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  من القرآن الكرمي
ارا وقُودهـا النـاس   ياأَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم ن ﴿:قال تعاىل

والْحجارةُ علَيها ملَائكَةٌ غلَاظٌ شداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمـرهم ويفْعلُـونَ مـا    
  ،)٦:التحرمي(يؤمرون﴾

 فَإِنْ طبن لَكُم عن شيٍء منه نفْسـا فَكُلُـوه هنِيئًـا مرِيئًـا﴾     ﴿:قال تعاىل
   )٤:النساء(

﴿ وإِنْ أَردتم استبدالَ زوجٍ مكَانَ زوجٍ وآتيتم إِحداهن قنطَارا فَلَا : تعاىلقال 
  )٢٠:النساء(تأْخذُوا منه شيئًا أَتأْخذُونه بهتانا وإِثْما مبِينا ﴾

 فَـإِنْ  وربـاع  وثُلَاثَ ىمثْن النساِء من لَكُم طَاب ما فَانكحوا﴿ : تعاىلقال 
مفْتلُوا أَلَّا خدعةً تداحفَو ا أَوم لَكَتم كُمانمأَي كى ذَلنولُوا أَلَّا أَدع٣:النساء(﴾ت(  

  من السنة املطهرة
  )رواه البخاري ومسلم( )وإن لزوجك عليك حقا:( قال 
الذي على الناس راع وهو مسئول عن كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فاألمري (: وقال

رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم واملرأة راعية على بيت بعلها وولدها وهي مسئولة 
رواه ( )عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه أال كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

  )أمحد ومسلم وأبو داود
  )رواه البخاري ومسلم )إىل املساجد فأذنوا هلن إذا استأذنكم نساؤكم: (وقال



  ٤

  املقدمة
مثلما أولت النصوص األمهية البالغة حبقوق الزوجة املادية وما يرتبط ا، كما رأينا تفاصيل 
ذلك يف اجلزء السابق، فإا، ورمبا بقدر أكرب، أولت احلقوق املعنوية، فلذلك رأينا أن نتحدث يف 

  .احلقوق هذا اجلزء عن هذا النوع من
  :وقد حاولنا أن حنصر احلقوق املعنوية للزوجة يف احلقوق التالية

ونريد ا حق الزوجة يف حرية التدين واالعتقاد وفق الضوابط الشـرعية، دون  : احلقوق الدينية
  .تدخل من الزوج، ونقصد به كذلك املسؤولية املناطة بالزوج يف توفري ما يلزم لتحقيق هذه احلقوق

حق الزوجة يف صلة رمحها وصلتهم هلـا، وإقامـة العالقـات    ونريد ا : جتماعيةاحلقوق اال
  .من دون أن حتد حريتها يف ذلك إال وفق ما متليه الضوابط الشرعية االجتماعية مع أفراد اتمع
ذمة مالية مستقلة ونريد ا حرية الزوجة يف التصرف يف ماهلا باعتبار أن هلا : احلقوق االقتصادية

ونريد ا كذلك احلدود الشرعية لتصرفات املرأة يف مال زوجها، وحدود تصرف الزوج ، جل كالر
  .يف مال زوجته

 . ونريد به احلقوق املتعلقة بالنواحي العلمية والتربوية: حق الزوجة يف التعليم
وهو مرتبط حبالة تعدد الزوجات، وهو العدل الذي أبيح على أساسه : حق الزوجات يف العدل

دد، وقد حتدثنا فيه بتفصيل كبري على النواحي املقاصدية اليت شرع ألجلها التعـدد، ردا علـى   التع
  .الشبهات املثارة يف هذا اال

  .وحتدثنا ثانيا عن الضوابط الشرعية اليت حتقق املقصد الشرعي من شرعية التعدد
املـرأة النفسـية   هذه أهم احلقوق اليت تناولناها يف هذا اجلزء، أما سائر احلقوق كحقوق 

باملعاشرة احلسنة، أو حق املعاشرة اجلنسية، فقد خصصنا هلا اجلزء التايل هلذ اجلزء، باعتبار أكثرها 
  .مما يشترك فيه الزوجان، فهو حق لكليهما

  



  احلقوق الدينية للزوجة ـ أوال
ونقصد ذا النوع من احلقوق حق الزوجة يف حرية التدين واالعتقـاد وفـق الضـوابط    

شرعية، دون تدخل من الزوج، ونقصد به كذلك املسؤولية املناطة بالرجل يف توفري ما يلـزم  ال
لتحقيق هذه احلقوق الدينية، وقد نص ابن احلاج على هذا احلق، وعاتب على عدم االهتمام به 

هذا القسم أعين طلب النساء حقوقهن يف أمـر   :(مقابل االهتمام الشديد باحلقوق املالية، فقال
وما خلَقْت الْجِن والْـإِنس إِلَّـا    ﴿:يف كتابه العزيز تعاىلن الذي مل خيلقن إال ألجله قال اهللا الدي

قد أمهل اليوم وصار متروكا قد دثر مناره، حىت كأنه  مل يعرف لعدم ) ٥٦:الذاريات(﴾ليعبدونِي
  ١(والزوجة يف الغالب، الكالم فيه من الزوج 

يت يهتم هلا الزوج والزوجة والقضاء يف عصره، وهو نفس احلال يف عصرنا، مث ذكر نوع املطالب ال
ألن مطالبة الزوجة زوجها يف غالب احلال يف هذا الزمان إمنا هو يف النفقة  :(ويف مجيع عصور الضعف

وأما ما كان من أمور الدين فال يهمهم شأنه غالبـا وال  ، والكسوة وفيما كان من األمور الدنيوية ، 
مـن  فظاهر حاهلم كحـال  ، بل ال خيطر لبعضهم ببال كأم مل يدخلوا يف اخلطاب ، ون به يكترث

اصطلحوا على تركه فلو طلبت املرأة حقها يف أمر دينها من زوجها ورفعته إىل احلاكم وطالبته بالتعليم 
احلاكم جربه  أو بواسطة إذنه هلا يف اخلروج إىل ذلك لوجب على، ألن ذلك هلا إما بنفسه ؛ ألمر دينها 

وإمنا سكت احلاكم عما ، إذ أن حقوق الدين آكد وأوىل ، على ذلك كما جيربه على حقوقها الدنيوية 
، أو حمتسبا ، ألن احلاكم ال حيكم إال بعد طلب صاحب احلق حقه وسواء كان احلاكم قاضيا ؛ ذكر 

  ٢)أو غريمها ممن ينفذ أمره
الزوجة إىل مطلبني، خصصنا أحدمها للحقوق  وقد قسمنا الكالم يف هذا املبحث حبسب دين

  .الدينية للزوجة غري املسلمة، وخصصنا الثاين حلقوق الزوجة املسلمة

                                                
 . ١/٢٧٦:املدخل   )١(
 . ١/٢٧٦:املدخل   )٢(



  ٦

  احلقوق الدينية للزوجة غري املسلمة  ـ ١
كنا قد حتدثنا يف موانع الزواج املؤقتة عن حكم الزواج باملخالفة يف الدين، وأنواع األديان 

  :ديثنا يف هذا املطلبيف ذلك، وبناء عليه سيكون ح
  :ـ حكم إلزامها أحكام اإلسالم ١

حرية االعتقاد والتعبد، فلكل ذي ديـن دينـه   لقد نص القرآن الكرمي يف أحكامه القطعية على 
، ومل تـذكر هـذه   ومذهبه، ال يجرب على تركه إىل غريه، وال يضغط عليه ليتحول منه إىل اإلسالم

د يف النصوص ما حييلها أمرا عمليا سواء من الناحية النفسية أو األحكام من باب التوجيه فقط، بل ور
  .من الناحية التشريعية

فاإلكراه ال جيوز مطلقا بأي صفة كانت، بالتأديب أو التقصري يف النفقة وحنوها، فال جيوز له أن 
هـذا   يكره زوجته مثال بالتضييق يف اإلنفاق عليها طمعا يف أن يؤثر ذلك يف إسالمها، وقد نص على

  ) ٢٧٢:البقرة(﴾لَيس علَيك هداهم ولَكن اللَّه يهدي من يشاُء  ﴿:تعاىلالعلماء يف قوله 
فقد وردت هذه اآلية يف سياق ذكر الصدقات وحنوها من أنواع النفقات والصالت، وقد روى 

على فقراء أهل الذمة فلما سعيد بن جبري مرسال يف سبب نزول هذه اآلية أن املسلمني كانوا يتصدقون 
فرتلت هذه اآلية مبيحة  ،)ال تتصدقوا إال على أهل دينكم :( كثر فقراء املسلمني قال رسول اهللا 

كان ناس من : أنه قال  - رضي اهللا عنه  - للصدقة على من ليس من دين اإلسالم، وروى ابن عباس 
دقون عليهم رغبة منهم يف أن يسلموا إذا األنصار هلم قرابات من بين قريظة والنضري، وكانوا ال يتص

إن أمساء ابنة أىب بكر الصديق أرادت أن تصل جدها أبـا  : احتاجوا، فرتلت اآلية بسبب أولئك، وقيل
، فدلت هذه األسباب على عدم استخدام التقصري ١قحافة مث امتنعت من ذلك كونه كافرا فرتلت اآلية

  .الميف النفقة أو الشح ا وسيلة للدعوة لإلس
ومبا أن مثل هذا األمر ال تكفي فيه التشريعات الدينية، بقدر ما تؤسسه القناعة اإلميانية والتوجيه 
التربوي، وردت النصوص القرآنية الكثرية لتخرب أن اإلميان نعمة من اهللا يهبه ملن شاء من عباده، وأن 

  .اإلكراه ال ينتج املؤمنني، بل قد ينتج املنافقني
التصورات العقدية اليت رىب ا القرآن الكرمي هذه الناحية يف نفوس املسلمني،  وسنذكر هنا بعض

ألن منشأ السماحة اإلسالمية ليس جمرد التشريعات القانونية اليت قد جتد طريقها للتفلت، واالحتيال، 
  :وإمنا هي مساحة تنطلق من العقيدة والتربية، قبل التشريع والتقنني، فمن تلك التصورات

                                                
 . ١/٢٩٣:، فتح القدير٣/٣٣٧:القرطيب: انظر أسباب نزول اآلية يف   )١(



  ٧

ولَو  ﴿: تعاىلراه الناس على اإلميان تدخل يف املشيئة اإلهلية اليت شاءت هذا االختالف، قال أن إك •
      نِنيمـؤـوا مكُونـى يتح ـاسالن كْـرِهت تا أَفَأَنيعمج مضِ كُلُّهي الْأَرف نم نلَآم كباَء رش

حريصا على إميان مجيع الناس  نيب كان ال) - رضي اهللا عنه  - ، قال ابن عباس )٩٩:يونس﴾
،فأخربه اهللا تعاىل أنه ال يؤمن إال من سبقت له السعادة يف الذكر األول، وال يضل إال من سبقت 

  ( ١له الشقاوة يف الذكر األول 
أن تبني احلق والضالل والرشد والغي كاف وحده للداللة على اإلميان، فال حاجة لوسيلة أخرى،  •

وكأن هذه اآلية حتث ) ٢٥٦: البقرة(﴾كراه يف الدين، قد تبني الرشد من الغيال إ ﴿: تعاىل قال
  . املؤمن على أن يكون منوذجا للرشد، فذلك وحده كاف للهداية إىل احلق

لَيس  ﴿ تعاىلأن اهلداية  نعمة إهلية يهبها ملن يشاء من عباده، فهو الذي يشرح هلا الصدور، قال  •
نلَكو ماهده كلَياُء  عشي ني مدهي تعاىل، وقال )٢٧٢:النساء(﴾اللَّه : ﴿  ـني مدهلَا ت كإِن

يندتهبِالْم لَمأَع وهاُء وشي ني مدهي اللَّه نلَكو تببا كَانَ  ﴿:تعاىل، وقال )٥٦:الكهف(﴾أَحمو
يو اللَّه إِلَّا بِإِذْن نمؤفْسٍ أَنْ تنلُونَلقعلَا ي ينلَى الَّذع سجلُ الرع١٠٠:يونس(﴾ج(  

أن اهلداية مصلحة شخصية، والضالل مضرة شخصية، ودور املؤمن هو الدعوة للمصلحة والتنفري  •
تدى قُلْ ياأَيها الناس قَد جاَءكُم الْحق من ربكُم فَمن اه﴿:تعاىلمن املضرة، ال اإللزام بذلك، قال 

 : تعاىلوقال )١٠٨:يونس(ٍ﴾فَإِنما يهتدي لنفِْسه ومن ضلَّ فَإِنما يضلُّ علَيها وما أَنا علَيكُم بِوكيل
علَيها وما أَنت  إِنا أَنزلْنا علَيك الْكتاب للناسِ بِالْحق فَمن اهتدى فَلنفِْسه ومن ضلَّ فَإِنما يضلُّ﴿

  )٤١:الزمر(﴾علَيهِم بِوكيلٍ
فَذَكِّر إِنما أَنت  ﴿: تعاىلأن دور املؤمن هو الدعوة ال السيطرة على من يدعوه أو إكراهه، قال  •

  )٢١:عبس( ﴾مذَكِّر لَست علَيهِم بِمسيطرٍ
وقُلْ الْحق  ﴿: تعاىلاإللزام اخلارجي، قال  أن اإلميان والكفر حرية شخصية تتبع مشيئة صاحبها ال •

ـ  س اطَ بِهِما أَحارن نيملظَّالا لندتا أَعإِن كْفُراَء فَلْيش نمو نمؤاَء فَلْيش نفَم كُمبر نإِنْ ما وقُهادر
 )٢٩:الكهف(﴾س الشراب وساَءت مرتفَقًايستغيثُوا يغاثُوا بِماٍء كَالْمهلِ يشوِي الْوجوه بِئْ

  :ـ حكم التدخل يف حرية الزوجة الدينية ٢
  :ميكن تقسيم ما يتعلق باحلرية الدينية للزوجة الكتابية إىل ثالثة أقسام

  :التصرفات الدينية احملضة
                                                

 . ٣/٣٣٧:القرطيب   )١(



  ٨

قوس املختلفة، وهي التصرفات اليت ال عالقة هلا باحلياة العادية، وتشمل الشعائر التعبدية والط
والعقائد وحنوها، فهذا مما ال خالف يف عدم جواز منعها منه، وقد نص الفقهاء يف هذا اال من 

ال مينعها من أن تدخل مرتله الصليب، وليس له منعها من باب التمثيل ال من باب احلصر على أنه 
قال أمحد ، ا يف بيتهصيامها الذي تعتقد وجوبه وإن فوت عليه االستمتاع يف وقته وال من صال

ال بل خترج هـي تشـتري   : يف الرجل تكون له املرأة أو األمة النصرانية يشتري هلا زنارا ؟ قال
  .١ال: جاريته تعمل الزنانري ؟ قال: فقيل له، لنفسها

إلزام اليهودية إذا مثال ليس له وإن كانوا يعتقدون حرمة شيء تدينا، فال يصح إلزامهم به، ف
ه واالستمتاع مبا دون الفرج، وليس له محلها على كسر السبت وحنوه مما هو حاضت مبضاجعت
وقد أقررناهم عليه وليس له محلها على أكل الشحوم واللحوم احملرمة عليهم،   ،واجب يف دينهم

وليس له منعها من اخللوة بابنها وأبيها وأخيها إذا كانوا مأمونني عليها، وليس له منعها من قراءة 
  .ذا مل ترفع صوا بهكتاا إ

يف الفقهاء اختلف أما إن مارست عبادة إسالمية مع كوا كتابية كصوم رمضان مثال، فقد 
  :معه على قولنيها حقه يف منعها من صوم

وله منعها منه كما له منع املسلمة مـن صـوم    ،ألنه ال جيب عليها ،ن له ذلكأ: القول األول
  .التطوع ترفيها هلا
وإذا مل يكن له منعها  ،يس له ذلك ألنه ال حق له يف االستمتاع ا يف ار رمضانل: القول الثاين

  .من الصوم املنسوخ الباطل فأن ال مينعها من صوم رمضان أوىل
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة ال جمرد إجازة صومها معه، بل ترغيبها يف ذلك وحتبيبه إليهـا،  
هل الكتاب دعوم إىل اإلسالم، والدعوة قد تتحقق بـاحلوار  ألن من مقاصد الزواج الكربى بأ

واجلدال باليت هي أحسن واملوعظة وغريها من الوسائل النظرية، وقد تتحقق بالتطبيق واملمارسة، 
فتعلمها صالة املسلمني مثال أو قراءا القرآن الكرمي، أو صيامها، وغري ذلك من املمارسات، قد 

فيدخل اإلميان قلبها بعد أن كست به جوارحها، بل نرى مـن بـاب   حييلها مع الزمن مسلمة، 
املصلحة أن يدخل ا املسجد، أو تذهب للمسجد لتسمع دروس العلم والوعظ، فقد جتد فيها ما 

  .مل يستطع زوجها إقناعها به
                                                

 . ٥/١٩١:، كشاف القناع٩/٢٩١، ٧/٢٢٥:املغين   )١(
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إىل مسجده بل متكينهم مـن  وفد نصارى جنران   النيبولعل أصرح دليل على ذلك إدخال 
دخلوا عليه مسجده بعد   كما روى ابن إسحق أنه ملا قدم وفد  جنران على رسول اهللا  الصالة فيه،

 :( العصر، فحانت صالم فقاموا يصلون يف  مسجده، فأراد الناس منعهم، فقـال رسـول اهللا   
  .١، فاستقبلوا املشرق فصلوا صالم وكانوا ستني راكبا(دعوهم

  :التصرفات املشتبه فيها
اليت هلا عالقة بالدين من ناحية، وقد يكون هلا تأثريها يف عرضه من ناحية وهي التصرفات 

أخرى، أي أن هلا صلة بدينه وصلة حمتملة بعرضه، ومن أمثلتها خروجها للكنيسة وحنوها مـن  
من زوجته غري مسلمة دور العبادة، وقد نص الفقهاء يف هذا على أنه حيق للزوج املسلم أن مينع 

  .، وليس له منعها من التعبدة وحنوهاالذهاب إىل الكنيس
ويف هذا احلكم حيثيات كثرية جتعل له قيمة معتربة، وإن كان البعض قد يأسـف لـذلك،   
ويعتربها متناقضة مع احلرية العقدية، ألن الكثري من الكنائس، وخاصة يف عصرنا تقـام فيهـا   

منه إىل العبادة، بل إن بعضها  احلفالت اليت خيتلط فيها الرجال بالنساء، يف جو أقرب إىل اون
خاصة يف الكنائس الغربية تعلن عن إقامة احلفالت يف مناسبات خمتلفة، وكثريا ما نسمع الفضائح 

  .٢اليت حتصل يف تلك الدور، واليت قد يتوىل كربها رجال الدين أنفسهم
                                                

 . ٢٧:، هداية احليارى٣/٦٢٩:زاد املعاد: انظر   )١(
، ونص اخلرب على »الفاتيكان يعترف باغتصاب راهبات من قبل قساوسة « أوردت وكاالت األنباء خربا حتت عنوان    )٢(
ة، وقالت إن بابا الفاتيكان يوحنا بولص الثاين اعترف بصحة تقارير صحفية حتدثت عن انتهاكات أخالقية يف صفوف الكنيسأن 

قساوسة ورجال دين كبارا أرغموا راهبات على ممارسة اجلنس معهم، وتعرضت بعض الراهبات لالغتصاب وأجربت أخريـات  
  .    على اإلجهاض

وقال الفاتيكان يف بيان له إن القضية حمدودة ومتعلقة مبنطقة جغرافية حمددة، لكنه مل يشر إىل هذه املنطقة اجلغرافية، وكانـت  
بلدا من بينها الواليات املتحدة األمريكية والربازيل والفلبني واهلند وإيرلنـدا   ٢٣ير أكدت أن هذه االنتهاكات موجودة يف التقار

  .وإيطاليا نفسها
وأكد البيان أن الكرسي البابوي يتعامل مع القضية بالتعاون مع األساقفة، واملؤسسات الدينية الكاثولكية األخـرى ملعاجلـة   

  .املوضوع
انت وكالة األنباء التبشريية ميسنا ما أمسته مفاسد املبشرين لكنها يف الوقت نفسه دعت إىل تذكر أن هـؤالء القساوسـة   وأد

أقل ما ميكن قوله عن هـذا  "لكن املتحدث الرمسي باسم املؤمتر األمريكي لألساقفة الكاثوليك قال إن . ورجال الدين يظلون بشرا
  .ه أوضح أنه ال علم له مبثل هذه االنتهاكات يف الواليات املتحدةلكن". التقرير هو أنه مروع ومزعج

وأشـار إىل أن معظـم   . وقال تقرير نقلته صحيفة ال ريببليكا اإليطالية إن بعض الراهبات أجربن على أخذ حبوب منع احلمل
" من اإلصابة بفريوس اإليـدز تعرف الراهبات على أن آمنات "حاالت االعتداء اجلنسي على الراهبات حدثت يف أفريقيا حيث 

  .املنتشر يف القارة السمراء
آذار / مـارس  ١٦وكانت االامات قد ظهرت للمرة األوىل يف التقرير الكاثوليكي القومي األسبوعي يف مدينة كانساس يف 

  .مةمما أدى إىل وصوله ألجهزة اإلعالم العا -وهي وكالة إيطالية دينية صغرية-ونقلته وكالة أنباء أديستا 
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ة يف اخلـروج يف  ونفس احلكم نص عليه الفقهاء يف األعياد، فقد قال أمحد يف حق املرأة النصراني
وهو رأي وجيه خاصة ، ١ال يأذن هلا أن خترج إىل عيد أو تذهب إىل بيعة وله أن مينعها ذلك: أعيادهم

  .يف أعيادهم من هتك لألعراض وعدم مباالة بالفواحش إذا علمنا ما حيدث
  :التصرفات العادية احملضة

ت الدين ال من واجباته أو وهي التصرفات اليت ال عالقة هلا بالدين، أو أن تكون من مباحا
  .حمرماته، ومنها األطعمة واألشربة واللباس، وحنو ذلك

على أن للزوج احلق يف منع زوجته من السكر وإن كانت غري مسلمة، هنا نص الفقهاء وقد 
ألنه حيول بينها وبني حقه يف االستمتاع ا، فإنه يزيل عقلها، وال يأمن أن جتين عليه، أمـا إن  

حملرم الذي ال يسكرها، فليس له منعها منه، لعدم تكليفها بفروع الشريعة، فهـي  أرادت شرب ا
تعتقد إباحته يف دينها، وله إجبارها على غسل فمها منه ومن سائر النجاسات ليـتمكن مـن   
االستمتاع بفيها، وله احلق يف منع املسلمة، ألما يعتقدان حترميه إال إذا تزوج مسـلمة تعتقـد   

، ونرى أا حلم اخلرتير ففيه وجهان ، ونفس احلكم يف٢بيذ فليس له احلق يف منعهاإباحة يسري الن
  .ما دامت عنده، فإنه يكفيها من األشربة واللحوم من احلالل ما يغنيها عن احلرام أو املشتبه فيه

 وله كذلك إلزامها اللباس احملتشم، ألن له حق القوامة عليها من هذه الناحية، وقد اشترط القرآن
الكرمي إلباحة الزواج من أهل الكتاب أن يكن حمصنات عفيفات، والعفاف ال ينقض بالزنا وحدهن، 

أميا امرأة استعطرت  :(يف املرأة خترج من بيتها متعطرة بل إن التربج من الزنا غري املباشر، وقد قال 
                                                                                                                                 
وقد أعدت التقرير الذي حتدث عن حاالت حمددة باألمساء وحاالت تورط أصحاا راهبة وطبيبة تدعى مـاورا أودونوهـو،   

  . ١٩٩٥شباط عام / وقدمت الراهبة تقريرها إىل رئيس جممع الفاتيكان لألوامر الدينية الكاردينال مارتيرت سومالو يف فرباير
فريق عمل من امع لدراسة املشكلة مع أودونوهو واليت كانت تعمل منسـقة اإليـدز يف   وقد أمر الكاردينال آنذاك بإنشاء 

  .وهي منظمة دينية تابعة لطائفة الروم الكاثوليك تتخذ من لندن مقرا هلا) كافود(منظمة 
هاض ممـا أدى  وأشارت أودونوهو إىل أدلة واضحة على ااماا، وقالت إنه يف إحدى احلاالت أجرب قسيس راهبة على اإلج

  .إىل موا، مث قام بنفسه بعمل قداس هلا
وبشأن أفريقيا قال تقريرها إن الراهبات ال يستطعن هناك رفض أوامر القساوسة ذا الشأن، وأكدت أن عددا من القساوسة 

على تناول حبوب ملنع ، وترغم الراهبات "مارسوه مع العاهرات"هناك مارسوا اجلنس مع الراهبات خوفا من إصابتهم باإليدز إذا 
  .حالة محل دفعة واحدة بني راهباا العامالت هناك ٢٠احلمل، لكنها قالت إن مؤسسة دينية اكتشفت وجود 

راهبة من راهبـات الـدير    ٢٩وأشار التقرير إىل أن األسقف احمللي إلحدى املناطق طرد رئيسة دير عندما اشتكت له من أن 
  .جلنس مع القساوسةحباىل بعد أن أرغمن على ممارسة ا

: السـاعة ) توقيـت النشـر  (م، ٢١/٣/٢٠٠١هــ املوافـق   ٢٦/١٢/١٤٢١األربعاء ، أسوشيتد برس -رويترز : املصدر
 . )غرينيتش(٢:٣٨،)مكة املكرمة(٥:٣٨
 . ٩/٢٩١:املغين   )١(
 . يف املسألة قوالن عند الشافعية وروايتان عند احلنابلة   )٢(
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  ( ١فمرت على قوم ليجدوا من رحيها فهي زانية
رية العبادة، ألن زينة املرأة اخلارجية من حق الـزوج، كمـا   ومثل هذا املنع ال عالقة له حب

سنرى يف الفصل القادم، بل إن يف حثها على االحتشام والتعفف وترك املسكر وحنوه دعوة هلا مبا 
يلزمه إياها دينها، وإمنا أجاز اإلسالم زواجها العتقادهم ذلك، فإذا ما احنرف ذلـك االعتقـاد   

ة، فإنه ال جيوز الزواج منهم كما ذكرنا ذلك يف حكم الزواج مـن  وقالوا حبرية ممارسة الفاحش
  .أهل الكتاب يف اجلزء األول

                                                
: ، النسائي٣/٢٤٦: ، البيهقي٢/٣٦٢: ، الدارمي٢/٤٣٠: ، احلاكم١٠/٢٧٠: بن حبان، ا٣/٩١: صحيح ابن خزمية   )١(

 . ٤/٤١٣: ، أمحد٥/٤٣٠
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  احلقوق الدينية للزوجة املسلمة ـ ٢
خيتلف حكم حق الزوجة يف التصرفات الدينية حبسب نوع احلكم الشرعي املـرتبط ـذه   

 : التصرفات، كما يلي
  :ـ األحكام الواجبة ١

 ال جيوز للزوج منع زوجته من أي حكم من األحكام الواجبة، لقولـه  اتفق الفقهاء على أنه
   ): ١)ال طاعة ملخلوق يف معصية اهللا عز وجل  

بل إنه جيب على الزوج إذا كانت الزوجة هي املقصرة أن يلزمها أداء هذه الواجبات، فقد 
، تعاىلة وعبادة اهللا نصت األوامر القرآنية والنبوية على وجوب أمر األهل بأدائها، وخاصة الصال

بـل   ،)١٣٢:طه(﴾وأْمر أَهلَك بِالصلَاة واصطَبِر علَيها  :( قالويقاس عليها فعل الواجبات، 
، )٦:التحـرمي (﴾ياأَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا  ﴿:تعاىلجاء األمر مطلقا يف قوله 

قـال ابـن   فيما يتعلق ذه الناحيـة،   تعاىلج أن يلزم زوجته طاعة اهللا وهو يدل على أن للزو
وما حيتاجان إليه من أمور دينهما، كما  والقراءةويتعني عليه أن يعلم عبده وأمته الصالة :(احلاج

، وسنعرض للمسألة بتفاصـيلها  ٢ )، ألم من رعيتهفرقجيب ذلك عليه يف زوجته وولده إذ ال 
  .القادم إن شاء اهللا، لعالقتها بقوامة الرجلوأدلتها يف الفصل 

ومل نر حكما من األحكام الواجبة وقع اخلالف يف حق الزوج يف املنع منه غري احلج لعالقته حبق 
اختلـف  الزوج يف منع الزوجة من اخلروج من ناحية، ولكونه على التراخي من ناحية أخرى، وقد 

وهي حجـة اإلسـالم   ، أو العمرة الواجبة ، الواجب احلج  ثبوت هذا احلق للزوج يف الفقهاء يف  
  :٣ثالثة أقوالأو املنذور منهما إذا أحرمت به بغري إذنه على ، وعمرته 

إذا بلغت املـرأة قـادرة    :(، قال الشافعي٤وهو قول للشافعيةأن له منعها، : القول األول
منعها منه ما مل ل باحلج ،  بنفسها وماهلا على احلج فأراد وليها منعها من احلج أو أراده زوجها

                                                
، ١/١٣١: ، أمحد٥/٣٥٧: ، مسند البزار٦/٥٤٥: ، مصنف ابن أيب شيبة٩/١٧٧: ، جممع الزوائد٤/٢٠٩: الترمذي   )١(

 . ١٨/١٦٥: املعجم الكبري
 . ١/٢١١: املدخل   )٢(
، فمـا  ٤/٧٦:، فتح البـاري ٤٦٨:، مغين احملتاج٩/٦٣:، روضة الطالبني٦١٩:، املنهج القومي٢/٣٠٥:قائقتبيني احل   )٣(

 . ٣/٩٩:بعدها، املغين
والقول الثاين أنه ال ميلك، ألنه فرض فال ميلك حتليلها منه كالصوم والصالة، وقد نصوا على أن القول املـذكور هـو      )٤(

أن للزوج منعها، ونص : املنصوص يف باب احلج املرأة والعبد   من  املناسك الكبري» تعليقه«األرجح، قال القاضي أبو الطيب يف 
نص الشافعي يف عامة : الشافعي يف باب خروج النساء إىل املساجد ن  اختالف احلديث على أنه ليس له منعها،  وقال البندنيجي
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وإن أهلت ، فإن أهلت باحلج بإذنه مل يكن له منعها ، ألنه فرض بغري وقت إال يف العمر كله ؛ 
وأحب  :(ومع ذلك فقد عقب على أن املستحب لزوجها أن ال مينعها، قال١بغري إذنه ففيها قوالن
ان قد أدى ما عليه وأن له تركه إياها فإن كان واجبا عليه أن ال مينعها ك، لزوجها أن ال مينعها 

  )وإن كان تطوعا أجر عليه إن شاء اهللا تعاىل، أداء الواجب 
وقد نصوا على أنه  ينبغي للمرأة أن ال حترم بغري إذن زوجها، وأنه يستحب له أن حيج ا، 
 فإن أرادت حج إسالم أو تطوع فأذن الزوج وأحرمت به لزمه متكينها من إمتامه بال خـالف، 
سواء كان فرضاً أو نفالً، وكما ال جيوز له حتليلها ال جيوز هلا التحلل، فإن حتللـت مل يصـح   
حتللها، ومل خترج من احلج، كما لو نوى غريها اخلروج من احلج بال إحصار فإنه ال خيرج منـه  

  : بال خالف، ومن األدلة على ذلك
نه ينتقض بصوم الكفارة والنذر يف الذمـة  أن الزعم بأنه ال مينعها لكونه فرضا فال ميلك حتليلها م •

  .والقضاء الذي مل ينتقض، فإن له منعها من كل ذلك يف األصح
أن حق الزوج على الفور واحلج على التراخي، فقدم ما كان على الفور، كما تقدم العدة علـى   •

  .احلج بال خالف
أو غـري املتزوجـات،    أن النهي عن منع النساء من اخلروج للمساجد حممول على أنه ي ترتيه •

كالبنت واألخت وحنومها، وأن املراد ال متنعوهن مساجد اهللا للصلوات، وهذا هو ظاهر سـياق  
  .احلديث

  .أن هناك فرقا بني احلج والصوم والصالة، ألن مدته طويلة خبالفهما •
وهو قول مجهور العلماء، ومنـهم أمحـد   ، وال حتليلها ، ليس لزوجها منعها: القول الثاين

والشافعي يف أصح القولني له، واستدلوا على ذلك مبا ، وأصحاب الرأي ، وإسحاق ، نخعي وال
  : يلي

ال خيلون رجـل   :(خيطب يقول مسعت رسول اهللا : قال  - رضي اهللا عنه  - عن ابن عباس  •
يا رسول اهللا إن امرأيت خرجـت  : فقام رجل فقال، وال تسافر  امرأة إال مع ذي حمرم ، بامرأة 

                                                                                                                                 
أن له منعها، وبه قطع الشيخ أبو حامد واحملاملي وآخرون، قـال  كتبه أن له منعها، واتفقوا على أن الصحيح من  هذين القولني 

 . ٨/٢٣٩: اموع: هذا القول هو الصحيح املشهور، انظر: والرويايت وغريمها» ارد«القاضي أبو الطيب يف كتابه 
أن عليـه    لو تطوعت فأهلت بـاحلج : ومن قال هذا القول لزمه عندي أن يقول «:نص القولني كما ذكر الشافعي   )١(

غري أا إذا تنفلت بصوم مل يكن له منعها ولزمه ، ختليتها من قبل أن من دخل يف احلج ممن قدر عليه مل يكن له اخلروج منه ولزمه 
أن تكون كمن أحصر فتذبح وتقصر وحتل ويكـون ذلـك   : والقول الثاين. عندي يف قوله أن يقول ذلك يف االعتكاف والصالة

 . ٢/١٢٨:، األم»لزوجها 



  ١٤

 ١)انطلق فاحجج مع امرأتك: ين اكتتبت يف غزوة كذا وكذا قالحاجة وإ
فيصري كالصالة إذا أحرمت ا يف أول وقتـها وقضـاء   ، أن احلج الواجب يتعني بالشروع فيه  •

  .رمضان إذا شرعت فيه
فيفضـي إىل  ، فلو ملك منعها يف هذا العام مللكه يف كل عام، أن حق الزوج مستمر على الدوام  •

 .ان اإلسالمإسقاط أحد أرك
 .      أن هلا أن تسارع إىل براءة ذمتها، كما أن هلا أن تصلي أول الوقت وليس له منعها •
مرفوعا يف امرأة هلا زوج وهلا مال وال يأذن هلـا يف    - رضي اهللا عنه  - أن ما ورد عن ابن عمر  •

 . احلديثني، فهو حممول على حج التطوع مجعا بني ٢ليس هلا أن تنطلق إال بإذن زوجها: احلج
إنه يفرض على الزوج أن حيج معها، فإن مل يفعل فهو عاص هللا تعاىل وحتج هي : القول الثالث

  :ذلك دونه، وهو قول الظاهرية، ومن األدلة على
 )انطلق فاحجج مع امرأتـك  :(للرجل السابق، وقوله   - رضي اهللا عنه  - حديث ابن عباس  •

  :ديث منهاذكر ابن حزم وجوها لالستدالل باحل وقد،٣
عن أن تسافر امرأة إال مع ذي حمرم وقع، مث سأله الرجل عـن    أن يه : الوجه األول

بأن ينطلق فيحج معها، ومل  وال مع زوج فأمره ، امرأته اليت خرجت حاجة ال مع ذي حمرم 
  .يأمر بردها وال عاب سفرها إىل احلج دونه ودون ذي حمرم

نطلق فيحج معها بيان صحيح ونص صريح على أا كانت بأن ي أن يف أمره : الوجه الثاين
فصار الفرض على ؛ وأثبته ومل ينكره ، سفرها كما خرجت فيه  ممكنا إدراكها بال شك، فأقر 

فإن حج معها فقد أدى ما عليه من صحبتها، وإن مل يفعل فهو عاص هللا تعاىل وعليهـا  ؛ الزوج 
أو دون ذي حمرم أو معه كما أقرها عليه رسول اهللا  التمادي يف حجها واخلروج إليه دونه أو معه

 ومل ينكره عليها.  

                                                
 . ٥/٢٢٦: ، البيهقي٢/٩٧٨: ، مسلم٥/٢٠٠٥:البخاري   )١(
رواه الدارقطين والطرباين يف الصغري والبيهقي كلهم من طريق العباس بن حممد بن جماشع عن حممد بـن  : قال ابن حجر   )٢(

يـروه عـن إبـراهيم   إال     أيب يعقوب الكرماين عن حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن نافع عن بن عمر قال الطرباين مل 
تبع يف ذلك أبا حـامت نصـا، تلخـيص    : حسان وقال البيهقي تفرد به حسان وأعله عبد احلق جبهل حال حممد قال ابن القطان

رواه الدارقطين والطرباين والبيهقي من رواية ابن عمر ويف إسناده جمهول وهو العباس بن حممـد  : ، وقال ابن امللقن٢/٢٨٩:احلبري
، املعجـم  ٢/٢٢٣:، الـدارقطين ٥/٢٢٣: ، البيهقـي ٣/٢١٥: جممـع الزوائـد  : ، وانظر٢/٤٦:خالصة البدر املنري بن شافع،

 . ١/٣٤٩:الصغري
 . سبق خترجيه   )٣(



  ١٥

إذا استأذنكم نساؤكم إىل املساجد  :( ،وقوله  ١ )وال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا:(   قوله  •
واملسجد احلرام أجل ؛ األزواج وغريهم أن ال مينعوا النساء من املساجد  ، فأمر ٢ )فأذنوا هلن

  . رااملساجد قد
ال يتناىف مع ) ٩٧:آل عمران(﴿ وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت من استطَاع إِلَيه سبِيلًا ﴾:تعاىلقوله  •

وسفرا غري ، النصوص الناهية عن سفر املرأة بغري حمرم، ألن األسفار تنقسم قسمني سفرا واجبا 
آلثار دون بعض، ووجبـت الطاعـة   فلم جيز أخذ بعض ا؛ واحلج من السفر الواجب ؛ واجب 

وال سبيل إىل استعمال مجيعها إال بأن يستثىن األخص منها مـن  ، جلميعها ولزم استعماهلا كلها
فوجب استثناء ما ؛ أو ذي حمرم عاما لكل سفر ، األعم، فكان ي املرأة عن السفر إال مع زوج 

احلج سفر واجب فوجب استثناؤه و، جاء به النص من إجياب بعض األسفار عليها من مجلة النهي
  . من مجلة النهي

وال فرق بني طاعة الزوج يف ، األحاديث الدالة على أن الطاعة يف املعروف، وترك احلج معصية  •
 .ترك احلج وبني طاعته يف ترك الصالة أو يف ترك الزكاة أو يف ترك صيام شهر رمضان

تراخي، فإن حدوا يف ذلك سنة أو سنتني أن القول بأن احلج على التراخي يستدعي معرفة وقت ال •
أو أكثر كانوا متحكمني يف الدين بالباطل وشارعني ما مل يأذن به اهللا تعاىل، وال يقـول أحـد   

 .بطاعتهم يف ترك احلج أبدا مجلة
أن الزعم بأن إجياب احلج على النساء عموم، فيخص حبديث النهي عن السفر إال مع زوج أو ذي  •

وإمنـا  ، األخبار إمنا جاءت بالنهي عن كل سفر مجلة ال عن احلج خاصة ألن تلك ؛ حمرم خطأ 
؛ أو ذي حمـرم  ، ميكن أن يعارضوا ذا مبا لو جاءت يف النهي عن أن حتج املرأة إال مـع زوج  

  .فحينئذ يكون اعتراضا صحيحا وختصيصا ألقل احلكمني من أعمهما
وليس يف ترك ، ال معصية هللا تعاىل فيه  إن علة منعها من حج التطوع أن طاعته فرض عليها فيما •

 .احلج التطوع معصية
 : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة النظر يف السبب الذي جعل الزوج مينع زوجته مـن أداء هـذه   
الفريضة، فإن كان سببا مشروعا، تتحقق فيه مصلحة كال الزوجني، فإن األصلح يف هذه احلالة 

                                                
: ، الدارمي٥/٣٨٧: ، ابن حبان٣/٩٠:، ابن خزمية١/٩١: ، املنتقى البن اجلارود١/٣٠٥: ، البخاري١/٣٢٧:مسلم    )١(

١/٣٣٠ . 
 . ٩/٣٣٣:، أبو يعلى٢/٥٧: ، أمحد٣/١٣٢: ، البيهقي١/٣٢٧: ، مسلم١/٢٩٥: البخاري   )٢(



  ١٦

ج على التراخي، واألوىل للمرأة، وهي تريد أن تؤدي عبادة تتعلق األخذ بالقول األول، ألن احل
  .بالعمر مجيعا أن تؤديها حبالة نفسية طيبة تسمح هلا بنيل مثراا على التمام

وال نرى يف احلالة العادية إذا ما ذهبت املرأة، وهي تشعر بغضب زوجها عليها ملخالفته، أا 
ا باخلشوع فيها كما جيب، وليس يف هذا الرأي خمالفـة  تتمكن من أداء العبادة بنفسية تسمح هل

للحديث الذي استدل به اجلمهور، ألن الرجل ـ كما ورد يف احلديث ـ مل خيرب عن نفسه أنه   
منع زوجته، بل النص يدل على إذنه هلا، وأنه رجل صاحل، بدليل عزمه على اجلهاد، فطلب منه 

 أن يؤجل اجلهاد وحيج مع زوجته.  
ان قصد الزوج من منعها جمرد اإلضرار، أو كان فاسقا ال يهمه أكان احلج واجبا أما إن ك

أم غري واجب، أو كان رجال متجربا ظاملا يعتقد أن له على زوجته السلطة املطلقة، فإن للزوجة 
يف هذه احلالة أن حتج بغري إذنه إال إذا ترتب على ذلك مفسدة ما، فاألوىل تـأخري احلـج درءا   

  .احلج وإن كان واجبا إال أنه حماط بقيد االستطاعة، وهو على التراخيللمفسدة، ف
هذا بالنسبة للمرأة، أما الرجل فال جيوز له أن مينع زوجته من أداء هذه العبادة العظيمة، بل 
جيب عليه إن استطاع أن يرافقها كما قال ابن حزم، وجتب عليه نفقتها إذا ما حجت ولو بغـري  

وعليها أن حتج ، وليس للزوج منع زوجته من احلج الواجب مع ذي حمرم  :(إذنه، قال ابن تيمية
  ١)حىت أن كثريا من العلماء أو أكثرهم يوجبون هلا النفقة عليه مدة احلج، وإن مل يأذن يف ذلك 

ولكن مع ذلك ـ إذا ما كان هناك ظرف خاص ـ فإن له أن مينعها من ذلك على سـبل    
مثال، أن تكون حاجة الزوجة للمال مثال يف أمر ما أهم مـن   التأقيت ال الدوام، ومن الظروف

حاجتها إليه يف احلج، وال ميكن حصر األحوال يف ذلك، فمن اخلطر الكبري أن يقال قول واحد 
  .لكل األحوال

وذا نرى أن لكل قول من األقوال الثالثة يف املسألة وجهه اخلاص املتعلق باملصاحل املعتـربة  
إن أحرمت من  :(ن حزم يف حمل آخر قريبا من هذا، ونص قوله ببعض تصرفشرعا، وقد قال اب

 -كل ذلـك   -فإن كان حج تطوع ، امليقات أو من مكان جيوز اإلحرام منه بغري إذن زوجها 
ملـرض أو   -فله منعها وإحالهلا، وإن كان حج الفرض نظر فإن كان ال غىن به عنها أو عنـه  

