهو جناية على حي متكامل الخلق، ولذلك وجبت في إسقاطو الدية كاملة إف نزؿ حياً ثم مات ، أما إف نزؿ ميتاً 
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.  فتجب فيو نصف عشر الدية الحتماؿ أف يكوف قد مات بسبب آخر
:  اإلدٗاض ايطسٚزٟ 

. وىو إخراج الجنين من رحم أمو في غير موعده الطبيعي، إنقاذًا لحياة نفس يهددىا خطر استمرار الحمل
:  ألف األـ يجب إنقاذىا لؤلمور التالية  واألصل في ىذا النوع الجواز، 

.  ػ  أف األـ ىي األصل والجنين متكوف منها، فإنقاذىا أولى 1
، فإنقاذ األـ أولى 2 .   ػ  أف حياة األـ قطعية، وحياة الجنين محتملة، والظني أو االحتمالي ال يعارض القطعي المعلـو
 ػ  أف األـ أقل خطرًا وتعرضاً للهبلؾ من الجنين، في مثل ىذه الظروؼ، مما يجعل إنقاذىا أكثر نجاحاً من إنقاذ جنينها، لذا 3

.  تعطى األولوية في اإلنقاذ
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احملاضس٠ ايسابع١ عػس 
  (عٌُ املسأ٠, ايكٛا١َ, ايٓفك١, ايٓػٛش  ):  املػهالت األضس١ٜ ٚعالدٗا  

 
 بعض ايُػب٘ ٚايسد عًٝٗا :
  إف المرأة في اإلسبلـ لم تمارس ما يمارسو الرجل من األعماؿ والوظائف، وبهذا يصبح نصف:قالوا: عمل المرأة   -5

.  المجتمع عاطبًل عن العمل، وتحل البطالة باألمة
:  ايسد

:  والرد على ىذه الشبهة يكوف بذكر الحقائق اآلتية
 :إف اإلسبلـ ال يمنع عمل المرأة من حيث المبدأ في المجاالت التي تدعو الحاجة إليها، كالتدريس والتطبيب بشروط منها-  أ 

 . االلتزاـ بالحجاب الشرعي، وموافقة الزوج أو ولي األمر، وتجنب االختبلط والخلوة، وأف ال يستغرؽ العمل جهدىا ووقتها
إف دعوى منع المرأة من العمل وتعطيل نصف المجتمع، مغالطة ومكابرة، بل المرأة تعمل في بيتها، تربى أطفالها وتخدـ - ب 

زوجها، وىذه مسؤولية عظيمة، وما قالوه إنما ينطبق على مجتمع ال تحظى فيو المرأة بالرعاية، وال يتحمل مسؤولية اإلنفاؽ 
 . عليها األب أو الزوج أو اإلبن، وال ينطبق على المجتمع المسلم

إف المطالبة بعمل المرأة في األعماؿ التي ال تناسب طبيعتها، كالقضاء والوالية العامة، غير جائز شرعاً وال يجر نفعاً، بل -    ج
، وأما عدـ نفعو، فؤلف فيو شقاء المرأة " لن يفلح قـو ولَّوا أمرىم إمرأة: "الضرر فيو محقق، أما عدـ شرعيتو فلقولو، 

وتعاستها، فقد خرجت من بيتها وتحملت أعمااًل تضاؼ إلى أعمالها،  وفيو فساد تربية األوالد، وتأثرىم صحّياً وعقلياً 
وخلقياً، وظهور الشذوذ بينهم، وفيو مزاحمة الرجاؿ، وتعطيلهم عن العمل، فتعمل النساء، ويتعطل الرجاؿ، وفيو أيضاً تفكك 

. األسرة وكثرة الطبلؽ
كياف المرأة النفسي والجسدي يخالف تكوين الرجل، فالمرأة يعتريها حيض وحمل ونفاس، ورضاع، وما يرافق ذلك من آالـ -   د

وحاالت نفسية، كل ذلك يعيقها عن العمل خارج المنػزؿ، فمن الطبيعي أف يكوف لكل من الرجل والمرأة عمل يناسب 
  [36: آؿ عمراف]   َولَْيَس الذََّكُر َكاألُنْػَثى: طبيعتو، سوى األعماؿ المشتركة، قاؿ تعالى