فله إحالهلا، وإن كان ال حاجة به إليها مل يكن له منعهـا   -له لضيعته دونه أو دوا أو ضيعة ما

                                                
 . ٥/٣٨١:الفتاوى الكربى   )١(



  ١٧

) ، وقد استدل لذلك بقولـه  ( أصال فإن منعها فهو عاص هللا عز وجل وهي يف حكم احملصر
   ١(املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه 

يعود واخلالصة أن كل الواجبات الشرعية ال جيوز للزوج أن مينع زوجته منها إال لسبب ال 
  .لذلك الواجب، وإمنا يرجع العتبارات أخرى وفق سلم األولويات الشرعي

  :ـ األحكام املستحبة ٢
خالفا ملا ذكر الفقهاء يف األحكام الواجبة، واليت اتفقوا على عدم استحقاق الزواج حـق  

ا أم ال يف منعها منها، بل يلزمه إلزامها ا، اختلفوا يف األحكام املستحبة، هل حيق له التدخل فيه
  :حال تعارضها مع بعض حقوق الزوج، ومن املسائل املختلف فيها

  :خروج املسلمة للمسجد 
وهي من املسائل املهمة، واليت هلا تأثريها االجتماعي الكبري، فإن االعتقاد الغالب عند الناس 

يف اآلن أن املساجد للرجال، وأن صالة النساء يف املساجد حمصـورة يف أوقـات حمـدودة أو    
مناسبات خاصة، وأن األفضل صالن يف بيون، وهذه النظرة لعالقة النساء باملساجد هلا أسسها 

مـن   زوجته اختلف الفقهاء يف حق الزوج يف منعالفقهية، واليت سنرى مدى صحتها هنا، فقد 
  :األقوال التاليةعلى ، ويف األولوية بني صالا يف بيتها أويف املسجد ب إىل املسجداالذه

وهو مذهب الشافعي ورواية عن أمحد، ، أن له منعها من اخلروج إىل املساجد: القول األول
  :وخالصة آراء الشافعية يف املسألة كما ذكرها النووي هي

  .أن مجاعة النساء يف البيوت أفضل من حضورهن املساجد، استدالال بأدلة القول الثاين •
نت شابة أو كبرية تشتهى كره هلا وكره لزوجها إن أرادت املرأة حضور املسجد للصالة، فإن كا •

وهو وجه مجعهم بني أحاديث الباب، ، ووليها متكينها منه، وإن كانت عجوزا ال تشتهى مل يكره
  ( ٢وقد جاءت أحاديث صحيحة تقتضي هذا التفصيل:(قال النووي

تشتهى وأمـن  يستحب للزوج أن يأذن هلا إذا استأذنته إىل املسجد للصالة إذا كانت عجوزا ال  •
هـذا  :(قال النووي، فإن منعها مل حيرم عليه ، املفسدة عليها وعلى غريها لألحاديث املذكورة 

  ٣)امة العلماءعوبه قال : مذهبنا، ونقل عن البيهقي قوله
                                                

، ٢/٩١: ، أمحـد ٦/٢٠١: ، البيهقـي ٢/٢٩١: ، ابن حبان٤/٣٤:، الترمذي٤/١٩٩٦: ، مسلم٢/٨٦٢:البخاري   )١(
 . ١٢/٢٨٧: املعجم الكبري

 . ٤/٩٤:اموع   )٢(
 . ٤/٩٤:اموع   )٣(



  ١٨

  : ١ومن األدلة على ذلك
حق يا رسول اهللا ما : وقالت أتت إىل النيب  ةرأيت امرأ: قال  - رضي اهللا عنه  - عن ابن عمر  •

حقه عليها أال خترج من بيتها إال بإذنه، فإن فعلت لعنها اهللا ومالئكـة  : الزوج على زوجته؟ قال
وإن : يا رسول اهللا وإن كان هلا ظاملا قـال : الرمحة ومالئكة الغضب حىت تبوب أو ترجع، قالت

 . ٢كان هلا ظاملا
الزوج لتوجه األمر إىل الزوج  أن النهي عن منع النساء من املساجد فيه منع خروج املرأة إال بإذن •

  .٣باإلذن، أو أنه ي ترتيه ألن حق الزوج يف مالزمة املسكن واجب فال تتركه للفضيلة
ما أحدث النساء بعده ملنعهن املسجد  لو رأى رسول اهللا  :(عن عائشة، رضي اهللا عنها، قالت •

   ٤(كما منعت نساء بىن إسرائيل 
  .ا ليس بواجبأن حق الزوج واجب فال جيوز تركه مب •

أنه ليس للزوج منع زوجته من الذهاب إىل املساجد، مع كون صـالن يف  : القول الثاين
بيون أفضل، وهو قول أيب حنيفة ومالك، وغريهم، وقد نقل ابن الرب أقوال الفقهـاء الـذين   

  :٥ كرهوا صالا خارج بيتها، وهي كما يلي
جد، فإذا جاء االستسقاء والعيد، فال أرى بأسا أن خترج ال مينع النساء اخلروج إىل املسا: قال مالك •

  .كل امرأة متجالة هذه رواية ابن القاسم عنه
خترج املرأة املتجالة إىل املسجد، وال تكثر التردد وخترج الشابة مرة بعد : وروى عنه أشهب قال •

  .رامرة، وكذلك يف اجلنائز خيتلف يف ذلك أمر العجوز والشابة يف جنائز أهلها وأقا
  .ليس للمرأة خري من بيتها وإن كانت عجوزا،أكره اليوم للنساء اخلروج إىل العيدين: قال الثوري •
  .املرأة عورة وأقرب ما تكون إىل اهللا يف قعر بيتها، فإذا خرجت استشرفها الشيطان: قال عبد اهللا •
ال أن خترج فليـأذن هلـا   أكره اليوم اخلروج للنساء يف العيدين، فإن أبت املرأة إ: قال ابن املبارك •

  .زوجها أن خترج يف أطهارها، وال تتزين، فإن أبت أن خترج كذلك فللزوج أن مينعها من ذلك
                                                

 . ٤/٩٤:، اموع٢/٦٦:، الوسيط٢/٦٦:املهذب   )١(
، وقد رواه البزار، وفيه حسني بن قيس املعروف حبنش وهو ضعيف وقد وثقـه  ٢/٦٦:استدل به الشريازي يف املهذب   )٢(

 . ٤/٣٠٧:حصني بن منري وبقية رجاله ثقات، انظرك جممع الزوائد
يق العيد بأنه إذا أخذ من املفهوم فهو مفهوم لقب، وهو ضعيف وقواه ، ونازعه ابن دق]٤/٩٤:اموع[ ذكره النووي    )٣(

 . ١/٧١:فيض القدير: املناوي بأن منع الرجال نساءهم أمر مقرر معروف، انظر
 . ٢/٤٢٦: ، مسند إسحق بن راهويه٦/٢٣٥: ، أمحد٢/٤٢٠: ، الترمذي١/٣٢٩: ، مسلم١/٢٩٦:البخاري   )٤(
 . ٤/١٨٦:اهب اجلليلمو:، وانظر٢٣/٤٠٢: التمهيد   )٥(



  ١٩

كان النساء يرخص هلن يف اخلروج إىل : ذكر حممد بن احلسن عن أيب يوسف عن أيب حنيفة قال •
وبة يف اجلماعة وأرخص وأكره هلن شهود اجلمعة والصالة املكت: العيد، فأما اليوم فإين أكرهه قال

  .للعجوز الكبرية أن تشهد العشاء والفجر ذلك فال
خروج النساء يف العيدين حسن ومل : روى بشر بن الوليد عن أيب يوسف عن أيب حنيفة أنه قال •

  .يكن يرى خروجهن يف شيء من الصلوات ما خال العيدين
  .ذلك للشابة ال بأس أن خترج العجوز يف الصلوات كلها وأكره: قال أبو يوسف •
  :ومن األدلة اليت استدلوا ا لذلك زيادة على ما ذكر يف الدليل األول •
: ، فقالتعن عبد اهللا بن سويد األنصاري عن عمته امرأة أيب محيد الساعدي أا جاءت النيب   •

مث يا رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  إين أحب الصالة معك فقال قد علمت انك حتبني الصالة 
، وصالتك يف بيتك خري من صالتك يف حجرتك وصالتك يف حجرتك خري من صالتك يف معي

دارك وصالتك يف دارك خري من  صالتك يف مسجد قومك وصالتك يف مسجد قومك خري من 
فأمرت فبين هلا مسجد يف أقصى شيء من بيتها وأظلمه فكانت تصلي فيه (صالتك يف مسجدي

 .١حىت لقيت اهللا عز وجل
صالة املرأة يف بيتها أفضل من صالا يف حجرا :(قال عنه   - رضي اهللا عنه  - ودعن ابن مسع •

      ٣(أفضل من صالا يف بيتها ٢وصالا يف خمدعها
عها من صالة اجلماعة، وأن صالا يف اجلماعة أفضل من صالا إنه ال جيوز له من: القول الثالث

وال لسيد األمة منعهما من حضور الصالة يف ، ويل املرأة وال حيل ل :(منفردة، وهو قول ابن حزم، قال
وال يف ثيـاب  ، إذا عرف أن يردن الصالة وال حيل هلن أن خيرجن متطيبـات  ، مجاعة يف املسجد 

، وميكن حصر أدلة ٤(وصالن يف اجلماعة أفضل من صالن منفردات ، منعها فإن فعلت فلي؛ حسان
  :يف الدليلني التاليني هذا القول كما نص عليها ابن حزم

لعل أصح دليل استدل به املخالفون يف حـق  : اإلجابة على ما أورده املخالفون: الدليل األول
ئشة، رضي اهللا عنها، السابق ذكره، وقـد  الزوج يف منع زوجته من اخلروج إىل املسجد هو قول عا

                                                
 . ٢/٢٣٣:، مسند الروياين٦/٣٧١: ، أمحد٣/٩٥: ، ابن خزمية٥/٥٩٥: ابن حبان   )١(
خمدعها  بضم امليم وتفتح وتكسر مع فتح الدال يف الكل، وهو البيت الصغري الذي يكون داخل البيت الكبري حيفظ فيه    )٢(

 . ٢/١٩٥:انتها، عون املعبوداألمتعة النفيسة، من اخلدع وهو إخفاء الشيء أي يف خز
 . ١/١٥٦:، ابو داود٣/١٣١: ، البيهقي١/٣٢٨:، احلاكم٣/٩٥: ابن خزمية   )٣(
 . ٢/١٧٠:احمللى   )٤(



  ٢٠

  : أجاب عنه ابن حزم بالوجوه التالية
فإذ مل مينعهن فمنعهن بدعة وخطأ وهو ، فلم مينعهن ، أحدثن  مل يدرك ماأنه : الوجه األول

لْعذَاب ضعفَينِ وكَانَ ذَلك يانِساَء النبِي من يأْت منكُن بِفَاحشة مبينة يضاعف لَها ا ﴿: تعاىلكما قال 
 ﴿: تعاىلوكقوله ، عف هلن العذاب فما أتني قط بفاحشة وال ضو) ٣٠:األحزاب(﴾علَى اللَّه يِسريا

كَذَّب نلَكضِ والْأَراِء ومالس نم كَاترب هِملَيا عنحا لَفَتقَواتوا ونى آملَ الْقُرأَنَّ أَه لَوا وا فَوبِم ماهذْنأَخ
لو : تجاج بقول قائلفلم يؤمنوا، فلم يفتح عليهم، وال يصح باالح) ٩٦:األعراف(﴾كَانوا يكِْسبون

  .لكان كذا على إجياب ما مل يكن: كان كذا
مبنعهن مـن   ومع ذلك مل يوح إىل نبيه ، أن اهللا تعاىل قد علم ما حيدث النساء : الوجه الثاين
  .أخرب الناس إذا أحدث النساء فامنعوهن من املساجد: وال أوحى تعاىل إليه،  أجل ما استحدثنه
وال شيء   مما مل حيدثن يف عهد رسول اهللا ، ا ندري ما أحدث النساء هو أننا م: الوجه الثالث

فما منـع  ، ورجم فيه وجلد  فقد كان ذلك على عهد رسول اهللا ، أعظم يف إحداثهن من الزىن 
فما الذي جعل ؛ وحترمي الزىن على الرجال كتحرميه على النساء وال فرق ، ل ذلك قط النساء من أج

  ن املساجد ؟ ومل جيعله سببا إىل منع الرجال من املساجد ؟ الزىن سببا مينعهن م
ومن احملال منع اخلري عمن ، أن اإلحداث إمنا هو لبعض النساء بال شك دون بعض : الوجه الرابع

فيسمع له   إال أن يأيت بذلك نص من اهللا تعاىل على لسان رسوله ، أحدث  مل حيدث من أجل من
لَا تكِْسب كُلُّ نفْسٍ إِلَّـا علَيهـا ولَـا تـزِر وازِرةٌ وِزر أُخـرى      و ﴿:  تعاىلوقد قال ، ويطاع 

  )١٦٤:األنعام(﴾
 أن يكون سببا ملنعهن هو أنه إن كان اإلحداث سببا ملنعهن من املسجد، فاألوىل: الوجه اخلامس

، ل إحداثهن فلم خص هؤالء القوم منعهن من املسجد من أج، ومن كل طريق بال شك ، من السوق 
واملسري يف الفيايف والفلوات ، دون منعهن من سائر الطرق ؟ بل قد أباح هلا أبو حنيفة السفر وحدها 

  .ومل يكره هلا ذلك، مسافة يومني ونصف 
امنعوهن ملا : وال قالت، ئشة رضي اهللا عنها مل تر منعهن من أجل ذلك أن عا:  الوجه السادس

فإذ مل مينعهن فال ، ملنعناهن  لو منعهن : وحنن نقول، ملنعهن  لو عاش بل أخربت أنه ؛ أحدثن 
  .مننعهن

وهي كثرية جدا سواء من األدلة النقلية أو العقلية، نذكر منـها  : األدلة املثبتة: الدليل الثاين
  :هنا ما يلي

 وال؛ مل مينع النساء قط من الصالة معه يف مسجده إىل أن مات  اإلمجاع على أن رسول اهللا  •



  ٢١

يتكلفن الذهاب إىل  اخللفاء الراشدون بعده، ولو كانت صالن يف بيون أفضل ملا تركهن 
ولو كـان  ، بل هو أنصح اخللق ألمته  وذلك خيالف نصحه ، بل مبضرة ، املساجد بال منفعة 

وملا أمرهن باخلروج تفالت، وأقل هذا أن يكون أمر نـدب  ؛ أن ال مينعهن  ذلك ملا افترض 
  .وحض

مسعت رسول اهللا : قال  - رضي اهللا عنهم  - سامل بن عبد اهللا بن عمر أن عبد اهللا بن عمر  عن •
  فأقبل ، واهللا لنمنعهن :فقال له بالل ابنه(ال متنعوا نساءكم املساجد إذا استأذنكم إليها: (يقول

  أخربك عـن رسـول اهللا  : قال، عليه عبد اهللا بن عمر فسبه سبا سيئا ما مسعته سبه مثله قط 
  ١)واهللا لنمنعهن؟: وتقول

  )ال متنعوا النساء من اخلروج بالليل إىل املساجد: (عن ابن عمر قال قال رسول اهللا  •
ليصلي الصبح فينصرف  إن كان رسول اهللا : (عن عائشة أم املؤمنني، رضي اهللا عنها،  قالت •

 ٢ )النساء متلفعات مبروطهن ما يعرفن من الغلس
، صالة املرأة يف بيتها أفضل من صالا يف حجرـا   :(قال عن النيب  عن عبد اهللا بن مسعود •

، يريد بال شك مسجد حملتها :، قال ابن حزم٣(وصالا يف مسجدها أفضل من صالا يف بيتها 
صالا يف بيتها أفضل من صالا يف : مسجد بيتها لكان قائال ألنه لو أراد ؛ ال جيوز غري ذلك 

  .أن يقول احملال  وحاشا له، بيتها 
 - عدم منع السلف للنساء من اخلروج إىل املساجد، ومن اآلثار يف ذلك أن عمر بن اخلطـاب   •

أمر سليمان بن أيب حثمة أن يؤم النساء يف مؤخر املسجد يف شهر رمضان، وعن   - رضي اهللا عنه 
ت تشـهد  وكان، أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل كانت حتت عمر بن اخلطاب : الزهري

واهللا ال : واهللا إنك لتعلمني أين ما أحب هذا ؟ فقالت: الصالة يف املسجد، وكان عمر يقول هلا
قال ابن . وإا لفي املسجد، فلقد طعن عمر يوم طعن ؛ فإين ال أاك : أنتهي حىت تنهاين قال عمر

؛ نه ال أجر هلا فيـه  ما كان أمري املؤمنني ميتنع من يها عن خروجها إىل املسجد لو علم أ: حزم
؛ إين ال أحب ذلـك  : فكيف لو علم أنه حيط من أجرها وحيبط عملها وال حجة هلم يف قوله هلا

؛ ألن ميل النفس ال إمث فيه، وروي أن علي بن أيب طالب كان يأمر الناس بالقيـام يف رمضـان   
                                                

 . ١/٣٢٧:مسلم   )١(
: ، مسـند الشـافعي  ١/٤٥٤:، البيهقي١/٢٨٨:، الترمذي٤/٣٦٥: ، ابن حبان١/٤٤٦: ،مسلم١/٢٩٦: البخاري   )٢(

 . ٦/١٧٨: ، أمحد١/٤٧٨:لنسائي، ا١/١١٥: ، أبو داود١/٢٩
 . ٣/١٣٧:ذكره ابن حزم يف احمللى   )٣(



  ٢٢

   ١(فأمرين فأممت النساء ؟؛ وللنساء إماما ، فيجعل للرجال إماما 
إن خروجهن إىل املسجد واملصلى عمل زائد على الصالة مل خيل ضرورة من أحـد  : قلناأنه لو  •

فيكون ؛ إما أن تكون صالا يف املسجد واملصلى مساوية لصالا يف بيتها : وجهني ال ثالث هلما
أو ، وهم ال يقولون ـذا  ؛ وال ميكن غري ذلك أصال ، وتكلفا وعناء ، سعيها كله لغوا وباطال 

، صالا يف املساجد واملصلى منحطة الفضل عن صالا يف بيتها كما يقول املخـالفون  تكون 
إذ ال حيط من الفضل يف صالة ما عن ؛ وال بد ، فيكون العمل املذكور كله إمثا حاطا من الفضل 

 .وال ميكن غري هذا، وهو حمرم ، تلك الصالة بعينها عمل زائد إال 
  : الترجيح

سألة، واألوفق مبقاصد الشريعة، اجلمع بني هذه األقوال مجيعا، فلكل نرى أن األرجح يف امل
  .قول منها حاله اخلاص، ألن الضرر قد حيدث بالتزام قول واحد منها

فاالقتصار مثال على القولني األولني، ومنع املرأة من الذهاب إىل املسجد باإللزام أو بالقول 
ري كثري من النساء يف أمور الدين نتيجة بعـدهن  بكراهة خروجها، يلزم عنه ما حنن فيه من تقص

عن البيئة الصحيحة اليت تريب وتنشئ املعاين الدينية يف نفس املسلمة، مث إن منعهن من املسـاجد  
فرصة ألرباب املنتديات املختلفة جلذن إليها مع ما تبثه تلك املنتديات من أفكار قـد تكـون   

عن منع النساء من اخلروج  فيها خمالفة صرحية لنهيه  شديدة البعد عن األحكام الشرعية، مث إن
وقد حصل من األحاديـث   :(للمساجد، وقد مجع الشوكاين األحاديث الواردة يف املسألة وقال

املذكورة يف هذا الباب أن اإلذن للنساء من الرجال إىل املساجد إذا مل يكن يف خـروجهن مـا   
  ٢(واجب على الرجال يدعو إىل الفتنة من طيب أو حلي أو أي زينة

واالقتصار على قول ابن حزم، أو تطبيقه تطبيقا سيئا، فتخرج املرأة كل صالة من الصلوات 
اخلمس، قد ينتج عنه تقصري يف البيوت وكثرة اختالط يف الشوارع، وهو ما قد يتسبب يف فنت مل 

 .يقصدها الشرع، ولعل ذلك هو مقصد عائشة، رضي اهللا عنها، من قوهلا السابق
فلذلك كان الوسط هو اجلمع بني هذه األقوال، وهو أن ال متنع املرأة منعا كليـا، وأن ال  
تترك للخروج مىت شاءت تركا كليا، واألوىل يف خروجها للمسجد أن ال يكون للصالة وحدها 

  .ترجيحا ملا ورد يف فضل صالا يف بيتها، وإمنا جتمع معها االستماع لدروس العلم

                                                
 . ٣/١٣٩:احمللى   )١(
 . ٣/١٦٢:نيل األوطار   )٢(



  ٢٣

اء للسنة أن خيصص يوم أو أكثر يف األسـبوع لتـدريس النسـاء يف    ولذلك يستحب إحي
سواء كان من اإلمام، أو من امرأة منـهن،  ، املساجد، فيحضرن لشهود الصالة والستماع العلم

غلبنا عليـك الرجـال   :(قالت النساء للنيب : قال  -رضي اهللا عنه  -فعن أيب سعيد اخلدري 
مـا  :(لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال هلن فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما

: فقالت امـرأة واثنـتني فقـال   ) منكن امرأة تقدم ثالثة من ولدها إال كان هلا حجابا من النار
  ١ )واثنتني

أما التفريق بني املتجالة والشابة وغريها، سدا ألبواب الفنت، فإن الضوابط اليت سـنذكرها  
بينهن يف ذلك، مث إن احلاجة التربوية للمسجد تدعو إىل االهتمام  تسد الفنت دون احلاجة للتفريق

أن تـرىب يف  : بكل منهما، بل بالشابة خصوصا، ألن أرباب الفنت يسرعون إليها، فأيهمـا أوىل 
  . أحضان املسجد، أو أن يتوىل تربيتها من ال يعرفون املساجد

الشابة وغريها وفيه نظر ألا إذا عرت  وفرق كثري من الفقهاء املالكية وغريهم بني:(قال الشوكاين
، مث إن مثل هذه األقوال ( ٢مما ذكر وكانت متسترة حصل األمن عليها وال سيما إذا كان ذلك بالليل

نشأ عنها ما هو أخطر من الفنت اليت أرادوا سدها، فقد ساد االعتقاد اآلن بأن الدين خاص بالشيوخ 
  . رية ال ينبغي أن تدفن نفسها يف أي مظهر من املظاهروالعجائز، وأن املرأة ما دامت شابة صغ
  :ضوابط خروج املرأة للمسجد

اتفق الفقهاء على أن خروج املرأة للمسجد ينبغي أن يكون مضبوطا بالضوابط الشرعية اليت تسد 
   :باب الفتنة،ومن هذه الضوابط

 ٣ )رجن تفالتوليخ(وهذا الشرط مذكور يف احلديث، ففي بعض الروايات : اجتناب الطيب
إذا شهدت إحداكن العشاء (ويف بعضها  ٤ )إذا شهدت إحداكن املسجد فال متس طيبا(ويف بعضها 

فيه من حتريك داعية ويلحق بالطيب ما يف معناه، ألن الطيب إمنا منع منه ملا  ٥ )فال تطيب تلك الليلة
  .٦ب هذا املعىن التحق بهالرجال وشهوم، ورمبا يكون سببا لتحريك شهوة املرأة أيضا، فما أوج

ولبس احللي الذي يظهر أثره يف الزينة، وقد محل بعضهم قول عائشـة  : اجتناب املالبس املثرية
                                                

 . ١/٥٠:البخاري   )١(
 . ٣/١٦١:نيل األوطار   )٢(
 . سبق خترجيها   )٣(
 . ٣/٩١:، ابن خزمية٨/١٥٥:، النسائي١/٣٢٨:مسلم   )٤(
 . ١/٣٢٨:مسلم   )٥(
 . ١/١٩٧:كام األحكامإح   )٦(



  ٢٤

  .تعين إحداث حسن املالبس والطيب والزينة، رضي اهللا عنها على هذا 
  - رضي اهللا عنه  - وهلذا يستحب أن يكون هلن بان اخلاص فعن ابن عمر : عدم مزامحة الرجال

، قـال  ١لو تركنا هذا الباب للنساء ؟ فلم يدخل منه ابن عمر حىت مـات : (قال رسول اهللا : قال
فيه دليل أن النساء ال خيتلطن يف املساجد مع الرجال، بل يعتـزلن يف جانـب   : صاحب عون املعبود

خل من الباب ني هناك باالقتداء مع إمام، فكان عبد اهللا بن عمر أشد اتباعا للسنة فلم يداملسجد ويصل
  . ٢الذي جعل للنساء  حىت مات

فإن خشيت على نفسها، فإنه ال جيوز خروجها، وجيب منعها، ولذلك نـرى  : توفر األمن
  .يف كثري من اتمعات املسلمة اآلن وجوب منعهن من صالة الصبح خصوصا لعدم األمن

رها العلماء مأخوذة ال متنع من املسجد لكن بشروط ذك :(وقد مجع النووي هذه الشروط بقوله
من األحاديث وهي أن ال تكون متطيبة وال متزينة ذات خالخل يسمع صوا وال ثيابا فـاخرة وال  

  ( ٣دة وحنوهاخمتلطة بالرجال وال شابة وحنوها ممن يفتنت ا وأن ال يكون بالطريق ما خياف به مفس
  :ولذلك صورتان ويستحب يف حال عدم توفر الضوابط صالة النساء مجاعة يف البيوت،

  :صالة الرجل بأهل بيته
وسنرى النصوص الدالة على هذا ودورها يف إشاعة املودة يف البيت املسلم بـني الـزوج   

  .وزوجه يف الفصل اخلاص بالعشرة الزوجية
  :صالة النساء فيما بينهن

ات ، فعند الشافعية واحلنابلة يسن هلن اجلماعة منفـرد ٤وقد اختلف الفقهاء فيها على أقوال
كل صالة استحب للرجال اجلماعة فيها :سواء أمهن رجل أم امرأة، قال أبو حامد، عن الرجال 

وحكاه ابن املنذر عن عائشة وأم سـلمة  ، استحب اجلماعة فيها للنساء فريضة كانت أو  نافلة 
وعطاء والثوري واألوزاعي وأمحد وإسحاق وأيب ثور، وقال سليمان بن يسار واحلسن البصري 

                                                
 . ١/١٢٦: أبو داود   )١(
 . ٢/٩٢:عون املعبود   )٢(
 . ١/٢٠٠:الفتاوى الفقهية الكربى: ، وانظر٤/١٦١:شرح النووي على مسلم   )٣(
وقد ذهب أبو ثور والطربي إىل جواز إمامتها على اإلطالق للرجال والنساء، وقد رد على ذلك ابن رشد مبينـا علـة      )٤(

وإمنا اتفق اجلمهور على منعها أن تؤم الرجال، ألنه لو كان  جائزا لنقل ذلك عن الصدر األول، وألنه أيضا ملا  «: بقولهاجلمهور 
أخـروهن حيـث أخـرهن اهللا    «:كانت سنتهن يف الصالة التأخري عن الرجال علم أنه ليس جيوز هلن التقدم عليهم، لقولـه  

متساويات يف املرتبة يف الصالة مع أنه أيضا نقل ذلك عن بعـض الصـدر األول،   ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء إذ كن »
 . ١/١٠٥:بداية اتهد: انظر



  ٢٥

وال نفل، ألن من شروط اإلمام أن يكون ذكرا فال تصح ، ال تؤم املرأة أحدا يف فرض : ومالك
وقـال الشـعيب   ، يكره وجيـزيهن : وقال أصحاب الرأي،وال لنساء مثلها، إمامة املرأة لرجال 

  .١تؤمهن يف النفل دون الفرض: والنخعي وقتادة
ة للبيت املسلم تقتضي األخذ وليس هذا موضع مناقشة هذه املسألة، ولكن املصلحة الشرعي

بقول الشافعية واحلنابلة، ومن أهم املصاحل احملافظة على الصلوات، وإشاعة األلفة يف البيت، وهي 
من املقاصد الشرعية الكربى، مث إن النصوص الصحيحة وغريها تدل على صحة هذا القول، فعن 

وجعل هلا مؤذنا كان ، يف بيتها  كان يزورها أم ورقة بنت عبد اهللا بن احلارث أن رسول اهللا 
أمتنا عائشة فقامت بينـهن يف   :(، وعن ريطة احلنفية قالت٢وأمرها أن تؤم أهل دارها، يؤذن هلا

مث إن  ،( ٤أمتنا أم سلمة يف صالة العصر فقامت بيننـا   :(وعن حجرية قالت( ٣الصالة املكتوبة 
  .ص ذكرا دون أنثى، تدل على ذلكالنصوص العامة الدالة على فضل صالة اجلماعة، وهي ال خت

وهلذا اعترب ابن القيم هذا من رد السنة الصحيحة احملكمة يف استحباب صالة النساء مجاعـة ال  
لن يفلح ) السنن باملتشابه من قوله فردت هذه  :(منفردات بأخبار ال عالقة هلا ذا، قال ابن القيم

وأما الرواية والشـهادة  ، ية واإلمامة العظمى والقضاء هذا إمنا ورد يف الوالو ٥) قوم ولوا أمرهم امرأة
والفتيا واإلمامة فال تدخل يف هذا، ومن العجب أن من خالف هذه السنة جوز للمرأة أن تكون قاضية 

  ٦(هي حاكمة عليهم ومل يفلح أخواا من النساء إذا أمتهن ؟ فكيف أفلحوا و، تلي أمور املسلمني 
  :احلج تطوعا
وقد نقل ، على أن للزوج منع زوجته من اخلروج إىل حج التطوع واإلحرام به  اتفق الفقهاء

على أن ، أمجع كل من حنفظ قوله من أهل العلم : ابن املنذر اإلمجاع على ذلك، قال ابن املنذر
ومن األدلة على ذلك أنه تطوع يفوت حـق  ،  ٧للرجل منع زوجته من اخلروج إىل حج التطوع

  .كاالعتكاف، منعها منه فكان لزوجها ، زوجها 

                                                
 . ٤/٩٤:اموع: انظر   )١(
 . ١/١٦١:أبو داود   )٢(
، ٢/٣١:نصـب الرايـة  : انظـر ، سـنده صـحيح  :رواه الدارقطين والبيهقي يف سننهما، قال النووي: قال الزيلعي   )٣(

 . ١/٤٠٤:الدارقطين
 . ١/٤٠٥:، الدارقطين٢/٤٢:، تلخيص احلبري٢/٣١:رواه الدارقطين يف سننه قال النووي سنده صحيح، نصب الراية   )٤(
 . ٣/٤٦٥: ، النسائي٣/٩٠:، البيهقي٤/٥٢٧:، الترمذي٣/١٢٨: ، احلاكم٤/١٦١٠:البخاري   )٥(
 . ٢/٢٧١:إعالم املوقعني   )٦(
 . ٣/٢٨٣:املغين   )٧(
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مل ، أو أذن هلا ، فإن تلبست باإلحرام، أما إن أذن هلا فيه، فله الرجوع ما مل تتلبس بإحرامه 
فإن رجع . فصار كالواجب األصلي، ألنه يلزم بالشروع ؛ وال حتليلها منه ، يكن له الرجوع فيه 

  .فهو كمن مل يأذن، مث أحرمت به ، قبل إحرامها 
  :قولنيعلى بدون إذنه إن أحرمت بتطوع  زوجته يف منعالزوج حق فقهاء يف وقد اختلف ال

   :وهو قول اجلمهور، ومن األدلة على ذلك، أن له حتليلها ومنعها منه : األول القول
كاملدينة حترم ، فملك حتليلها منه ، أحرمت به بغري إذنه ، أنه تطوع يفوت حق غريها منها 

  .عه إيفاء دينه احلال عليهابغري إذن غرميها على وجه مين
لشحه ، ألن حقه أضيق ؛ فحق اآلدمي أوىل ،   أن العدة متنع املضي يف اإلحرام حلق اهللا 

  .وغناه  وكرم اهللا ، وحاجته 
يف امرأة حتلف بالصوم أو ، هو قول القاضي، وحكي عن أمحد وليس له حتليلها، : الثاين القول

واستدلوا على قد ابتليت وابتلي زوجها، ، ما تصنع ، ري إذن زوجها هلا أن تصوم بغ: وهلا زوج، باحلج 
  .كاحلج املنذور، فال ميلك الزوج حتليلها ، أن احلج يلزم بالشروع فيه بذلك 

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة النظر إىل السبب الداعي للتحليل، فإن كان سببا شرعيا كافيـا،  

ن فورة غضب ملخالفته، فاألرجح عدم حقه يف املنع، ألن إباحـة  فله منعها وحتليلها، أما إن كا
مثل هذا التصرف للزوج مع التكاليف واملشقة احلاصلة للزوجة بعد اإلحرام، تؤثر تأثريا كبريا يف 
العشرة الزوجية، فكيف ترجع املرأة لزوجها بعد أن أنفقت ماهلا، وقد يكون ماال كثريا ألجـل  

  .سواد عيون غضب زوجها
الزوجة، فال حيل هلا أن تتصرف مثل هذا التصرف دون إذن زوجها إال إن كان غائبـا   أما

  .غيبة ال ميكن تبليغه، أو كان هناك مانع شرعي مينعها من إبالغه
  :صوم التطوع 

إال بإذن زوجها، وللزوج أن يفطرها  ١اتفق الفقهاء على  أنه ليس للزوجة أن تصوم تطوعا
أمـا إن  ، ألن له حق االستمتاع ا وال ميكنه ذلك يف حال الصوم إذا صامت بغري إذنه، وذلك 

                                                
حق بصيام التطوع كل ما أوجبته على نفسها من نذر أو كفارة ميني أو فدية أو جزاء صيد يف اإلحرام أو يف احلرم ويل   )١(

صيام قضاء رمضـان والكفـارات   : ، وقال ابن حزم٢/٤٥٤:مواهب اجلليل: فحكمه حكم التطوع خبالف قضاء رمضان، انظر
  ن اهللا تعاىل افترض كل ذلك كما افترض رمضان، وإمنا جعل النيب وكل نذر تقدم هلا قبل نكاحها إياه مضموم إىل رمضان، أل
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قال ،  ١كان صيامها ال يضره بأن كان صائما أو مريضا ال يقدر على اجلماع فليس له أن مينعها
، ذلك خيتلف من الرجال من حيتاج إىل أهلـه :(مالك يف املرأة تصوم من غري أن تستأذن زوجها 

ومنهن من تعلم أنه ال حاجة ، ال أحب هلا أن تصوم إال أن تستأذنه وتعلم املرأة أن ذلك شأنه ف
  :، ومن األدلة على ذلك٢ )له فيها فال بأس بأن تصوم

  ٣ )ال تصوم املرأة وبعلها شاهد إال بإذنه:( قوله  •
يا رسول اهللا : وحنن عنده فقالت  أن امرأة جاءت إىل النيب   - رضي اهللا عنه  - عن أيب سعيد  •

فوان بن املعطل يضربين إذا صليت، ويفطرين إذا صمت، وال يصلي صالة الفجـر  إن زوجي ص
أما قوهلا يضربين  ،يا رسول اهللا: حىت تطلع الشمس، قال وصفوان عنده ،فسأله عما قالت، فقال

لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، وأما : إذا صليت فإا تقرأ بسورتني وقد يتها، فقال 
ا تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فال أصرب، فقال رسول اهللا قوهلا يفطرين، فإ : يومئذ ال تصوم

وأما قوهلا إين ال أصلي حىت تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد : امرأة إال بإذن زوجها، قال صفوان
  ٤(فإذا استيقظت فصل : عرف لنا ذاك ال نكاد نستيقظ حىت تطلع الشمس، فقال 

وما أنفقت  ،م وزوجها شاهد إال بإذنه وال تأذن يف بيته إال بإذنهال حيل للمرأة أن تصو:( قال  •
  ٥ )من نفقة عن غري أمره فإنه يؤدى إليه شطره

  :صوم الواجب غري املعني
للزوج أن مينع زوجته صوم رمضان، ومثله ما لو  اتفق الفقهاء كما ذكرنا سابقا على أنه ال جيوز

بق من شعبان إال قدر القضاء فهو كأداء رمضان، ونصوا فات األداء بعذر وضاق وقت القضاء بأن مل ي
، ألا معذورة ؛ فال قضاء وال فدية ، على أا لو نذرت املرأة صوم الدهر فللزوج منعها فإن منعها 

وإن أذن هلا أو مات لزمها الصوم، فإن أفطرت بال عذر أمثت ولزمتها الفدية، واختلفوا يف منعها من 
  :٦الوقت واسعا عل قولنيتعجيل القضاء إن كان 

                                                                                                                                 
:  اإلذن واالستئذان فيما فيه اخليار وأما ما ال خيار فيه وال إذن ألحد فيه وال يف تركه وال يف تغيريه فال مدخل لالستئذان فيه، قال

 . ٧/٣٠:إذن البعل فيه، احمللىهذا معلوم باحلس وهو الذي يقتضي ختصيصه 
وإن كان ، ولو صامت بغري إذن زوجها صح باتفاق أصحابنا «: محل بعض الشافعية النهي على الكراهة، قال النووي   )١(

 . ٦/٤٤٥: اموع»فهو كالصالة يف دار مغصوبة ، ألن حترميه ملعىن آخر ال ملعىن يعود إىل نفس الصوم ؛ الصوم حراما 
 . ١/٢٧٩: املدونة   )٢(
 . ٢/٣٣٠:، أبو داود٤/١٩٢:البيهقي/ ٨/٣٣٩:، ابن حبان٥/١٩٩٣:البخاري   )٣(
 . ٢/٣٩٨: ، أبو يعلى٣/٨٠: ، أمحد٢/٣٣٠: ، ابو داود٤/٣٠٣: ، البيهقي١/٦٠٢: ، احلاكم٤/٣٥٤: ابن حبان   )٤(
 . ٢/١٧٥: ، النسائي٥/١٩٩٤:البخاري   )٥(
 . ٩/٦٢: روضة الطالبني   )٦(
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إن له منعها من املبادرة إليه كصوم التطوع، وهو قول اجلمهور،ويف جواز إلزامها : القول األول
حلج، ويف سقوط النفقة وجهـان  اإلفطار إذا شرعت فيه وجهان خمرجان من القولني يف التحليل من ا
اع ليال، ومن األدلة على ذلـك أن  أحدها تسقط كاحلج والثاين ال لقصر الزمان وقدرته على االستمت

وهلذا ليس للزوج منع زوجته من أداء صوم رمضان ومـن  ؛ فقدم املضيق ، احلقني هللا تعاىل وآلدمي 
  .١خبالف ما إذا اتسع الوقت، إذا ضاق الوقت ، قضائه 

  .ليس له منعها منه، ألنه ليس تطوعا: القول الثاين
  : الترجيح

لقول الثاين إال إذا كانت له حاجة تدعوه إىل عـدم اإلذن هلـا   نرى أن األرجح يف املسألة هو ا
الظاهر عندي أنه : (ما جرب الزوج لزوجته على تأخري القضاء إىل شعبانبالتعجيل، وقد قال ابن شد في

ألن هلا حقا يف إبراء ذمتها من الفرض الذي لزمها وأما التنفل فإن له منعها ؛ ليس له ذلك إال باختيارها 
  ٢ )ليهاحلاجته إ
  

                                                
 . ١/٣٤٣:القواعد البن رجب   )١(
 . ٢/٧٢: املنتقى: نقال عن   )٢(



  احلقوق االجتماعية للزوجةا ـ ثاني
نقصد باحلقوق االجتماعية يف هذا املبحث حق الزوجة يف صلة رمحها وصلتهم هلـا، وإقامـة   

وقد ورد يف النصوص الشرعية احلث على إقامة مثـل هـذه   العالقات االجتماعية مع أفراد اتمع، 
يا نساء املسلمات ال حتقـرن  :(ع اجلارات قوله العالقات، فقد ورد يف احلديث عن إقامة العالقة م

يا نساء املؤمنات ال حتقرن إحداكن أن  :(يف رواية أخرى وقوله ٢(شاة  ١جارة جلارا ولو فرسن
  )دي جلارا ولو كراع شاة حمرقا

أن حتتقر املسلمة أن دى إىل جارا شيئا، ولو أا دي هلا ما ال  ومعىن احلديثني يه 
تفع به يف الغالب، وحيتمل أن يكون من باب النهي عن الشيء أمر بضده، وهو كنايـة عـن   ين

لتوادد اجلارة جارا دية ولو حقرت، فيتساوى يف ذلك الغـين  : التحابب والتوادد، فكأنه قال
وخص النهي بالنساء ألن موارد املودة والبغضاء، وألن أسرع انفعاال  :(والفقري، قال ابن حجر

  ٣) كل منهمايف
واحلديث كما قال الشراح حيتمل أن يكون النهي للمعطية وحيتمل أن يكون للمهدي إليها، 
بل وحيتمل أن يكون لكليهما، فتنهى املعطية عن عدم اإلهداء على سبيل التواد، وتنهى املعطـى  

  .إليها عن القبول من باب التكرب واستصغار العطية
  .فضل إقامة مثل هذه العالقة، ولو بإهداء أشياء رمزية واخلالصة أن احلديثني يدالن على

أميـا   :(وقد ورد ما يرغب يف صلة الزوج أهل زوجته على سبيل التودد، فقد قال قوله 
امرأة نكحت على صداق أو حياء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو هلا، فما كان بعـد عصـمة   

فيه دليل على  :(،قال الشوكاين٤(أو أخته  النكاح فهو ملن أعطيه، وأحق ما أكرم به الرجل ابنته
مشروعية صلة أقارب الزوجة وإكرامهم واإلحسان إليهم، وأن ذلك حالل هلم، وليس من قبيل 

        ٥)الرسوم احملرمة إال أن ميتنعوا من التزويج إال به
ودلت األحاديث كذلك على أن للزوج أن يرعى أهل مودة زوجته، ولو كانـت ميتـة،   

  جاءت عجوز إىل النيب  : لو كانت حية، فقد روت عائشة ،رضي اهللا عنها، قالت فكيف مبا
بل أنت حسـانة  : أنا جثامة املزنية فقال: من أنت؟ قالت: وهو عندي فقال هلا رسول اهللا  

                                                
 . .حافر الشاة   )١(
 . ٢/٢٦٤: ، أمحد٤/١٧٧:، البيهقي٢/٧١٤: ، مسلم٢/٩٠٧: البخاري   )٢(
 . ١٠/٤٤٥: فتح الباري   )٣(
: ، قـال الشـوكاين  ٢/١٨٢: ، أمحـد ١/٦٢٨: ، ابن ماجة٣/٣٢٢: ، النسائي٢/٢٤١: ، أبو داود٧/٢٤٨:البيهقي   )٤(

اود وأشار املنذري إىل أنه من رواية عمرو بن شعيب وفيه مقال معروف قد تقدم بيانه يف أوائـل هـذا   احلديث سكت عنه أبو د
 . ٦/٣٢٠: الشرح ومن دون عمرو بن شعيب ثقات، نيل األوطار

 . ٦/٣٢٠:نيل األوطار   )٥(



  ٣٠

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

وتعظيم ملن كانـت   ، ففي هذا احلديث احترام منه ١ )خدجية،  وإن حسن العهد من اإلميان
  .، وهو دليل على أن من حسن العشرة بالزوجة احترام عالقااتزور زوجته 

املسائل نتيجة تعارض احلقوق الشـرعية، وميكـن   ومع ذلك فقد اختلف الفقهاء يف بعض 
  :تلخيص ما قاله الفقهاء يف هذا احلق يف املسائل التالية

  حق والديها يف الطاعة 
اتفق الفقهاء على وجوب طاعة الزوجة والديها يف املعروف، وذلك ال خيتلف عن حاهلا قبل 

مثل احملافظة على الصلوات ، ه طاعة هللا إذا أمرها أبواها أو أحدمها مبا في :(الزواج، قال ابن تيمية
وإضاعته وحنو ذلك مما أمرهـا اهللا  ، ووها عن تبذير ماهلا ، وأداء األمانة ، وصدق احلديث ، 

، ولو كان األمر من غري أبويها ، فعليها أن تطيعهما يف ذلك ، ورسوله أو اها اهللا ورسوله عنه 
   ٢)فكيف إذا كان من أبويها ؟

اتفق الفقهاء على  أن يف غري املعروف، أو تعارض أمر الزوج بأمر والديها، فقد  أما إذا كان
قـال ابـن   ، وطاعة زوجها عليها أوجب، املرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك ا من أبويها 

فليس هلا أن خترج من مرتله إال بإذنه سواء أمرها ، فاملرأة عند زوجها تشبه الرقيق واألسري :(تيمية
مـع  ، وإذا أراد الرجل أن ينتقل ا إىل مكان آخـر  . و أمها أو غري أبويها باتفاق األئمةأبوها أ

واها أبوها عن طاعته يف ذلك فعليها أن تطيـع  ، وحفظ حدود اهللا فيها ، قيامه مبا جيب عليه 
، ليس هلما أن ينهياها عن طاعة مثل هذا الزوج ، فإن األبوين مها ظاملان ، زوجها دون أبويها 

مثـل أن  ، وليس هلا أن تطيع أمها فيما تأمرها به من االختالع منه أو مضاجرته حىت يطلقهـا  
فال حيل هلا أن تطيع واحدا من أبويها يف ، تطالبه من النفقة والكسوة والصداق مبا تطلبه ليطلقها 

  ٣ )طالقه إذا كان متقيا هللا فيها
  :وقد استدل الفقهاء على ذلك مبا يلي

، قال ابـن  )٣٤:النساء( ﴿ فَالصالحات قَانِتات حافظَات للْغيبِ بِما حفظَ اللَّه  :﴾ قال اهللا  •
                                                

لـيس لـه علـة،    هذا حديث صحيح على شرط الشيخني على االحتجاج برواته يف أحاديث كـثرية و : قال احلاكم   )١(
 . ٦/٥١٧:، شعب اإلميان٢٣/١٤:، املعجم الكبري١/١٣٤: ، أمحد١/٦٢:احلاكم
 . ٣/١٤٧: الفتاوى الكربى   )٢(
 . ٣/١٤٧: الفتاوى الكربى   )٣(



  ٣١

  .  ١يعين مطيعات ألزواجهن: وغريه  - رضي اهللا عنه  - عباس 
وأطاعت بعلها دخلت ، وحصنت فرجها ، وصامت شهرها ، إذا صلت املرأة مخسها : (قال  •

  .٢ )من أي أبواب اجلنة شاءت
  ٣ )أميا امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت اجلنة:( قال  •
 ٤ )استوصوا بالنساء خريا فإمنا هن عندكم عوان:( قال  •

  حق الوالدين يف اإلحسان
 اإلحسان والصلة ال خيتلف عن حقهما قبل الزواج مـع  نص الفقهاء على أن حق الوالدين يف

وجة، وأبلغ من بالغ من الفقهاء يف مراعاة هذا احلق مراعاة التغريات والظروف اجلديدة اليت تعيشها الز
إن  :(ابن حزم، فقد ذهب خالفا للجمهور إىل أن حق والديها مقدم على حق زوجها، قال ابن حزم

مل جيز لالبن وال لالبنة  - الناكح أو غري الناكح  - إىل خدمة االبن أو االبنة واألم حمتاجني ، كان األب 
فإن مل يكن باألب  - وحقهما أوجب من حق الزوج والزوجة ، وين أصال وال تضييع األب، الرحيل 

وسنذكر هنا بعض  ٥ )واألم ضرورة إىل ذلك فللزوج إرحال امرأته حيث شاء مما ال ضرر عليهما فيه
  :إليه من أدلة، وما رد به على آراء املخالفنيما استند 

  :األدلة املثبتة
، فقد قرن تعاىل الشكر هلما )١٤:لقمان(لوالديك إِلَي الْمصري﴾﴿ أَنْ اشكُر لي و: تعاىلقول اهللا  •

  .تعاىلبالشكر له 
﴿ وإِنْ جاهداك على أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلَا تطعهما وصاحبهما في : تعاىلقوله  •

وإن كانـا   - أن يصحب األبوين باملعروف  ىلتعا، فافترض اهللا )١٥:لقمان(الدنيا معروفًا ﴾
  .ومن ضيعهما فلم يصحبهما يف الدنيا معروفا - كافرين يدعوانه إىل الكفر 

ولَا ﴿ وبِالْوالدينِ إِحسانا إِما يبلُغن عندك الْكبر أَحدهما أَو كلَاهما فَلَا تقُلْ لَهما أُف : تعاىلقوله  •
هنا﴾تلًا كَرِميا قَومقُلْ لَها ومه٢٣: اإلسراء(ر (  

                                                
 . ١/٤٩٢:تفسري ابن كثري   )١(
راح وثقه أمحد ومجع وفيه رواد بن اجل: ، قال اهليثمي١/١٩١: ، أمحد٥/٣٤:، املعجم األوسط٤/٣٠٥: جممع الزوائد   )٢(

 . ١/٣٩٢:فيض القدير: وضعفه آخرون وقال ابن معني وهم يف هذا احلديث وبقية رجاله رجال الصحيح، انظر
هذا حديث حسـن غريـب   : ، قال الترمذي٤/١٩١: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، احلاكم: قال احلاكم   )٣(

 . ٦/٤٢١:، شعب اإلميان٢٣/٣٧٤:م الكبري، املعج١/٥٩٥: ابن ماجة:،وانظر٣/٤٦٦: ،الترمذي
 . سبق خترجيه   )٤(
 . ٢/٣٢٧: ، أمحد٢/١٧٥: ، ابن حبان٤/١٩٧٤: ، مسلم٥/٢٢٢٧:البخاري   )٥(



  ٣٢

فقد  ١ )أمك مث أمك مث أباك: من أحق الناس حبسن الصحبة ؟ قال: (قول الرجل لرسول اهللا  •
 .اهنا الوالدين على غريمه قدم رسول اهللا 
يها، فقد رد أما ما استدل به املخالفون من أن الزوج أحق بالزوجة من والد: الرد على املخالفني

  :عليه ابن حزم مبا يلي
عن حق الرجل على زوجته ؟ فقـال   سئل رسول اهللا :  - رضي اهللا عنه  - حديث ابن عمر  •

فإن فعلت لعنتها مالئكة اهللا ومالئكة الرمحة ومالئكة ، أن ال خترج من بيتها إال بإذنه : كالما منه
، فإن ٢ )وإن ظلمها:  وإن ظلمها ؟ قاليا رسول اهللا: قيل، العذاب حىت ترجع إىل بيتها أو تتوب 

وهي ، الظلم   وحاش هللا أن يبيح رسول اهللا :(قال ابن حزم، ليثا ـ راوي احلديث ـ ضعيف 
  ( ٣زيادة موضوعة ليست لليث بال شك

لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها تعظيما : قال أن رسول اهللا  •
  . بطرقه املختلفة، وال يصح االحتجاج بهفهو ضعيف  ٤ )حلقه

سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على املرأة ؟ : عن عائشة أم املؤمنني قالت •
أبو عتبـة  : قال ابن حزم  ٥ )أمه: فأي الناس أعظم حقا على الرجل ؟ قال: زوجها قلت: قال

  . يبطل هذا ت عن رسول اهللا والثاب، جمهول ال يدرى من هو، والقرآن كما أوردنا 
حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها مـا أدت  : (قال عن أيب سعيد عن النيب  •

  . فيه ربيعة بن عثمان وهو جمهول ٦ )حقه
: قال ابن حزم). ال ينظر اهللا إىل امرأة ال تشكر لزوجها وهي ال تستغين عنه:( قال رسول اهللا  •

  . لكل حمسن واجبوالشكر ، هذا حديث حسن 
وتسره ، اليت تطيع زوجها إذا أمر : أنه سئل عن خري النساء ؟ فقال:( عن أيب هريرة عن النيب  •

ال (قـال   وقد صح عن رسول اهللا ، هذا خرب صحيح . ٧ )وحتفظه يف نفسها وماله، إذا نظر 
                                                

)١(    . 
 . ٣/٣٩١:فيض القدير: رواه الطيالسي: ، قال املناوي١٠/٣٣٢:ذكره ابن حزم يف احمللى بإسناده   )٢(
 . ١/٣٣٢:احمللى   )٣(
حديث أيب هريـرة حـديث   : ، قال الترمذي٢/٢٠٦: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، احلاكم: حلاكمقال ا   )٤(

 . ٣/١٥٨: ، أمحد٩/٤٧٩: ، ابن حبان٥/٣٦٣: ،النسائي ٧/٢٩٢: ، البيهقي٣/٤٦٥:حسن غريب من هذا الوجه ،الترمذي
رواه البزار واحلاكم وإسناد البـزار حسـن،    :، قال املنذري٢/٢٠٧:، أمحد٥/٣٦٣:، النسائي٤/٣٠٨: جممع الزوائد   )٥(

 . ٣/٣٤:الترغيب والترهيب
 . ٣/٥٥٧: ، مصنف ابن أيب شيبة٣/١٥٨: ، أمحد٣/٢٨٣: ، النسائي٤/٣٠٧: ، جممع الزوائد٢/٢٠٥: احلاكم   )٦(
 . سبق خترجيه   )٧(



  ٣٣

 .١ )طاعة يف معصية إمنا الطاعة يف املعروف
الزوجة لوالديها صحيح تدل عليه النصوص القطعية،  وما قاله ابن حزم من وجوب إحسان

ولكن مع مراعاة حق الزوج، فال نرى تناقضا بني حق أهلها وحق زوجها، فلزوجهـا عليهـا   
حقوق ختتلف عن حقوق أهلها عليها، ولكن يف حال التعارض لظرف من الظروف يقدم األوىل 

  .النصوص فاألوىل، واألوىل أن حتاول اجلمع بينها مجيعا مجعا بني
  زيارم هلاوزيارة الزوجة ألهلها ووالديها 

األصل يف مثل هذا، وما تعارف عليه الناس يف اتمع اإلسالمي أن يعترب الصهر كالوالد، فلذلك 
راد األسرة الواحدة، ولكن قد يشذ عن هذا العرف من ال يأذن لزوجته يتم التواصل والتزاور بينهم كأف

م هلا، وقد اختلف الفقهاء يف هذه احلالة يف حق الزوجة يف الزيـارة دون إذن  بزيارة أهلها، أو زيار
  :٢قولنيزوجها على 

املالكيـة  أن هلا احلق يف زيارة والديها وأهلها ولو من غري إذن الزوج، وهو قول : القول األول
  :وهذا تفصيل أقواهلم يف املسألةواحلنفية يف القول املفىت به عندهم ،

اختلف قول املالكية يف املسألة حبسب كون املرأة متجالـة أو شـابة أو   : ياملذهب املالك
  :مأمونة كما يلي

وليس للرجل أن مينعها من اخلروج لدار أبيها ،على  أن املتجالة يقضى هلا بزيارة أبيها وأخيها اتفقوا •
  .اتفقوا على أن الشابة غري املأمونة ال يقضى هلا باخلروج بذلك، ووأخيها ويقضى عليه

اختلفوا يف الشابة املأمونة، فأجاز معظم املالكية خروجها خالفا البن حبيب، وإذا منع أخاها من  •
وسئل أيضا عن املرأة يغيـب عنـها    ،ما أرى أن مينع: الدخول عليها سئل عن ذلك مالك فقال

ج زوجها فيمرض أخوها أو أمها أو أختها فتريد أن تأتيهم تعودهم ومل يأذن هلا زوجها حني خر
ال بأس بذلك أن تأتيهم وإن مل يأذن هلا زوجها حني خرج، وقضي للصغار كل يوم وللكبار : قال

  .يف اجلمعة
  :أما زيارة والديها هلا، فيختلف حبسب تأثريهم يف حياة الزوج كما يلي

                                                
 . سبق خترجيه   )١(
، مغـين  ٧/٤٥٦: ، حواشي الشـرواين ٤/٨١:الطالبني ، إعانة٣/١٣١: ، الروض املربع٨/٣٦١:اإلنصاف للمرداوي   )٢(

: املوسـوعة الفقهيـة  ،٤/١٨٦: ، مواهـب اجلليـل  ٢/٥١٢: ، حاشية الدسوقي٦/١٤١: ، حاشية ابن عابدين٣/٤٣٢:احملتاج
٢٤/٨٢. . 



  ٣٤

إن خشي على زوجته منهما، فقد سئل مالك عن الرجل يتهم ختنته بإفساد أهله فرييـد أن  
ينظر يف ذلك فإن كانت متهمة منعت بعض املنع وال كل ذلك : ول عليها، فقالمينعها عن الدخ

، وإن اشتكى ضرر أبويها فإن كانا صاحلني مل مينعا مـن  (وإن متهمة مل متنع الدخول على ابنتها
زيارا والدخول عليها وإن كانا مسيئني وامهما بإفسادها زاراها يف كل مجعة مـرة بأمينـة   

  . حتضر
ون الصغار الذين ليسوا مع أمهم فإنه يقضى هلم بالدخول على أمهم يف كل يوم، وإن أما البن

كانوا كبارا ففي كل مجعة، وإن حلف بالطالق أن ال يدخل أوالدها عليها أمر الزوج بـإخراج  
أمهم إليهم، فإن حلف على األمرين أجربه السلطان على دخوهلم إليها أو خروجها إلـيهم وال  

  .      يد بيمينه وال بالسلطانحينث إال أن ير
إن حلف أن ال خترج امرأته إىل أبويها وال يدخال عليها حنثه اإلمام يف دخوهلما عليهـا ومل  

  .      حينثه يف خروجها
وقد سئل مالك عن املرأة يغيب عنها زوجها فيمرض أخوها أو أمها أو أختـها فتريـد أن   

قال ال بأس بذلك أن تأتيهم وإن مل يـأذن هلـا   تأتيهم تعودهم ومل يأذن هلا زوجها حني خرج 
  . زوجها حني خرج وقضي للصغار كل يوم وللكبار يف اجلمعة

الفتاوى اهلندية  اختلف قول احلنفية يف املسألة وقد خلص اخلالف فيها أصحاب: مذهب احلنفية
أو أحدا من ، أو أمها  ،إذا أراد الزوج أن مينع أباها  :(وذكروا القول املفىت به عندهم، وهذا نص قوهلم

ال مينع من األبوين من الدخول عليها : أهلها من  الدخول عليه يف مرتله اختلفوا يف ذلك قال بعضهم
وعليه ،  - رمحهم اهللا تعاىل  - وبه أخذ مشاخينا ، ندها وإمنا مينعهم من الكينونة ع، للزيارة يف كل مجعة 

وعليه الفتوى كـذا يف غايـة   ، دين يف كل مجعة مرة ال مينعها من اخلروج إىل الوال: الفتوى، وقيل
وقال مشايخ بلخ يف كل سنة وعليه الفتوى ، السروجي وهل مينع غري األبوين عن الزيارة يف كل شهر 

وكذا لو أرادت املرأة أن خترج لزيارة احملارم كاخلالة والعمة واألخت فهو على هذه األقاويل كذا يف ، 
ج أن مينع والديها وولدها من غريه وأهلها من النظر إليها وكالمها يف أي فتاوى قاضي خان وليس للزو
  ( ١وقت اختاروا هكذا يف اهلداية 

                                                
 . ١/٥٥٧:الفتاوى اهلندية   )١(
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ملا فيه من قطيعة ، ها من زيارا يذهب احلنابلة إىل أنه ليس للزوج منع أبو: مذهب احلنابلة
  .١فله املنع أو زيارة أحدمها، لكن إن عرف بقرائن احلال حدوث ضرر بزيارما ، الرحم 

ومن األدلة اليت استند إليها أصحاب هذا القول األحاديث الدالة على وجوب صلة الرحم، ومنها 
ن فقال له مه قالت هذا مقام خلق اهللا اخللق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت حبقو الرمح:(قال 

بلى يا رب قـال   العائذ بك من القطيعة قال أال ترضني أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت
فَهلْ عسيتم إِنْ تولَّيتم أَنْ تفِْسدوا فـي الْـأَرضِ وتقَطِّعـوا     ﴿:فذاك قال أبو هريرة اقرءوا إن شئتم

كُمامح٢٢:حممد(﴾أَر (قوله ، و٢ ): وقوله (ال يدخل اجلنة قاطع ، ): أسرع اخلري ثوابا الرب وصلة
: ، وعن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما قالـت (وقطيعة الرحم الرحم وأسرع الشر عقوبة البغي

وهي راغبـة  : قلت  فاستفتيت رسول اهللا   قدمت علي أمي وهي مشركة يف عهد رسول اهللا 
لي أمك، فهذه النصوص كلها تفيد الوجوب القطعي زيادة على األدلة القرآنية نعم ص: أفأصل أمي قال

  .لنصوص أي حق للزوجيف ذلك، وال يعارض مثل هذه ا
أن للمرأة اخلروج من بيت الزوجية لزيارة والديها وحمارمها يف غيبة الـزوج إن مل  : القول الثاين

فليس هلا اخلروج  ،ا إذا اها عن اخلروج يف غيبتهينهها عن اخلروج، وجرت العادة بالتسامح بذلك، أم
ألن ، قالوا بأن له املنع من دخول أهلها إليها لزيارة وال لغريها، وهو مذهب الشافعية، وقول للحنفية، و

ال منع من الدخول بل من القرار، ألن الفتنـة يف  : املرتل ملكه وله حق املنع من دخول ملكه، وقيل
  . ٣الماملكث وطول الك

  :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة من حيث النصوص القطعية واملقاصد الشرعية ثبوت هذا احلـق  

استئذان زوجها، بشرط االقتصاد يف ذلك حسبما يدل عليه العرف، فلذلك إذا  للزوجة من غري
بالغت املرأة يف الزيارة ونتج عن ذلك مضرة لزوجها أو لبيتها، فإن له احلق يف منعهـا يف هـذه   

  .احلالة
أما منعها من غري سبب، بل رد كونه زوجا، فإن حق زوجيته ال يلغـي حـق رمحهـا،    

ها، والزعم بأن أحدمها أحق من اآلخر حتكم ال دليل عليه، فلذلك رأينا يف وخاصة أصوهلا وفروع

                                                
 . ٨/٣٦١:اإلنصاف   )١(
 . ٢/٢٧٩: ، احلاكم٤/١٨٢٨:البخاري   )٢(
 . ١/٣٩٥:رجممع األ   )٣(
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املسألة السابقة، أنه ال يصح القول بالتفاضل يف احلقوق، بل لكل حق موضـعه اخلـاص بـه،    
  .وللتعارض أحكامه اخلاصة املتعلقة بكل حالة فال يصح التعميم يف مثل هذا

ن اإلذن عمل مبا تتطلبه النصوص الدالة على حق ولذلك فإن من قدم احلق للزوج يف املنع م
الزوج، وأغفل النصوص الدالة عل وجوب صلة الرحم، ومن بالغ يف حق الزيارة ومل يقتصـد  

  . فيها، عمل بنصوص صلة الرحم وفرط يف حقوق الزوج
  عيادة والديها 

ل مرضـهما،  ها يف حامن عيادة والديجيوز للزوج أن مينع زوجته ال اتفق الفقهاء على أنه 
وقد أمر اهللا تعاىل ، ألن يف ذلك قطيعة هلما ومحال لزوجته على خمالفته ؛ حضور جنازما ومثله 

  .ومنعها من عيادة والد مريض ليس من املعاشرة باملعروف يف شيء، باملعاشرة باملعروف 
  :على قولنيومع هذا االتفاق النظري، اختلفوا يف حقها يف اخلروج من غري إذنه 

وال جيب عليها طاعـة  ، ليس له منعها من عيادة والد زمن ليس له من يقوم عليه : ول األولالق
احلنفية، ألن القيام خبدمته فرض زوجها إن منعها من ذلك سواء كان الوالد مسلما أو كافرا، وهو قول 

  . عليها يف مثل هذه احلالة فيقدم على حق الزوج
وله منعها من ذلك ومن ، أبيها املريض إال بإذن الزوج ليس هلا اخلروج لعيادة  :القول الثاين

  : حضور جنازته، وهو قول الشافعية واحلنابلة، واستدلوا على ذلك مبا يلي
: فقال هلا  فاستأذنت النيب ، فمرض أبوها ، أن رجال خرج وأمر امرأته أن ال خترج من بيتها  •

أطيعي زوجك فأرسل : ته فقال هلايف حضور جناز  أطيعي زوجك فمات أبوها فاستأذنت منه 
  ١ )إن اهللا قد غفر ألبيها بطاعتها لزوجها:  إليها النيب 

 .فال جيوز ترك الواجب مبا ليس بواجب، أن طاعة الزوج واجبة  •
  :الترجيح

نرى أن الترجيح يف هذه املسألة يتوقف على بيان األرجح يف مسألة أخرى، وهـي حكـم   
حلكم الشرعي يف هذه املسألة يتعرف على حق الـزوج يف املنـع   عيادة املريض، ألنه بناء على ا

  .وعدم املنع، ويتعرف كذلك على جواز اخلروج من غري إذن وعدم جوازه

                                                
، ٧/٣٣٢:، املعجـم األوسـط  ٤/٣١٣:رواه الطرباين يف األوسط وفيه عصمة بن املتوكل وهو ضعيف، جممع الزوائد   )١(

 . ٤٠٤:، مسند عبد بن محيد١/٥٥٣]:زوائد اهليثمي[مسند احلارث 



  ٣٧

وقد قال مجهور الفقهاء بأن عيادة املريض سنة، بل نقل النووي اإلمجاع على عدم الوجوب 
األحاديث الصحيحة مشهورة عيادة املريض سنة متأكدة و :(، قال النووي١كما ذكر الشوكاين

ويستحب أن يعم بعيادته الصديق والعدو ومن يعرفه ومن : قال صاحب احلاوي وغريه. يف ذلك
   ٢(ال يعرفه لعموم األحاديث

لكن النصوص الكثرية احلاثة على عيادة املريض قد ال يصح محلها على غري الوجوب، فقوله 
  قال رسول اهللا : قال  -رضي اهللا عنه  -مثال يف حديث أيب هريرة ):  إن اهللا تعاىل يقول

: يا رب كيف أعودك وأنت رب العاملني ؟ قال: قال، يا ابن آدم مرضت فلم تعدين : يوم القيامة
ال ( ٣أما علمت أن عبدي فالنا مرض فلم تعده ؟ أما علمت أنك لو عدته  لوجدتين عنـده ؟  

ديث يعاتب عبده، ويناقشـه املسـألة، وال   يف هذا احل تعاىليصح محله على غري الوجوب، فاهللا 
  .يكون ذلك إال يف أمر ذي بال

حق )بل قد ورد التصريح بالوجوب سواء بصيغة احلق، أو بصيغة الوجوب نفسها، فقال 
مخس جتب للمسلم على )، ويف رواية مسلم٤فذكر منها عيادة املريض(املسلم على املسلم مخس 

  .فذكرها(املسلم 
، أن ذلك كان على سبيل األمر من رسول اهللا   -رضي اهللا عنهم  -وقد نقل الصحابة 

  .٥بعيادة املريض واتباع اجلنائز أمرنا رسول اهللا : قال  -رضي اهللا عنه  -فعن الرباء بن عازب 
ونتيجة هلذا فقد رجح بعض العلماء القول بوجوا عمال بظاهر النصوص، وعلى رأس من 

الفقه واحلديث اإلمام البخاري، فقد ترجم يف الصحيح ألحاديث  قال بذلك من الذين مجعوا بني
عيادة مرضـى املسـلمني    :(، وقال ابن حزم٦(باب وجوب عيادة املريض :(عيادة املريض بقوله

قال ، و٧(وال خنص مرضا من مرض ، على اجلار الذي ال  يشق عليه عيادته  -ولو مرة  -فرض 

                                                
 . ٤/٢٢:نيل األوطار   )١(
 . ٥/١٠٣:اموع    )٢(
 . ٦/٥٣٤: ، شعب اإلميان٤/١٩٩٠: مسلم   )٣(
 . ٢/٥٤٠: ، أمحد١/٤٦١:، ابن ماجة٦/٦٤: ، النسائي١/٤٧٦: ، ابن حبان٤/١٧٠٤: ، مسلم١/٤١٨: البخاري   )٤(
 . ٣/١٢٢:ابن أيب شيبة   )٥(
 . ٥/٢١٣٩:البخاري   )٦(
 . ٣/٤٠٣:احمللى   )٧(
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، وابتداء السـالم  ، وتشميت العاطس، عيادة املريض  واختلف أصحابنا وغريهم يف:(ابن تيمية
  ١ )فيقال هو واجب على الكفاية، والذي يدل عليه النص وجوب ذلك 

انطالقا من هذا الوجوب الذي دلت عليه النصوص، ميكن معرفة حكم حـق الـزوج يف   
ه يف منعها، وحقها يف اخلروج من غري إذنه، ألن الطاعة الزوجية كما ذكرنا،  وكمـا سنفصـل  

الفصل القادم ـ إن شاء اهللا ـ مقيدة باملعروف، ومبا استوى طرفاه أو كان غري واجـب وال    
  .حرام، فإن كان واجبا، فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق

فلهذا ال نرى أن من حق الزوجة عيادة والديها فقط، بل عيادة رمحها مجيعا إال إذا كان يف 
ريتفع التكليف للمشقة ال حلق الزوج، ألن األوامر الشرعية ذلك مشقة شديدة هلا أو لزوجها، ف

مل تقتصر على صلة األبوين بل تعدما إىل األرحام، مث ملاذا يصل الزوج أرحامه ويعودهم، بينما 
إذا تزوجت املرأة قطعت رمحها، فال تعرف خاهلا وال عمها، وال أحدا مـن أقارـا؟ مـع أن    

  .قتصر يف إجياا على الرجال دون النساءالنصوص املوجبة هلذه الصلة ال ت
وهذا الوجوب يتأكد يف حال حاجة الوالدين خاصة لتعهدها، ألن من األمراض ما ميكـن  
اعتبار العيادة فيه أمرا استحبابيا، كاألمراض البسيطة أو األمراض الدائمة اليت ال ميكـن اعتبـار   

عيادة املريض عند األكثـرين  مسـتحبة   (:صاحبها مريضا ملالزمتها له، وقد قال ابن دقيق العيد
  ٢(وإن مل يعد ضاع ، حيث يضطر املريض إىل من يتعاهده، باإلطالق وقد جتب

ومع ذلك، فإن هذا القول يبقى مقيدا بالظروف اخلاصة اليت قد تفرض على الزوجة طاعـة  
وإمنـا بقيـود   الزوج يف عدم إذا، وجتيز للزوج أن مينعها ال بالسلطة الزوجية اليت يتصـورها،  

  .املصلحة اليت اعتربها الشرع
أما احلديث الذي أورده بعض أصحاب القول الثاين، فإنه لو مل يضعف سندا لضعف عقال 

وما جبل عليه من رمحة حىت مساه ربه رؤوفا رحيما  وشرعا، فإن أي مؤمن يعرف رسول اهللا 
اصي وما ينفر ممـا هـو مـن    أن يفعل ذلك، بل ترتيهه من ذلك كترتيهه من املع حييل عليه 

  خصائص األنبياء ـ عليهم السالم ـ 
والعجب أن مثل هذا احلديث يردد على املنابر، ويتناقله العامة الذي ال حيفظـون حـديثا   
صحيحا واحدا، مع أن آثاره الواقعية ال ميكن حصر خطرها، فهو كمن ضرب مائة عصـفور  

                                                
 . ٥/٣٥٩:الفتاوى الكربى   )١(
 . ٢/٢٩٦:إحكام األحكام   )٢(
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اليت هي  سالم وشوهت رمحة رسول اهللا حبجر واحد، فبهذا احلديث الواحد ضربت مساحة اإل
، ومتردت املرأة على الرجل، بـل  أخص خصائصه ولسان رسالته، وشوهت معها شخصيته 

متردت على األحكام الشرعية نفسها، وجترب الرجل، وضاعت احلقوق، فإنا هللا وإنا إليه راجعون، 
جتنب رواية مثل هذه األحاديـث  فلهذا نرى أن يلزم أولياء األمور من املسلمني األئمة وغريهم 

املوضوعة والضعيفة اليت ال ختدم اإلسالم بقدر ما ختدم اخلرافـة واجلهـل ومتكـن للضـالل     
  .واالحنراف

  عيادة املرأة للرجال
انطالقا من األدلة العامة اليت وردت يف فضل عيادة املريض من غري حتديد فقد أفىت الشـيخ  

لرجال، وجواز عيادة النساء للرجال، ما دامـت مقيـدة   يوسف القرضاوي جبواز عيادة املرأة ل
ال مانع من أن تعود املسلمة أخاها املسلم املريض، مـا دامـت   :(بالقيود الشرعية، قال الشيخ 

  .ملتزمة بالقواعد الشرعية، واآلداب املرعية، فال خلوة وال تربح وال تعطر، وال خضوع بالقول
حلالة املسؤول عنها يف صورة مجاعية، مبعىن أن تتفق واألوىل أن تكون العيادة يف مثل هذه ا

  .الناظرة ومعها بعض املدرسات، على الذهاب معاً لقضاء حق العيادة دفعاً ألي شبهة
وال معىن للتوقف يف عيادة زميل مريض من زميلة له أو رئيسة له، مع أا تتعامل معـه يف  

ع الزمالء يف حالة الصحة، ويقاطعون يف حالة املدرسة يومياً، وبال جرح، فهل يشرع التعامل م
  .املرض؟ مع أن املريض أوىل بالشفقة والرعاية

وأما عيادة الرجل للمرأة فهي تدخل يف األدلة العامة اليت ذكرناها يف احلث علـى عيـادة   
  ) املرضى

  :وميكن تقسيم األدلة اليت استدل ا إىل نوعني
  :األدلة العامة

إذا لقيته فسلم عليه، :( وما هن يا رسول اهللا؟ قال: قيل) ى املسلم ستحق املسلم عل:( قوله  •
وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مـات  

   ١ )فاتبعه
   ٢ )فكوا العاين ـ أي األسري ـ وأجيبوا الداعي، وأطعموا اجلائع، وعودوا املريض:( قوله  •

                                                
 . والنسائي وابن ماجه رواه مسلم والترمذي   )١(
 . رواه أمحد والبخاري   )٢(



  ٤٠

   ١ )ودوا املرضى واتبعوا اجلنائز، تذكركم اآلخرةع:( قوله  •
   ٢ )وتبوأت من اجلنة مرتال. طبت وطاب ممشاك: من عاد مريضاً ناداه مناد من السماء:( قوله  •
يا رسول اهللا؛ وما : قيل) إن املسلم إذا عاد أخاه املسلم مل يزل يف خرفة اجلنة حىت يرجع:( قوله  •

  .أي ما يخترف ويجتىن من مثرها ٣ )جناها:( خرفة اجلنة؟ قال
وهذه األحاديث كلها تدل على أمهية هذا األدب :(قال القرضاوي معلقا على هذه األحاديث 

عاد يهودياً مريضاً، فعرض  اإلسالمي، الذي رغَّبت فيه السنة النبوية القولية والعملية، حىت إن النيب 
  .عليه اإلسالم فأسلم

دب ـ الذي عدته بعض األحاديث حقاً على املسلم ـ إذا كان   ويتأكد استحباب هذا األ
بني املسلم واملسلم صلة وثيقة، مثل القرابة واملصاهرة واجلوار والزمالة واألستاذية، وحنو ذلـك  

  ) جيعل لبعض الناس حقاً أوكد من غريه
ـ  :(أما وجه االستدالل ذه األحاديث، فيقول عنه الشيخ  ث واملالحظ أن هـذه األحادي

من عاد :(أو  ) عودوا املريض:( جاءت بألفاظ عامة، تشمل الرجل واملرأة على السواء، فحديث
وهذه األدلة العامة كافية يف . ليست خاصة بالرجال، بال جدال) إذا مرض فعده:(أو )  ..مريضاً

  ) مشروعية عيادة النساء للرجال يف ظل اآلداب والضوابط الشرعية املقررة
  :األدلة اخلاصة

  :وهي نوعان
  :على مشروعية عيادة املرأة للرجل اخلاصةدلة األ

وعـادت أم   ):باب عيادة النساء للرجال(أورد اإلمام البخاري يف كتاب املرضى من صحيحه  •
  ٤الدرداء رجالً من أهل املسجد من األنصار

 دخلت أم مبشر بنت الرباء بن معرور األنصارية على كعب بن مالك األنصاري، ملـا حضـرته   •
  ٥احلديث... ـ تعين مبشراً ـ"يا أبا عبد الرمحن؛ أقرأ على ابين السالم: " الوفاة، وقالت

   :اصة على مشروعية عيادة الرجال للنساءاخلدلة األ •

                                                
 . رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه والبخاري يف األدب املفرد   )١(
 . وابن ماجه، وابن حبان يف صحيحه، رواه الترمذي وحسنه؛   )٢(
 . رواه أمحد ومسلم واللفظ له   )٣(
 . املفرد األدب"معلقاً، ووصله يف " الصحيح"رواه يف    )٤(
 . ٣/٤٥٥: ، ورواه أمحد يف املسند)رواه ابن ماجه   )٥(



  ٤١

دخل علـى أُم السـائب ـ أو أُم     أن رسول اهللا   - رضي اهللا عنه  - عن جابر بن عبد اهللا  •
! احلُمى ال بارك اهللا فيها: قالت ) ني ـ أي ترتعدين؟مالك يا أُم السائب تزفزف:( املسيب ـ فقال

  ) ال تسيب احلُمى، فإا تذهب خطايا بين آدم، كما يذهب الكري خبث احلديد:(  فقال
أبشري يـا أم  :( وأنا مريضة، فقال، عادين رسول اهللا : قالترضي اهللا عنها، عن أم العالء،  •

   ١ )ه خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضةالعالء فإن مرض املسلم يذهب اهللا ب
مرضت امرأة من أهل العوايل ـ أي عوايل املدينـة ـ    : قال  - رضي اهللا عنه  - عن أيب أمامة  •

  ) إذا ماتت فآذنوين:( أحسن شيء عيادة للمريض، فقال فكان النيب 
ـ  :(عقب الشيخ القرضاوي على هذ النصوص مجيعا بقوله و حيحة بعد هذه النقـول الص

وال ، الثبوت، الصرحية الداللة، ال جيوز ملسلم إال الرتول على هدى اهللا تعاىل، وهدي رسول 
أحـق أن   وسنة رسول اهللا . ينبغي لنا أن حنجر ما وسع اهللا تعاىل أو نعسر ما يسره عز وجلَّ

  ) تتبع من أقوال الرجال، وتقاليد الناس
  وآداامشروعية الزيارة بني النساء 

ال خالف بني الفقهاء يف جواز التزاور بني النساء، بل استحبابه كاستحباب تزاور اإلخوان إذا ما 
  .كان يف األطر الشرعية، وخال من املفاسد

  :وقد دلت األدلة النصية الكثري على هذا، ومنها
هللا يـا رسـول ا  :(استشهد رجال يوم أحد فجاءت نساؤهم رسول اهللا وقلن :(اهد قال عن جم •

حتدثن :( نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا بادرنا إىل بيوتنا ؟ فقال رسول اهللا 
    )عند إحداكن حىت إذا أردتن النوم فلتؤب كل واحدة إىل بيتها

قالت ) من هذه ؟:(دخل عليها وعندها امرأة فقال عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ أن النيب    •
مه عليكم من العمل ما تطيقون فواهللا ال ميل اهللا عز وجل :(صالا فقال  تذكر من) فالنة ال تنام

       ٢ )وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه) حىت متلوا
وكانت من عقالء النساء  وهى من املهاجرات األول وبايعت النيب  - بنت عبد اهللالشفاء عن   •

حفصة فقال يل أال تعلمني هذه رقية النملة  وأنا عند دخل علي رسول اهللا : قالت –وفضالئهن 
  . وكيف يكون تعليمها إال بلقائها معها وخروجها إليها، ٣ )كما علمتيها الكتابة

                                                
 . ٣/١٨٤: أبو داود   )١(
 . ٨/١٢٣: والنسائيالبخاري يف كتاب اإلميان،    )٢(
 . ٤/١١: سنن أيب داود   )٣(



  ٤٢

قبل أن يشرع حـد   تكاناليت شرعية ات العقوبمن الن احلبس الدائم للمرأة يف البيت هو أ
اتي يأْتني الْفَاحشةَ من نِسائكُم واللَّ  ﴿: تعاىلكما قال الزنا فنسخت هذه العقوبة باحلد الشرعي 

والْم نفَّاهوتى يتح وتيي الْبف نِسكُوهوا فَأَمهِدفَإِنْ ش كُمنةً معبأَر هِنلَيوا عهِدشتلَ فَاسعجي أَو ت
  )١٥:النساء(اللَّه لَهن سبِيالً﴾ 

 :آداب الزيارة
بعض آداب وحدود الزيارة  من واقع التجربة) أم عبد الرمحن(ات وهي مجعت بعض األخو

  :بني النساء، نلخصها فيما يلي
اختيار الوقت املناسب، واليوم املناسب للزيارة، فال يكون الوقت يف الصباح الباكر أو يف وقـت   •

عند بعض وقت متأخر من الليل ؛ فإن وقت الصباح الباكر وقت نوم  الظهرية بعد الغداء، أو يف
، ووقت الظهرية بعد الغداء ..)من تنظيف بيت وإعداد طعام(النساء، ووقت عمل عند أخريات 

والوقت املتأخر من . هو وقت القيلولة، وهو وقت نوم أو استراحة للزوج بعد عودته من العمل
  . الليل هو وقت السكون والراحة وهو وقت خاص بأفراد األسرة

دون موعد مسبق أو استئذان، وتاليف ذلك بسؤالك صديقتك الـيت  اجتناب الزيارات املفاجئة ب •
ترغبني يف زيارا عم إذا كان وقتها يسمح هلا باستقبالك إذا مل تكن لديها أية مسؤوليات جتـاه  

وذا االستئذان تكون مهيأة ومسـتعدة السـتقبالك،   . أطفاهلا أو بيتها أو زوجها يف ذلك اليوم
 - ليت قد تسبب الضيق واإلزعاج لصديقتك، خاصة إذا كانت صديقتك بعكس الزيارة املفاجئة ا

  . يف حال أو يف هيئة تكره أن يراها أحد عليها - أو بيتها 
أن ال تطول مدة زيارتك، ألن الزيارة إذا كانت مدا طويلة قد تشعر صديقتك بأنك أثقلـت   •

بالتايل قد يذهب ودها لـك أو  عليها وأنك ال تبالني بكثرة مسؤولياا كزوجة وأم وربة بيت، و
  .   يقل

إذا طالت مدة الزيارة فينبغي استغالل الوقت مبا ينفع، ومبا يكون فيه لك ولصـديقتك األجـر    •
والثواب، وذلك بقراءة أحد الكتب اإلسالمية، أو مساع شريط نافع، كي تشعر صديقتك بالسرور 

  . الثرثرة من تشدق وغيبة ومنيمة؛ ألن زيارتك أفادا الكثري ومل يذهب وقتها هباًء يف 
حبيث ال تظهري لصديقتك شيئاً من الفضول يف قولك  التحفظ وقت الزيارة يف األقوال واألفعال •

ولكنها  - واليت رمبا تكون عادية  - أو فعلك بكثرة االستفسار عن أشياء ختصها، أو ختص زوجها 
  . ال حتب البوح ا لك أو لغريك

لبشاشة مبا تقدمه لك من طعام أو شراب  واستكثاره مهما كان قليالً، إظهار الرضى والسرور وا •



  ٤٣

وتقدمي النصيحة هلا بالبعد عن اإلسراف والتكلف للضيف يف املأكل واملشرب، وعدم التحـدث  
  . بعيوب الطعام الذي قدمته لك مهما كان نوعه

وقد ميأل القلوب باألحقاد إذا  إذا جتاوز احلد أورث مقتاً واحتقاراً لصاحبه،فإنه جتنب كثرة املزاح،  •
  . كان مزاحاً ثقيالً وجارحاً لكرامة الشخص وملشاعره

إصالح ما قد يتلفه أطفالك من متاع أو أثاث يف بيت صديقتك أثناء زيارتـك هلـا إذا كـان     •
باإلمكان إصالحه وقتئذ، وتنظيف أو إزالة ما قد يحدثه أطفالك من فوضى أو قذارة يف بيتها ؛ 

  . شعر صديقتك أنك ضيفة ثقيلة عليها أنت وأطفالكحىت ال ت
على استقباهلا لك وحسن ضيافتها لك،  خريا تقدمي الشكر لصديقتك عند اية الزيارة، والدعاء هلا  •

وقدمي هلا االعتذار إن بدا منك أو من أطفالك أي أذى هلا أو ألطفاهلا أثناء الزيارة ؛ فإن هـذا  
  .     وب من كدر أو جفاء أو شحناء إن وجداالعتذار قد يذهب ما يف القل

عدم تكرار الزيارات يف فترات متقاربة من الزمن حىت ال تتولد اجلفوة والسآمة بكثـرة اخللطـة    •
ال تـزرِ  :(وقيل أيضاً ، )زر غباً تزدد حباً: (واللقاءات واالجتماعات املتكررة واملتقاربة، وقد قيل

  )كثْ حىت يضجروا منكالقوم قبل أن يشتاقوا إليك، وال مت



  احلقوق االقتصادية للزوجةا ـ ثالث
  حق الزوجة يف التصرف يف ماهلا : أوال

  :وهذا احلق إما أن يكون يف املعاوضات أو التربعات، وتفصيل ذلك فيما يلي
  :ـ املعاوضات ١

مقرر يف  ألن حقها يف التصرف يف ماهلا، اتفق الفقهاء على أن للزوجة ذمة مالية مستقلة كالرجل 
) ٦:النساء(﴾هِم أَموالَهم فَإِنْ آنستم منهم رشدا فَادفَعوا إِلَي ﴿: تعاىللقوله ؛ الشريعة ما دامت رشيدة 

  .وهلا أن تتصرف يف ماهلا كله عن طريق املعاوضة بدون إذن من أحد
  :ـ التربعات ٢

 افتقارهاوعدم  ذلكلعلماء يف جواز اختلف اأما تصرفها يف ماهلا عن طريق التربع به، فقد 
  :إذنه على قولني ىزوجها أو توقفه علإىل استئذان يف ذلك 

دون ، وال الصدقة به، هبة شيء من ماهلا احلجر املطلق عل الزوجة، فال جيوز : القول األول
 ال يف الثلث وال فيما دونه إال يف الشيء التافه، وقد روي عن أنس بن مالك، وهوإذن زوجها، 

  :قول الليث، ومن األدلة على ذلك
﴿ الرجالُ قَوامونَ علَى النساءِ بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُوا من أَموالهِم : تعاىلقوله  •

 )٣٤:النساء( ﴾
على امرأتـه   ما حق الزوج: أن امرأة أتته فقالت عن النيب    - رضي اهللا عنه  - عن ابن عمر  •

ال متنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، وال تعطي من بيته شيئا إال بإذنه، فإن فعلـت  : فقال
  .١ذلك كان  له األجر، وعليها الوزر