 
 ٍٚٚأخريًا ْٓعس إىل ْتا٥ر جتسب١ عٌُ املسأ٠ خازز بٝتٗا عٓد بعض ايد: 

إف األسرة انحلت باستخداـ المرأة في األعماؿ العامة، وأظهر االختبار أف المرأة تتمرد على " : "برانزاندرسل"يقوؿ الفيلسوؼ 
وقد أجري استفتاء عاـ في جميع األوساط في  . "تقاليد األخبلؽ المألوفة، وتأبى أف تظل أمينة لرجل واحد إذا تحررت اقتصادياً 

  :وكانت النتيجة كاآلتيالواليات المتحدة لمعرفة رأي النساء العامبلت في العمل، 
- من نساء أمريكا العودة إلى منازلهن، كانت المرأة تتوىم أنها بلغت أمنية العمل، أما اليـو % 65إف المرأة متعبة اآلف، ويفضل 

 "فإنها تود الرجوع إلى عشها، والتفرغ ألحضاف فراخها- وقد أدمت عثرات الطريق قدمها واستنزفت الجهود قواىا 
 
 ايٓفك١ 

تجب للزوجة النفقة على زوجها بمجرد تماـ العقد الصحيح وانتقاؿ الزوجة إلى بيت زوجها وتمكينو من االستمتاع بها، لقوؿ اهلل 
تفيد اإللزاـ، وذلك يقتضي الوجوب، وقوؿ  (على)، فكلمة [233: البقرة ] َوعَلى اْلَمْوُلوِد َلُو ِرْزقُػُهنَّ وَِكْسَوتُػُهنَّ بِاْلَمْعُروِؼ  : تعالى

اتقوا اهلل في النساء فإنكم أخذتموىن بأماف اهلل واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن } :رسوؿ اهلل 
  .بالمعروؼ، وقد انعقد اإلجماع على وجوب اإلنفاؽ على الزوجة ولم يخالف في ذلك أحد 
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 ىي واجبة باالحتباس ال بالفقر، قاؿ اهلل تعالى:ٚايٓفك١ ع٢ً ايصٚد١ :  َِوعَلى اْلَمْوُلوِد َلُو ِرْزقُػُهنَّ وَِكْسَوتُػُهنَّ بِاْلَمْعُروؼ  ] 233: البقرة[ 
ألف الزوجة تفرّْغ أوقاتها، وتحتبس نفسها للقياـ بشؤوف الزوج واألوالد ورعاية البيت   واألسرة، وتهيئة المناخ المناسب لحياة 

  .وكل ىذا مما يقوي الروابط االجتماعية ويحقق التكافل األسري. سعيدة وىانئة 
وىذا الذي تقدـ خبلؼ ما عليو العمل في المجتمعات غير اإلسبلمية، حيث امتنع الزوج من إعالة الزوجة بتأييد من القانوف، وفرض 

عليها المجتمع أف تعمل وتختلط بالناس؛ لتعوؿ نفسها وتبحث عن لقمة العيش ولو كانت في مقتبل العمر، فتهربت من الحمل 
  ...والوالدة، وتمزقت العبلقات األسرية، وكثرت المشكبلت االجتماعية واألخبلقية

  
 ايٓػٛش 

 فيجب على المرأة أف تطيع زوجها طاعة مطلقة في غير معصية اهلل، سواء في منزلها أو في أسلوب حياتها، أو في فراشها، ألف 
وجوب الطاعة من تتمة التعاوف بين الزوجين، فبل تستقيم حياة أي جماعة إال إذا كاف لها رئيس يدير شؤونها ويحافظ على كيانها، 

وال تفلح ىذه الرئاسة إال إذا كاف الرئيس مطاعاً، ألف في عدـ طاعتو مفسدة عظيمة تلحق األسرة، وتجعل حياتها فوضى  
  
 
 
 
 
 
 
 

تم بحمد اهلل 
 بالتوفيق جميعا

Red roes1 
 