ال جيوز المرأة عطيـة إال بـإذن    :(قال أن النيب   - رضي اهللا عنه  - عن عبد اهللا بن عمرو  •
  )   اهلا إذا ملك زوجها عصمتهاال جيوز للمرأة أمر يف م :(يف رواية٢)زوجها

حبلي هلـا    أن جدته أتت إىل رسول اهللا ، عن عبد اهللا بن حيىي األنصاري عن أبيه عن جده  •
إال بإذن زوجها ، إنه ال جيوز للمرأة يف ماهلا أمر  :( فقال رسول اهللا . إين تصدقت ذا: فقالت

فقال هل أذنـت المرأتـك أن      فبعث رسول اهللا . نعم: فقالت(فهل استأذنت زوجك ؟، 
  ٣)رسول اهللا ، فقبله منها . نعم: تتصدق حبليها هذا فقال

                                                
 . ٣/٣٩١:، فيض القدير٧/٢٩٢:البيهقي: انظر   )١(
ديث سكت عنه أبو داود واملنذري، وقد أخرجه البيهقي واحلـاكم يف  رواه اخلمسة إال الترمذي، واحل: قال الشوكاين   )٢(

املستدرك ويف إسناده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديثه من قسم احلسن، وقد صحح له الترمذي أحاديث، ومـن دون  
، املعجم ٦/٦٠:هقي، البي٢/٧٩٨: ابن ماجة: ، وانظر٦/١٢٥: عمرو بن شعيب هم رجال الصحيح عند أيب داود، نيل األوطار

 . ٣/٨٤:األوسط
 . ٨/٢٩٣: ، املعجم األوسط٢/٧٩٨:ابن ماجة   )٣(



  ٤٥

كزوجها ، وجعلوها يف ماهلا ، أجازوا أمرها كله يف ماهلا عدم احلجر مطلقا، ف: القول الثاين
 سفيان الثوري، واحلنفية والشافعية وابن املنذر ورواية عن اإلمام أمحد، وأيب قولوهو  يف ماله ،

  : ومن أدلتهم على ذلكوالظاهرية، ، ثور وأيب سليمان 
فبطل ذا )١٩:النساء(﴿ ياأَيها الَّذين آمنوا لَا يحلُّ لَكُم أَنْ ترِثُوا النساَء كَرها ﴾: تعاىلقول اهللا  •

  . أو زوجا، منعها من ماهلا طمعا يف أن حيصل للمانع باملرياث أبا كان 
﴿ ياأَيها الَّذين آمنوا : تعاىل، وقال )٣٥:األحزاب(﴿ والْمتصدقني والْمتصدقَات ﴾ :تعاىلقول اهللا  •

 هـم  أَنفقُوا مما رزقْناكُم من قَبلِ أَنْ يأْتي يوم لَا بيع فيه ولَا خلَّةٌ ولَـا شـفَاعةٌ والْكَـافرونَ   
، بني الرجال يف احلض على الصدقة وبني امرأة ورجل  تعاىل، فلم يفرق )٥٤:البقرة٢(الظَّالمون﴾

  .وال بني ذات زوج، وال أرملة، أو غري ذات أب ثيب ، وال بني ذات أب بكر 
فإن طنب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئـا  ﴿ وآتوا النساَء صدقَاتهِن نِحلَةً : قول اهللا تعاىل •

  .فأباح اهللا للزوج ما طابت له به نفس امرأته ،)٤: النساء(﴾مريئا
﴿ وإِنْ طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَنْ تمسوهن وقَد فَرضتم لَهن فَرِيضةً فَنِصف ما فَرضتم إِلَّا : قوله تعاىل •

بغري استئمار من بعد طالق زوجها إياها ، فأجاز عفوهن عن ماهلن ، )٢٣٧: البقرة(أَنْ يعفُونَ ﴾
  .أحد

ومل يسأل ومل ، وأن تصدقن فقبل صدقتهن ١(يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن  :(قوله  •
فلم ميلك احلجر عليها يف التصرف ، يستفصل، وهلذا جاز هلا التصرف بدون إذن لزوجها يف ماهلا 

  .جبميعه
إنك أمـرت اليـوم   ، يا نيب اهللا  :قالت  - رضي اهللا عنه  -  أن زينب امرأة عبد اهللا بن مسعود •

فزعم ابن مسعود أنه هو وولده أحق ، فأردت أن أتصدق به ، وكان عندي حلي يل ، بالصدقة 
زوجك وولدك أحق من تصدقت به ، صدق ابن مسعود :( من تصدقت عليهم، فقال النيب 

  . يتامهمل يأمرها باستئماره فيما تصدق به على أ ، ووجه داللة احلديث أنه ٢ )عليهم
مث ، فصـلى  ، يوم العيـد   خرج رسول اهللا  :قال  - رضي اهللا عنه  - عن عبد اهللا بن عباس  •

فجعلت املرأة وي بيـدها إىل  ، فوعظهن  - رضي اهللا عنه  - مث أتى النساء مع بالل ، خطب 
، يف ثوبه  وبالل جيعله  - رضي اهللا عنه  - فتدفعه إىل بالل ، واملرأة وي بيدها إىل أذا ، رقبتها 

                                                
 . ٣/٥٠٢: ، أمحد٥/٣٨٠: ، النسائي٣/٢٨: ، الترمذي٢/٢٠٧: ، احلاكم٤/١٠٧:، ابن خزمية٢/٦٩٤: مسلم   )١(
 . ١٣/٥٤: ، ابن حبان٤/١٠٧:، ابن خزمية٢/٥٣١: البخاري   )٢(



  ٤٦

  ١ )إىل مرتله مث انطلق به مع النيب 
تقول أعتقت   مسعت ميمونة زوج النيب : قال  - رضي اهللا عنه  - عن كريب موىل ابن عباس  •

لو أعطيتـها أختـك    :(فقال  فذكرت ذلك لرسول اهللا ،   وليدة على عهد رسول اهللا 
   ٢ )كان أعظم ألجرك، األعرابية 

 ألن القرآن الكرمي صرح به يف قول اهللا  ،يف جواز وصية املرأة بثلث ماهلا أن العلماء ال خيتلفون •
﴿ مم عبالر فَلَكُم لَدو نفَإِنْ كَانَ لَه لَدو نلَه كُني إِنْ لَم كُماجوأَز كرا تم فنِص لَكُمو كْنرا ت

يد ا أَوبِه نيوصي ةيصو دعب نجائزة بعد ، فإذا كانت وصاياها يف ثلث ماهلا ، )١٢:النساء(نٍ﴾م
  . أجوز من ذلك، فأفعاهلا يف ماهلا يف حياا ، وفاا 

ألن الزوج ؛ بل مرياث هؤالء أكثر ، أو األخ ، أو الوالد ، أن حجة الزوج يف ماهلا كحجة الولد  •
لد والولد كالزوج يف أم ال حيجبهم أحد وللولد ثالثة األرباع، والوا، مع الولد ليس له إال الربع 

من الصدقة بأكثر من الثلث ذا ، والوالد ،  وهذا يستدعي منعها من الولد ، عن املرياث أصال 
ألن األبوين إن افتقرا قضوا بنفقتهما وكسـوما  ؛ ال سيما وحق األبوين فيما أوجب، االحتياط

ولو  - وال يقضون للزوج يف ماهلا بشيء  - رهت وإسكاما وخدمتهما عليها يف ماهلا أحبت أم ك
  .فكيف احتاطوا لألقل حقا ومل حيتاطوا لألكثر حقا - مات جوعا وبردا 

أن قياس املالكية املرأة على املريض قياس بعيد، وقد ذكر ابن حزم وجوه فساد هذا القياس مـن   •
  :وجوه منها

باطل عند كل من يقـول   وقياس الصحيح على املريض، رأة صحيحةأن امل: الوجه األول
  .بالقياس، ألن الشيء يقاس على مثله ال على ضده

أنه ال علة جتمع بني املرأة الصحيحة وبني املريض وال شبه بينهما أصال،  والعلة : الوجه الثاين
  .وإما على شبه بينهما، جامعة بني احلكمني 
وههنـا  ، اد على الثلث ويبطلون ما ز، فعل املريض يف الثلث  أم ميضون: الوجه الثالث

  .وما زاد على الثلث، فقد أبطلوا قياسهم، يبطلون الثلث 
وال جييزون ذلك للمريض فجمعوا يف هذا ، أم جييزون للمرأة ثلثا بعد ثلث: الوجه الرابع

زال تعطي ثلثا بعد ثلث حىت ألا ال ت؛ وإبطال أصلهم يف احلياطة للزوج ، الوجه مناقضة القياس 
                                                

 . ١/٢٩٧: ، أبو داود١/٤٩ :، البخاري٢/٦٠٢: مسلم   )١(
: ، شـعب اإلميـان  ٢٣/٤٤٠:، املعجم الكبري٦/٣٣٢: ، أمحد٤/١٧٩:، البيهقي٢/٦٩٤: ، مسلم٢/٩١٥: البخاري   )٢(

٣/٢٣٨ . 



  ٤٧

 .ل إال ما ال قدر لهتذهب املا
احلجر املقيد، وقد اختلفوا يف نوع القيد الذي مينعها من التصرف يف ماهلا علـى  : القول الثالث

  : رأيني
وال جيوز هلا التربع بزيادة على الثلـث إال  ، جيوز هلا التربع يف حدود الثلث: الرأي األول

املالكية، وقول طـاووس، ومـن   وهو قول  ٢وللزوج الرد فيما لو زاد على الثلث ١بإذن زوجها
  :األدلة على ذلك

أن كل حر حجر عليه يف الصدقة مباله دون املعارضة فيه حلق غريه، فإنه جيوز تصرفه يف ثلثه وال  •
  .جتوز له الزيادة على ذلك كاملوصي

أنه ال خالف أن هلا أن تتصدق باليسري، وإذا احتجنا إىل الفرق بني اليسري والكثري فاحلد يف ذلك  •
  .ا ورد به الشرع من الثلث وما زاد على ذلك فاملرأة ممنوعة منه لتعلق حق الزوج مباهلام

تنكح املرأة ملاهلا ومجاهلا ودينها فاظفر بذات الدين  :( أن الشرع اعترب الزواج ملاهلا ومل ينفه قال  •
جله أن تتلـف  فإذا كانت إمنا تنكح ملاهلا مل يكن هلا بعد أن زيد يف صداقها من أ٣(تربت ميينك 

  . مجيعه وبه غريه
أا إذا زادت على الثلث فهي متعدية يف ذلك على الزوج، فيجب أن يرد تعديها وما كان مـن   •

 .الثلث فأقل فليست مبتعدية فيه
أريد أن أصل ما أمر اهللا به ؟ وقال : جعل عمر بن عبد العزيز للمرأة إذا قالت: عن الزهري قال •

                                                
  :اختلف املالكية يف نوع اإلذن هل هو إجازة أو رد  على قولني   )١(

ل للزوجة وهي جائزة األمر فما أوجبته يف ماهلا فهـو  هو على اإلجازة حىت يرده،وهو قول أصبغ، ألن ذلك ما: القول األول
  .جائز

هو مردود حىت جييزه الزوج، وهو قول مطرف وابن املاجشون، ألن ذلك ممنوع حلق الزوج فلم جيز منه شـيء  : القول الثاين
 .٤/١٢٤:، املدونة٧/٢٢٤:، املدونة الكربى٥/٩٧:، مواهب اجلليل٣/٢٥٣: إال بإجازته، املنتقى

  :لف املالكية يف املقدار الذي يرد، يف حال تربع الزوجة مبا زاد على الثلث على قولنياخت  )٢(
أن له رد مجيعه، وهو  املشهور من مذهب مالك وهو قول ابن القاسم، ودليل هذا القول أن الزوجة إذا زادت : القول األول

جلميع فوجب أن يرد مجيعه ألا ممنوعة منه حلق الغـري  يف هبتها كانت متعدية ومل خيتص التعدي مبا زاد على الثلث بل اختص با
مع بقاء املال على ملكها كاملفلس وذا فارق الوصية فإن املوصي مينع من الزيادة على الثلث مع خروج املال عن ملكه فلـذلك  

  .رد إىل الثلث
من عتق البعض من غري تقومي، وهـو قـول ابـن    إمنا يرد ما زاد على الثلث إال يف العتق فإنه يرد مجيعه ملا فيه : القول الثاين

  .املاجشون ودليله أن كل من له التصرف يف ثلثه فإنه يرد ما زاد عليه كاملوصي
 ٣/٢٥٤:املنتقى »وهو أقيس وأجرى على األصول  «:قال الباجي عن القول الثاين

 . سبق خترجيه   )٣(



  ٤٨

 .١هلا الثلث يف حياا هي تضارين ؟ فأجاز: زوجها
احلجر على الزوجة إىل أن تلد أو تبقى يف بيت زوجها حوال، وقد روي عن :  الرأي الثاين

إذا ولدت اجلارية : وقال إبراهيم، والشعيب ، وشريح، وهو قول قتادة   -رضي اهللا عنه  -عمر 
ق بن راهويه، ومن وإسحا، وأمحد بن حنبل ، وهو قول األوزاعي  -أو ولد مثلها جازت هبتها 

  :٢األدلة على ذلك
أن ال أجيز عطية جارية حىت تلد   - رضي اهللا عنه  - عهد إيل  عمر بن اخلطاب : عن شريح قال •

  . أو حتول يف بيتها حوال، ولدا 
وذلك أن جارية من ، إىل شريح بذلك   - رضي اهللا عنه  - قرأت كتاب عمر : عن الشعيب قال •

مث طلبت مرياثها فرده ، تصدقي علي مبرياثك من أبيك ؟ ففعلت : ةقريش قال هلا أخوها وهي مملك
  . عليها

ال جتيزوا حنل امرأة بكر حىت حتيل حوال يف بيـت  :  - رضي اهللا عنه  - كتب عمر بن اخلطاب  •
  . زوجها أو تلد ولدا

  : الترجيح
حية من نرى أن األرجح يف املسألة يف احلالة العامة هو ما دلت عليه النصوص الصحيحة الصر

القرآن والسنة، وهو أن للمرأة ذمة مالية مستقلة عن الرجل، يباح هلا مبوجبها أن تتصـرف أي  
تصرف شرعي من املعاوضات والتربعات من دون حجر عليها، إال ما استثنته األدلة الشـرعية،  

فكيف جيوز ألحد ترك آيتني مـن  :(قال الطحاوي معقبا على ذلك بعد ذكر األحاديث السالفة
متفق على صحة جميئها إىل حديث شاذ ،   وسنن ثابتة عن رسول اهللا  ، اب اهللا عز وجل كت
  )وال يثبت مثله ؟، 

مث إن القول باحلجر يشبه رفع التكليف عن املرأة يف حقوقها املالية، وجيعلها تابعة للرجـل،  
لنصـوص النبويـة   وهو ما يتناىف مع التكاليف الشرعية املوجهة للرجال والنساء على السواء، فا

الكثرية اليت حتث النساء على الصدقات، تلغى ذا القول، أو تكاد تلغى، بل إن األمـر عنـد   
املالكية ليس قاصرا على التربعات، فهم ال يبيحون للمرأة إذا نذرت نذرا ماليا إال ثلثـه، وهـو   

  .يتناىف مع لزوم الوفاء بالنذر

                                                
 . ٨/٣١٠:ذكره ابن حزم ضمن أدلة املالكية، احمللى   )١(
 . ٨/٣١٠:ذكر هذه اآلثار ابن حزم يف احمللى   )٢(



  ٤٩

غرضا للرجل مع أن القرآن الكـرمي بالعبـارة   واألمر األدهى من ذلك أن يصبح مال املرأة 
الصرحية مل يرخص فيه إال بطيب النفس، وهو مرتبة فوق اإلعطاء العادي، فعن قتادة قال يف قوله 

ما طابت به نفسـا   :() ٤: النساء(﴾فَإِنْ طبن لَكُم عن شيٍء منه نفْسا فَكُلُوه هنِيئًا مرِيئًا ﴿:تعاىل
فكان يف هذه اآلية  :(، وقال الشافعي ١(قد أحل اهللا لك ذلك أن تأكله هنيئا مريئاكره أو هوان ف

إباحة أكله إذا طابت به نفسا، ودليل على أا إذا مل تطب به نفسا مل حيل أكله، وقد قـال اهللا  
طَارا فَلَا تأْخـذُوا منـه شـيئًا    وإِنْ أَردتم استبدالَ زوجٍ مكَانَ زوجٍ وآتيتم إِحداهن قن ﴿: تعاىل

  ٢)٢٠:النساء(﴾أَتأْخذُونه بهتانا وإِثْما مبِينا 
مث إنه لو سلمنا جدال أن للرجل حقا يف مال املرأة، فلماذا حيجر على املرأة وال حيجر علـى  

  الرجل مع أن حقها يف ماله ال خالف فيه؟
قضات اليت يقع فيها من يذهب إىل احلجر سواء كان وقد أشار ابن حزم إىل بعض هذه التنا

إن اهللا تعاىل افترض يف القرآن والسنة اليت أمجع أهل اإلسالم :(حجرا مطلقا أو حجرا مقيدا، فقال
، وإسـكان  ، وكسون ؛ عليهما إمجاعا مقطوعا به متيقنا أن على األزواج نفقات الزوجات 

ل كما جعله للرجال منهن سواء بسواء فصار بيقني من وجعل هلن املرياث من الرجا، وصدقان 
، وشهرا بشهر ، حالال يوما بيوم ، كل ذي مسكة عقل حق املرأة يف مال زوجها واجبا الزما 

ال ختلو ذمته من حق هلا يف ماله، خبالف منعه من ، وكرة الطرف ، ويف كل ساعة ، وعاما بعام 
مث ترجو من مرياثه بعد املوت كما يرجو ، له نفسها به  إال ما طابت، وحترميه عليه ، ماهلا مجلة 

، الزوج يف مرياثها وال فرق، فإن كان ذلك موجبا للرجل منعها من ماهلا فهو للمرأة أوجـب  
وليس له يف ماهلـا إال التـب   ، ألن هلا شركا واجبا يف ماله ؛ وأحق يف منعه من ماله إال بإذا 

فإن مل يكن ذلك مطلقا هلا منعه من ماله خـوف أن  . مفيا للعجب يف عكس األحكا، والزجر 
يفتقر فيبطل حقها الالزم ؟ فأبعد واهللا وأبطل أن يكون ذلك موجبا له منعها من مال ال حق له 

والعجب كل العجب من إطالقهم له املنع من ماهلا أو . وال حظ إال حظ الفيل من الطريان، فيه 
مل يقضوا له يف ماهلا بنـواة  ، أو بردا ، أو هزاال، دا أو جه، من شيء منه وهو لو  مات جوعا 

  ٣)فكيف استجازوا هذا ؟ إن هذا لعجب؟، وال جبلد يستتر به، يزدردها
ولكن مع هذا، ال نستطيع أن نلغي تلك األقوال إلغاء مطلقا، خاصة ما روي منها عن اخلليفتني 

                                                
 . ٤/٢٤٣:تفسري الطربي   )١(
 . ٢١٧: أحكام القرآن للشافعي   )٢(
 . ٧/١٨٩:احمللى   )٣(



  ٥٠

من أولياء األمور يف زماما اعتبارا تبارمها الراشدين عمر بن عبد العزيز وعمر بن اخلطاب، فلقوهلما باع
خاصا جيعل املسألة يف بعض مناحيها مسألة قضائية ختضع للمصاحل احلالية، ولعله ألجل هـذا وردت  

أو ) ،فقد حجر على املرأة مجلة قبل أن تلد ، - رضي اهللا عنه  - الروايات املختلفة عن عمر بن اخلطاب 
وال ، عل للزوج يف شيء من ذلك مدخال ز بعد ذلك مجلة ومل جيمث أجا، تبقى يف بيت زوجها سنة 

وحد عمر بن عبد العزيز الثلث، وهذا ـ فيما نرى ـ من املسائل   ١(وال من أكثر، حد ثلثا من أقل 
  .اخلاصة اليت هلا مالبساا اليت ال عالقة هلا باألحكام الشرعية العامة

يشري إىل أن الزوجة قبل استقرارها يف احليـاة  مثال قد   - رضي اهللا عنه  - فما ذهب إليه عمر 
الزوجية سواء مبضي سنة أو بأن يولد هلا، قد ال تشعر بضخم املسؤولية األسرية، فتنفق من ماهلا دون 
اعتبار لذلك، فلذلك أمهلها فترة إىل أن تنضج وتعرف أين تضع ماهلا، هل تتصدق به على زوجها عند 

  . وأجر الصلة، أو تتصدق به على غريه إن مل تدع احلاجة إىل ذلك، أزمته، فيكون هلا أجر الصدقة 

                                                
 . ٨/٣١٠:احمللى   )١(



  ٥١

  حق الزوجة يف التصرف يف مال زوجها: ثانيا
مل تكتف الشريعة يف هذا اجلانب من حقوق املرأة بأن أباحت هلا التصرف يف ماهلا يف حدود 

تصـرف  املصاحل الشرعية، بل مسحت هلا يف نواح كثرية بالتصرف يف مال زوجهـا، وهلـذا ال  
احتماالن، فهي إما أن تنفق من مال زوجها على نفسها، أو أن تنفق من مال زوجهـا علـى   

  : غريها، وسنعرض حلدود هذين النوعني من التصرف فيما يلي
  :نفسها ـ إنفاقها من مال زوجها على ١

أو ،  اتفق الفقهاء على أنه إذا مل يدفع الزوج إىل امرأته ما جيب هلا عليه من النفقة والكسوة
بإذنه وبغري إذنه واسـتدلوا  ، فلها أن تأخذ من ماله الواجب أو متامه، دفع إليها أقل من كفايتها 

  : على ذلك مبا يلي
يا رسول اهللا، إن أبا سفيان رجل شحيح، ولـيس  : عن عائشة ،رضي اهللا عنها،  أن هندا قالت •

خذي ما يكفيك وولـدك  ( :  يعطيين ما يكفيين وولدي إال ما أخذت منه وهو ال يعلم، فقال
واحلديث دليل على أنه جيوز ملن وجبت له النفقة شرعا على شخص أن يأخذ من  ١ )باملعروف

 .٢ماله ما يكفيه إذا مل يقع منه االمتثال وأصر على التمرد
، فإذا مل يدفعها الزوج ومل تأخذها ، وال قوام إال ا ، فإن النفقة ال غىن عنها ، أنه موضع حاجة  •

  .إىل ضياعها وهالكها أفضى
واملطالبة ـا يف كـل   ، فتشق املرافعة إىل احلاكم ، أن النفقة تتجدد بتجدد الزمان شيئا فشيئا  •

  .األوقات
فلـو مل  ، ما مل يكن احلاكم فرضها هلا ، أن نفقة الزوجة تسقط بفوات وقتها عند بعض العلماء  •

 .واإلضرار ا، تأخذ حقها أفضى إىل سقوطها 
  :ها من مال زوجها على غريهاـ إنفاق ٢

اتفق الفقهاء على أنه ال جيوز للزوج أن يتصدق من مال زوجته بشيء أصـال إال بإذـا،   
  :األقوال التاليةيف حكم تصدق املرأة من مال زوجها من غري إذنه على واختلفوا 

                                                
، ٢/٧٦٩:، ابـن ماجـة  ٨/٢٤٦:، اـتىب ٥/٣٧٨:، النسـائي ٧/٤٦٦:، البيهقـي ٥/٢٠٥٢، ٢/٧٦٩:البخاري   )١(
 . ٦/٣٩:أمحد
، ويف احلديث فوائد كثرية تتعلق بالنفقات، وهلذا سيكثر االستدالل به يف هذا الفصل، انظـر يف  ٧/١٣١:نيل األوطار   )٢(

 . ٤/٤٠٠:، حتفة األحوذي١٣/١٣٩، ٩/٥١٠:فتح الباري:عد فوائده



  ٥٢

أن هلا أن تتصدق من ماله بغري إذنه، وهـو قـول ابـن حـزم، قـال يف      : القول األول
وبغري إذنه غري ، وهو أن هلا أن تتصدق من مال زوجها أحب أم كره ، للمرأة حق زائد :(لىاحمل

، ١ )وال جيوز له أن يتصدق من ماهلا بشيء أصـال إال بإذـا  ، وهي مأجورة بذلك ، مفسدة 
  :واستدل على ذلك مبا يلي

  ٣)٢إذا أنفقت املرأة من كسب زوجها عن غري أمره فله نصف أجره:( قال  •
ولزوجها أجره  ،أنفقت املرأة من طعام زوجها غري مفسدة كان هلا أجرها مبا أنفقت إذا: ( قال •

  ٤ )وللخازن مثل ذلك ال ينقص بعضهم من  أجر بعض شيئا  ،مبا كسب
يا رسول اهللا ليس يل شيء إال ما أدخل علي : قالت  - رضي اهللا عنه  - عن أمساء بنت أيب بكر  •

وال توعي فيوعي  ،ارضخي ما استطعت:(فقال ؟مما يدخل علي الزبري فهل علي جناح أن أرضخ
  ٥ )اهللا عليك

ال تنفق املرأة شيئا من بيت زوجها إال :( وقد رد ما استدل به أصحاب القول الثاين، وهو قوله  •
عندما سألته  ، وقوله )ذلك أفضل أموالنا: يا رسول اهللا وال الطعام ؟ قال: قيل، بإذن زوجها 
بأن كال احلـديثني ضـعيفني   ) الرطب تأكلينه ودينه: من أموال أزواجهن ؟ قالامرأة ما حيل 

هذا نقل تواتر يوجب :(باإلسال، ومها ال يقومان األحاديث الصحيحة يف املسألة، قال ابن حزم
مبثل هذا السقوط والضعف الذي لو انفرد عن معارض مل حيل " فال يقاوم" العلم يف أعالم مشاهري 

  ٦ )آلخران مرسالناألخذ به، وا
زوجها للسائل وغريه مبا أذن فيه صرحياً، ومبا  مالجيوز للمرأة أن تتصدق من : القول الثاين

وهو قول مجهور  مل يأذن فيه ومل ينه عنه إذا علمت رضاه به، وإن مل تعلم رضاه به فهو حرام،
اإلذن املفهوم من : ثاينوال، اإلذن الصريح يف النفقة والصدقة : أحدمها: الفقهاء، واإلذن ضربان
وعلـم  ، واطرد العرف فيه ، كإعطاء السائل وحنوه مما جرت العادة به ، اطراد العرف والعادة 

                                                
 . ٧/١٩٢: احمللى   )١(
بينهما نصفني أنه قسمان لكل واحـد منـهما   اعلم أن املراد مبا جاء يف هذه األحاديث من كون األجر «: قال النووي   )٢(

أجر وال يلزم أن يكونا سواء فقد يكون أجر صاحب العطاء أكثر وقد يكون أجر املرأة واخلازن واململوك أكثـر حبسـب قـدر    
 . ٦/٢٤١: اموع» الطعام وقدر التعب يف إنفاذ الصدقة وإيصاهلا إىل املساكني

 . ٦/٤٤: ، أمحد٢/٣٥: ، النسائي٢/١٣١: ، أبو داود٣/٥٨:رمذي، الت٢/٧١٠: ،مسلم٢/٧٢٨:البخاري   )٣(
 . ٦/٤٤: ، أمحد٥/٣٧٩: ، النسائي٤/١٩٢: ، البيهقي٢/٧١٠:، مسلم٢/٥٢٢: البخاري   )٤(
 . ٢/٣٨: ، النسائي٧١٤: ، مسلم٢/٥٢٠: البخاري   )٥(
 . ٧/١٩٤:احمللى    )٦(



  ٥٣

واإلذن  :(فإذنه يف ذلك حاصل وإن مل يتكلم، قال ابن قدامـة ، بالعرف رضا الزوج واملالك به 
ال : وقـال ، فإن منعها ذلك . افعلي هذا: فصار كأنه قال هلا، العريف يقوم مقام اإلذن احلقيقي 

ألن املنع الصريح نفـي  ؛ وال كثري مل جيز هلا ذلك ، وال تتربعي من مايل بقليل ، تتصدقي بشيء
  :٢ومن األدلة على ذلك، ١(لإلذن العريف

فما حيل لنا من ، يا رسول اهللا إنا كل على أزواجنا وآبائنا : فقالت  روي أن امرأة أتت النيب  •
  .٣ودينه، رطب تأكلينه ال: أمواهلم ؟ قال

كما أن تقدمي الطعام بني ، فجرى جمرى صريح اإلذن ، وطيب النفس ، أن العادة السماح بذلك  •
  .يدي األكلة قام مقام صريح اإلذن يف أكله

ال جيوز أن تنفق شيئا من مال زوجها إال بإذنه الصريح، وهو روايـة عـن   : القول الثالث
  :أمحد، ومن األدلة على ذلك

ذاك : قال. يا رسول اهللا وال الطعام؟: قيل. ال تنفق املرأة شيئا من بيتها إال بإذن زوجها: ه قول •
  .٤أفضل أموالنا

  ٥(ال حيل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس منه :قوله  •
يف بلدكم ، يف شهركم هذا ، إن اهللا حرم بينكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا :(قوله  •

  ٦(هذا 
  .كغري الزوجة، فلم جيز ، ال غريه بغري إذنه أنه تربع مب •
نفقة املرأة على نفسها أو على عيال صاحب املال يف مصاحله وليس  األحاديث السابقة أن املراد من •

  .ذلك بأن ينفقوا على الغرباء بغري إذن
  : الترجيح

لـذي  نرى أن األرجح يف املسألة هو أن لكل قول من األقوال الثالثة حمله اخلاص بـه، وا 
خيتلف باختالف حال الزوج والزوجة واحلاجة اليت استدعت ذلك اإلنفاق، وما يترتب عن ذلك 

  .كله من مصاحل أو مفاسد
                                                

 . ٤/٣٠١:املغين   )١(
 . ١/٣٦٣:، منار السبيل٣/٤٦٠:ناع، كشاف الق٦/٢٤٠:اموع   )٢(
 . ٧٩: ، مسند عبد بن محيد٤/٧٤:البزار   )٣(
 . ٥/٢٦٧: ، أمحد٢/٧٧٠:، ابن ماجة٣/٢٩٦: ، أبو داود٣/٤٠:الدارقطين   )٤(
 . ٣/٢٦:، الدارقطين٦/١٠٠: ، البيهقي١٠/٢٤٦: ، جممع الزوائد١/١٧١: احلاكم   )٥(
 . ٤/٤٦١:، الترمذي٣/٥٣٣: ، احلاكم٤/٣١١: ، ابن حبان٤/١٩٨: مية، ابن خز١/٣٧:، البخاري٢/٨٨٩:مسلم   )٦(



  ٥٤

فلو كان الزوج مثال غنيا شحيحا، وكانت احلاجة الداعية لإلنفاق ملحة، وكانت الزوجة 
ق من مال زوجها عل مصلحة بذلك ال مفسدة، فإن هلا يف هذه احلالة أن تأخذ بالقول األول فتنف

، إال إذا ترتب )وال توعي فيوعي اهللا عليك ،ارضخي ما استطعت:(ألمساء وجوه اخلري لقوله 
  .على ذلك مفسدة، كأن ختاف من ضرر يصيبها أو يصيب استقرارها لو علم الزوج

أما لو كان الزوج فقريا، أو كانت احلاجة الداعية لإلنفاق ليست ضرورية وال ملحة، فـإن  
وىل يف هذه احلالة، بل األوجب استئذان الزوج، ويصلح يف هذه احلالة األخذ بالقول الثالث، األ

  .لألحاديث الكثرية الصحيحة الدالة عليه
أما لو كان الزوج متوسط احلال، أو كانت احلاجة متوسطة، وهو احلالة العادية ألغلـب  

ين، فهو أوسط األقوال، وأمجعها، الناس ويف أغلب األوقات، فإن األرجح هو األخذ بالقول الثا
واألوىل أن حيمل على مـا إذا  : (قال ابن حجرفيخص ذلك إما بإذنه، أو باإلنفاق مما خيصها، 

أنفقت من الذي خيصها به  إذا  تصدقت به بغري استئذانه فإنه يصدق كونه من كسبه فيـؤجر  
كن املنفى ما كـان بطريـق   عليه، وكونه بغري أمره حيتمل أن يكون إذن هلا بطريق اإلمجال، ل

التفصيل وال بد من احلمل على أحد هذين املعنيني وإال فحيث كان من ماله بغري إذنه ال إمجاال 
  .١ )زورة بذلك ال مأجورةأوال تفصيال فهي م

ونرى أنه ذا التفصيل أمكن اجلمع بني النصوص، فلم يقدم أحدها على اآلخر، ولعل الروايات 
 - غنيا فلهذا أباح   - رضي اهللا عنه  - لق من احلوادث املختلفة، فقد كان الزبري املختلفة يف ذلك تنط

، الرطب تأكليـه  ) ألمساء أن ترضخ من ماله ما تشاء، خبالف املرأة اليت أذن هلا يف  - رضي اهللا عنه 
  (وديه 

يكفي مـن  :(، قال ابن حزم(غري مفسدة (إنفاق املرأة من مال زوجها لكونه  وهلذا قيد 
  )فهذا جيمع البيان كله" غري مفسدة "   هذا قول رسول اهللا 

واملفسدة إما أن تكون يف صرف املال يف غري مواضعه، أو يف صرف املال احملتـاج إليـه،   
إال إذا حال دون ذلك خبله أو غريه ليشملهما األجر كامال، واألوىل مع ذلك هو استئذان الزوج 

  .من احلوائل
  يف مال زوجتهحق تصرف الزوج : ثالثا

                                                
 . ٤/٣٠١: فتح الباري   )١(



  ٥٥

لتصرف الزوج يف مال زوجته أربعة أحوال، وذلك ألن الزوج إما أن يأخذ من ماهلا بإذا، 
أو أن يأخذه بغري إذا، أو يطالبها بأن تصرف ماهلا فيما يطالب به هو، أو ينتفع مبنافعها اخلاصة 

  :ا، وتفصيل هذه األحوال فيما يلي
  :ة بإذاأخذ الزوج مال الزوج: احلالة األوىل

وهلذا النوع من انتفاع الزوج مبال زوجته صورتان، فهو إما أن ينتفع به من بـاب التـربع   
صدقة أو هبة، أو من باب التربع الواجب وهو الزكاة، أو إنفاق الزوجة على زوجها من ماهلا، 

  :وقد تقدم ذلك يف فصل النفقة، وهذه بعض تفاصيل هذه الصور
  :ـ االنتفاع التطوعي ١
ع العلماء على أن للزوج األخذ من مال زوجته إن مسحت له بذلك من غري إضرار منه أمج

وآتوا النساَء صدقَاتهِن نِحلَةً فَإِنْ طبن لَكُم عن شيٍء منـه   ﴿: تعاىلهلا، والدليل على ذلك قوله 
  ) ٤: النساء(﴾نفْسا فَكُلُوه هنِيئًا مرِيئًا
كله  -فإذا طابت نفس الزوجة بعد ذلك لزوجها عن شيء من صداقها  :(قال سيد قطب

فهي صاحبة الشأن يف هذا ؛ تفعله عن طيب نفس، وراحة خاطر ؛ والزوج يف حل  -أو بعضه 
فالعالقات بـني الـزوجني   . من أخذ ما طابت نفس الزوجة عنه، وأكله حالال طيبا هنيئا مريئا

ختيار املطلق، والسماحة النابعة من القلب، والود الذي ينبغي أن تقوم على الرضى الكامل، واال
 ١(ال يبقى معه حرج من هنا أو من هناك

وذا احلكم الشرعي ،وهو توقف استفادة الرجل من مال الزوجة سواء كان مهرا أو غريه على 
قها، استبعد اإلسالم ذلك الراسب من رواسب اجلاهلية يف شأن املرأة وصدا )إعطاء الزوجة ومساحها

امتها ومرتلتها، ويف الوقت ذاته مل جيفف ما بني املرأة ورجلها مـن  وحقها يف نفسها ويف ماهلا، وكر
صالت، ومل يقمها على جمرد الصرامة يف القانون ؛ بل ترك للسماحة والتراضي واملودة أن تأخذ جمراها 

  ٢(يف هذه احلياة املشتركة، وأن تبلل بنداوا جو هذه احلياة
أن يكون ذلك عن طب نفس منها، فهو إذن نفسي مصدره احملبة واملودة  تعاىلط وقد اشتر

  .القلبية، قبل أن يكون إذنا كالميا، قد ختتلف مصادره

                                                
 . .١/٥٨٥:يف ظالل القرآن   )١(
 . ١/٥٨٥:يف ظالل القرآن   )٢(



  ٥٦

وآتوا النساَء صدقَاتهِن  ﴿: تعاىلألجل قوله   -رضي اهللا عنهم  -وقد كان السلف الصاحل 
تفاؤال ذا يتداوون مبـا  ) ٤: النساء(﴾منه نفْسا فَكُلُوه هنِيئًا مرِيئًانِحلَةً فَإِنْ طبن لَكُم عن شيٍء 

الشيعة   -رضي اهللا عنه  -ديه الزوجة عن طيب نفس منها، وقد اتفق يف رواية ذلك عن علي 
يا أمـري  : فقال  -رضي اهللا عنه  -عليا والسنة على السواء، فمن روايات الشيعة أن رجال جاء 

استوهب منها شيئا طيبة به نفسها : نعم  قال: ألك زوجة قال:   إن يف بطين وجعا فقالاملؤمنني
يقول  تعاىلمن ماهلا مث اشتر به عسال، مث أسكب عليه من ماء السماء، مث اشربه فإين مسعت اهللا 

ن بطُونِهـا شـراب   يخرج م ﴿: تعاىلوقال )٩:ق(﴾ونزلْنا من السماِء ماًء مباركًا  ﴿:يف كتابه
وآتوا النساَء صدقَاتهِن نِحلَةً فَـإِنْ   ﴿:تعاىل، وقال )٦٩:النحل(﴾مختلف أَلْوانه فيه شفَاٌء للناسِ 

، فإذا أجتمعت الربكـة والشـفاء   )٤: النساء(﴾طبن لَكُم عن شيٍء منه نفْسا فَكُلُوه هنِيئًا مرِيئًا
  .١اهلينء واملريء شفيت إن شاء اهللا تعاىل، ففعل الرجل ذلك فشفىو

إذا أشتكى أحدكم، فليسـأل  :  -رضي اهللا عنه  -ومما رواه أهل السنة من ذلك عن علي 
امرأته ثالثة دراهم أو حنوها، فليشتر ا عسال، وليأخذ من ماء السماء فيجمع هنيئا مريئا وشفاء 

  .  ٢ومباركا
به، ويدعو بعضهم بعضا له يسمونه اهلينء املريء، فعن إبراهيم قال دخـل   وكانوا يتفاءلون

رجل على علقمة وهو يأكل من طعام بني يديه من شيء أعطته امرأته من صداقها أو غريه فقال 
  .ادن فكل من اهلينء املريء: له علقمة

ـ  -وقد كان سبب نزول اآلية دليال على الورع الذي كان عليه السلف الصاحل  ي اهللا رض
جتاه أموال زوجام، فقد أخرج ابن جرير عن احلضرمي أن أناسا كانوا يتـأمثون أن    -عنهم 

  .يرجع أحدهم يف شيء مما ساقه إىل امرأته، فرتلت هذه اآلية
وبناء على ضيق املسلك يف ذلك ووجوب االحتياط، حيث بين الشرط على طيب النفس، 

أن النساء تعطني رغبة ورهبة، فأميا : إىل قضاته  - رضي اهللا عنه -وهو قلما يتحقق كتب عمر 
  .امرأة أعطت، مث أرادت أن ترجع فذلك هلا

وحكى الشعيب أن رجال أتى مع امرأته شرحيا يف عطية أعطتها إياه، وهي تطلب أن ترجع، فقال 
نفسها  لو طابت :(فقال﴾فإن  طنب لكم  ﴿: تعاىلأليس قد قال اهللا :  ردها عليها فقال الرجل: شريح

                                                
 . ، نقال عن العياشي٤/١٩٩:تفسري األلوسي   )١(
ه بن أيب حامت يف التفسري بسند حسن، فـتح  أخرج: ، نقال عن عبد بن محيد، وقال ابن حجر٤/١٩٩:تفسري األلوسي   )٢(

 . ١٠/١٧٠:الباري



  ٥٧

  ١(أقيلها فيما وهبت، وال أقيله ألن خيدعن :(، وعنه(عنه ملا رجعت فيه
  :ـ انتفاع الزوج بزكاة زوجته ٢

قال ابن بل أمجعوا على ذلك، عدم جواز دفع الزوج الزكاة إىل زوجته، اتفق الفقهاء على 
على ذلـك بـأن   أمجع أهل العلم على أن الرجل ال يعطي زوجته من الزكاة، واستدلوا : املنذر

كما لو دفعها إليها على ، فلم جيز دفعها إليها ، فتستغين ا عن أخذ الزكاة، نفقتها واجبة عليه 
  .٢سبيل اإلنفاق عليها

  :اختلفوا يف جواز أخذ الزوج الزكاة من زوجته على قولنيو
 قول الشافعي والثوري وصـاحيب أيب وهو  ،جيوز هلا دفع زكاا إىل زوجها: القول األول

  : واستدلوا على ذلك مبا يلي،وابن املنذرحنيفة وإحدى الروايتني عن مالك وعن أمحد، 
إنك أمـرت اليـوم   ، يا نيب اهللا  :قالت  - رضي اهللا عنه  -  أن زينب امرأة عبد اهللا بن مسعود •

فزعم ابن مسعود أنه هو وولده أحق ، فأردت أن أتصدق به ، وكان عندي حلي يل ، بالصدقة 
زوجك وولدك أحق من تصدقت به ، صدق ابن مسعود :( عليهم، فقال النيب من تصدقت 

 :،ووجه داللة احلديث أن الصدقة الورادة يف احلديث حممولة على الزكاة الواجبة لوجهني٣ )عليهم
، ألن املصارف تتعلق بالزكاة ،خبالف الصدقة، فإا تصح )أجتزئ عين(: قوهلا: الوجه األول

 .يف أي مصرف
يرتل مرتلة العموم، فلما ذكـرت الصـدقة، ومل    أن ترك اإلستفصال منه : الثاينالوجه 

جتزئ عنك فرضا كان أو تطوعا، وأما ولدها فليس : يستفصلها عن تطوع وال واجب، فكأنه قال
يف احلديث أا تعطي ولدها من زكاا، بل معناه أا إذا أعطت زوجها فأنفقه على ولدها كانوا 

   .٤ب، فاإلجزاء يقع بإعطاء للزوج والوصول إىل الولد بعد بلوغ الزكاة حملهاأحق من األجان
يا رسول اهللا، إن علي نذرا أن أتصدق بعشرين درمها، وإن يل زوجا : امرأة، فقالت أتت النيب  •

، فلو صح احلديث فهو دليـل  ٥نعم، لك كفالن من األجر: فقريا، أفيجزئ عين أن أعطيه ؟ قال
  .الزكاة للزوج قياسا على النذر، ألن كليهما واجبعلى جواز إعطاء 

                                                
 . ٤/١٩٩:تفسري األلوسي:انظر هذه اآلثار وخترجيها يف    )١(
 . ٢/٢٧٠:املغين    )٢(
 . ١٣/٥٤: ، ابن حبان٤/١٠٧:، ابن خزمية٢/٥٣١: البخاري   )٣(
 . ٣/٣٣٠:فتح الباري: انظر   )٤(
 . ٢/٢٧٠:املغين: ، انظررواه اجلوزجاين، واحلديث مرسل   )٥(
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دفع الزكاة إليه، كاألجنيب، خبالف الزوجة، فإن نفقتها من ال مينع وذلك نفقته، عليها أنه ال جتب  •
  .واجبة عليه

وليس يف املنع نص ، أن األصل جواز الدفع لدخول الزوج يف عموم أصناف املسمني يف الزكاة  •
فيبقى جواز ، لوضوح الفرق بينهما ؛ من ثبت املنع يف حقه غري صحيح وال إمجاع، وقياسه على 

  .الدفع ثابتا
واستدلوا على ذلك  ،وهو قول احلنفية، ورواية عند حلنابلة ،ال جيوز دفعها إليه: القول الثاين

  : مبا يلي
اإلنفـاق  متكن بأخذ الزكاة من ، ألنه إن كان عاجزا عن اإلنفاق عليها ؛ أا تنتفع بدفعها إليه  •

فتنتفع ا يف ، لزمته نفقة املوسرين ، ولكنه أيسر ا ، وإن مل يكن عاجزا ، فيلزمه ، عليها منها 
  .هاكما لو دفعتها يف أجرة دار، فلم جيز هلا ذلك ، احلالني 

بدليل ، حق الزوجة يف النفقة آكد من حق الغرميالشرع أعطاها احلق باالنتفاع مبال زوجها، ف أن •
إذا ، وأا متلك أخذها من ماله بغري علمـه  ، ملرأة مقدمة يف مال املفلس على أداء دينه أن نفقة ا

، ويعد مال كل واحد منهما ماال لآلخـر  ، يف مال زوجهاعادة تنبسط  وهي، امتنع من أدائها 
، وذلك كله عبدكم سرق مالكم، ومل يقطعه: وهلذا قال ابن مسعود يف عبد سرق مرآة امرأة سيده

  .على أن الزكاة ال جتزئ عنها لزوجها إلمكان انتفاعها ا دليله
ال يصح االستدالل به من الوجوه  الذي ذكروهضعف داللة ما استدلوا به من نصوص فاحلديث  •

 :التالية
أردت أن أتصدق حبلي يل، وال جتب الصدقة : لقوهلا، يف صدقة التطوع أنه : الوجه األول

قوله ولو من حليكن، وكون صدقتها :(حجتهم من احلديث، قال ابن حجر معرض بيان باحللي
وقد ورد من طريق رائطة امرأة بن مسعود أا كانت  ١ )كانت من صناعتها، يدالن على التطوع

 .عاء اليدين، فكانت تنفق عليه وعلى ولده، وذلك يدل على أا صدقة تطوعامرأة صن
دليل علـى أن   )دقت به عليهمزوجك وولدك أحق من تص(  قول النيب : الوجه الثاين

 .لولد ال تدفع إليه الزكاةالصدقة تطوع ألن ا
أجتزئ عين،  أي يف الوقاية من النار كأا خافت أن صدقتها علـى  : قوهلا: الوجه الثالث

 .زوجها ال حتصل هلا املقصود

                                                
 . ٣/٣٣٠:فتح الباري   )١(
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  :الترجيح
بينها، واجلمع  نرى أن األرجح يف املسألة أن األدلة حتتمل كال الوجهني، فلذلك ميكن اجلمع

  :بذلك بني القولني كما يلي
أن الفقر ختتلف درجاته، فإن كان الزوج فقريا جدا، أو كان فقره شبيها بالفقري الذي تريـد أن   •

  .تدفع له زكاا، أو كان غارما ،فلها أن تدفع له زكاا على أن تتعفف عنها
تري هلا من زكاا إال ما جيب عليه، أن يستغل الزوج زكاا يف النفقة الضرورية هلما، وأن ال يش •

  . واألوىل انتفاعه هو بزكاا، واإلنفاق عليها من ماله
أن تتلطف باحليل الشرعية يف إيصال الزكاة إليه، حبيث ال تعطيه الزكاة مباشرة، وأقترح يف ذلك  •

ءه الزكاة نيابة مثال أن تدفع زكاا هليئة خريية، على أن ختربهم حبالة زوجها، فتتوىل اجلمعية إعطا
  .عنها، إن كان أهال ألخذ الزكاة

أما احلديث الذي استدل به أصحاب القول األول، فالظاهر فيه، واهللا أعلم،أن املراد منـه  
صدقة التطوع، كما رجح ذلك ابن حجر وغريه من العلماء، وحنب أن ننبه هنا إىل أن الـبعض  

قارب، فيقصرها عليهم، ولو كانوا يف يستغل استحباب الشرع إلعطاء الصدقات والزكوات لأل
درجة من الفقر ال تسمح هلم بأخذ الزكاة، وهذا ال جيوز، ألنه فرار من الزكاة بطريقـة غـري   

  .مباشرة
  :أخذ الزوج ماهلا بغري إذا : احلالة الثانية

اتفق الفقهاء على أنه ال جيوز للزوج أن يأخذ من مال زوجته من غري إذنه، وقد دل علـى  
وآتوا النساَء صدقَاتهِن نِحلَةً فَإِنْ طبن لَكُم عن شيٍء منه نفْسا فَكُلُوه هنِيئًـا   ﴿: تعاىلقوله ذلك 
، فقد قيدت اآلية األخذ من مال الزوجات بشرط طيب النفس منهن، وهـو  )٤: النساء(﴾مرِيئًا

وإِنْ أَردتم اسـتبدالَ زوجٍ   ﴿: تعاىل فوق اإلذن العادي كما ذكرنا، ودل على هذا كذلك قوله
ـ   بِينـا مإِثْما وانتهب هذُونأْخئًا أَتيش هنذُوا مأْخا فَلَا تنطَارق ناهدإِح متيآتجٍ ووكَانَ زم  ـفكَيا و

كُمنذْنَ مأَخضٍ وعإِلَى ب كُمضعى بأَفْض قَدو هذُونأْخيظًا تيثَاقًا غَل٢١، ٢٠:النساء(﴾م(  
  :وقد حبث الفقهاء هنا مسألة هلا صلة ذا ال نرى مناصا من ذكرها هنا، وهي

  :حكم السرقة بني الزوجني
على عدم إقامة احلد إذا سرق أحد الزوجني من مال اآلخر وكانت السرقة من حرز  ١اتفق الفقهاء

                                                
 . خالفا البن حزم الذي يرى احلد مطلقا كما سنرى   )١(
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وألن بينهما سببا ؛ ولالنبساط بينهما يف األموال عادة ،  الختالل شرط احلرز، قد اشتركا يف سكناه 
أو اشـتركا يف   ،يوجب التوارث بغري حجب، أما إذا كانت السرقة من حرز مل يشتركا يف سكناه 

فقد اختلف الفقهاء يف حكم السرقة منه على ، سكناه ولكن أحدمها منع من اآلخر ماال أو حجبه عنه 
  :١األقوال التالية

ال قطع فيه، وهو قول أيب حنيفة، ورواية عن أمحـد، وقـول للشـافعية،    :  ولالقول األ
  : واستدلوا على ذلك مبا يلي

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فاألمري الذي على الناس راع وهو مسئول عن :( قوله  •
هي رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم واملرأة راعية على بيت بعلها وولدها و

مسئولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه أال كلكم راع وكلكم مسئول عـن  
فـال قطـع عليـه    ، ووجه االستدالل أن كل واحد من الزوجني أمني يف مال اآلخر  ٢ )رعيته

  .كاملودع
إن غالمي سرق : حني قال له، لعبد اهللا بن عمرو بن احلضرمي   - رضي اهللا عنه  - قول عمر  •

فهو ، ، فإذا مل يقطع عبده بسرقة ماهلا٣خادمكم أخذ متاعكم، ال قطع عليه ، أرسله : امرأيتمرآة 
  .أوىل

ويتبسط يف مال اآلخر عادة ، وال تقبل شهادته له ، أن كل واحد منهما يرث صاحبه بغري حجب  •
  .فأشبه الوالد والولد، 

وابن املنذر، وهو رواية عن ، وأيب ثور ،  ٤يقام عليه احلد، وهو مذهب مالك: القول الثاين
أمحد، وقول للشافعية، وهو قول ابن حزم، بل ذهب إىل أبعد من ذلك، فحكم بالقطع مطلقـا  

، القطع فرض واجب على األب واألم إذا سرقا من مال ابنـهما  (: ولو كان من غري حرز، قال
وهكذا كـل ذي  . ذهما مل يبح هلما أخ، وأمهما ، وعلى االبن والبنت إذا سرقا من مال أبيهما 

ما مل يبح له ، أو من غري ذي رمحه ، إذا سرق من مال ذي رمحه ، أو غري حمرمة ، رحم حمرمة 
فالقطع على كل واحد من الزوجني إذا سرقا من مال صاحبه ما مل يـبح لـه أخـذه    . أخذه

                                                
، ٢/١١٠، أحكام القرآن البن العـريب  ٧/١٨٤: ، املنتقى٢١/٣٤٠: ، احمللى٦/١٦٣: ، األم٩/١٨٨: املبسوط: انظر   )١(

 . ٩/١١٧: ، املغين٧/٧٥: بدائع الصنائع
 . ٢/٥٤:، أمحد٣/١٣٠: ، أبو داود٣/١٤٥٩:مسلم   )٢(
 . ١٠/٢١٠:، مصنف عبد الرزاق٢/٨٣٩: املوطأ   )٣(
هـل  ، أرأيت املرأة إذا سرقت من مال زوجهـا   «: وقد شرط املالكية لذلك أن ال يكون ذلك يف بيتها، ففي املدونة   )٤(

 . ٤/٥٣٥:املدونة، »إذا سرقت من مال زوجها يف غري بيتها الذي تسكن فيه ، نعم : تقطع ؟ قال
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أو  ،وهو حمسن إن أخذ ما أبيح له أخذه من حـرز   -إذا سرق ما مل يبح  -كاألجنيب وال فرق 
  :، ومن األدلة اليت ساقها ابن حزم لذلك١ )من غري حرز

عدم صحة االحتجاج باخلرب الذي استدل به املخالفون، ألم مسئولون عما استرعوا من ذلك،  •
 - وأم يف ذلك ، فيما استودعوه وأسلم إليهم ، واخليانة ، وذلك يدل على أنه مل تبح هلم السرقة 

، وأعظم جرمـا  ، فهم بال شك أشد إمثا  - باعد ومن مل يسترع إن مل يكونوا كاألجنبيني واأل
فأقل أمورهم أن يكون عليهم ما على األجنبيني ، وأن ذلك كذلك ، وأسوأ حالة من األجنبيني 

  . وال بد
وأن املـأذون لـه يف   ، أن املودع إذا سرق مما مل يودع عنده لكن من مال ملودع آخر يف حرزه  •

رز عنه للمدخول عليه اإلذن له يف الدخول لوجب القطع عليهمـا  الدخول لو سرق من مال حم
عندهم بال خالف، فيلزمهم ذا التشبيه بالضد أن ال يسقطوا القطع عن الزوجني فيما سـرق  

وإن مل جيب القطع على كل واحد منهما ، ومل حيرز منه ، أحدمها من اآلخر إال فيما اؤمتن عليه 
  .كاملودع واملأذون له يف الدخول وال فرق، حرز عنه وأ، فيما مل يأمنه صاحبه عليه 

  .وال على أكثر من حقها، مل يطلق يدها على ما ال حق هلا فيه من مال زوجها  أن رسول اهللا  •
ألخذ احلق واملباح ليس فيه دليل أصال على إسقاط حـدود اهللا   أن إباحة  اهللا تعاىل ورسوله  •

  .تعاىل على من أخذ احلرام غري املباح
إذا تعدى احلالل منه إىل املسكر ، أنه لو جاز ذلك لكان شرب العصري احلالل مسقطا للحد عنه  •

وعليها ما افتـرض اهللا  ، فإذ ذلك كذلك فلها ما أخذت باحلق ، وال فرق بني األمرين ، احلرام 
رم وللباطل احمل، وللمباح حكمه ، تعاىل من القطع فيما أخذت بوجه السرقة للحق الواجب حكمه 

﴾ هفْسن ظَلَم فَقَد اللَّه وددح دعتي نم١:الطالق(حكمه ﴿ و( 
وال ، أن اهللا تعاىل مل خيص إذ أمر بقطع السارق والسارقة، ال أن تكون زوجة من مال زوجهـا   •

  .يكون زوج من مال زوجته
تقطع بسرقة  وال، ألنه ال حق له فيه ؛ أن الزوج يقطع بسرقة مال الزوجة : القول الثالث

  : ألن هلا النفقة فيه، وهو قول للشافعية، واستدلوا على ذلك مبا يلي؛ ماله 
ألنه يف ذلـك  ؛ فوجب القطع عليه إذا سرق منه شيئا ، أن الرجل ال حق له يف مال املرأة أصال  •

  .كاألجنيب
                                                

 . ١٢/٣٤٠:احمللى   )١(
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ت بذلك فكان، وخدمة ، وإسكان ، وكسوة ، ونفقة ، صداق : أن املرأة هلا يف ماله حقوقا من •
  .كالشريك

فقال ، قال هلند بنت عتبة إذ أخربته أن أبا سفيان ال يعطيها ما يكفيها وولدها  أن رسول اهللا  •
يدها على مال زوجهـا    ، فقد أطلق رسول اهللا ١خذي ما يكفيك وولدك باملعروف هلا 

 . وال فرق، فهي مؤمتنة عليه كاملستودع ، تأخذ منه ما يكفيها وولدها 
وآتيتم إِحداهن قنطَارا فَلَا تأْخذُوا منـه شـيئًا    ﴿: قال تعاىلألن اهللا ؛ ج خبالف ذلك أن الزو •

﴿ وآتوا النساَء صدقَاتهِن نِحلَةً فَإِنْ طبن : تعاىلوقال ) ٢٠:النساء(أَتأْخذُونه بهتانا وإِثْما مبِينا ﴾
نٍء ميش نع رِيئًا﴾لَكُمنِيئًا مه ا فَكُلُوهفْسن فبني اهللا تعاىل حترمي القليل مـن ماهلـا   )٤: النساء(ه ،

  .والكثري عليه
  :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن حصول السرقة بني الزوجني من الكبائر اليت ال تقـل يف  
ن أن يـدرأ عنـهما   جرمها عن سرقة األجانب إن مل تكن أشد منها، ولكن احلد مع ذلك ميك

ادفعوا احلدود  :(قال احلدود بالشبهات األدلة الكثرية، فقد  درءلوجود الشبهة، وقد ورد يف 
ألن أعطـل احلـدود    :( -رضي اهللا عنـه   -، وقال عمر بن اخلطاب ٢(ما وجدمت له مدفعا  

ـ ٣(بالشبهات أحب إيل من أن أقيمها بالشبهات  -احل ، ومما يدل على أن ذلك سنة السلف الص
عن إبراهيم قال كانوا يقولون ادرؤوا  احلدود  عن عباد اهللا ما  :(قول إبراهيم  -رضي اهللا عنهم 

  ٤(استطعتم
وهو ال يعين عدم العقوبة، وال ختفيفها، وإمنا يعين تغيريها حبسب ما يراه اإلمام، ألن عقوبة 

ا ا ا اجلاين فقط، بل يستضر ين عليه أيضا، فاملرأة تتضـرر  القطع يف هذه احلالة ال يستضر
  .بقطع يد زوجها، والزوج كذلك، ورمبا أدى ذلك إىل التفريق بينهما

والشرع يف أحكام القطع العادية مل جيعل الضرر إال على اجلاين فقـط، فلـذلك وجـد    
االختالف بني احلالتني، فال يصح تعميم احلالة، أما ما ورد من النصوص، فإن النصوص خمصصة 

  .كثرية كعدم القطع يف ااعة، وغري ذلك من املسائلبأحوال 
                                                

 . سبق خترجيه   )١(
 . ٢/٨٥٠:ابن ماجة   )٢(
 . ٥/٥١١:اين أيب شيبة   )٣(
 . ٥/٥١١:اين أيب شيبة   )٤(
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لكن مع ذلك لإلمام أن يقطع يف بعض األحوال إذا كان املبلغ املسروق عظيمـا وبـدون   
حاجة، أو رأى التساهل يف هذا األمر بني الناس، فيحتاج إىل ردعهم بإقامة هذا احلد عليهم ألن 

ألوىل كما ذكرنا سابقا اجلمع بينـهما، بتطبيـق   املصلحة العامة تقدم على املصلحة اخلاصة، وا
  .عقوبة أخرى رادعة

  :جتهيز البيت من مال الزوجة: احلالة الثالثة
، كفراش وغطاء ، ة من متاعيقصد بالتجهيز يف عرف الفقهاء ما تزف به املرأة إىل بيت الزوجي

وقد اختلف الفقهاء يف من ، ] ١الشورة[ ولباس أو ما ميلكها إياه زوجها، ويطلق عليه أيضا فقها وعرفا 
، أم الزوج وبناء، فإن هلذا االختالف عالقة ذه احلالة، ألنه ٢جيب عليه هذا اجلهاز، هل املرأة، أم وليها
ا بشراء شيء، وإلزام الغري بشيء نوع من التصرف فيه، وقد تصرف يف مال الزوجة عن طريق إلزامه
  :اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على قولني

عدم إجبار املرأة على اجلهاز، فال جترب هي وال غريها على التجهيز، وهو قول : القول األول
وال جيوز أن جترب املرأة على أن تتجهز إليه بشـيء  :(الشافعية واحلنابلة، والظاهرية، قال ابن حزم

عل فيه والصداق كله هلا تف، وال من غريه من سائر ماهلا ، ال من صداقها الذي أصدقها ، أصال 
  :، ومن األدلة على ذلك ٣(وال اعتراض، ال إذن للزوج يف ذلك ، كله ما شاءت 

﴿ وآتوا النساَء صدقَاتهِن نِحلَةً فَإِنْ طبن لَكُم عن شيٍء منه نفْسا فَكُلُوه هنِيئًـا  : تعاىلقول اهللا  •
ومل يبح ، ل أن يعطوا النساء صدقان حنلة ،فافترض اهللا عز وجل على الرجا) ٤: النساء(مرِيئًا﴾

                                                
: والشورة بـالفتح  ، اهليئة واجلمال : الشورة بالضم : وقيل . واللباس ، واهليئة ، احلسن واجلمال : الشورة يف اللغة      )١(

كأنه مـن  ، اجلمال واحلسن : الشورة بالضم : قال ابن األثري .  »أنه أقبل رجل وعليه شورة حسنة  «: ففي احلديث ، باس الل
، لسـان  ٢/٥٠٨:النهاية يف غريـب احلـديث  : الشارة وهي اهليئة، انظر: ويقال هلا أيضا . الشور وهو عرض الشيء وإظهاره 

  .٤/٤٣٥:العرب
  :لك املرأة اجلهاز، إذا كان األب هو الذي قام بالتجهيز على قولنياختلف الفقهاء يف مت   )٢(

هذا جهاز بنيت : كأن يقول، اعتبار الصيغة، وهو قول الشافعية، فال متلك الزوجة اجلهاز إال بتمليك هلا بصيغة :  القول األول
  و بعد موا، ويصدق بيمينه إذا ادعاه يف حياا أ. وإال فهو عارية، فيكون إقرارا بامللك هلا 

وادعى بعـد  ، اعتبار العرف، فإذا جهز األب ابنته من ماله دون أن يصرح أن هذا منه هبة هلا أو عارية منه هلا :: القول الثاين
وادعت أنه كان متليكا باهلبة فالقول قوهلا إذا كان العرف يشهد بـأن هـذا اجلهـاز    . نقل اجلهاز إىل دار الزوج أنه كان عارية

وإن كـان العـرف   . وإن كان العرف جاريا بأن األب يقدمه عارية فالقول قول األب. ليه يقدمه األب البنته هبة منهاملتنازع ع
ألن الشراء وقع هلـا حيـث   ؛ أما إذا كان مما قبضه من مهرها فالقول قوهلا . متضاربا فالقول قول األب إذا كان اجلهاز من ماله

ها، وهو قول احلنفية، وقريب منه قول احلنابلة، فقد نصوا على أن جتهيز األب ابنتـه أو  وهو مبرتلة اإلذن من، كانت راضية بذلك 
 . .٣٤٢:، جممع الضمانات٨/٣١٩:، حتفة احملتاج٣/٥٢٣:مواهب اجلليل: أخته جبهاز إىل بيت زوجها متليك، انظر

 . ٩/١٠٨:احمللى   )٣(
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  .للرجال منها شيئا إال بطيب أنفس النساء
، والنفقة ، وهي الصداق  - أحب أم كره  - قد أوجب للمرأة حقوقا يف مال زوجها  تعاىلأن اهللا  •

ما دامت يف عصمته واملتعة إن طلقها، ومل جيعل للزوج يف ماهلا حقا أصال ، واإلسكان ، والكسوة 
  .ال ما قل وال ما كثر ،

لزوم التجهيز، وهو قول املالكية واحلنفية، وقد اختلفوا فيمن يلزم بـالتجهيز، ويف  : القول الثاين
  :ذلك بعض التفاصيل، نلخصها فيما يلي

ا قبضت احلال من صداقها قبل بناء الزوج ا، فإنه يلزمها أن تتجهز به على إذ: ١مذهب املالكية
. وال يلزمها أن تتجهز بأزيد منه، حىت لو كان العرف شراء دار لزمها ذلك ، و العادة من حضر أو بد

ومثل حال الصداق ما إذا عجل هلا املؤجل وكان نقدا، وإن تأخر القبض عن البناء مل يلزمها التجهيز 
إال لشرط أو عرف، واألب إذا زوج ابنته البكر وكان متسع احلال، فإنه ال ، سواء أكان حاال أم حل 

  :يلزمه جتهيز ابنته من ماله،وإمنا جيهزها من صداقها خاصة، كما قال ناظمهم
  واألب ال يقضي اتساع حاله    جتهيزه البنته من ماله

وأما ، أما إن كانت ثيبا فإن القاضي ال يلزمها أن تتجهز بغري صداقها، بل بصداقها خاصة 
  :فال يلزم لكن يستحب،وقد قال يف ذلك الناظم، بغريه 

  سوى الصداق ليس يلزم   جتهز الثيب من حيكموب
وإذا قبضت املرأة نقدها من زوجها أو قبضه وليها فمن حق الزوجة أن تتجهز : قال املتيطي

  .به إليه هذا هو املشهور من مذهب مالك ومجيع أصحابه حاشا ابن وهب
املرأة جتهيز وهي أنه ليس على ، )شاذة غريبة(  ويف املذهب رواية أخرى أطلق عليها ميارة

املشـهور  : بصداقها، فأحرى مبا سواه، ورواية أخرى أا تتجهز بالصداق خاصة، قال ابن عرفة
  .وجوب جتهيز احلرة بنقدها العني

ويشترى من اجلهاز عندهم اآلكد فاآلكد عرفا من فرش ووسائد وثياب وطيب وخادم إن 
  .هيز بهفال حق للزوجة يف التج، اتسع هلا، وما أحله بعد البناء 

أنه لو زفت الزوجة إىل الزوج بال جهاز يليق به فله مطالبة األب بالنقد، : ٢مذهب احلنفية
ألن املال يف النكـاح غـري   ، إال إذا سكت طويال فال خصومة له، وال يرجع على األب بشيء 

                                                
، التـاج  ٣/٤٨٥:، مـنح اجلليـل  ٢/٣٢٢:دسـوقي ، حاشـية ال ١/٤١٣:، فتح العلي املالـك ١/١٧٧:شرح ميارة   )١(

 . ٣/٤٢٥:واإلكليل
 . ٤/١٩٣:البحر الرائق   )٢(
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فإن ، لكن هذا إذا كان هو الذي قبض املهر ، مقصود، وهذا يدل على أن األب هو الذي جيهز 
وهـو حبسـب   ، كانت الزوجة هي اليت قبضته فهي اليت تطالب به على القول بوجوب اجلهاز 

  .العرف والعادة
  :١ومن األدلة على ذلك

﴿ الرجالُ قَوامونَ علَى النساِء بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُوا مـن  : تعاىلقول اهللا  •
﴾ هِمالو٣٤:النساء(أَم( 

تنكح املرأة ملاهلا ومجاهلا ودينها فاظفر بذات الدين  :( أن الشرع اعترب الزواج ملاهلا ومل ينفه قال  •
 ٢(تربت ميينك 

أن رجال خطب إىل رجل ابنته من امرأة عربية فأنكحها إياه فبعث إليه بابنة له أخرى أمها أعجمية  •
وكان علي  - معضلة وال أبا حسن : عليه ؟ فقال فلما دخل ا علم بعد ذلك فأتى معاوية فقص، 

فأتى الرجل علي بـن أيب  ، فقال الرجل ملعاوية فأذن يل أن آتيه ؟ فأذن له معاوية  - حربا ملعاوية 
فقص عليه القصة ؟ فقضى علي على أيب ، فرد عليه السالم ، السالم عليك يا علي : طالب فقال

، ه مبثل الصداق الذي ساق منها ألختها مبا أصاب من فرجها اجلارية بأن جيهز ابنته اليت أنكحها إيا
  . وأمره أن ال ميس امرأته حىت تنقضي عدة أختها

لليت دخـل ـا   : عن إبراهيم النخعي أن رجال تزوج جارية فأدخل عليه غريها ؟ فقال إبراهيم •
  .وعلى الذي غره أن يزف إليه امرأته مبثل صداقها، الصداق الذي ساق 

لفاطمة، رضي اهللا عنها، أن عليا   - رضي اهللا عنه  - يف خطبة علي   - رضي اهللا عنه  - عن أنس  •
فوضعتها يف حجره فقبض منها قبضة   فأتيت ا رسول اهللا : باع درعه بأربعمائة ومثانني قال

فجعل لنا سرير مشروط بالشرط ووسادة : وأمرهم أن جيهزوها، قال، يا بالل أبغنا ا طيبا: فقال
  . م حشوها ليف وملء البيت كثيبامن أد

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو أنه ال جيوز تكليف الزوجة يف ماهلا بشيء، لصراحة الـنص  

وآتوا النساَء صدقَاتهِن نِحلَةً فَإِنْ طبن لَكُم عن  ﴿: تعاىلالقرآنية يف ذلك، وهو ما تقدم من قوله 
فْسن هنٍء ميرِيئًاشنِيئًا مه فال جيوز أن يؤخذ من مال الزوجة حتت أي اسم )٤: النساء(﴾ا فَكُلُوه ،

                                                
 . ٩/٥٠٨:احمللى: هذه األدلة ذكرها ابن حزم نقال عن بعض املالكية، ومل جندها يف املصادر املعروفة، انظر   )١(
 . سبق خترجيه   )٢(
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ما مل يكن بطيب نفسها، فلذلك تكليفها مبا جرى عليه العرف من اجلهاز وحنوه والتغايل فيه ال 
يصح، وهو خمالف للنص القرآين خمالفة ظاهرة، بل خمالف لكل النصوص اليت حترم أكل أمـوال  

  .ناس بالباطلال
والواجب يف هذه احلالة أن ال يترك األمر للعرف، ألن العرف ليس شرعا، وقـد يرتكـب   
باسم العرف ما يلغي الشرع، بل إن الكثري من االنتهاكات حلقوق املرأة ال جتري باسم الشـرع  

  .بقدر ما جتري باسم العرف الذي أريد له أن يصري شرعا، فالشريعة رمحة كلها عدل كلها
ذا ما أريد هلذا العرف أن يؤسس تأسيسا صحيحا، فإن املرأة تعرف حبقها يف ماهلا، وبأنه فإ

ال حق ألحد يف التصرف فيه، وأن ما يسمى اجلهاز مسؤولية زوجها، بسبب قوامته عليها، وأنه 
ال مسؤولية هلا يف ذلك، وأن مهرها هلا، تشتري به ما تشاء، وتتصرف فيه كما حتب، فإذا مـا  

بذلك، مث طابت نفسها، وتنازلت عن بعض مهرها لتشتري به جهازها دون أن تـرغم  أخربت 
  .على ذلك ال نفسيا وال اجتماعيا، فحينذاك ميكن اعتبار جهازها من ماهلا من احلالل الصرف

ودينها ، ومجاهلا ، وماهلا ، حلسنها : تنكح املرأة ألربع :(أما ما ستدل به بعض املالكية من قوله 
، وال صوبه ، وال ندب إىل ذلك ، مل يأمر أن تنكح ملاهلا فإنه ١(بذات الدين تربت يداك  فاظفر - 

وهذه أفعال الطماعني املذموم فعلهم يف :(قال ابن حزم، بل إمنا أورد ذلك إخبارا عن فعل الناس فقط 
نكح بشيء من ، فلم يأمر بأن ت(فاظفر بذات الدين  :( اخلرب نفسه اإلنكار لذلك بقوله ذلك بل يف 

ألن اهللا تعاىل أوجب هلا الصـداق  ، لكن الواجب أن تنكح املرأة الزوج ملاله ، ذلك إال للدين خاصة 
  ٢(عليه والنفقة والكسوة 

  :احلالة الرابعة ـ انتفاع الزوج جبهاز الزوجة
  :اختلف الفقهاء يف حكم انتفاع الزوج جبهاز الزوجة على قولني

وغريها بغري ، واألواين ، نتفاع مبا متلكه الزوجة من متاع كالفراش ليس للزوج اال: القول األول
وسواء قبضت الصداق،  أم مل تقبضه،  وهلا ، أم ملكته من طريق آخر ، سواء ملكها إياه هو ، رضاها 

ما مل يعد ذلك عليها بضرر، وهو ، واملعاوضة ، واهلبة ، الصدقة  حق التصرف فيما متلكه مبا أحبت من
إن كان هلا أمتعة فال يلزمها أن تلبس متاعها، وال أن تنام علـى   :(ر الفقهاء، قال ابن جنيمقول مجهو

فراشها، فباألوىل أن ال يلزمها أن تفرش متاعها لينام عليه أو جيلس عليه، ومنـها أن أدوات البيـت   

                                                
 . سبق خترجيه   )١(
 . ٩/٥٠٨:احمللى   )٢(
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وعليه مجيع ما  واحلاصل أن املرأة ليس عليها إال تسليم نفسها يف بيته.. وحنوها على الرجلكاألواين 
يكفيها حبسب حاهلما من أكل وشرب ولبس وفرش وال يلزمها أن تستمتع مبا هو ملكها وال أن تفرش 

  ١)له شيئا من فراشها
ملسائل تنبيها لألزواج ملا نراه يف وإمنا أكثرنا من هذه ا )مث قال معقبا على هذا التشديد على الزوج

وكذلك ألضيافه وبعضهم ،مرها بفرش أمتعتها جربا عليهازماننا من تقصريهم يف حقوقهن، حىت أنه يأ
نعوذ باهللا ، وهذا كله حرام ال جيوز، ال يعطي هلا كسوة حىت كانت عند الدخول غنية صارت فقرية

  (من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
ـ :  القول الثاين ه إن قبضت الزوجة صداقها فللزوج التمتع بشورا فيلبس من الثياب ما جيوز ل

سواء متتـع  . ولو بغري رضاها، واالنتفاع بسائر األدوات اليت متلكها ، وله النوم على فراشها ، لبسه 
، كاملعاوضة ، فله منعها من التصرف ا مبا يزيل امللك ، بالشورة معها أو وحده ومتتعه بشورا حق له 

ا إذا مل تقبض صداقها، وإمنـا  ألن ذلك من شأنه أن يفوت عليه حق التمتع ا، أم؛ واهلبة والصدقة 
وهبتها ، فله أن مينعها من بيعها ، جتهزت من ماهلا فليس له عليها إال احلجر عن التصرف مبا يزيل امللك 

والتربع بأكثر من الثلث، وهو قول املالكية، وقد سبقت اإلشارة إىل نوع أدلتهم يف ، والتصدق ا ، 
  .احلق يف مال زوجته مثل هذه املسائل، وهو أن للزوج نوعا من

  :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة ما ذكرناه سابقا من أنه ال جيوز للزوج االنتفاع بشيء من مال 

  .زوجته مهما كانت صورته إال برضا نفسها من غري استشراف منه
ونرى للزوجة من حسن العشرة أن تتيح لزوجها من متاعها، حبيث ال تفرق بينها وبينه يف 

وقـد  يس الزوجان إال شخصا واحدا، ومن القبيح أن يكون لكل منهما متاعه اخلاص ذلك، فل
وكانت سريته مع أزواجه حسن املعاشرة :(فقال هذا وهدي زوجاته،يف  نقل ابن القيم هديه 

وكان إذا  ،وكانت إذا شربت من اإلناء أخذه فوضع فمه يف موضع فمها وشرب ..وحسن اخللق
وكان يتكىء يف حجرها ، لذي عليه حلم أخذه فوضع فمه موضع فمهاتعرقت عرقا وهو العظم ا

  ٢ )ويقرأ القرآن ورأسه يف حجرها

                                                
 . ٤/١٩٤:الرائق البحر   )١(
 . ١/١٥١: زاد املعاد   )٢(
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فالعشرة الزوجية ال حتكمها القوانني بقدر ما حتكمها املودة والرمحة كما سنرى يف اجلـزء  
  .اخلاص بذلك



  حق الزوجة يف التعليما ـ رابع
  
   حكم تعليم الزوجةـ  ١

ب تعليم الزوج لزوجته ودعوا للخري ويها عن املنكر، قال ابـن  نص الفقهاء على  وجو
ينبغي له أن يتفقد أهله مبسائل العلم فيما حيتاجون إليه، ألنه جاء من تعليم غريهم طلبا : (احلاج

لثواب إرشادهم فخاصته ومن حتت نظره آكد، ألم رعيته ومن اخلاصة به، فيعطيهم نصـيبهم  
ألشياء يف الدين أوال وأنفعها وأعظمها فيعلمهم اإلميان واإلسالم وجيـدد  فيبادر لتعليمهم آلكد ا

عليهم علم ذلك، وإن كانوا قد علموه ويعلمهم اإلحسان ويعلمهم الوضوء واالغتسال وصفتهما 
والتيمم والصالة وما يف ذلك كله من الفرائض والسنن والفضائل، وكل ما حيتاجون إليه من أمر 

  )دينهم األهم فاألهم
مث يذكر قصة عن مدى استشعار الصاحلني ملسؤوليتهم حول أهليهم من هذه الناحية املهمة، 

ملا أن تأهلـت  :(فينقل عن بعض الصاحلني من املعاصرين له قوله  املرتبط بالتربية، ناحية التعليم
قلت للزوجة ال تتحركي، وال تتكلمي بكلمة يف غيبيت إال وتعرضيها علي حني آيت ألين مسئول 
عن تصرفك كله، كنت مسئوال عن نفسي ليس إال وأنا اآلن مسئول عن نفسي وعنك فأسـأل  
عن عشر صلوات، مث كذلك يف مجيع املأمورات، وكل ما أنا مطالب به من الفضائل وغريهـا  
حىت بالغ معها بأن قال هلا إن نقلت الكوز من موضع إىل موضع فأخربيين به قال وذلك خيفـة  

  .مث ذكر القصة إىل ايتها١ )تظن أنه ال يترتب عليه حكم شرعي من أن تتصرف يف شيء
وقد دلت على ذلك األدلة الكثرية املتظافرة، ومنها تصريح القرآن الكرمي بوجوب وقايـة  

ياأَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلـيكُم نـارا    ﴿:  األنفس واألهل من النار كما يف قوله 
قُودـا    ولُـونَ مفْعيو مهـرا أَمم ونَ اللَّهصعلَا ي اددلَاظٌ شكَةٌ غلَائا مهلَيةُ عارجالْحو اسا النه

علمـوا أنفسـكم   : يف تفسريها  -رضي اهللا عنه  -، وقد روي عن علي )٦:التحرمي(﴾يؤمرون
  . تعلمهم وتأمرهم وتنهاهم: وأهليكم اخلري، وقال احلسن

ــه و ــى الوجــوب قول ــة عل ــه يف الدالل ــنيب   مثل ــريتك :﴿  لل شع رــذ وأَن
بِنيوهي تدل على أن لألقرب فاألقرب منا مزية به يف لزومنا تعلـيمهم  )٢١٤:الشعراء(﴾الْأَقْر ،

، ٢ )كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيتـه : (ويدل عليه قول النيب ، وأمرهم بطاعة اهللا 
حفظ من استرعي ومحايته والتماس مصاحله فكذلك عليه تأديبه وتعليمه،  وكما أن الراعي عليه

  )فالرجل راع على أهله وهو مسئول عنهم واألمري راع على رعيته وهو مسئول عنهم:( قال 
                                                

 . ١/٢٠٩: املدخل   )١(
 . سبق خترجيه   )٢(
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ثالثة هلم أجران رجل من أهل الكتاب آمن :( ومن األدلة اخلاصة على ذلك قول الرسول 
لوك إذا أدى حق اهللا وحق مواليه، ورجل كانت عنـده أمـة   ، والعبد املمبنبيه وآمن مبحمد 

  ١ )فأدا فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها مث أعتقها فتزوجها فله أجران
، فأقمنا عنده عشرين ليلـة  ،يف نفر من قومي  أتيت النيب : وعن مالك بن احلويرث قال

وصلوا فإذا  ،عوا فكونوا فيهم وعلموهمارج:(وكان رحيما رفيقا فلما رأى شوقنا إىل أهالينا قال 
  ٢ )حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكربكم

إىل هذا الصحايب اجلليل وهو ال يغفل عن تعليم أهله وتـوجيههم يف أشـد    ولنتأمل حال
أنه أغمي عليه فبكت عليه أم ولده فلما   -رضي اهللا عنه  -الفترات وأعصبها، فعن أيب موسى 

ليس منا من سـلق وحلـق    :قال فسألتها فقالت  ا أما بلغك ما قال رسول اهللا أفاق قال هل
  )وخرق

اللهم إين أسألك :(علمها هذا الدعاء  أن رسول اهللا   -رضي اهللا عنه  -وتذكر عائشة 
اللهم إين أسألك من خري ما سألك عبدك  ،من اخلري كله عاجله وآجله ما علمت منه وما مل أعلم

اللهم إين أسألك اجلنة وما قرب  ،وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك، ونبيك حممد 
  )وأسألك أن جتعل كل قضاء تقضيه يل خريا ،إليها من قول أو عمل

  وسائل تعليم الزوجة ـ  ٢
بناء على أن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، فإن التماس وسائل تعليم الزوجة واجب 

إن الفقهاء قد نصوا على حرمة ذلك، فقد نص الغزايل على أن الرجل على الزوج، فإن قصر فيه ف
إن كان قائماً بتعليمها فليس هلا اخلروج لسؤال العلماء وإن قصر علم الرجل ولكن ناب عنـها  

بل عليها  ،يف السؤال فأخربها جبواب املفيت فليس هلا خروج، فإن مل يكن، فلها اخلروج للسؤال
ومهما تعلمت ما هو من الفرائض عليها فليس هلا أن خترج إىل جملس ذلك ويعصى الرجل مبنعها 

ذكر وال إىل تعلم فضل إال برضاه، ومهما أمهلت املرأة حكماً من أحكام احليض واالستحاضـة  
  .٣ومل يعلمها الرجل حرج الرجل معها وشاركها يف اإلمث

غ عنه أحكام الشرع وقد كان من فعل السلف ـ كما يذكر ابن احلاج، أن زوجة العامل تبل 
 للنساء عموما، ولبعض الرجال خصوصا من وراء حجاب، واستدل علـى ذلـك بقولـه    

                                                
 . ١/٤٨: البخاري   )١(
 . ١/٣٨٥:، البيهقي١/٣١٨:، الدارمي١/٢٢٦: البخاري   )٢(
 . ٢/٤٨:اإلحياء   )٣(



  ٧١

، وأن أهل بيتـه  ٢ )أهل بييت ١تركت فيكم الثقلني لن تضلوا ما متسكتم ما كتاب اهللا وعتريت:(
   مل يزالوا يبلغون عنه   األحكام الشرعية، وقد كان كبار الصحابة  تالف إذا وقع االخ

يسألون فريجعون إىل ما يفتني به فهـذه    بينهم يف بعض املسائل أرسلوا إىل بعض أزواجه 
  .سنة ماضية

فيؤخذ من هذا أن العامل يعلم زوجته األحكام الشرعية، وهي تعلمها الناس علـى  :(مث قال 
أو غريها  الوجه املعلوم املشروع، وليس هذا خاصا بالزوجة، بل كل من علمه العامل من زوجة،

علم أهل بيته وأصحابه، مث علمـوا النـاس     صار عاملا بذلك احلكم ويعلمه لغريه، ألن النيب 
، وانتشر ذلك عنهم فكان اجلميع يف صحيفتهم وهم وما يف صحيفة سيد األولني، واآلخرين 

  ٣ )وذلك ماض إىل أن يرفع القرآن
ال هذا احلق واالهتمام باملهر والنفقة مث يتأسف على ما آل إليه حال اتمع يف عهد من إمه

قد أمهل اليوم وصار متروكا قد دثر مناره حىت كأنه  مل يعرف :(وغريها ،يقول يف ذلك متأسفا 
لعدم الكالم فيه من الزوج، والزوجة يف الغالب، ألن مطالبة الزوجة زوجها يف غالب احلـال يف  

من األمور الدنيوية، وأما ما كان من أمـور   هذا الزمان إمنا هو يف النفقة، والكسوة وفيما كان
الدين فال يهمهم شأنه غالبا وال يكترثون به، بل ال خيطر لبعضهم ببال كـأم مل يـدخلوا يف   

  )اخلطاب
ينص على أن املرأة لو طلبت حقها يف أمر دينها من زوجها ورفعته إىل  هوبناء على هذا فإن

ذلك هلا إما بنفسه، أو بواسطة إذنه هلا يف اخلـروج إىل   احلاكم وطالبته بالتعليم ألمر دينها، ألن
ذلك لوجب على احلاكم جربه على ذلك كما جيربه على حقوقها الدنيوية، إذ أن حقوق الدين 
آكد وأوىل، وإمنا سكت احلاكم عما ذكر، ألن احلاكم ال حيكم إال بعد طلب صاحب احلـق  

  .٤مها ممن ينفذ أمرهحقه وسواء كان احلاكم قاضيا، أو حمتسبا، أو غري

                                                
  »أهـل بـييت   «بقوله  بينها رسول اهللا أهل بيته ورهطه األدنون، والستعماهلم العترة على أحناء كثرية : عترة الرجل   )١(

واملراد باألخذ م التمسك مبحبتهم، وحمافظـة حرمتـهم والعمـل    : ليعلم أنه أراد بذلك نسله وعصابته وأزواجه، قال القاري
 . ١٠/١٩٦: حتفة األحوذي: بروايتهم، واالعتماد على مقالتهم، وهو ال ينايف أخذ السنة من غريهم، انظر

، ٢/٣٧٦: ، مسـند أيب يعلـى  ٣/١٤: ، أمحد٣/٣٧٤: ، املعجم األوسط٩/١٦٣: ، جممع الزوائد٥/٦٦٢: الترمذي   )٢(
 . ٣/٦٥: املعجم الكبري

 . ١/٢٧٧:املدخل    )٣(
 . ١/٢٧٧:املدخل    )٤(
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فالطريق إذن لتعلم املرأة بناء على ما قرره العلماء يف ذلك هلا أساليب كثرية تبدأ من تعلـيم  
الرجل لزوجته، فإن مل يفعل أذن هلا يف اخلروج للتعلم، فإن مل يفعل شكته إىل احلاكم الذي يرد 

  .هلا حقها فيه
يا معشر :( زينب بعد ما مسعت قوله تسأله زوجه   -رضي اهللا عنه  -فهذا ابن مسعود 

سل يل رسول اهللا : (، فقالت)النساء تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة
  وكان رسـول اهللا  : ، قالت)أجيزئ عين من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام يف حجري  

لقت فانتهيت إىل بابه فإذا عليـه  فانط: اذهيب أنت فاسأليه، قالت: قد ألقيت عليه املهابة، فقال
امرأة من األنصار امسها زينب حاجيت حاجتها، قالت فخرج علينا بالل، فقلنا له سل لنا رسول 

: أجيزئ عنا من الصدقة النفقة على أزواجنا وأيتام يف حجورنا؟، فدخل عليه بالل فقال  اهللا 
اهللا وزينب امرأة مـن األنصـار    زينب امرأة عبد: أي الزيانب، فقال: على الباب زينب فقال

: تسأالنك عن النفقة على أزواجهما وأيتام يف حجورمها أجيزئ ذلك عنهما من الصدقة ؟قالت
  ١ )هلما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة:( فخرج إلينا فقال قال رسول اهللا 

عالقة الرجال  ويف هذه احلديث فوائد جليلة تبني البساطة والتلقائية والفطرة اليت كانت متثل
يدعو زوجته أن تتوىل هي مسألة   -رضي اهللا عنه  -، فابن مسعود بالنساء يف عهد رسول 

 يسأل عن السائلة ويتحرى عنها، وهو يـدل علـى معرفتـه     ، والرسول رسول اهللا
يعرف املرأة ويسميها للرسـول    -رضي اهللا عنه  -بالصحابيات وأمسائهن وأزواجهن، وبالل 

سوة يذهنب لبيت الرسول ،  والن  ليسألن عن أمر دينهن، وهذا كله يرد على سلوك بعض
من حيرص على االلتزام بالسنة يف الوقت الذي يضيق فيه على نفسه وعلى زوجه وعلى النـاس  

  .مجيعا
يف  فقـد مـر   أيضا، بل كل السنة املطهرة، وهذه التلقائية والبساطة ميثلها هذا احلديث 

إياكن وكفران املنعمني : ة من النساء قعود فألوى بيده إليهن بالسالم، مث قالاملسجد يوما وعصب
بلى :(إحداهن يا رسول اهللا أعوذ باهللا يا نيب اهللا من كفران اهللا قال: إياكن وكفران املنعمني قالت

إن إحداكن تطول أميتها ويطول تعنيسها، مث يزوجها اهللا البعل ويفيدها الولد وقـرة العـني، مث   

                                                
 . سبق خترجيه   )١(
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وذلك من   ضب الغضبة فتقسم باهللا ما رأت منه ساعة خري قط فذلك من كفران نعم اهللا تغ
  ١ )كفران املنعمني
يلوي بيده إليهن بالسالم، مث خياطبهن، ويسمع منهن وجييبهن، كـل ذلـك    فالرسول 

، جبمال وبساطة تدالن على السمت الذي ينبغي أن حيرص عليه املسلم، مست احلياء غري املتكلف
  .واألدب غري املتعنت، والتفتح املنضبط

رضي  -ختصيصه جمالس خاصة لتعليم النساء، فعن أيب سعيد اخلدري   تهوقد كان من سن
غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما :( قالت النساء للنيب   -اهللا عنه 

أة تقدم ثالثة من ولدها إال كان ما منكن امر:(لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال هلن
  ٢ )واثنتني: فقالت امرأة واثنتني فقال) هلا حجابا من النار

وكان مير عليهن فيخصهن باملوعظة وحياورهن ويسمع تعقيبهن ومناقشتهن فعن أيب سعيد 
يف أضحى أو فطر إىل املصلى، فمر على   قال خرج رسول اهللا   -رضي اهللا عنه  -اخلدري 

ومب يا رسـول اهللا؟  : ، فقلن)يا معشر النساء تصدقن، فإين أريتكن أكثر أهل النار:(الالنساء، فق
تكثرن اللعن وتكفرن العشري، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل احلازم : قال

أليس شهادة املرأة مثل نصـف  : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اهللا، قال: من إحداكن، قلن
: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت مل تصل ومل تصم قلن: بلى قال: قلن شهادة الرجل،

  ٣(فذلك من نقصان دينها: بلى قال
من األمـور الـيت    بل رفع أصوان يف حضرته  وقد كانت مناقشة النسوة للرسول 

ـا  يعلم  نصت عليها النقول الكثرية، وهو ما يدل على الطريقة املثلى اليت كان رسول اهللا 
 ،واليت حتجر املرأة ما أباحه اهللا هلا ،كذلك على بعض الفهوم اخلاطئة للسنة يردالنساء، وهو ما 

  علـى رسـول اهللا     -رضي اهللا عنه  -ما أوجبه عليها، وقد استأذن عمر تنهاها على بل 
فلما استأذن عمـر قمـن يبتـدرن     ،وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصوان

أضحك اهللا سنك يـا   :فقال عمر ،يضحك  ورسول اهللا   جاب، فأذن له رسول اهللا احل
عجبت من هؤالء الاليت كن عندي فلما مسعن صوتك ابتدرن احلجـاب قـال   : رسول اهللا قال

أي عدوات أنفسهن أبـنين وال ـنب   : فأنت يا رسول اهللا كنت أحق أن يهنب، مث قال: عمر
                                                

 . ٣٦٠: ، األدب املفرد٤/٣١١: ، جممع الزوائد٦/٤٥٧: أمحد   )١(
 . ٢/٤٦١:، أبو يعلى٣/٣٤: ، أمحد٣/٤٥١: ، النسائي٧/٢٠٦: بان، ابن ح١/٥٠:البخاري   )٢(
 . سبق خترجيه   )٣(



  ٤

والذي نفسي :( قال رسول اهللا   أفظ وأغلظ من رسول اهللا  نعم أنت: قلن  رسول اهللا 
  ١ )بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إال سلك فجا غري فجك

هذا اهلدي النبـوي، فكانـت نسـاؤهم      -رضي اهللا عنهم  -وقد التزم السلف الصاحل 
أن دخـل ـا    ملا  -رضي اهللا عنه  -وأهلوهم يف هذه الفضائل كلها، فبنت سعيد بن املسيب 

: زوجها وكان من أحد طلبة والدها، فلما أن أصبح أخذ رداءه يريد أن خيرج فقالت له زوجته
  .له اجلس أعلمك علم سعيد: إىل جملس سعيد أتعلم العلم فقالت: إىل أين تريد فقال

حني كان يقرأ عليه املوطأ فإن حلن القارئ   -رضي اهللا عنه  -وقد روي عن اإلمام مالك 
ارجع فالغلط معك، فريجع : أو نقص تدق ابنته الباب فيقول أبوها للقارئ، أو زاد ، رف يف ح

  . القارئ فيجد الغلط
وقد حكي عن أشهب أنه كان يف املدينة، وأنه اشترى خضرة من جارية وكانوا ال يبيعون 

ذلك ال : فقالتإذا كان عشية حني يأتينا اخلبز فائتينا نعطيك الثمن : اخلضرة إال باخلبز فقال هلا
ألنه بيع طعام بطعام غري يد بيد، فسأل عن اجلارية فقيل لـه إـا   : ومل؟ فقالت: جيوز فقال هلا

  . -رضي اهللا عنه  -جارية بنت مالك بن أنس 
 :(وقد ذكر ابن احلاج، بعد نقله هلذه األمثلة عن السلف الصاحل بقاء تلك السنة يف عهده، فقال

وقد كان يف زماننـا  ، عينت من عينت تنبيها على من عداهم  م، وإمناوعلى هذا األسلوب كان حاهل
هذا سيدي أبو حممد رمحه اهللا تعاىل قرأت عليه زوجته اخلتمة فحفظتها، وكذلك رسالة الشـيخ أيب  
حممد بن أيب زيد رمحه اهللا ونصف املوطإ لإلمام مالك رمحه اهللا تعاىل  وكذلك ابنتاها قريبان منها، فإذا 

والعامل أوىل من حيمل أهله ومن . يف زماننا فما بالك بزمان السلف رضوان اهللا عليهم أمجعني كان هذا
يلوذ به على طلب املراتب العلية فيجتهد يف ذلك جهده فإم  آكد رعيته وأوجبهم عليه وأوالهم به 

   ٢(فينبههم على ما تقدم ذكره
  جيب على الرجل تعليمه لزوجته ماـ  ٣

عامة واليت تشمل كل ما يتعلق بأحكام الشريعة وآداا، فإن الفقهاء الوامر بناء على تلك األ
أو  ،قد نصوا على بعض األمور األساسية اليت جيب تعليمها للزوجة أو اإلذن هلا باخلروج لتعلمها

                                                
 . ٥/٤١: ، النسائي٤/١٨٦٣: ، مسلم٣/١٣٧٤: البخاري   )١(
 . ١/٢١٣:املدخل    )٢(



  ٧٥

توفري الوسائل لتحقيق ذلك كله ،وسنذكر هنا بعض األمثلة اليت دلت عليها النصوص الشرعية أو 
  :الفقهاء، لتشري إىل غريها مما مل يذكر نص عليها 

  :يمها العقيدة ومحايتها من االحنرافات والشبهاتتعل
إن أول ما جيب على الزوج املسلم جتاه زوجته، وهو نفس واجب املسلمة جتاه زوجهـا،  
تعليم العقيدة، وحتصني الفكر من كل الشبهات واألباطيل، ألن حياة أي إنسـان مـن إنتـاج    

وجان بالتعرف على العقيدة الصحيحة والتأدب ا، والتحصن حبصنها، يتجنبان كل أفكاره، فالز
  . ما ينتج عن االحنراف عن العقيدة من مضار، وأخطر املضار ما يعود على األسرة نفسها بالفساد

ويزيل عن قلبها كل بدعة إن استمعت إليهـا،   ١عليه أن يلقنها اعتقاد أهل السنة:(قال الغزايل 
، ومن الشبهات املنتشرة يف عصرنا حقوق املرأة يف اإلسالم ٢ )يف اهللا إن تساهلت يف أمر الدينوخيوفها 

  . نظريا بالتعليم، وتطبيقيا باملمارسة الصحيحة حلياة الزوجيةهذه الشبهات  مثل فيزيل عنها
  :تعليمها األحكام الفقهية

ماح هلا بتعلمها، وقد خصوا اتفق الفقهاء على وجوب تعليم األحكام الفقهية للزوجة أو الس
  .بذلك ما يتعلق باملرأة من مسائل يف العبادات وغريها

ورمبا كانت أحكام احليض والنفاس هي األحكام اليت نالت القسط األوفر من هذا احلـظ  
باعتبارها أحكاما خاصة باملرأة، وقد تستحي من السؤال عنها، ولعالقتها كذلك باحلياة الزوجية، 

جيب على املرأة تعلم ما حتتاج إليه من أحكام احليض واالستحاضة والنفاس فإن  :(قال ابن احلاج
كان زوجها عاملا لزمه تعليمها وإال فلها اخلروج لسؤال العلماء بل جيب وحيرم عليه منعها إال أن 

، ٣(يسأل هو وخيربها فتستغين بذلك وليس هلا اخلروج إىل جملس ذكر أو تعلم خري إال برضـاه 
وكل امرأة عليها فرضا أن تسأل عن حكم حيضتها وغسلها وضوئها وما ال  :(ن عبد الربوقال اب

أن  :(، وقال اآلخـر ٤(غناء ا عنه من أمر دينها وهي والرجل فيما يلزمها من فرائضهما سواء
كأحكام احليض ) يعلمها ما حتتاج إليه من األحكام كالوضوء والصالة والصوم وما ال بد هلا منه

  ٥(فإن علم الزوج فبها وإال فعليه اإلذن باخلروج ألجل التعلم وإال يأمث وخترج بال إذنه،  والنفاس
                                                

منـا مـراده   ال يريد الغزايل باعتقاد أهل السنة ما قد يتصوره البعض من األمور اليت اختلفت فيها الفرق اإلسالمية، وإ   )١(
 . بذلك  القضايا العقائدية اليت وردت يف القرآن الكرمي أو السنة النبوية، واتفقت األمة مجيعا بفرقها عليها

 . ٢/٤٨:اإلحياء   )٢(
 . ١/٤١٤:حتفة احملتاج   )٣(
 . ٨/٣٣٨:التمهيد   )٤(
 . ٤/١٥٦: بريقة حممودية   )٥(



  ٧٦

ولعل أكرب من بالغ يف اشتراط تعليم هذه األحكام، بل تفصيلها، وتبيني ما يلـزم الزوجـة   
ذا وكثريا ما يتساهل اليوم يف ه :(تعلمه منها، ابن احلاج، قال يف املدخل مبينا سبب هذه املبالغة

فمنهن من ترى أن الوطء إمنا حيرم يف القسمني األولني وأمـا  ، الباب لقلة سؤاهلن ومن يعلمهن 
ومنهن من تعتقد أن الوطء إمنا ميتنـع يف  ، الصفرة والغربة والكدرة فال بأس بالوطء فيها عندهم 

فـإن رأت  الثالثة األيام األول وبعدها جيوز الوطء ومنهن من تعتقد أن مدة احليض سبعة أيـام  
وإن زاد عليها ، الطهر قبل مضيها مل تعتد به وانتظرت  متامها دون غسل وصالة وصوم ووطء 

  (اغتسلت وصلت وصامت ووطئت مع وجود احليض 
مث يعلمهن أكثر ، فيستحلون ما حرم اهللا عليهم بسبب العوائد الرديئة وتغفل األزواج :(قال 

ذا رأت الطهر قبل غروب الشمس بقـدر مخـس   مدة احليض وأقلها وما بينهما ويعرفهن ما إ
وغريها (أو زمن الركعات ، ركعات إىل ركعة واحدة وهل يقدر هلا قدر زمن الغسل بال تراخ 

  من تفاصيل 
وليحذر من هذه البدعة  :(وذكر بعض العادات الرديئة اليت كانت تنتشر بني نساء عصره، فقال

د املرأة بعد انقطاع دمها فتطلب الصابون يف يوم وتغسل أن تقع احملرمة اليت تفعل يف زماننا هذا وهي
مث ترتكب ما هو ، فتقعد مدة بغري صالة يف ذمتها، ثياا يف الثاين وتغتسل يف الثالث وتصلي بعد ذلك 
، ومثل (وال تقضي ما فوتته بعد انقطاع حيضها ، أعظم وهي أا ال تصلي إال ما أدركته بعد غسلها 

  .على عصره، ففي كل جيل احنرافاته اليت حتتاج إىل معرفة سبيل تصليحها هذه البدع ال تقتصر
  -رضي اهللا عنـهم   -وقد كان تعلم املرأة أحكام احليض والنفاس من سنة السلف الصاحل 

خـذي فرصـة   : يا رسول اهللا كيف أغتسل من احليض؟ قال: فقالت فقد سألت امرأة النيب 
أو قال توضئي ـا، قالـت   ، استحى وأعرض بوجهه   مث إن النيب ، ممسكة وتوضئي ثالثا 

  ١عائشة فأخذا فجذبتها فأخربا مبا يريد النيب 
على ما يستحيا من ذكره، فعن أنس   -رضي اهللا عنهم  -بل كان النساء يسألن رسول اهللا 

امها عن املرأة ترى يف من أن أم سليم، رضي اهللا عنها، سألت رسول اهللا   -رضي اهللا عنه  -
: فقالت أم سـلمة (إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل :( ما يرى الرجل، فقال رسول اهللا 

نعم ماء الرجل غليظ أبيض وماء املرأة رقيق أصفر، فأيهما سـبق  :(كيف هذا يا رسول اهللا؟ قال

                                                
 . ٦/١٢٢: ، أمحد١/٢٠٧: ، اتىب١/١١٩: ، البخاري١/٢٦١: مسلم   )١(



  ٧٧

عليه ويف هذا احلديث بيان ما كان  :(قال ابن عبد الرب تعليقا على هذا احلديث١(وعال أشبه الولد
وهذا يلزم كل مؤمن ومؤمنة  :(، مث قال(نساء ذلك الزمان من االهتمام بأمر دينهم والسؤال عنه

   ٢(شفاء العي السؤال  :( إذا جهل شيئا من دينه أن يسأل عنه، قال رسول اهللا 
ومل تكن هذه األسئلة خاصة بأم سليم ومن شاكلها، بل عم ذلك حىت قالت عائشة، رضي اهللا 

رحم  اهللا نساء األنصار مل مينعهن احلياء  أن يسألن عن أمر دينهن :(تثين على نساء األنصار عنها، وهي
)  

ومما ينبغي تعليمه للزوجة أن يعلمها حبقوقها عليه حىت ال يستغل جهلها مبا هلا من حقوق، فـال  
عراف، تطالب ا، ومما ذكره الفقهاء من ذلك أن يعلمها بعدم اشتراط خدمته كما جرت بذلك األ

ع السؤال يف الدرس هل جيب على الرجل إعالم زوجته بأا ال جتب عليها وق :(قال يف حتفة احملتاج 
خدمته مبا جرت به عادن من الطبخ والكنس  وحنومها أم ال وأجبنا عنه بأن الظاهر األول ألا إذا مل 

لو مل تفعله فتصري كأا مكرهة  تعلم بعدم وجوا رمبا ظنت وجوا وعدم استحقاقها للنفقة والكسوة
على الفعل ومع ذلك لو فعلته ومل تعلمها حيتمل أنه ال جيب هلا أجرة على الفعل لتقصريها بعدم البحث 

  ٣(والسؤال عن ذلك
ويتعني عليه أن يعلم عبده  :(قال ابن احلاجومما يلزم تعليمه أحكام الصالة والقراءة وحنومها، 

حيتاجان إليه من أمور دينهما كما جيب ذلك عليه يف زوجته وولده إذ  وأمته الصالة والقراءة وما
  ( ٤ألم من رعيته ؛ ال فرق 

ومما يلزم تعليمها كذلك الرخص الشرعية حىت يتيسر هلا أداء العبادة بدون كلفة أو مشقة، 
ألن التكلف يف التكليف قد ينشأ عنه ما هو أخطر من التساهل، وهو االنصراف الكلـي عـن   

وكذلك يعلمها إذا اغتسلت يف البيت أن تترك رأسها مغطى ال  :(، قال ابن احلاجتعاىلادة اهللا عب
وأفاضت املاء عليه مث نشفته يف ، وخللت شعر رأسها ، تكشفه حىت إذا جاءت إىل غسله كشفته 

أمل وإمنا يأمرها بذلك خيفة أن يصيبها يف رأسها ، وغطته مث بعد ذلك تغسل سائر بدا ، الوقت 

                                                
: ، جممـع الزوائـد  ١/١٩٧: ، ابن ماجـة ١/١٦٧: ، البيهقي١/٢١٤: ، الدارمي٣/٤٣٩:، ابن حبان١/٢٥٠:مسلم   )١(

١/٢٦٧ . 
 . ٨/٣٣٨:التمهيد   )٢(
 . ٨/٣٠٤:حتفة احملتاج   )٣(
 . ١/٢١١:املدخل   )٤(



  ٧٨

وهلا أن تترك رأسها مغطى حىت تفرغ مـن  ، إن تركته مكشوفا حىت تفرغ من غسل مجيع بدا 
  ١(مث تغسل رأسها على ما تقدم ذكره، غسل مجيع بدا 

  :تعليمها آداب السلوك
ومن أهم ما ينبغي تعليمه لزوجة، بل ممارسته معها، أن يعلمهـا آداب السـلوك واملعـامالت    

اإلقامة يف بيتها إذ أا إذا كانت يف بيتها ويف ، يعلمها السنة يف اخلروج  :(احلاجاإلسالمية، قال ابن 
والتعطر يف ، ومن حسن التبعل التزين والتحلي ، فيستحب هلا أن تفعل ما تقدم أا تفعله يف خروجها

نفصل ، وس(واخللف املاضني، وهلا يف ذلك أسوة بالسلف ، بيتها لزوجها مع حسن اخللق والتأين له 
  .الكالم يف هذا النوع من التعليم يف فصل العشرة الزوجية

  :تعليم الزوجة الكتابة
وأنا عند  دخل علي النيب : ورد يف احلديث عن الشفا بنت عبداهللا، رضي اهللا عنها، قالت

    ٣(،كما علمتيها الكتابة٢أال تعلمني هذه رقية النملة: حفصة، فقال يل
خمتلفة منه، فاستدل به أكثرهم على جواز تعلـم املـرأة   وقد وقف شراح احلديث مواقف 

الكتابة، وقد نقل صاحب عون املعبود مواقف الشرح، فذكر عن الشيخ ابن تيميـة يف املنتقـى   
،  وقال اخلطايب فيه داللة على أن تعلم النساء ٤(وهو دليل على جواز تعلم النساء الكتابة  :(قوله

ث دليل على جواز تعليم النساء الكتابة، ومثلـه يف األزهـار   ويف احلدي: مكروه، ويف زاد املعاد
شرح املصابيح للعالمة األردبيلي، وما قال علي القاري يف املرقاة حيتمل أن يكون جائزا للسلف 

  ٥(دون اخللف لفساد النسوان يف هذا الزمان 
ود اجلمان وقد فصلت الكالم يف هذه املسألة يف رساليت عق  :(قال معقبا على كالم الشراح

وقد استدل (يف جواز الكتابة للنسوان، وأجبت عن كالم القاري وغريه من املانعني جوابا شافيا
قلت لعائشة وأنا يف حجرهـا،  : لذلك باإلضافة للحديث مبا روي عن عائشة بنت طلحة قالت

وكان الناس يأتوا من كل مصر، فكان الشيوخ منها وكان الشباب يتـآخوين فيهـدون إىل   

                                                
 . ٢/١٧٤:املدخل   )١(
 . اء معروف ومسى منلة ألن صاحبه حيس يف مكانه كأن منلة تذب عليه وتعضهالنملة قروح خترج يف اجلنبني وهو د   )٢(
 . ٦/٣٧٢: ، أمحد٥/٤٣: ، مصنف ابن أيب شيبة٤/٣٦٦: ، النسائي٤/١١: ابو داود   )٣(
 . ١٠/٢٦٧:عون املعبود: ، وانظر٩/١٠٣:نيل األوطار   )٤(
 . ١٠/٢٦٧:عون املعبود   )٥(
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أي : ياخالة هذا كتاب فالن وهديته فتقول يل عائشة: تبون إيل من األمصار، فأقول لعائشةويك
  .تعطيين: بنية فأجيبيه وأثيبيه، فإن مل يكن عندك ثواب أعطيتك، فقالت

مث نقل ما روي من تراجم النساء العاملات، فنقل السماع عن ترمجة فخر النساء شهدة بنت 
لعلماء، وكتبت اخلط اجليد ومسع عليها خلق كثري، وكـان هلـا   أيب نصر الكاتبة، وكانت من ا

  .السماع العايل أحلقت فيه األصاغر باألكابر واشتهر ذكرها وبعد صيتها
مل يكن يف زماا من حرائر : ويف ترمجة عائشة بنت أمحد القرطيبة قال ابن حبان يف املقتبس

  .كانت حسنة اخلط تكتب املصاحفاألندلس من يعدهلا علما وفهما وأدبا وشعرا وفصاحة، و
ال تعلموهن الكتابة، وال تسكنوهن الغرف، وعلمـوهن  )أما احلديث املروي يف ذلك وهو

فقد رد على احلديث من حيث ثبوته كما يف اهلامش، ووجه من حيث معناه، قال ( ١سورة النور
 :(تعليمهن الكتابةاحلكيم الترمذي مبينا وجه اجلمع يف احلديث بني النهي عن إسكان الغرف و

حذرهم ذلك ألن يف إسكان الغرف تطلعا إىل الرجال وليس يف ذلك حتصني هلن وال سـتر،  
فإن ال ميلكن أنفسهن حىت يشرفن على الرجال فيحدث البالء والفتنة، فحذرهم أن جيعلوا هلا 

وى ويف الكتابة  ذريعة إىل الفتنة، وكذلك تعليم الكتابة رمبا كانت سببا للفتنة، وكتبت إىل من
عني من العيون به يبصر الشاهد الغائب، ويف ذلك تعبري عن الضمري مبا ال ينطق به اللسان فهـو  

   ٢(أن يقطع الفتنة حتصينا هلن وطهارة لقلون  أبلغ من اللسان فأحب 
قة ومبثل ذلك يعلل األمر بتعليمهن سورة النور، ففيها احلض على العفاف وغض البصر ونوع العال

بني الرجل واملرأة، فاحلديث إن صح االحتجاج به ال حيمل على النهي املطلق عن الكتابة بدليل احلديث 
وأما فالنهي عن تعليم الكتابة يف هـذا   :(السابق، وإمنا حيمل على سد ذريعة الفساد، قال الشوكاين

ى النهي عن تعلم ، وهو ليس دليال بذلك عل٣(احلديث فمحمول على من خيشى من تعليمها الفساد
  .على إجياب اجلمع بني التربية والتعليم، وذلك ليس خاصا بالنساء فقط الكتابة، وإمنا

                                                
رواه احلـاكم  : ، قال املناوي٢/٤٧٧: ، شعب اإلميان٦/٣: ، املعجم األوسط٤/٩٣: ئد، جممع الزوا٢/٤٣٠: احلاكم   )١(

عنها أيضا وقال صحيح اإلسناد وخرجه البيهقي يف الشعب عن احلاكم مث خرجه بإسناد آخر بنحوه وقال هو ذا اإلسناد منكر، 
احلافظ ابن حجر يف األطراف بعـد قـول احلـاكم     فعلم منه أنه بغري هذا منكر وبه رد على ابن اجلوزي دعواه وضعفه نعم قال

ويف إسناده حممد بن إبراهيم الشـامي قـال   : ، قال الشوكاين٣/٤٨٨:صحيح بل عبد الوهاب أحد رواته متروك، فيض القدير
صـح  فهذه الروايات كلها باطلـة ال ي : ، قال يف عون املعبود، بعد نقله لروايات احلديث٦/٢١:الدارقطين كذاب، نيل األوطار

 . ١٠/٢٦٧:االحتجاج ا حبال واهللا أعلم، عون املعبود
 . ٣/٨٢:نوادر األصول   )٢(
 . ٩/١٠٥:نيل األوطار   )٣(



  حق الزوجات يف العدلا ـ خامس
نتناول يف هذا الفصل حقا من احلقوق املعنوية للزوجة، وهو مرتبط حبالة تعدد الزوجـات،  

كالم عن هذا املوضـوع إىل املباحـث   وهو العدل الذي أبيح على أساسه التعدد، وقد قسمنا ال
  :التالية

حكم تعدد الزوجات وحكمته والرد على الشبهات املتعلقة بالتعدد، باعتبار ذلك مـدخال   •
  .أساسيا للفصل

  .مفهوم العدل يف القسمة وأحكامه •
  .أنواع امليل، هو اجلور بني الزوجات وأحكامه •
  .أحوال الزوجني يف القسمة •
  .ات وضوابطها الشرعيةالقسمة العادلة بني الزوج •

ونرى أن هذه اجلوانب حتيط بأكثر املسائل املتعلقة ذا الباب، وهي يف نفس الوقت أكـرب  
  .دليل عملي على مراعاة الشريعة للعدل يف أمسى صوره
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  وحكمته الزوجات تعدد حكمـ  ١
غرب نعتذر مقدما على طول هذا املبحث ألن الغرض الذي دعانا إليه حيتم هذا الطول، فال

اآلن ومعه جحافل املستغربني ال هم هلم من األسرة املسلمة إال إزاحة هذا احلكم الشرعي القطعي 
  ..حبجة منافاته للفطرة والطبيعة البشرية وانتهاكه حلقوق اإلنسان

ولذلك أصبح االعتقاد بأن تعدد الزوجات فيه انتهاك عظيم لكرامة املرأة وحقوقها املعنوية، 
لتفصيل يف املسألة واإلطناب فيها، الستبيان املصاحل املرعية اليت قصدها الشرع وهذا ما يستدعي ا

  .من هذا احلكم
  :وقد قسمنا احلديث فيه إىل ثالثة أقسام

  الزوجات تعدد حكم ـ أوال
 ذلك، على الدالة النصوص بصراحة ذلك على واستدلوا، الزوجات تعدد جواز على الفقهاء اتفق

  .لهحم يف بعضها ذكر سبق وقد
ولكن هذا احلكم مع ذلك لقي معارضة شديدة من بعض مرضى القلوب، ممن سنتعرض للـرد  

  .عليهم عند ذكر احلكمة من هذا احلكم
، التعـدد ومل يقف األمر عند هذا احلد، بل إن هناك من الدول اإلسالمية من قننت لتحرمي 

قوانني حترم ما أحل اهللا مـن   فصدرت، قد جنح هؤالء فعالً يف بعض البالد العربية واإلسالمية و
  .اتباعا لسنن الغرب، وال زال منهم من حياول ذلك يف بالد أخرى، التعدد 
أنه بعد حنو من عشرين سنة من   ١حيكي لنا العالمة اجلليل األستاذ حممد أبو زهرة في مصرف

العدالـة  : اوفاة األستاذ اإلمام وجدت مقترحات تتضمن تقييد تعدد الزواج قضائياً، بقيدين ومه
م، ١٩٢٦بني الزوجات، والقـدرة على اإلنفاق، وكان ذلك يف اللجنة  اليت أُلفت  يف أكتوبر 

إذ قدمت مشروعاً مشتمالً على ذلك، ولكن بعد الفحص والتمحيص وااوبات املختلفة بـني  
 ٢٥ رجال الفقه ورجال الشورى، رأى أولياء األمر العدول عن ذلك، وجاء املرسوم بقانون رقم

  .خالياً منه ١٩٢٩لسنة 
مهَّت وزارة الشئون االجتماعية املصـرية أن تنشر املقبور، ولكنه عـدل   ١٩٤٣ويف سنة 

  .وشيـكاً عما هم به فكان  له بذلك فضل
                                                

 . ١٢٧ص »  حماضـرات يف عقد الزواج وآثاره« يف كتابه    )١(
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مث جاء من بعد ذلك وزير آخر، وجعل من  أعظم ما يعىن به هذه  املسألة، فأعاد نشر ذلك 
يابة ليأخذ سـريه، ولكنه بعد أن خطا بعض اخلطوات، ونبه إىل الدفني، وهم بأن  يقدمه لدار الن

وممن كتب يف ذلك  األستاذ أبو زهرة نفسـه يف جملـة القـانون     -ما فيه من خطر اجتماعي 
  .أعاده إىل حيث كان  -واالقتصاد يف العددين األول  والثاين للسنة اخلامسة عشرة 

علـى  . م١٩٦١سنة د اجلدل مرة أخرى يف وبعد أن طبع األستاذ أبو زهرة كتابه هذا، أعي
صفحات الصحف، وقد أيدت عناصر خمتلفة منع التعدد أو وضع القيود له، وعارضـه علمـاء   

  .اإلسالم وعلى رأسهم العالمة الشيخ أبو زهرة معارضة قوية
وهو األسـتاذ حممـد    -آخر ساعة  -ومن الطريف أن رئيس حترير جملة كربى يف القاهرة 

قاالً مدعماً باالحصاءات  الرمسية عن تركيـا وكيف أن منع التعدد قانوناً مل مينع التابعي كتب م
الشعب التركي من التعـدد  فعالً، وقد انتهى فيه إىل أن أي تشريع مينع التعدد سيلقى الفشـل  

  .الذي لقيه قانون منع التعدد يف تركيا
من يتزوج أكثر من واحـدة،  صدر قانون مبنع التعدد متاماً، وفرض عقوبة على ، يف تونسو
والعجب العجاب أن تأخذ بعض البالد العربية اإلسالمية بتحرمي تعدد : القرضاوي الشيخ يقول

أو اخليانـة  ، إال يف حاالت معينة مثل اإلكـراه  ، الزوجات يف حني أن تشريعاا ال حترم الزىن
  .الزوجية إذا مل يتنازل الزوج

أن : مام األكرب الشيخ عبد احلليم حممود رمحـه اهللا اإل عن نقلها حكاية ذلك يف حكى وقد
تزوج سراً بامرأة ثانية على زوجته األوىل وعقـد  ، رجالً مسلماً يف بلد عريب أفريقي مينع التعدد 

ألن قانون البلد الوضعي يـرفض  ، ولكنه غري موثق ، عليها عقداً عرفياً شرعياً مستوىف الشروط 
فراقبته .. وكان الرجل يتردد على املرأة من حني آلخر.. ه جرميةبل يعترب، توثيقه وال يعترف به 

  .وأنه بذلك ارتكب خمالفة القانون، وعرفت أا زوجته ، شرطة املباحث 
وساقته إىل التحقيق بتهمة الزواج بـامرأة  ، ويف ليلة ما ترصدت له وقبضت عليه عند املرأة 

من قال لكم إا زوجيت ؟ إا ليسـت  : معه فقال للذين حيققون، وكان الرجل ذكياً !. ثانية 
  !وأتردد عليها ما بني فترة وأخرى ، اختذا خدناً يل ، ولكنها عشيقة ، زوجة 

نأسف غاية األسف ؛ لسوء الفهـم الـذي   : وهنا دهش احملققون وقالوا للرجل بكل أدب
ألن مرافقة امـرأة  ، وخلوا سبيل الرجل !.ومل نكن نعلم أا رفيقة ، كنا حنسبها زوجة . حدث

  !واختاذها خدناً يزانيها يدخل يف إطار احلرية الشخصية اليت حيميها القانون ، يف احلرام 
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بصـفته احلـاكم    -صدر قانوناً أ )أيوب خان(رئيس  مجهوريتها ويف عهد  يف الباكستانو
لس يضع قيوداً شديدة جداً للزواج بأكثر من واحدة، منها أن يعرض ذلك على جم -العسكري 

  .عائلي، وأن يدفع مبلغاً ضخماً من املال
وقد قوبل هذا القانون يف الباكستان يف األوساط العاملية اإلسـالمية ويف األوساط الشعبية 
بالسخط واالستنـكار، كما قوبل من السيدات املثـقفات ثقافة  أجنبية وأمثاهلن من املـثقفني  

عمارية واألوساط التبشريية وأثنت عليـه  كذلك باستحسان وسرور، وقد أيدته  الصحف االست
  .كثرياً

حاولت جيهان زوج الرئيس الراحل أنور السادات استصدار قانون مينع التعـدد،  ويف مصر 
لكن رجال األزهر الشريف والتيار اإلسالمي اجلارف جنحوا يف إحباط احملاولـة، وإن كانـت   

إضرارا بالزوجة األوىل يعطيها احلق  جيهان قد جنحت يف مترير قانون جيعل اقتران الرجل بأخرى
  .يف طلب الطالق، وبعد مقتل السادات وايار سطوة جيهان مت إلغاء هذه املادة

ولكن وسائل األعالم املختلفة مل تتوقف عن مهامجة التعدد الشرعي والسخرية منه، والتندر 
الوقـت بتـزيني   على معددي الزوجات يف األفالم واملسلسالت الساقطة اليت تقـوم يف ذات  

   .الفواحش، وتعرض اختاذ العشيقات على أنه أمر للتسلية والفكاهة
 منها والفقه وأن حيتجوا هلا بأدلة تلبس لباس الفقه،، ا باسم الشرع ذه أن يراد تربير العجيب ومن

  :ذلك يف إليها استندوا اليت الشبه ومن بريء،
  . لباً ملصلحة أو درءاً ملفسدةأن من حق ويل األمر أن مينع بعض املباحات ج: أوال
اشترط ملن يتزوج بأكثر من واحدة أن يثق من نفسه بالعدل بني الزوجتني  إن القرآن الكرمي:ثانيا

 أَلَّا خفْتم وإِنْ ﴿: تعاىلوذلك قوله  فمن خاف أال يعدل وجب أن يقتصر على واحدة،، أو الزوجات 
 فَواحدةً تعدلُوا أَلَّا خفْتم فَإِنْ ورباع وثُلَاثَ مثْنى النساِء من لَكُم طَاب ما فَانكحوا الْيتامى في تقِْسطُوا

ا أَوم لَكَتم كُمانمأَي كى ذَلنولُوا أَلَّا أَدعجاء يف نفس السورة بآيه بينت أن العدل  وأنه )٣:النساء(﴾ت
 ولَـو  النسـاءِ  بين تعدلُوا أَنْ تستطيعوا ولَن ﴿: تعاىلوله املشروط غري ممكن وغري مستطاع، وهى ق

متصريلُوا فَلَا حملِ كُلَّ تيا الْموهذَرفَت لَّقَةعذا نفت هذه اآلية الالحقة مـا   ،)١٢٩:النساء(﴾كَالْمو
  !أثبتته اآلية السابقة 

  :ذلك على وناملعاصر العلماء ا أجاب اليت الردود ومن
أن العدل املشروط يف اآلية األوىل هو غري العدل املقطوع باستحالته يف اآلية الثانيـة، فالعـدل    •

املشروط يف األوىل هو العـدل الذي  ميكن للزوج  أن يفعله، وهو العدل املادي يف مثل املسكن 
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عدل الذي ال ميكن يف واملبيت واللباس والطعام وغري ذلك، والعدل املقطوع بعدم استطاعته هو ال
الواقع للزوج أن يفعله  وهو العدل املعنوي يف احلب واملكانة القلبية، فما تزوج الثانية إال وهـو  

  معرض عن األوىل بسبب من األسباب،  فكيف يعدهلا ا ويساويها معها يف حبه وعواطفه؟
ويكون تعليق ! الزوجات  وعلى هذا فال تعلق بني العدلني يف اآليتني، إال من حيث إنه عـدل بني •

التعدد بالعدل املادي بني الزوجـات ال يزال مشروطاً وقائماً، فمن علم أنه ال يعدل بينهن كان 
آمثاً يف التعدد، وإذا تزوج فلم يعدل كان آمثاً، وأما عدم عدله يف حبه بينهن فال يؤاخذه اهللا عليه 

  .إال إذا أفرط يف اجلفاء، وبالغ يف االنصراف
اآلية الثانية قاطع باملراد من العدل الذي ال يستطيعه اإلنسان، وهو احلب، وذلك أن اهللا إن نص  •

تبارك وتعاىل بعد أن علم  طبيعة النفس اإلنسانية، وأـا ال تستطيع العدل بني األوىل والثانيـة،  
"       أن امليل  خاطبه مبا يستطيع، فنهاه عن أن مييل عن األوىل كل امليل، فيذرها كاملعلقة ومعىن ذلك

امليل جائز، بل هو الذي ال بد أن يقع وهو مما ال حياسب اهللا عليه الزوج، ولـذلك  "      بعض 
وهذا حث آخر ) وإن تصلحوا وتتقـوا فإن اهللا كان غفـوراً رحيماً: (ختم اآلية الكـرمية بقوله

يف أمرها فال يهجرها ويسيء للزوج على أن يصلح الوضع فيما بينه وبني زوجته األوىل  ويتقي اهللا 
عشرا، وأنه إن فعل ذلك فإن اهللا يغفر له ما يكون منه من ميل إىل  زوجته الثانيـة أكثر مـن  
األوىل، وأن  اهللا رحيـم بتلك الزوجة، مبا سيلقي يف قلب زوجها من وجوب العـدل معهـا   

  .وحسن معاملته هلا
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن : (تعاىل لو كان األمر كما زعمه هؤالء ملا كان لقولهأنه  •

معىن، وال أدى إىل غرض ولكـان األوىل أن مينع التعدد رأسا وبلفظ واحد، ال ) وثالث ورباع
أن يبيح التعدد ويعلقه بشرط مستحيل، فهذا عبث من الكالم يصان عنه أي واحد من العقالء، 

  ..من الفصاحة والبالغة والبيان العريب املبني ؟فكيف بكالم رب العاملني، الذي هو الذروة العليا 
أحبت لك أن تسلك هذه الطريـق أو هـذه   : كمثل من قال –يف دعواهم   –أليس مثل ذلك   •

الطريق، أو هذه الطريق، ولكن من املستحيل عليك أن  تسلك إال طريقـاً واحداً لكذا وكذا ؟  
ل هذا يف قانون ؟ أو دستور أو كتاب علمي ما معىن مثل هذا الكالم ؟ وما فائدته ؟ وهل يقع مث

  .فضالً عن كتاب رب العاملني
من املعلوم يف الدين بالضرورة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  مفسر لكتاب اهللا، وأنه ال يفعل أنه  •

حراماً، وال يسمح حبرام وال يقر عليه، وقد ثبت أن العرب الذين دخلوا يف اإلسالم كان منـهم  
م أكثر من أربع زوجات، منهم من كان عنده ست، ومنهم من كان عنده مثـان،  كثريون  حتته
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وهكذا فأمرهم النيب صلى اهللا عليه .. ومنهم من كان عنده عشر، ومنهم من كان عنده مثان عشرة
وسلم أن خيتار كل واحـد أربعاً من زوجاته ويفارق سائرهن، ولو كـان التعدد حـراماً بنص 

  .م أن خيتاروا واحدة منهن ويفارقوا سائرهنهاتني  اآليتني ألمره
قد عدد زوجاته، وأن أصحابه قد عددوا الزوجات يف حياته وعلى مسمع منه وعلم،  أن النيب  •

مـع أن    - إن تعدد زوجات النيب صلى اهللا عليه وسلم خـاص به : ومل ينكر عليهم، فإذا قيل
فكيف أقر النيب  - واحدة بإمجاع املسلمني خصوصيته يف الزيادة على األربع، ال يف الزيادة على 

  تعدد زوجات أصحابه، وكيف رضي بذلك وسكت عنه ؟ 
أن القول بأن التعدد قد جر وراءه مفاسد ومضار أسرية واجتماعية قول يتضمن مغالطة واضحة،  •

بل الثابت بـالنص  ، كما ال حترم عليهم شيئاً ينفعهم ، الشريعة ال حتل للناس شيئاً يضرهم  ألن
 ما عرب عنه القرآن بقوله وهو وال حترم إال اخلبيث الضار،، واالستقراء أا ال حتل إال الطيب النافع 

 الطَّيبـات  لَهم ويحلُّ الْمنكَرِ عن وينهاهم بِالْمعروف يأْمرهم:﴿  اهللا رسول وصف يف تعاىل
مرحيو هِملَيثَ عائبالْخ عضيو مهنع مهرالْأَغْلَالَ إِصي والَّت تكَان هِملَي١٥٧:األعـراف (﴾ ع(، 
  .الشرعي احلكم هذا عدالة واعتقادا إمبانا بذلك فثبت

وكل ما حرمته الشريعة مضرته خالصة أو ، كل ما أباحته الشريعة منفعته خالصة أو راجحة  نأ •
 إِثْـم  فيهِما قُلْ والْميِسرِ الْخمرِ عن يسأَلُونك ﴿:رمثال عن اخلمر وامليس تعاىل قال فقد، راجحة 

كَبِري عافنماسِ ولنا لمهإِثْمو رأَكْب نا مهِمفْعوهذا هو ما راعته الشريعة يف تعدد  ،)٢١٩:البقرة(﴾ ن
ويقدر ، ن حيتاج إليه مث أذنت به مل، والنافع والضار ، الزوجات فقد وازنت بني املصاحل واملفاسد 

 فمـن  غري خائف عليها من اجلور وامليل،، عليه بشرط أن يكون واثقا من نفسه برعاية العدل 
 مـا  أَو فَواحدةً تعدلُوا أَلَّا خفْتم فَإِنْ﴿ :تعاىل قال واحدة، على االقتصار عليه وجب ذلك خاف
لَكَتم كُمانمأَي كى ذَلنأَلَّا أَد ولُواتفإذا كان من مصلحة الزوجة األوىل أن تبقى  ،)٣:النساء(﴾ع
فإن من مصلحة الزوج أن يتزوج بأخرى ، ورأت أا ستتضرر مبزامحة زوجة أخرى هلا ، وحدها

وأن من مصلحة الزوجة الثانية أن يكون هلـا  ، أو تنجب له ذرية يتطلع إليها ، حتصنه من احلرام 
بدل أن تعيش عانسا أو أرملة أو مطلقـة  ، ش يف كنفه وكفالته وتعي، نصف زوج حتيا يف ظله 

  .حمرومة طوال احلياة
بزواج حالل يتحمل فيه كل مـن  ، ويستر على بناته ، من مصلحة اتمع أن يصون رجاله  أن •

وهو تعدد ، بدل ذلك التعدد الذي عرفه الغرب، عن نفسه وصاحبه، الرجل واملرأة مسئوليته فيه 
  .يستمتع فيه كالمها بصاحبه دون أن يتحمل أية تبعة، ري إنساين غري أخالقي وغ
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الذي أعطاه الشرع لويل األمر هو حق تقييد بعض املباحات ملصلحة راجحة يف بعض األوقات  أن •
ال أن مينعها منعاً عاماً مطلقاً مؤبداً، ألن املنع املطلق املؤبد ، أو لبعض الناس ، أو بعض األحوال 

  .لذي هو من حق اهللا تعاىلأشبه بالتحرمي ا
مث بني العدل املطلوب يف نفس السورة ، أذن يف تعدد الزوجات بشرط الثقة بالعدل  اهللا تعاىل أن •

 فَتـذَروها  الْميـلِ  كُلَّ تميلُوا فَلَا حرصتم ولَو النساِء بين تعدلُوا أَنْ تستطيعوا ولَن﴿ : حني قال
فهذه اآلية تـبني أن   ،)١٢٩:النساء(﴾رحيما غَفُورا كَانَ اللَّه فَإِنَّ وتتقُوا تصلحوا وإِنْ ةكَالْمعلَّقَ

ألن العدل الكامل يقتضـي   العدل املطلق الكامل بني النساء غري مستطاع مبقتضى طبيعة البشر،
فهو ، يس يف يد اإلنسان وهذا ل، وشهوة اجلنس ، املساواة بينهن يف كل شيء حىت يف ميل القلب 

  .والقلوب بيد اهللا يقلبها كيف يشاء، ومييل إىل هذه أكثر من تلك ، حيب واحدة أكثر من أخرى 
   التعدد إباحة من احلكمة ـ ثانيا

 الـدين  هذا خصائص من نطلقي ـ قطب سيد يقول كما ـ الزوجات لتعدد اإلسالم إباحة إن
 واقعه مع ويتوافق، وتكوينه اإلنسان فطرة مع يتوافق، إجيايب يواقع نظام لإلنسان، نظام( فهو األساسية

  ١ )األحوال وشىت األزمان، وشىت البقاع شىت يف املتغرية حياته مالبسات مع ويتوافق، وضروراته
مبا أن املصاحل الشرعية تنطلق من املناسبة بني احلكم والواقع، فإنا سنذكر هنا مخسة أنواع من و

ا ال جمال فيه للشك ـ أن هذا احلكم ينطوي على املصلحة البحتة اليت ال مضرة  املناسبات، تبني ـ مب 
  .فيها ألي طرف من األطراف

زوجات (وننبه هنا إىل أن املادة األساسية للمعلومات اإلحصائية والتوثيقية ترجع إىل كتاب 
هذا التنبيه محدي شفيق، فهو من أهم ما ألف يف هذا الباب، وقد ذكرنا : لألستاذ) ال عشيقات

  .٢هنا اكتفاء به عن ذكر املصدر كل مرة يف اهلامش
  مناسبة التعدد للفطرة

إن اجتماع أكثر اخللق، ويف أوقات متباينة على تصرف ما من األمور اليت يرجع إليها علماء 
  .النفس واالجتماع للتعرف على اجلبلة الطبيعية لإلنسان

                                                
 . ١/٥٨٠: القرآن ظالل يف   )١(
ملصـطفى  » املرأة بني الشريعة والقـانون  « كتاب و، ٢/١٨٩: السنة فقهو ،١/٥٨٠: القرآن ظالل يف: باإلضافة إىل   )٢(

 . السباعي
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لتعدد وجبليته وعدم خمالفته للطبيعة اإلنسـانية  ومن هذا املنطلق حناول التعرف على فطرية ا
  .من خالل البحث عن موقف البشرية من التعدد يف أطوارها وبيئاا املختلفة

واحلقائق التارخيية تؤكد أن ظاهرة التعدد موجودة يف مجيع البيئات احلضـارية، ويف مجيـع   
دد ومتارسه يف حياا نضرب أطوار التاريخ البشري، وكنماذج على الشعوب اليت كانت تقر التع

  ) :زوجات ال عشيقات(بعض األمثلة هنا، وهي ملخصة من املصدر السابق 
منتشرة بني الفراعنة، وأشهر الفراعنة على اإلطالق وهو رمسيس الثاين، كان  ظاهرة التعددكانت  •

وأمساء . .له مثاين زوجات وعشرات احملظيات واجلواري، وأجنب أكثر من مائة ومخسني ولدا وبنتا
زوجاته وحمظياته وأوالده منقوش على جدران املعابد حىت اليوم، وأشهر زوجات رمسيس الثاين 

)) إيزيس نفـر ((أو )) أيسه نفر((وتليها يف املكانة والترتيب امللكة .. هي امللكة اجلميلة نفرتارى
  .ألكرب سناالذي توىل احلكم بعد وفاة أبيه وإخوته ا)) مرنبتاح((وهى والدة ابنه امللك 

أن غيالن الثقفـي  ، ويروى من ذلك كان تعدد الزوجات منتشرا يف جزيرة العرب قبل اإلسالم •
: عمرية األسـدى قـال  وقال ، ))أختر منهن أربعا((: أسلم وحتته عشر نسوة، فقال له النيب 

 عن نوفل ابنو، )).أختر منهن أربعا: ((فقال أسلمت وعندي مثاين نسوة، فذكرت ذلك للنيب 
أختر أربعا أيتـهن  ((: أسلمت وعندي مخس نسوة، فقال يل رسول اهللا : معاوية الديلمى قال

  )).شئت، وفارق األخرى
وهى اليت تسـمى اآلن بـالروس   ، كان تعدد الزوجات شائعا يف الشعوب ذات األصل السالىف •

ورومانيـا  وتضم أيضا معظم سكان ليتوانيا وأستونيا ومقدونيا .. والصرب والتشيك والسلوفاك
وكان شائعا أيضا بني الشعوب اجلرمانية والسكسونية اليت ينتمي إليها معظم سكان أملانيا ، وبلغاريا

  .والنمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا والدامنارك والسويد والنرويج واجنلترا
ة يف ومنها الشعوب الوثني.. ومازال منتشرا بني شعوب وقبائل أخرى ال تدين باإلسالمالتعدد كان  •

 .أفريقيا واهلند والصني واليابان ومناطق أخرى يف جنوب شرق آسيا
  :والقاسم املشترك الذي جيمع بني ممارسة هذه الشعوب هلذا السلوك هو أنه

 يكن هناك حد أقصى لعدد الزوجات أو وملكان مطلقا بال أية حدود أو ضوابط أو قيود، 
  .عدل بني زوجاته، أو يقسم بينهن بالسويةاحملظيات، ومل يكن هناك اشتراط على الزوج أن ي

ة هي الضحية واين عليها على الدوام، وىف كل اتمعات كان الزوج يقضـى  أكانت املر
، وال يعود إىل بيته إال مكدودا  منهك القوى خايل الوفاض من الزواينمعظم أوقاته يف أحضان 

وكان آخر ميضى الشهر تلو  ،االعتراض عليه وما كانت املرآة جترؤ على اإلنكار أو، املال والعافية
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الشهر عند الزوجة اجلميلة، ويؤثر أوالده منها باهلدايا واألموال الطائلة، وال جترؤ األخـرى أو  
  ..األخريات وال أوالدهن على النطق بكلمة واحدة إزاء هذا الظلم الفادح
لضوابط الـيت وضـعها   يقول محدي شفيق معلقا على هذه الظواهر اليت عاجلها اإلسالم با

شترط حتقيق العدالة والرمحة والرب واإلكرام لكـل الزوجـات   افهل إذا جاء اإلسالم و:(للتعدد 
هل إذا جاءت مثل هذه الضوابط نرفضها، ونتطاول على التشريع .. واألوالد على قدم املساواة

  ) اإلهلي وعلى النيب وعلى الدين كله ؟
  مناسبة التعدد للتحضر

إن ما ذكر من الشعوب، هي شعوب بدائيـة، وإن العـربة باإلنسـان    : هذا قد يقال بعد
العصري املتطور، وهو جبميع أجناسه وأديانه ـ ما عدا املسمني ـ ينكر التعدد، ويصفه بالرببرية   

  .وبأنه مضاد حلقوق املرأة
علماء االجتماع واملـؤرخني، ومنـهم   وقبل أن نرد على هذا االعتراض حنب أن نذكر أن 

ر مارك وهووس وهيلري وجنربرج وغريهم، يالحظون أن التعدد مل ينتشر إال بني الشعوب وست
وهى الشعوب اليت استقرت يف وديان األار ومناطق األمطار  .اليت بلغت قدرا معينا من احلضارة

الغزيرة، وحتولت إىل الزراعة املنظمة والرعي بدال من الصيد ومجع مثـار الغابـات والزراعـة    
ففي املرحلة البدائية من عمر اتمعات كان السائد هو نظام وحدة األسرة، ووحـدة  .. ائيةالبد

  ..الزوجة
ويرى هؤالء املؤرخون وعلماء االجتماع أن نظام التعدد سوف يتسع نطاقه كلما تقدمت 

  .املدنية، واتسع نطاق احلضارة يف العامل
لظاهرة، بل يقصر التمدن والتحضـر  كيف هذا، والعامل اآلن يسعى إللغاء هذه ا: قد يقال

  على من ختلصوا منها؟
واجلواب عن ذلك هو أن العامل ـ واملسيحي منه بالذات ـ كان ينكر الطالق، ولكنـه،    

  .١وبفعل الضغوط الفطرية والواقعية الكثرية اضطر إليه، فقنن له، وفتح له يف تقنينه مجيع األبواب

                                                
إن مسألة تعدد الزوجات مل يفرغ منها بعـد حترميه يف القوانني الغربية، وقد يتجـدد  « :ويقول وستر مارك يف تارخيه    )١(

  »  رة النظر يف هذه املسألة كرة بعد أخرى كلما حترجت أحوال اتمع احلديث فيما يتعلق مبشكالت األس
  » هل يكون االكتفاء بالزوجة الواحدة ختـام النظم، ونظـام املستقبل الوحيد يف األزمنة املقبلة ؟ « :مث تساءل 

إنه سؤال أجيب عنه بآراء خمتلفة، إذ يرى سبنسر أن نظام الزوجة الواحدة هو ختام األنظمة الزوجية، وأن « :مث أجاب قائالً 
  » أن يؤدي إىل هذه النهاية  كل تغيري يف هذه األنظمة ال بد
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تطالب العشقات حبقوق الزوجية، كما طالنب  وهكذا األمر سيحصل مع التعدد، فيوشك أن
امس مشيعو جنـازة الـرئيس   (حبقوق أبنائهن، بل قد حصل بعض ذلك بالفعل، ففي فرنسا 

الراحل فرانسوا ميتران يف دهشة وفضول عندما شاهدوا سيدة ترتدي قبعة سوداء ونظارة مسيكة 
كانـت  ..حزن حقيقي دفني من ذات اللون، وبصحبتها فتاة شقراء تبدو على وجهها عالمات

وانقلبت اجلنازة رأسا على عقب عندما . السيدة وابنتها تسريان إىل جانب أرملة الرئيس الراحل
مثرة اخليانة الزوجية : بنته غري الشرعية منهااومعها  )الرئيس الراحل(علموا أن السيدة هي عشيقة 

ائب، الزوجة جنبا إىل جنـب مـع   أم الشذوذ والغر.. إا حقا باريس، )للرجل األول يف فرنسا
بعـد رحيـل    ـالعشيقة، ويبدو أما قد تفامهتا واستقر رأى كل منهما على أنه ال فائدة اآلن  

   )من الصراع واملنافسة فيما بينهما ـفرانسوا 
واألمر ليس قاصرا على هذا املشهد، بل تعداه فالعامل اآلن ـ والذي ينتهض حلرب التعدد  

ف وال إنسانية ـ يقر العشيقة، بل العشيقات، كمظهر من مظاهر التحضـر   واعتباره ظاهرة ختل
  .واإلنسانية

وال بأس أن ننقل هنا بعض احلياة اخلاصة للزعماء الكبار الذين يدافعون عن حقوق نسائنا، 
لنرى كيف هم مع نسائهم، ونعود يف ذلك إىل املرجع السابق، والذي قدم هلذه النماذج بقولـه  

إىل نشر بعض هذه الفضائح اجلنسية لعدد من أشهر زعماء اتمعات اليت حتظر  قد اضطررناو:(
تعدد الزوجات، بل وتنص القوانني اجلنائية يف كثري من تلك البالد على أن تعدد الزوجات جنحة 

نقـول  . .يعاقب فاعلها باحلبس، بينما ال عقاب هناك على الزنا إذا مت بالتراضي بني الطـرفني 
وهكذا ..نشر بعض تلك القاذورات ليعلم معارضوا التعدد الشرعي ما هو البديل لهاضطررنا إىل 

فالتعدد واقع ال سبيل إىل نفيه أو .. يتبني اخليط األبيض من اخليط األسود يف القضية حمل البحث
أو غري مشروع، كما يفعلـون يف كـل    –كما يقرر اإلسالم  –إنكاره، سواء كان مشروعا 

  ) ..سالمية بال استثناء، وعلى أوسع نطاق ميكن تصوره أو ختيلهاتمعات غري اإل
  :يف أمريكا

وال بأس أن نبدأ بأمريكا ـ زعيمة العامل احلر املتحضر ـ ألا أول من يدعونا إىل مقاومة   
  .هذا السلوك، لتعطينا بدله العشيقات العاهرات ال الزوجات الطاهرات

                                                                                                                                 
أن القوانني األوروبية سـوف جتيـز التعـدد، ويـذهب األسـتاذ إهرنفيـل            Leponوعلى نقيض ذلك يرى الدكتور  

Ehrenbel  الساللة اآلرية « إىل حد القول بأن التعدد ضروري للمحافظة على بقاء «  
 . سارت األمور على النحو الذي أدى إىل تقريره مث يعقب وستر مارك بترجيح االجتاه إىل توحيد الزوجة إذا
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من هذه الكتب املثرية ياة اخلاصة لزعمائهم، ووسنرجع يف هذا إىل ما ألف من كتب عن احل
وقد تتبـع  ، )رونالد كيسلر(الذي ألفه الصحفي األمريكي الشهري  )داخل البيت األبيض(كتاب 

، وتفاصيل اخليانات الزوجية أمريكاكيسلر يف هذا الكتاب املثري نزوات وغراميات معظم رؤساء 
  :لكل منهم

ندون جونسون مثاين سكرتريات عاشر منـهن مخسـا   فقد كان للرئيس األمريكي القبيح لي
معاشرة األزواج يف قلب البيت األبيض، وكان يفتش عن اجلميالت وسط زحام احلفالت، فإذا 

  .أعجبته واحدة يرسل معاونيه لكي يأتيه ا
باب املكتب يف البيت األبيض لتجـد زوجهـا الـرئيس     )ليدى بريد(وذات يوم فتحت 

إحدى سكرترياته داخل املكتب الذي يستقبل فيه زعمـاء العـامل    جونسون يف وضع فاضح مع
الزائرين ألمريكا، وبعد معركة زوجية حامية الوطيس استدعى جونسون أفراد حراسته اخلاصـة  

تلك هي .. إننا مل خنطئ:( فرد أحدهم عليه بشجاعة ) !كان جيب أن تفعلوا شيئا:( وصاح م
  ) مشكلتك وحدك

يتوقف الرئيس األمريكي عن تصرفاته الطائشة، وكل ما حدث هو  وعلى الرغم من ذلك مل
عند املصعد، حىت ال تضبطه زوجته مرة أخـرى  ) لإلنذار املبكر(أنه أمر حراسه بتركيب جهاز 

متلبسا باخليانة الزوجية، فإذا شاهد احلرس الزوجة متجهة إىل املصعد املؤدى إىل غرفة املكتـب  
  .الرئيس إىل أن زوجته يف الطريق فيستعد لذلكيقوم أحدهم بدق اجلرس فينتبه 

وهناك قصص أخرى عن غراميات الرئيس جونسون مع صحفيات وفتيات أخريات كـان  
معاونوه حيضرون له، وذات مرة أحضر جونسون ثالث فتيات دفعة واحـدة مـن مزرعـة    

  .بتكساس، وأصر على توظيفهن يف البيت األبيض ليبقني رهن إشارته
، وأعيد ١٩٣٣الذي حكم الواليات املتحدة منذ عام ـ   )فرانكلني روزفلت( لرئيسومثله ا

فقد كان ذا عالقات نسائية متعددة، على الرغم من أنـه  ـ  ١٩٤٠انتخابه للمرة الثالثة يف عام 
وكان ، )لوسى رزر فورد(كان مقعدا يتحرك بكرسي طيب، وكانت أشهر عشيقاته امرأة تدعى 

  .غائبة عن البيت األبيض )إليانور(ا تكون زوجته يقابلها بصفة منتظمة عندم
كان من أشهر رؤساء العـامل يف ميـدان اخليانـة    فقد الرئيس األمريكي جون كيندي أما 

)) مارلني مونرو((وأشهر عشيقاته  كانت هي ممثلة اإلغراء الراحلة .. والعالقات النسائية املتعددة
تدبري املخابرات املركزية األمريكية، وكـان  واليت لقيت مصرعها يف حادث غامض قيل إنه من 
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على عالقة هو أيضا مبارلني مونرو يف ذات الوقت، وكان يقابلها يف مكتبه أثناء  )روبرت(شقيقه 
  .عمله مدعيا عاما للواليات املتحدة

وقد أقام الرئيس جون كيندي عالقات جنسية أخرى مع عشرات من النساء أثناء ارتباطـه  
والثالثـة   )فـادل (والسمراء  )فيدل(ومن عشيقاته سكرتريتان مها الشقراء . .)جاكلني(بزوجته 

  ..)جوديث كامبل(كانت فتاة تعمل يف عصابات املافيا وتدعى 
ومل يفلت الرئيس األمريكي السابق جورج بوش من السقوط يف خضم االامات بالتورط 

حد كتبها أن أحد كبار منـدوىب  يف أ )سوزان ترينفو(فقد ذكرت الكاتبة .. يف اخليانة الزوجية
 ـالواليات املتحدة يف حمادثات جنيف حول نزع األسلحة، قام بترتيب لقاء غرامي بني بـوش   

اليت كانت أحد مساعدي بوش، وكان اللقـاء   )جينفر(وـ نائب الرئيس رجيان يف هذا الوقت  
ة كـربى يف  ، وبالطبع ثارت فضـيح ١٩٨٤يف بيت الضيافة يف مدينة جنيف السويسرية عام 

  .الصحف وعلى شاشات شبكات التلفاز العاملية
لعل أشهر ذئب بشرى بني الرؤساء األمريكان هو الرئيس بيل كلينتون الذي بعد هؤالء، و

أعيد انتخابه لفترة رئاسة ثانية، رغم كل فضائحه وخيانات الزوجية اليت صدرت عنها وحوهلـا  
تليفزيونية، وقد اعترف كلينتون نفسه بصحة ما مئات الكتب واألحباث والتحقيقات الصحفية وال

ولكنه رفض اخلوض يف أية تفاصيل، مؤكدا أن األمر تسبب يف .. تردد عن بعض عالقاته اجلنسية
  .مشاكل عائلية حادة كادت تنهى حياته الزوجية

وحتتوى قائمة عشيقات كلينتون على أكثر من ثالثني امرأة أشهرهن مونيكا صاحبة أكـرب  
مغنية، وسكرترية، وزوجة قاض شهري، وصحفية، : التاريخ األمريكي كله، ومن بينهن فضيحة يف
اليت أصدرت كتابـا   )جينفر فالورز(ومن هؤالء العشيقات . اخل. .)سوبر ماركت(وبائعة يف 

ل عالقتها اجلنسية مع الرئيس، وحقق الكتاب أرقاما فلكية، فقد بيعت منـه  يفاضحا عن تفاص
  .سخ يف خمتلف أحناء العاملمئات اآلالف من الن

كانت جينفر مذيعة نشرة يف إحدى قنوات التليفزيون األمريكي، مث عملت بعد ذلـك  وقد 
حيث كان بيل كلينتون حاكما على هذه الواليـة قبـل    )أركنساس(ـ هى ليلى بلمغنية يف م

  .ترشيحه لرئاسة أمريكا
وكان يهـرب مـن   .. كاملةإن عالقتها مع الرئيس دامت أثىن عشر عاما : وتقول جينفر

إىل بيت جينفر حيث كان اجلريان يشاهدون سيارته وفيها سائقه الذي كـان   )هيالرى(زوجته 
  ..ينتظره لساعات طوال مع حراس كلينتون بوصفه حاكم أركنساس يف ذلك الوقت
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وعنـدما  . ويقول احلراس إم كانوا يتلقون مئات املكاملات التليفونية من جينفر لكلينتون
نت هيالرى تأتى إىل مكتب زوجها، فإن رجال األمن كانوا يلفتون انتباه كلينتون ليذهب إىل كا

  .غرفة احلرس، ويقومون هم بتحويل املكاملة إليه هناك حىت ال تضبطه زوجته هيالرى
ويؤكد حراس كلينتون أن جينفر كانت واحدة من نصف دستة نساء يقابلهن كلينتون مرة 

  .ت كل أسبوعأو مرتني أو ثالث مرا
وحاول كلينتون بعد أن أصبح رئيسا للواليات املتحدة األمريكية أن يتناسى عالقته جبينفر، 

  .ولكنها فضحته بالكتاب وعلى صفحات الصحف وكربيات الشبكات التلفزيونية
األسبوعية مقابـل مائـة    )ستار(وبدأت الفضائح حبوار صحفي مع جينفر أجرته صحيفة 

الر حصلت عليها عشيقة الرئيس اليت زودت الصحيفة بالشرائط الصوتية ومخسة وسبعني ألف دو
  .املسجل عليها حمادثاا اهلاتفية مع عشيقها كلينتون

وبعد حماوالت مستميتة للتهرب من املوقف بالغ احلرج، اضـطر الـرئيس كلينتـون إىل    
على اسـتعداد  لست :(االعتراف يف مؤمتر صحفي بأنه تورط يف خطأ سبب أملا لزوجته، وقال 

   )ملناقشة هذا املوضوع
عشرات من الوقائع  ويروى رجال األمن الذين عملوا ضمن طاقم حراسة الرئيس كلينتون

اليت شاهدوه خالهلا يطارح عشرات من الفتيات اهلوى يف فترات خمتلفة من حياته قبل وبعد توليه 
  .لاليت يعجبنه يف احلفالتالرئاسة، فقد كان يطلب من حرسه أن حيضروا الفتيات اجلميالت ا

ا إعجابه ا، مث يعطيها احلـرس  يوعندما تأتى الفتاة اليت تعجبه يبدأ الرئيس يف مغازلتها مبد
التليفون السري للرئيس لتتصل به فيما بعد، وأحيانا يقوم احلرس حبجز جناح بأحد الفنادق  مرق

  .ليمارس فيه الرئيس نزواته الفاضحة بعيدا عن مراقبة زوجته
زوجته أستيقظت مرة فلم جتد كلينتـون يف املـرتل،    )هيالرى(وحيكى حراس الرئيس أن 

وعلى الفور اتصلوا بالرئيس يف أحد الفنادق حيـث  .. فصرخت وشتمت احلراس بألفاظ بذيئة
ومسع اجلميع على الفـور صـراخا وصـياحا    .. كان مع أحدى الفتيات، وعاد مضطربا فزعا

  .ثاث املرتلوتكسريا لألطباق واألكواب وأ
وهناك قصة تلك البائعة يف أحد املتاجر اليت مارس كلينتون معها أفعاال فاضحة يف سـيارا  

  .نصف النقل يف منطقة نائية، كما يقول أحد حراسه
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ضد الـرئيس   )بوال جونز(وال يزال القضاء األمريكي ينظر القضية اليت رفعتها امرأة تدعى 
، يف جناحه ١٩٩١مايو سنة  ٨عن حترشه اجلنسي ا يوم كلينتون وتطالبه فيها بتعويض ضخم 

  ..)ليتل روك(يف مدينة  )إكسلسيور(بفندق 
وقد رفض القضاء األمريكي التخلي عن نظر الدعوى أو تأجيلها إىل ما بعد انتـهاء فتـرة   

وأكد القاضي رئيس احملكمة اليت تنظر دعوى التحرش اجلنسي عدم متتع .. حكم كلينتون الثانية
ئيس األمريكي بأية حصانة ضد القضايا اليت ال عالقة مباشرة هلا بعمله كـرئيس للواليـات   الر

وأضافت احملكمة أن مة التحرش اجلنسي املوجهة إىل كلينتون جيب التحقيق فيها مثل . املتحدة
  .أي قضية أخرى مماثلة لعامة الناس

إىل جناحه بعد ظهر اليوم  بالفعل )بوال جونز(ويؤكد أحد حراس كلينتون أن الرئيس دعا 
 )بـوال (وظن احلرس أنه لقاء غرامي بينهما على عادة كلينتون، ولكنهم فوجئوا بـ .. املذكور

وهى خترج مضطربة مرعوبة من جناح الرئيس، وظهر على وجهها الذهول واالضطراب، ممـا  
  .يؤكد أا رفضت التحرش اجلنسي الذي أرتكبه كلينتون

يتناول العشرات من الفضائح  )يف أروقة الكوجنرس(يثا بعنوان وهناك كتاب آخر صدر حد
فضال عما ال حيصى من !! يف الكوجنرس األمريكي العتيد  )موقرون(اجلنسية اليت أرتكبها نواب 

اجلرائم واحلوادث والفضائح اليومية اليت تنشرها آالف الصحف واالت وشـبكات اإلذاعـة   
  .لنجوم السياسة والرياضة والفن وباقي ااالتوالتليفزيون يف مجيع أحناء الغرب 

  :يف فرنسا
حضرت جنازته جبانب زوجته،  ميترانالفرنسي الرئيس ذكرنا من قبل أن إحدى عشيقات 
فوجئت فرنسا والعامل بأسره بصحفية سـويدية تـدعى   ومل يقف األمر عند عشيقة واحدة، بل 

وفرانسوا املقصود هنا هو نفسه الرئيس  )سواقال يل فران(تصدر كتابا عنوانه  )كريستينا فورسن(
الراحل ميتران، وتبني من صفحات الكتاب والصور املثرية املنشورة بداخله أن وراءه قصة حب 

  .آمثة، وخيانة زوجية أخرى من الرئيس الفرنسي
، عندما قدمها ١٩٧٩وحكت كريستينا قصتها مع ميتران منذ املقابلة األوىل بينهما يف عام 

على أا صحفية شابة متحمسة تريد إجراء حوار  )أولوف بامل(س وزراء السويد الراحل له رئي
وتعلق هي ، كان عمره ضعف عمرها، لكن فارق السن الكبري مل حيل بني االثننيوصحفي معه، 

يف هذه األحوال تنسى األمساء واألعمار واملناصب، وال نذكر إال اإلحسـاس  :(على ذلك قائلة 
   )تعاش والسعادة يف اللحظات الضائعةبالنشوة واالن
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بأي خجل عندما أحملت هلا الصحافة الفرنسية بأا كانت  –كريستينا  –مل تشعر العشيقة 
ال شيء .. ال عائلته وال احمليط السياسي كله:(وردت قائلة ..شوكة ىف قلب عائلة الرئيس ميتران

.. كانوا ال ميلكون مـا أملكـه   من حوله يستطيع اهلجوم على، أو االنتقاص من وجودي، فقد
أدركوا أنين بالنسبة له احلرية والنسمة اليت يتنفسها بعيدا عن سجنه .. فانسحبوا من أمامي دوء

لقد كنت أنا اليت كسرت امللل الذي أصابه طوال حياته ! الذهيب وحياته العادية التقليدية اململة 
التفكري جتاه كل أمور حياته مل يتعوده مـن   قبل أن يلقاين، وقد وجد بداخلي أسلوبا مستقال يف

  ) قبل
كان هلما مـرتل خـاص يف   .. وحكت كريستينا الكثري مما مل يكن يعلمه الناس عن ميتران

األدغال يتقابالن فيه بعيدا عن أعني الزوجة واحلرس والصحافة، وكانا يهربان يف الغابات بعيدا 
  .عن حرسه اخلاص

ورقة رمسية صغرية جتعل العالقة شرعية نظيفة، وجتعـل   مل يكن ينقصهما سوى.. باختصار
  .ابنا شرعيا حمترما يف جمتمعه، لكنهما مل يفعال) رافن(ابنهما 
مل يكـن غريبـا أن   :(يقول أنيس منصوركتب ) جورج كلمنصو(الفرنسي  يعن السياسو

.. م ١٩٢٩ – ١٨٤١)) جورج كلمنصـو ((يصدر ىف فرنسا كتاب عن منر السياسة الفرنسية 
هذا الرجل خاض معارك سياسية خميفة، واستطاع أن يتغلب على اجلميع، وكان قادرا علـى أن  
يتحدث إىل عشرين شخصا ىف عشرين موضوعا يف وقت واحد، ومل يكن أحد يتصور أن هـذا  

   ١ )الرجل كانت له مثامنائة عشيقة، وكان له أربعون من األبناء غري الشرعيني
لكـن عنـدما علـم أن    :(يقول أنيس منصور خانته زوجته،  ويف املقابل، ماذا فعل عندما

زوجته األمريكية خانته ض عند منتصف الليل وفتح هلا الباب لتهبط إىل الشـارع بقمـيص   
من أكثر الناس احتكارا للمرأة، ومل يقل أحـد   –مثل كل الذئاب البشرية  –فكلمنصو .. النوم

   )لى فراش اللهو أو على فراش املرضيف املرأة أسوأ وال أبشع مما قاله هو، سواء ع
  :يف النمسا

فقـد تـنب أن    )توماس كليستل(وىف النمسا كشفت الصحف عن فضيحة جنسية للرئيس 
للرئيس عشيقة تعمل موظفة بوزارة اخلارجية، ومتتد العالقة بينهما إىل سنوات عملـه وزيـرا   

                                                
 . ١٩٧٩/  ٩/  ١٣عدد األهرام    )١(
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املـرتل   )أديت كليستل(وجته وقد تسببت الفضيحة يف مغادرة ز.. للخارجية قبل توليه الرئاسة
  .ومطالبتها بالطالق
  :يف األرجنتني

 )كارلوس مـنعم ( العالقات اجلنسية اليت ال حتصى للرئيس األرجنتيين ويف األرجنتني تروى 
كما عجزت زوجته عن كبح . وفضائحه تنشر يوميا يف الصحف العاملية، ومل يردعه ذلك بالطبع

  .خالفات طاحنة مجاحه فاضطرت إىل االنفصال عنه بعد
  :يف الصني

ومثل العامل الغريب الغارق يف مستنقعات اللذة اآلمثة، حيصل يف العامل الشرقي ـ والكفر ملة  
كتابا مـثريا يف الواليـات    )يل زى سوى( ، أصدر الطبيب الصيين ١٩٩٤فى عام واحدة ـ ف 

هو الطبيب اخلاص للزعيم  ، وقد كان )احلياة الرببرية للزعيم ماو(املتحدة األمريكية حتت عنوان 
كان ماو طاغية شـيوعيا، ال راد  (احلاكم املطلق لواحدة من أقوى دول العامل  )ماو تسى تونج(

وكان ذئبا شرسا ال يشبع من اجلنس، يبدل الفتيات كما يستبدل .. ألوامره، وال لرغباته ونزواته
يصا ملئـات مـن الفتيـات    جواربه وأحذيته، يقيم احلفالت الصاخبة اليت يرتبها مساعدوه خص

  ) الصغريات كي ينتقى منهن ما يهوى
إن الزعيم ماو كان يعتقد أن اجلنس هو السبيل الوحيد إلطالة احلياة (ويقول الطبيب املؤلف 

وكان يعاىن من العديد من األمراض اجلنسية املعدية، وكانت هوايته هي نقل العدوى ألكـرب  !! 
ئي كن يتفاخرن بظهور أعراض املرض اجلنسي لديهن بعد عدد ممكن من الفتيات الصينيات الال

فهذه كانت العالمة الوحيدة على أن الفتاة قد التقت فعال بالزعيم .. اخلروج من غرفة نوم الزعيم
   )الصيين

  :بني السعودية وأمريكا
يطة بـني  هذا على مستوى األفراد، أما على مستوى اتمعات، فال بأس من إجراء مقارنة بس

  .وبني اتمعات اليت ال تقره، وتعتربه منافيا حلقوق اإلنساننظام تعدد الزوجات، اتمعات اليت تقر 
الذي يتعرض اآلن هلجمات مغرضة تريد حتطيمه، وحتطيم  اتمع السعوديوكمثال على ذلك 

  .األسس الشرعية اليت ينبين عليها
تكاد اتمع األمريكي بينما ة مثل االغتصاب والدعارة، اجلرائم اخللقي تندرففي اتمع السعودي 

 ٤٥كما تبلغ نسبة األطفال غري الشرعيني فيه أكثر من .. نسبة العشيقات فيه تزيد على نسبة الزوجات
  .من نسبة املواليد سنويا% 
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ألف مولود سنة  ٨٨وتقول اإلحصاءات الرمسية األمريكية إن عدد األطفال غري الشرعيني كان 
مث .. ١٩٥٨، ووصل إىل ربع مليون مولود من الزنا عام ١٩٥٧ألف عام  ٢٠٢، مث ارتفع إىل ١٩٣٨

قفز الرقم إىل املاليني من مثرات الزنا يف التسعينيات، واألرقام احلقيقية تكون عادة أضعاف األرقـام  
  .وما خفي كان أعظم.. الرمسية اليت تذكرها احلكومات

هل حظر تعدد الزوجات له فائدة أخالقية :(الفرنسي أتيني دينيه ولكل هذا تساءل الكاتب الشهري 
ألن الدعارة النادرة يف أكثر األقطار اإلسالمية سوف .. إن هذا األمر مشكوك فيه: وجييب بنفسه! ؟

تتفشى بآثارها املخربة، وكذلك سوف تنتشر عزوبة النساء بآثارها املفسدة، على غرار البالد اليت حتظر 
   )التعدد

***  
  :لدعاة التغريب وخصوم التعدد الشرعينقول  ..بعد هذا 

  فراش الزوجية، أم فراش العشيقة ؟: أيهما أكثر احتراما للمرأة
  :فإن قالوا بتساوي الفراشني يف منطق الطبيعة، وهو املنطق الذي يدعيه اإلباحيون، نقول هلم

الشيخوخة بعد الشـباب،  فما حال اليت حال العجز املرضي، أو الدمامة بعد الصباحة، أو 
  بينها وبني تقبلها عشيقة ؟

أليس من الرمحة هلذه املرأة اليت ضحت بشباا ومجاهلا لعشيقها أن يرمحها يف كربها كمـا  
  رمحته يف صغره، ألن أول من يرفضها ويرميها يف قمامة املهمالت من زعم عشقه هلا؟

  واألثاث فيلبس جديدا ويطرح باليا؟أليس من األنانية أن تعامل املرأة كما يعامل اللباس 
  مث كيف تطالب هذه العشيقة حبقوقها ؟

  وأي نفس تكن هلا من االحترام ما تكن للزوجة ؟
  وهل يشعر أبناؤها بنفس مشاعر األبناء الشرعيني ؟

مث، أال يدعي العامل احلر أن احلرية الشخصية لإلنسان هي األصل الذي تنبع منه قوانينـهم،  
  كون هذا للحرية الشخصية، وجيعل األصل هو تراضي الزوجني، ال ضغط القوانني ؟فلماذا ال يتر

أسئلة كثرية نوجهها ـ أوال ـ ملن ال تزال يف صدره بعض الرمحة من خصـوم التعـدد،     
  ونوجهها ـ ثانيا ـ للمرأة اليت ترضى أن متتهن كعشيقة، وال ترضى أن تكرم كزوجة ؟

***  
ين يـدركان  كبري نيكاتبة التعدد للتحضر نقتبس من كالم وقبل أن ننتهي من بيان مناسب 

  :جيدا الفرق بني احلضارة احلقيقية واهلمجية



  ٩٧

: سأله مذيع إحدى احملطات التليفزيونية العامليةعندما أنيس منصور أما األول، فهو الكاتب 
  ما رأيك يف تعدد الزوجات ؟

عدد من األطفال، فال يهم إذا  إذا كان من رأيي أنه من حق اإلنسان أن يأيت بأي: أجابف
  .إنه حر.. كانوا من زوجة واحدة أو أكثر

أال ترى أنك تتمسك مببادئ قدمية بالية، وأن العامل كله ضد كثرة األطفال وتعـدد  : فسأله
  ! الزوجات ؟

.. هذا هو رأيي الشخصي.. أنت قلت بأنك تسألين بصفيت الشخصية: أجاب أنيس منصور
.. فنحن أحد عشر أخـا .. فإنين مدين بوجودي لعدم حتديد النسلولكي أكون أكثر وضوحا 

وأنا .. فقد تزوج أىب امرأتني.. وأنا ضد االكتفاء بزوجة واحدة.. وترتييب بني أخويت هو التاسع
   ١ )وأنا مع مبدأ حرية االختيار.. بن الزوجة الثانيةا

إلسالمي يف كلية دار العلـوم  الدكتور أمحد شليب أستاذ احلضارة والتاريخ اوأما الثاين، فهو 
املستشرقون يصرخون بأن تعدد الزوجات يف اإلسالم غري مقبول، ولكن :(قال جبامعة القاهرة، 

إن هذا الغرب أباح تعدد اخلليالت، وتعدد العشيقات ! من الذي جعل هؤالء مقياسا نأخذ به؟
أمسى وأطهر من تعـدد  وال شك أن تعدد الزوجات .. معناه ماليني من األطفال غري الشرعيني

وتعدد الزوجات خيدم جنس النساء أكثر ممـا  .. فاخلليلة ال حقوق هلا وال ألطفاهلا.. اخلليالت
.. وميكن هلن منع التعدد إذا اتفقن مجيعا على أال تتزوج إحـداهن برجـل متـزوج   .. يضرهن

   ٢ )يقدمن على ذلك حلاجتهن إليه، فهو أفضل من العنوسةال ولكنهن 
  عدد للدينمناسبة الت

لعل القاسم املشترك بني مجيع املبشرين ـ مهما اختلفت مشارم ـ هو استعمال مسـألة    
  .٣التعدد وسيلة من وسائل حرب اإلسالم، والدعوة إىل نبذه

                                                
 . ٦ط دار الشروق ض –حلظات مسروقة  –أنيس منصور    )١(
 . ٦٩ص –مكتبة النهضة املصرية  –تارخيه وأهدافه  –االستشراق    )٢(
ال « :تعـدد الزوجـات، فقال بيني عموما من موقف األوروعن » حضارة العرب « حتدث غوستاف لوبون يف قد و   )٣(

نذكر نظاماً اجتماعياً أحنى األوروبيون عليه بالالئمة كمبدأ تعـدد الزوجات، كما أننا ال نذكـر نظاماً أخطـأ األوروبيون يف 
وأنه سـبب انتشـار    إدراكه كذلك املبـدأ، فريى أكثر مؤرخي أوروبا اتزاناً أن مبدأ  تعدد الزوجات حجر الزاوية يف اإلسالم،

القرآن، وأنه علة احنطاط الشرقيني، ونشـأ عن هذه املزاعـم الغربية على العموم أصوات سخط ورمحـة بأولئـك البائسـات    
  » املكدسات يف دوائر احلرمي فرياقبهن خصيان غالظ، ويقتلن حينما يكرههن سادن 
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وحنن لن جنادهلم ـ هنا ـ إال باليت هي أحسن، وهي دعوم إىل العودة إىل كتبهم، والنظر   
  .يف أخبار أنبيائهم

لوب الذي استعمله القرآن الكرمي حني أنكر اليهود تعدد زوجات رسول اهللا وهو نفس األس
زعم حممد أنه أويت ما أويت يف :( قال أهل الكتاب: قال  -رضي اهللا عنه  -عن ابن عباس ، ف

 ﴿:فأنزل اهللا هذه اآلية . تواضع وله تسع نسوة وليس مهه إال النكاح، فأي ملك أفضل من هذا
لناس علَى ما آتاهم اللَّه من فَضله فَقَد آتينا آلَ إِبراهيم الْكتاب والْحكْمةَ وآتيناهم أَم يحسدونَ ا
   ١ ))٥٤:النساء( ﴾ملْكاً عظيماً

تزعمون أن حممدا أويت الدين يف تواضع وعنـده  :( قالت اليهود للمسلمني: عن عطية قالو
أَم يحسدونَ الناس علَى ما آتاهم اللَّه من  ﴿:من هذا؟ فأنزل اهللا اآلية تسع نسوة، أي ملك أعظم

 يعـين ، ٢ ))٥٤:النسـاء ( ﴾فَضله فَقَد آتينا آلَ إِبراهيم الْكتاب والْحكْمةَ وآتيناهم ملْكاً عظيماً
، ج كالمها أكثر مما تزوج نبينا حممد سبحانه ما آتى داود وسليمان عليهما السالم، فقد تزو
  .وكان لكل منهما من اجلواري ما مل ميتلك مثله رسولنا 

وأجنبت له السيدة هاجر إمساعيـل    كان تعدد الزوجات معروفا يف عهد إبراهيمفقد 
 بينما رزقه اهللا من سارة سيدنا إسحاق ،.  

وجاريتني ، )راحيل(و )ليا(مها  –ن ابنيت خاله البا –بني أختني  ومجع نيب اهللا يعقوب 
  .هلما، فكانت له أربع حالئل يف وقت واحد

الـيت   )راحيـل (وأمه هي ، منهما األسباط، باإلضافة إىل سيدنا يوسف  وأجنب 
  .بعد يوسف  )بنيامني(إىل قلبه، وأجنبت له  النيب يعقوب زوجات كانت أحب 

 وزعموا أن سـليمان  جلواري، عدة زوجات والعديد من ا وكانت لسيدنا داود 
تزوج بألف امرأة، سبعمائة منهن حرات من بنات السالطني وثلثمائة جوار، بل زعموا أنه ارتد 
بإغوائهن يف آخر عمره وبىن املعابد لألصنام، كما هو مصرح به يف الباب احلادي عشر من سفر 

 .امللوك األول

                                                                                                                                 
ذلك الوصف خمالف للحق، وأرجو أن يثبت عند « :ي ومعايشته له مث أضاف مبينا رأيه يف املسألة بعد إدراكه للواقع اإلسالم

القارئ الذي يقرأ هـذا الفصل بعد أن يطرح عنه أوهامه األوروبية جانباً، أن مبـدأ تعدد الزوجات الشرقي نظـام طيب يرفع 
 . وسعـادة ال تراها يف أوروبا املستوى األخـالقي يف األمم اليت تقول به، ويزيد األسرة ارتباطاً ، ومينـح املرأة احتراماً

 . ابن جرير وابن أيب حامت من طريق العويف   )١(
 . ابن املنذر   )٢(
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واضع التوراة، حرمة التزوج بأزيد مـن  وال يفهم من موضع من م:(يقول رمحة اهللا اهلندي 
حبرمته، كما صرح بسائر احملرمات وشدد يف  امراة واحدة، ولو كان حراماً لصرح موسى 

ألنك قد علمت أن األبكار اليت كانت من غنيمـة  . إظهار حترميها، بل يفهم جوازه من مواضع
سواء كانوا ذوي زوجات أو مل  املديانيني، كانت اثنتني وثالثني ألفاً وقسمت على بين إسرائيل،

  ) يكونوا، وال يوجد فيه ختصيص العزب
وإذا خرجت إىل القتال مع أعدائك :(ويف الباب احلادي والعشرين من سفر االستثناء هكذا 

وأسلمهم الرب إهلك يف يدك وسبيتهم ورأيت يف مجلة املسبيني امرأة حسنة وأحببتها، وأردت أن 
ىل بيتك وهي حتلق رأسها وتقص أظفارها، وترتع عنها الرداء الذي تتخذها لك امرأة، فأدخلها إ

سبيت به وجتلس يف بيتك وتبكي على أبيها وأمها مدة شهر مث تدخل إليها وترقد معها ولـتكن  
لك امرأة، فإن كانت بعد ذلك ال واها نفسك فسرحها حرة وال تستطيع أن تبيعها بثمن وال 

لرجل امرأتان الواحدة حمبوبة واألخرى مبغوضة ويكون هلما  ذليتها، وإن كان  تقهرها أنك قد
منه بنون وكان ابن املبغوضة بكراً، وأراد أن يقسم رزقه بني أوالده فال يستطيع يعمل ابن احملبوبة 
بكراً ويقدمه على ابن املبغوضة، ولكنه يعرف ابن املبغوضة أنه هو البكر ويعيطه من كل ما كان 

  ) هو أول بنيه وهلذا جتب البكوريةله الضعف من أجل أنه 
وهنا، قد يزعم النصارى بأن نصوص العهد القدمي ال تلزمهم، وأن العربة بالعهد اجلديد وبـرأي  

الدكتور حممد فؤاد اهلـامشي  الكنيسة، ونقول هلم لذلك ما قاله واحد منهم هداه اهللا إىل اإلسالم هو 
    ١ )بتعدد الزوجاتإن الكنيسة ظلت حىت القرن السابع عشر تعترف :(

ال يوجد نص صريح يف أي من األناجيل األربعة حيظر تعدد الزوجات، وكل ما حدث هو و
أن تقاليد بعض الشعوب األوروبية الوثنية كانت متنع تعدد الزوجات، فلما اعتنقت هذه األقلية 

ن ظن النـاس أن  اليت متنع التعدد املسيحية فرضت تقاليدها السابقة على املسيحيني، ومبرور الزم
حترمي التعدد هو من  صلب املسيحية، بينما هو تقليد قدمي فرضه البعض على اآلخرين على مـر  

  .السنني
وحنن نتحدى معارضي التعدد أن يأتونا بنص على حترمي التعدد يف أي إجنيل من األربعة اليت 

  .متثل العهد اجلديد

                                                
 . ١٠٩كان مسيحيا وأسلم، كتاب األديان يف كفة امليزان ص    )١(
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ى إباحة التعدد يف دين اخلليل إبـراهيم  أما العهد القدمي أو التوراة ففيها نصوص صرحية عل
  .وإسحاق ويعقوب، وشريعة داود وسليمان، وغريهم من أنبياء بىن إسرائيل

ومل يرد يف املسيحية نص صريح مينع التعدد،  وإمنا ورد فيه على سبيل :(يقول مصطفى السباعي 
إالالترغيب بأن يقتصر  - الت على أبعد االحتما- املوعظة أن اهللا خلق لكل رجل زوجته ،وهذا ال يفيد 

الرجل يف األحوال العادية على زوجة واحدة، واإلسالم يقول مثل هذا القول، وحنن ال ننكره، ولكن 
ـًا ويكون العقد  أين الدليل على أن زواج الرجل بزوجة ثانية مع بقاء زوجته األوىل يف عصمته يعترب زن

  باطالً ؟ 
بعض رسائل بولـس ما يفيد أن التعدد جائز،  فقد  ليس يف األناجيل نـص على ذلك، بل يف

ففي إلـزام األسقف وحده بذلك دليل على ) يلزم أن يكون األسقف زوجـاً لزوجة واحدة:(قال 
  .جوازه لغريه

ثبت تارخيياً أن بني املسيحيني األقدمني من كانوا يتزوجون أكثر من واحـدة،  ويف وينقل أنه قد 
كان هلـم كثري من الزوجات، وقد كان يف أقـدم عصور املسيحية  إباحة  آباء الكنيسة األقدمني من

  .تعدد الزوجات يف أحوال استثنائية وأمكنة خمصوصة
باعتراف  - إن تعدد الزوجات :(العامل الثقة يف تاريخ الزواج  Wester Markقال وستر مارك 

   )الت اليت ال حتصيها الكنيسة والدولةبقي إىل القرن السابع عشر، وكان يتكرر كثرياً يف احلا - الكنيسة 
   )إن ديار ماسدت ملك أيرلندة كان له زوجتان وسريتـان:(ويقول أيضاً يف كتابه املذكور 

وكان  لشرملان زوجتان وكثري من ، وتعددت زوجات املريوفنجيني غري مرة يف  القرون الوسطى
  .يكن جمهوالً بني رجال الدين أنفسهم السراري، كما يظهر من بعض  قوانينه أن تعدد الزوجات مل

وبعد ذلك بزمن كان فيليب أوفاهيس، وفردريك وليام الثاين الربوسي يربمان عقد الزواج مـع  
  .اثنتني مبوافقة القساوسة اللوثريني ،وأقر مارتن لوثر نفسه تصرف األول منهما كما أقره مالنكنون

وجات بغري اعتراض، فإنه مل حيرم بأمر من اهللا، وكان لوثر يتكلم يف شىت املناسبات على تعدد الز
نعـم إن اهللا أذن   ..حيجم عنه إذ كان له زوجتان - وهو مثل املسيحي الصادق   -  ومل يكن إبراهيم

بذلك ألناس من رجال  العهـد القدمي يف ظروف خاصة ولكن املسيحي الذي يريد أن يقتدي ـم   
به تلك الظروف، فإن تعدد الزوجات على كل حـال  حيق له أن يفعل ذلك مىت تيقن أن ظروفه تش

  .أفضل من الطالق
ميالدية بعد صلح وستفاليا، وبعد أن تبني النقص يف عدد السكان من جـراء   ١٦٥٠ويف سنة 
بل ذهبت .. أصدر جملس الفرنكيني بنورمربج قراراً  جييز للرجل أن جيمع بني زوجتني، حروب الثالثني
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م نـادى الالمعمدانيــون يف   ١٥٣١إجياب تعدد الزوجات، ففي سنة بعض الطوائف املسيحية إىل 
ينبغي أن تكون له عدة زوجات، ويعترب املورمون  - حـق املسيحي   - مونستر صراحة بأن املسيحي 

  .كما هو معلوم أن تعدد الزوجات نظام إهلي مقدس
على  - أي يف املسيحية  - ومن املعلوم  أن اقتنـاء السـراري كان مباحاً :(ويقول األستاذ العقاد 

إطالقه كتعدد الزوجات، مع إباحة الرق مجلة يف البالد الغربيـة، ال حيده إال ما كان حيـد تعـدد   
ومن صعوبة جلب الرقيقات املقبوالت للتسري من بالد .         الزوجات، من ظروف املعيشة البيتية

جتناب الطالق يف حالة عقم الزوجة بالتسري ال - عند النصارى  - أجنبية، ورمبا نصح بعض األئمة 
  .الشرعية

ومن ذلك ما جـاء يف الفصل اخلامس عشر من كتاب الزواج األمثـل للقديـس أوغسطني، 
  فإنه يفضل التجـاء الزوج إىل التسري بدالً من تطليق زوجته العقيم         

إن الفقــيد  : تقولوتشري موسوعة العقليني إىل ذلك، مث تعود إىل الكالم عن تعدد الزوجات ف
الكبري جروتيوس دافع عن اآلباء األقدمني فيما أخذه بعـض الناقدين املتأخرين عليهم من التزوج بأكثر 

   )من واحدة، ألم كانوا يتحرون الواجب، وال يطلبون املتعة من اجلمع بني الزوجات
وج بامرأتني فأكثر، ولو فالنصرانية ليس فيها نص صريح مينع أتباعها من التز:(وقال جرجي زيدان 

شاؤوا لكان تعدد الزوجات جائزاً عندهم، ولكن  رؤساءها القدماء وجدوا االكتفاء بزوجة واحدة 
فلم يعجزهم تأويـل   - وكان ذلك شائعاً يف الدولة الرومانية  - أقرب حلفظ نظـام العائلة واحتادها 

   )و مشهورآيات الزواج حىت صار التزوج بغري امرأة واحدة حراماً كما ه
نرى املسيحية  املعاصرة تعترف بالتعـدد يف أفريقيا السوداء، فقـد وجـدت اإلرسـالية   بل 

التبشريية نفسها أمام واقع اجتماعي وهو تعدد الزوجات لدى االفريقيني الوثنيني، ورأوا أن اإلصرار 
لالفريقيني املسيحيني على منع التعدد حيول بينهم وبني الدخول يف النصرانية، فنادوا بوجوب السماح 

  .بالتعدد إىل غري حد حمدود
هذه احلقيقة مث قال ) اإلسالم والنصرانية يف أوساط أفريقية(وقد ذكر السيد نورجيه مؤلف كتاب 

فقد كان هؤالء املرسلون يقـولون إنه ليس من السياسة أن نتدخل يف شؤون  الوثنيني االجتماعية :(
كياسة أن حنرم عليهم التمتع بأزواجهم ما داموا نصارى يدينون بدين اليت وجدناهم عليها، وليس  من ال

املسيح، بل ال ضرر من ذلك ما دامت التوراة وهي الكتاب الذي جيب على  املسيحيني أن جيعلـوه  
ال تظنـوا أين جئـت   ( تبيح هذا التعدد، فضالً عن أن املسيح قد أقر ذلك يف قوله - أسـاس دينهم 
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   ١ )ألهدم بل ألمتم 
  .أعلنت الكنيسة رمسياً السماح لألفريقيني النصارى بتعدد الزوجات إىل غري حد ٍّّ بل 

هذا عن النظرة املسيحية للتعدد وموقفها الفعلي منه، أما الواقع املسيحي الذي حيمل ألويـة  
اخلصومة هلذا احلكم الشرعي، فنحب أن ننقل هنا كذلك بعض فضائحه لنعرف حقيقة هـؤالء  

  .توجيهنا إىل املعايل، وهم يف مستنقعات الدنس الذين يريدون
انت تعمل يف جمال الوعظ ، فقد ك)روث(وامسها  )كارتر(شقيقة الرئيس األمريكي وأوهلم 

وفجأة .. والتنصري، وكانت تتحدث عن تعاليم السماء وتدعوا غري املسيحيني إىل اعتناق املسيحية
فيلـى  (ة جنسية باملستشار األملاين السـابق  ظهرت حقيقة شقيقة الرئيس، وتبني أا على عالق

وكتبت الصحف األمريكية واألملانية باستفاضة تفاصيل عالقة املبشرة املتزوجة باملستشار  )برانت
  .األملاين وخيانتها لزوجها الذي كان كالعادة هو آخر من يعلم

امل بأسـره،  أشهر رجال التنصري يف أمريكا والع )جيمي سوجارت(القس واملثال الثاين هو 
والذي كان طرفا يف املناظرة الشهرية مع الشيخ أمحد ديدات، فقد ظهر املنصـر الكـبري علـى    
شاشات كربيات احملطات التليفزيونية الدولية ليعترف تفصيليا بعالقته اجلنسية مع إحدى البغايـا  

  .الداعرات
ن أحكام يتحدث عن الفضيلة، ويهاجم تعدد الزوجات وغريه م )سوجارت(وهكذا كان 

اإلسالم العظيم، وهو غارق حىت أذنيه يف أوحال الدنس واخلطيئة اليت ينهى أتباعه عن االقتراب 
  .منها

أما يف الكنائس فإن الفضائح تتواىل فيها كل حني، وقد أوردت وكاالت األنباء خربا حتت 
  ) الفاتيكان يعترف باغتصاب راهبات من قبل قساوسة(عنوان

الفاتيكان بصحة تقارير صحفية حتدثت عن انتهاكات أخالقية يف  اعترف:(ونص اخلرب هو 
صفوف الكنيسة، وقالت إن قساوسة ورجال دين كبارا أرغموا راهبات على ممارسة اجلـنس  

  .    معهم، وتعرضت بعض الراهبات لالغتصاب وأجربت أخريات على اإلجهاض
قة جغرافية حمددة، لكنه مل يشر إىل وقال الفاتيكان يف بيان له إن القضية حمدودة ومتعلقة مبنط

بلدا من بينها  ٢٣هذه املنطقة اجلغرافية، وكانت التقارير أكدت أن هذه االنتهاكات موجودة يف 
  .الواليات املتحدة األمريكية والربازيل والفلبني واهلند وإيرلندا وإيطاليا نفسها

                                                
 . من الكتاب املذكور ٩٨-٩٢ ص: انظر   )١(
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مع األسـاقفة، واملؤسسـات   وأكد البيان أن الكرسي البابوي يتعامل مع القضية بالتعاون 
  .الدينية الكاثولكية األخرى ملعاجلة املوضوع

وأدانت وكالة األنباء التبشريية ميسنا ما أمسته مفاسد املبشرين لكنها يف الوقت نفسه دعت 
لكن املتحدث الرمسي باسم املـؤمتر  . إىل تذكر أن هؤالء القساوسة ورجال الدين يظلون بشرا

 ،ثوليك قال إن أقل ما ميكن قوله عن هذا التقرير هو أنه مروع ومـزعج األمريكي لألساقفة الكا
  .لكنه أوضح أنه ال علم له مبثل هذه االنتهاكات يف الواليات املتحدة

وقال تقرير نقلته صحيفة ال ريببليكا اإليطالية إن بعض الراهبات أجربن على أخذ حبـوب  
نسي على الراهبات حدثت يف أفريقيا حيث وأشار إىل أن معظم حاالت االعتداء اجل. منع احلمل

  .املنتشر يف القارة السمراء تعرف الراهبات على أن آمنات من اإلصابة بفريوس اإليدز
وكانت االامات قد ظهرت للمرة األوىل يف التقرير الكاثوليكي القومي األسبوعي يف مدينة 

ممـا   -وكالة إيطالية دينية صغرية وهي-آذار ونقلته وكالة أنباء أديستا / مارس ١٦كانساس يف 
  .أدى إىل وصوله ألجهزة اإلعالم العامة

وقد أعدت التقرير الذي حتدث عن حاالت حمددة باألمساء وحاالت تورط أصحاا راهبة 
وطبيبة تدعى ماورا أودونوهو، وقدمت الراهبة تقريرها إىل رئيس جممع الفاتيكان لألوامر الدينية 

  . ١٩٩٥شباط عام / ومالو يف فربايرالكاردينال مارتيرت س
وقد أمر الكاردينال آنذاك بإنشاء فريق عمل من امع لدراسة املشكلة مع أودونوهو واليت 

وهي منظمة دينية تابعة لطائفة الروم الكاثوليـك  ) كافود(كانت تعمل منسقة اإليدز يف منظمة 
  .تتخذ من لندن مقرا هلا

على ااماا، وقالت إنه يف إحدى احلـاالت أجـرب   وأشارت أودونوهو إىل أدلة واضحة 
  .قسيس راهبة على اإلجهاض مما أدى إىل موا، مث قام بنفسه بعمل قداس هلا

وبشأن أفريقيا قال تقريرها إن الراهبات ال يستطعن هناك رفض أوامر القساوسة ذا الشأن، 
خوفا من إصابتهم باإليدز إذا وأكدت أن عددا من القساوسة هناك مارسوا اجلنس مع الراهبات 

مارسوه مع العاهرات، وترغم الراهبات على تناول حبوب ملنع احلمل، لكنها قالت إن مؤسسة 
  .حالة محل دفعة واحدة بني راهباا العامالت هناك ٢٠دينية اكتشفت وجود 
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مـن   وأشار التقرير إىل أن األسقف احمللي إلحدى املناطق طرد رئيسة دير عندما اشتكت له
  .١راهبة من راهبات الدير حباىل بعد أن أرغمن على ممارسة اجلنس مع القساوسة ٢٩أن 

بل األمر األخطر من ذلك هو تفشي الشذوذ اجلنسي يف هذه الكنائس اليت تتزعم حماربـة  
ثالثـة آالف مـن    ا مـن حنوالتعدد الشرعي، ففي بعض األخبار ـ وهي قليل من كثري ـ أن   

وقـد وجهـت انتقـادات شـديدة     . امات التحرش اجلنسي باألطفالاووجهوا بالقساوسة 
للكاردينال لو لعدم معاقبة القس السابق يف بوسطن، جون جيوجان، الذي يعتقد بأنـه حتـرش   

  .بنحو مائة شخص خالل عشرين عاما، بل اكتفى بنقله إىل أبرشية أخرى
الر حيث اضطرت لعقد وقد كلفت هذه الفضائح الكنيسة مبالغ طائلة وصلت إىل مليار دو

وذكر أن عدد من األبرشيات قد أفلست متام بسبب . تسوية خارج احملكمة يف عدد من القضايا
  .٢الفضائح

صوت أساقفة الكنيسة الكاثوليكية يف الواليات املتحدة على العمل بقواعد :(ويف خرب آخر 
  .ألطفالجديدة دف إىل التخلص من االعتداءات اجلنسية من قبل الكهنة على ا

وكان . جاء التصويت يف مؤمتر قمة لبحث األزمة يف مدينة دالس بوالية تكساس األمريكية
  .اهلدف من الدعوة إىل عقد املؤمتر إعادة الثقة يف الكنيسة

وتنص القواعد اجلديدة على أن الكاهن الذي يعتدي جنسيا على طفل مينع مـن االلتقـاء   
  .بالناس ولكن يبقى يف اخلدمة الكنسية

  .ولكن عددا من ضحايا االعتداءات يقولون إن اخلطة اجلديدة مل تذهب إىل احلد املطلوب
. وناشد رئيس املؤمتر األسقف ويلتون غريغوري الضحايا أن يغفروا لرجال الكنيسة املعتدين

  .وقد هزت االزمة الكنيسة الكاثوليكية األمريكية من أساسها
  .١٣مقابل  ٢٣٩يت على القواعد اجلديدة بنسبة ووقف األساقفة مصفقني بعد أن مت التصو

من اليوم فصاعدا لن يسمح ألحد يعرف انه اعتدى جنسيا على :( وقال األسقف غريغوري
  ) طفل أن يعمل يف الكنيسة الكاثوليكية يف الواليات املتحدة

                                                
: السـاعة ) توقيت النشر(م، ٢١/٣/٢٠٠١ملوافق هـ ا٢٦/١٢/١٤٢١األربعاء ـ   أسوشيتد برس -رويترز : املصدر   )١(

 . )غرينيتش(٢:٣٨،)مكة املكرمة(٥:٣٨
 . BBCARABIC.COM.نقالً عن موقع يب يب سى باللغة العربية   )٢(



  ١٠٥

وتنص اخلطة اجلديدة على أن رجال الدين الذين اعتدوا على أطفال لن يسمح هلم بالقيـام  
ولكن ميكن أيضا جتريدهم مـن  . بأي نشاط داخل الكنيسة، سواء بإقامة القداسات او بالتعليم

  .الرتبة الكنسية بقرار من األساقفة بنصيحة من جملس استشاري مؤلف من الناس العاديني
مع أي انتـهاكات حبيـث أن   ) عدم تسامح كامل(وكان يتوقع أن يتخذ األساقفة سياسة 

ولكن املؤمتر مل . اعتداؤه على طفل أن جيرد من رتبته الكنسية على الفور رجل الدين الذي يثبت
  .يقر ذلك

وقال مارك سريانو، وهو مـن  ، وغضب بعض الضحايا من النتائج اليت توصل إليها املؤمتر
إن :( وقـال ، )إننا سنرسلك إىل الريـف : إن ذلك يشبه أن نقول لقاتل يف الطريق: "الضحايا

  ) دين سيجدون األطفال الذين يعتدون عليهماملعتدين من رجال ال
وعند بداية املؤمتر، اعترف األسقف غريغوري بصراحة باألمل الذي تسببت بـه الكنيسـة   

بامسي وباسم مجيع األساقفة، اعرب عـن االعتـذار   :( وقال، وأعرب عن الندم لوقوع الفضيحة
د كاهن أو أي مسؤول آخر يف العميق لكل واحد منكم ممن عانوا من االعتداءات اجلنسية على ي

  ) الكنيسة
وقالت بوال ، وبعد ذلك استمع الوفود إىل أربعة ضحايا العتداءات الكهنة يروون قصصهم

إن هذه اجلرمية خلفت آثـارا  :( وقالت. رورباشر إن كاهنا اعتدى عليها بعد أن صادقته أسرا
  ) عميقة يف روحي

  ."لكسر األمل الذي كان يقتله"حاجز الصمت و وقال كريغ مارتن انه جاء إىل املؤمتر لكسر
شخصا خارج مبىن املؤمتر يرفعون رايات تدعو األساقفة إىل التعاطف مع  ٥٠ووقف حوايل 

  .١ضحايا االعتداءات اجلنسية على أيدي الكهنة
***  

ومع هذه الفضائح مجيعا، فإن أحد سالح يشهره املبشرون اليوم على اإلسالم ونيب اإلسالم  
ألة التعدد باعتبارها حالة ال تتوافق مع حقوق اإلنسان، وقد ذكر مصطفى السباعي حوارا هو مس

زرت  ١٩٥٦عام ) ايرلندا(حني كنت يف دبلن :(بينه وبني بعض اآلباء املسيحيني يف ذلك، فقال 
مؤسسة اآلباء اليسوعيني فيهـا، وجرى حديث طويل بيين وبني األب املدير هلا، وكان مما قلته 

ملاذا حتملون على اإلسالم ونبيه وخاصة يف كتبكم املدرسية، مبا ال يصح أن يقال يف مثل هذا : له
                                                

 . املصدر السابق   )١(
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حنن الغربيني ال نستطيع أن حنترم : العصر الذي تعارفت فيه الشعوب والتقت الثقافات ؟  فأجابين
: قـال  قلت له هـل حتترمون نيب اهللا داود، ونبيه سليمان ؟    !..     رجالً تزوج تسع نساء  

  !ومها عندنا من أنبياء التوراة !  بلى 
إن نيب اهللا داود كان له تسع وتسعون زوجة، أكملهن  مبائة بالـزواج من زوجـة  : قلت

سبعمائة زوجـة   -كما جاء يف التوارة  -قائده اوريا كما يقولون، ونيب اهللا سليمان كانت له  
مان، فلم يستحق احترامكم من يتزوج من احلرائر، وثالمثائة من اجلـواري وكن أمجل أهل ز

ألف امرأة، وال يستحق احترامكم من يتزوج تسعاً؟ مثان منهن ثيبات، وأمهـات، وبعضـهن   
لقـد  : عجائز، والتاسعة هي الفتاة البكر الوحيدة اليت تزوجها طيلة عمره؟ فسكت قليالً وقـال 

ج بأكثر من امرأة، ويبدو لنا أن من حنن الغربيني ال نستسيغ الزوا أخطأت التعبري أنا أقصد أننـا
  !يعدد الزوجات غريب األطوار، أو عارم الشهوة 

فما تقولون يف داود وسليمان وبقية أنبياء بين إسرائيـل الذين كانوا مجيعاً معـددين  : قلت
  ) للزوجات بدءاً من إبراهيم عليه السالم ؟  فسكت ومل حير جواباً

  
  مناسبة التعدد لغري املتزوجات

النظرة القاصرة اليت ينظر ا خصوم التعدد جتعل نظرهم ال يصل إىل العـوانس واألرامـل    إن
واملطلقات الاليت متتلئ األرض بأعدادهن الضخمة، وهن ـ كالزوجات ـ حيـتجن إلىالرعايـة     
والكفالة، وال يفترقن عن الزوجات بأي فرق، وقبل أن نناقش احللول اليت ميكن التعامل ا مع هؤالء 

  :ب أن نذكر بعض اإلحصائيات اليت حتاول أن تعد النساء مقارنة بعدد الرجالحن
ففي آخر اإلحصاءات الرمسية لتعداد السكان بالواليات املتحدة األمريكية تـبني أن عـدد   

وىف بريطانيا تبلغ الزيـادة مخسـة   ، اإلناث يزيد على عدد الرجال بأكثر من مثانية ماليني امرأة
   .١: ٣أملانيا نسبة النساء إىل الرجال هي ماليني امرأة، وىف 

األسبوعية أكدت األرقام أنه من بني كل عشر فتيات  )امليدان(وىف إحصائية نشرا جريدة 
سنة تتزوج واحدة فقط، والـزوج دائمـا    ٣٢إىل  ٢٢مصريات يف سن الزواج الذي تأخر من 

  .يكون قد ختطى سن اخلامسة والثالثني وأشرف على األربعني
إن العالقات احملرمة تزيد، وكذلك ظاهرة الزواج العريف يف ظل وجـود  : الت الصحيفةوق

وأكدت الباحثتان غادة حممد إبراهيم وداليـا كمـال عـزام يف    .. ماليني من النساء بال زواج
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بسبب الغـالء والبطالـة وأزمـة    %  ٩٠دراستهما تراجع حاالت الزواج بني الشباب بنسبة 
  .املساكن

إنه يولد سنويا يف مدينة نيويورك طفل غري شرعي من كل : ة رمسية أمريكيةوتقول إحصائي
، وال شك أن العدد على مستوى الواليات املتحدة يبلغ املاليني مـن  ١ستة أطفال يولدون هناك

  .مواليد السفاح سنويا
وىف كل من العراق وإيران اختل التوازن العددي بني الرجال والنساء بصورة مفزعة بسبب 

يف بعـض   ٥إىل  ١فالنسبة تتراوح بني .. رب الضارية اليت استمرت بني البلدين مثاين سنواتاحل
  .يف مناطق أخرى ٧إىل  ١رجل لكل مخسة نساء، وأي املناطق، 

يف مجهورية البوسنة واهلرسك اليت فرضت عليها حرب عنصـرية طحنـت   األخطر واألمر 
فالنسبة يف معظم أحناء البوسنة ).. ١٩٩٦حىت عام  ١٩٩٢من عام (البالد أربع سنوات كاملة 
  .امرأة ٢٧واهلرسك هي رجل لكل 

 خمتلفة بنسب، وقوعه ويتكرر يقع الذي، الواقع هذا وملعاجلةانطالقا من هذه النماذج اإلحصائية، 
  : احتماالت ثالثة من احتمال أمام أنفسنا جند
 -  أكثر أو واحدة تبقى مث ،للزواج الصاحلات من امرأة للزواج صاحل رجل كل يتزوج أن -  ١ •

  . الرجال تعرف ال -  حيان أو -  حياا تقضي، زواج بدون -  الواقعة االختالل درجة حسب
 يسـافح  أو خيادن مث نظيفا، شرعيا زواجا فقط واحدة للزواج صاحل رجل كل يتزوج أن -  ٢ •

 أو خدينا الرجل يعرفنف الرجال، من اتمع يف مقابل هلن ليس اللوايت هؤالء من، أكثر أو واحدة
  .والظالم احلرام يف خليال

 املـرأة  تعـرف  وأن واحدة، من أكثر -  بعضهم أو كلهم -  الصاحلون الرجال يتزوج أن -  ٣ •
  . والظالم احلرام يف خليلة ووال خدينة ال النور وضح يف، شريفة زوجة، الرجل األخرى

، الرجال حياا يف تعرف ال اليت املرأة إىل بالقياس، الطاقة وضد، الفطرة ضد فهو األول االحتمال أما
 ألف ألن، والكسب بالعمل الرجل عن املرأة استغناء من املتشدقون به يتشدق ما احلقيقة هذه يدفع وال

 اجلسد مطالب ذلك يف سواء، الطبيعية احلياة إىل الفطرية حاجتها عن املرأة تغين ال كسب وألف، عمل
 ؛ الكسب وجيد العمل جيد والرجل بالعشري، واألنس السكن من، لوالعق الروح ومطالب، والغريزة
 نفس من فهما -  هذا يف -  كالرجل واملرأة، العشرية على للحصول يسعى فريوح يكفيه ال هذا ولكن

                                                
 . ١٩٦٨/  ٧/ ٢صحيفة األخبار املصرية عدد    )١(
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  .واحدة
 املرأة كرامة وضد ؛ العفيف اإلسالمي اتمع وضد ؛ النظيف اإلسالم اجتاه ضد الثاين واالحتمال

، اهللا علـى  يتعـاملون  الـذين  أنفسهم هم، اتمع يف الفاحشة تشيع أن حيفلون ال ذينوال اإلنسانية،
 هلذا الكائدين من جيدون بل التطاول، هذا عن يردعهم من جيدون ال ألم. شريعته على ويتطاولون

  . وتقدير تشجيع كل الدين
 فيه ينفع ال الذي الواقع ملواجهة مقيدة رخصة خيتاره اإلسالم، خيتاره الذي هو الثالث واالحتمال

 واتمـع  النظيـف  للخلق رعايته مع اإلنسان مواجهة يف، اإلجيابية واقعيته مع متمشيا ؛ الكتفني هز
 يف السامقة القمة إىل الصاعد الدرج يف به والرقي، السفح من اإلنسان التقاط يف منهجه ومع، املتطهر

  .وواقعية ولني يسر
 أنىل فيه الشيخ حممود شلتوت مشيخة األزهر الشـريف  العهد الذي توولذلك، حصل يف 

 ، فدعا الشيخنسبة الفتيات يف سن الزواج تعادل ثالثة أمثال نسبة الذكور القادرين على النكاح
رأى أنه جيب على كل شاب أن يتزوج ثـالث  والشباب القادر إىل الزواج بأكثر من واحدة، 

  ..العنوسة ائيا أن تنهى على مشكلة فتيات، وبذلك تستطيع مصر
ومل ثارت ضجة كربى يف ذلك الوقت، وهاج أنصار التغريب على العـامل اجلليـل،   وقد 

  .ينهضوا لالحنرافات العظيمة اليت كان ميوج ا اتمع املصري يف ذلك الوقت
ومل يقف األمر ـ يف تأييد هذا ـ على العلماء، بل إن النساء طالنب بتحقيق هذا االحتمال،   

تذكر السيدة اين الربتقـايل   )انفجار العوانس(فى حتقيق ساخن عن كل العنوسة، فكحل ملش
مراسلة األهرام يف الكويت ما حدث منذ سنوات عندما انتشرت ظاهرة إرسال مئات اخلطابات 
من فتيات إىل زوجات كويتيات تطالب كل فتاة يف رسالتها املرأة املتزوجة بقبول مشاركة امرأة 

ويقـول  .. وجها حلل مشكلة العنوسة يف اتمع الكوييت واخلليجي بصفة عامـة أخرى هلا يف ز
 ٤٠إن عدد عوانس الكويت حـوايل  : التحقيق الذي نشرته جملة األهرام العريب يف عددها األول

  .ألف فتاة
وهو عدد ليس بالقليل باملقارنة بتعداد الشعب الكوييت ككل، وهو نصف مليون نسمة، أي 

من عدد النساء يف الكويت، الذي يزيد على الربـع  %  ١٦س يف الكويت تبلغ أن نسبة العوان
  .مليون نسمة
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الشعوب الغربية املسيحية وجدت نفسها جتاه زيادة  عدد النساء على الرجال عندها بل إن 
إزاء مشكلة اجتماعية خطرية ال تزال تتخبط يف إجياد احلـل   -وخباصة بعد احلربني العامليتني   -

  .هلــا، وقد كان من بني احللول اليت برزت، إباحة تعـدد الزوجات املناسب
م  واشترك ١٩٤٨بأملانيـا عام  )ميونخ(فقد حدث أن مؤمتراً للشباب العـاملي عقـد يف 

فيه بعض الدارسني املسلمني من البالد العربية، وكان من جلانه جلنة تبحث مشكلة زيادة عـدد  
فة عن  عدد الرجال بعـد احلرب  وقد استعرضت خمتلف احللول النساء يف املانيا أضعافاً مضاع

هلذه املشكلة، تقـدم األعضاء املسلمون يف هـذه اللجنة باقتراح إباحـة تعـدد الزوجـات،   
وقوبل هذا الرأي أوالً بشيء من الدهشة واالمشئزاز، ولكن أعضاء  اللجنة اشتركوا مجيعـاً يف 

نه ال حل غريه، وكانت النتيجة أن أقـرت اللجنة  توصية مناقشته فتبني بعـد البحث الطويل أ
  .املؤمتر باملطالبة بإباحة تعدد الزوجات حلل املشكلة

عاصمة أملانيا االحتادية بطلب إىل السلطات املختصـة  )بون(م  تقدم أهايل ١٩٤٩ويف عام 
ـَص يف الدستور األملاين على إباحة تعـدد الزوجات   .يطلبون فيه أن ين

أن احلكومة األملانية أرسلت إىل مشيخة األزهـر تطلـب  ذلك احلني الصحف يف  ونشرت
منها نظام تعدد الزوجات يف اإلسالم ؛ ألا تفكر يف االستفادة منه يف حـل مشـكلة زيـادة   
النساء، مث أتبع ذلك وصول  وفـد من علماء األملان  اتصلوا بشيخ األزهر هلذه الغايـة، كمـا   

يات املسلمات باألزهر لتطلع  بنفسها على أحكام اإلسالم يف موضوع املرأة التحقت بعض األملان
  .عامة وتعدد الزوجات خاصة

وقد حدثت حماولة قبل هذه احملاوالت يف أملانيـا أيام احلكم النـازي لتشـريع تعــدد    
الزوجات، فقد حدثنا زعيم عريب إسالمي كبري أن هتـلر حدثه برغبته يف وضـع قانون يبـيح  

د الزوجات، وطلب إليه أن يضع له يف ذلك نظـاماً مستمداً من اإلسالم، ولكـن قيـام   تعـد
  .احلرب العاملية الثانية حالت بني هتلر وبني تنفيذ هذا األمر

مثل هذه احملاولة فأعـد مرسوماً  يبيح فيه التعـدد،   )إدوارد السابع(وقـد سبق أن حاول 
  .١ولكن مقاومة رجال الدين قضت عليه

                                                
حيكى الدكتور حممد يوسف موسى ما حـدث يف مـؤمتر   باعي، وملصطفى الس »املرأة بني الشريعة والقانون  «انظر    )١(

فقد وجهت الدعوة إىل الدكتور حممد يوسف وزميل مصري لـه  .. ، مبدينة ميونخ األملانية١٩٤٨الشباب العاملي الذي عقد عام 
دد الرجال بعـد  للمشاركة يف حلقة نقاشية داخل املؤمتر كانت خمصصة لبحث مشكلة زيادة عدد النساء أضعافا مضاعفة عن ع

وناقشت احللقة كل احللول املطروحة من املشاركني الغربيني، وانتهت إىل رفضها مجيعا، ألا قاصرة عـن  .. احلرب العاملية الثانية
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أوائل هذا القرن تنبه عقالء الغربيني إىل ما ينشأ من منع تعـدد الزوجات من تشـرد  ومنذ 
النساء وانتشار الفاحشة وكثرة األوالد غري الشرعيني، وأعلنوا أنه ال عالج لذلك إال السـماح  

) لندن تروث(، نقالً عن جريدة )الغوص ويكلي ركورد(فقد نشرت جريدة . بتعدد الزوجات
لقد كثرت الشاردات مـن بناتنـا، وعـم    : "       دات اإلجنليزيات ما يليبقلم إحدى السي

البـالء، وقل الباحثون عن أسباب ذلك، وإذ كنت امرأة تراين أنظر إىل هاتيك البنات، وقلـيب  
يتقطع شفقة عليهن وحزناً، وماذا عسى يفيدهن بثي وحزين وإن شاركين فيه الناس مجيعـاً ؟ ال  

فإنه رأى الداء ) تومس(ـا مينع هذه احلالة الرجسة، وهللا در العامل الفاضل فائدة إال يف العمل مب
اإلباحة للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، وـذه  ” : ووصف له الدواء الكامل الشفاء وهو

الواسطة يزول البالء ال حمالة وتصبح بناتنا ربات بيوت، فالبالء كل البالء يف إجبـار الرجـل   
إن هذا التحديد بواحدة هو الذي جعل بناتنا شـوارد،  .. (فاء بامرأة واحدةاألورويب على االكت

وقذف ن إىل التماس أعمال الرجال، وال بد من تفاقم الشـر إذا مل يبح للرجل التزوج بأكثر 
أي ظن وخرص حييط بعدد الرجال املتزوجني الذين هلـم أوالد غـري شـرعيني    (، )من واحدة

على اتمع، فلو كان تعدد الزوجات مباحاً ملا حاق بأولئك األوالد  أصبحوا كال وعاراً وعالة
إن إباحـة تعـدد   .. وأمهام ما هم  فيه من العذاب اهلون، ولسلم عرضهن وعرض أوالدهن

  .الزوجات جتعل كل امرأة ربة بيت وأم أوالد شرعيني
يبني املضار اليت ) ساءكلمة عن الن(يف رسالته  )شوبنهور(قال الفيلسوف األملاين الشهري وقد 

وال تعدم امرأة من األمم اليت جتيز تعـدد :(دخلت على النساء األوروبيات بسبب حترمي التعدد 
الزوجات زوجـاً يتكفل بشؤوا، واملتزوجات عندنا نفر قليل، وغريهن ال حيصني عدداً، تراهن 

وخملوقات ضعيفة مـن   بغري كفيل بني بكر من الطبقات العليا قد شاخت وهي هائمة متحسرة،
الطبقات السفلى، يتجشمن الصعاب، ويتحملن شاق األعمال، ورمبا ابتذلن فيعشن تعيسـات  

هذا على عهـد   ـمتلبسات باخلزي والعار، ففي مدينة لندن وحدها مثانون ألف بنت عمومية  

                                                                                                                                 
وهنا تقدم الدكتور حممد موسى وزميله اآلخر باحلل الطبيعي الوحيد، وهو ضرورة إباحة تعدد . معاجلة واحتواء املشكلة العويصة

  .تالزوجا
ولكن الدراسة املتأنية املنصفة العاقلة انتهت بالباحثني يف املؤمتر إىل إقـرار  .. يف البداية قوبل الرأي اإلسالمي بالدهشة والنفور

زوجـات ال  : انظر..وكانت النتيجة اعتباره توصية من توصيات املؤمتر الدويل.. احلل اإلسالمي للمشكلة، ألنه ال حل آخر سواه
 . عشيقات
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سفك دم شرفهن على مذحبة الزواج ضحية  االقتصار على زوجة واحدة، ونتيجة  ـشوبنهور  
  .عنت السيدة األوربية وما تدعيه لنفسها من األباطيلت

أما آن لنا أن نعد بعد ذلك تعدد الزوجات حقيقة لنـوع النساء بأسـره؟ إذا رجعنـا إىل    
أصول األشياء ال جند مثة سبباً مينع الرجل من التزوج بثانية إذا أصيبت امرأته مبـرض مزمن تأمل 

وهي فرقة (السنـني أصبحت عجوزاً، ومل تنجح املورمون منه، أو كانت عقيماً ، أو على توايل 
) من الربوتستانت تبيح تعـدد  الزوجات ومتارسه فعالً وهلا كنائسها املنتشرة يف أوروبا وأمريكا

  )يف مقاصدها إال بإبطال هذه الطريقة الفظيعة طريقة االقتصار على زوجة واحدة
   

***  
حتتاج إىل الشريك والسكن الذي تسكن إليـه لتـروي   والسر يف هذا أن املرأة كالرجل متاما  

  .حاجتها الفطرية إىل هذا الطرف
حرمـان املـرأة مـن    وهي ال تتوقف على احلاجة اجلنسية، بل إن الدراسات النفسية تؤكد أن 

فمتعة اإلشباع اجلنسي بدون عواطف ليس هلا أي تأثري ، العواطف أشد خطورة من حرماا اجلنسي
  .نما الكلمة الرقيقة واللمسة احلانية تأثريها أكثر بكثري، وجتعلها تنعم باإلشباع اجلنسيبي.. لدى املرأة

 –أستاذ األمراض النفسية والعصبية بطب القاهرة  –هذا ما يؤكده الدكتور سعيد عبد العظيم و
إلضافة إىل ويضيف أن احلرمان العاطفي عند املرأة هو الطريق السريع إىل االحنراف أو الربود اجلنسي، با

  .العديد من األمراض اجلسدية والنفسية وغريها
الدكتور حممد هالل الرفاعى أخصـائي  أما عن تأثري عدم الزواج يف األمراض العضوية، فيقول 

عدم الزواج أو تأخريه يعرض املرأة ألمراض الثدي أكثر من املتزوجة، وكذلك :(أمراض النساء والتوليد 
   )فيةسرطان الرحم واألورام اللي

هل : وقد سألت كثريا من املترددات على العيادة:(ويتحدث هذا الطبيب عن استبيان أجراه، فقال 
كانت إجابة األغلبية السـاحقة هـي   ف تفضلني عدم الزواج أم االشتراك مع أخرى يف زوج واحد ؟

ـ  ىت تفضيل الزواج من رجل متزوج بأخرى على العنوسة الكئيبة، بل إن بعضهن فضلت أن تكون ح
  ) زوجة ثالثة أو رابعة على البقاء يف أسر العنوسة

: إا قرأت إحصائية تقول:(رسالة بعثت ا إىل الكاتب أمحد جت وتتحدث طبيبة أخرى يف 
وهن إما مطلقات أو أرامل مل .. إن هناك ما يقرب من عشرة ماليني سيدة وآنسة مبصر يعشن مبفردهن

هل يستطيع أحد أن  ..زوجوا أو هاجروا، أو فتيات مل يتزوجن مطلقاينجنب أو أجننب، مث كرب األبناء وت
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يتخيل حجم املأساة اليت يواجهها عامل النساء الوحيدات؟ إن نساء هذا العامل ال يستطعن إقامة عالقات 
متوازنة مع اآلخرين، بل يعشن يف حالة من التوتر والقلق والرغبة يف االنزواء بعيدا عن مصادر العيون 

وهذا .. سنة واالامات املسبقة مبحاوالت خطف األزواج من الصديقات أو القريبات أو اجلاراتواألل
   )كله يقود إىل مرض االكتئاب، ورفض احلياة، وعدم القدرة على التكيف مع نسيج اتمع

الطبيبة مما يواجه هؤالء النسوة من أمراض نفسية وعضوية مثل الصـداع النصـفي   وحتذر هذه 
ضغط الدم والتهابات املفاصل وقرحة املعدة واإلثىن عشر والقولون العصيب واضطرابات الدورة وارتفاع 

  .ويضطر الكثري منهن لالرتباط برجل متزوج.. الشهرية وسقوط الشعر واالحنراف اخللقي
***  

أن وباإلضافة إىل هذه النواحي النفسية والصحية، فإن هناك ناحية جديرة باالهتمام، وهي  
يف العامل ـ حبسب اإلحصائيات السابقة ـ وهن    من األرامل واملطلقاتشرات املاليني عهناك 

واحلامي الذائد عن أعراضـهن،  عائل يقوم بدور األب احلنون ألطفاهلن، ال يبحثن عن إال عن 
  .حىت ولو مل ميارس أي دور كزوج

هن تزج ا الظروف ولألسف جند الواقع ال ينظر إىل هؤالء النسوة بعني الرمحة، والكثري من
إىل التسول أو اخلدمة يف البيوت أو املؤسسات، أو ترمى يف الشيوع للذئاب الالهثة، فترتل من 

  .عرش الزوجية الذي كانت تعتليه إىل تلك املنحدرات السحيقة
أليس من رمحة هؤالء أن يعاد توظيفهن يف مؤسسة الزواج، كما يعاد توظيف من طرد من 

  .من عملعمل أو انتهى دوره 
  مناسبة التعدد للمتزوجات

بعد هذا كله نعود إىل الاليت من أجلهن حيمل خصوم التعدد ألوية احلرب على اإلسـالم،  
إن املصاحل الشرعية ال تتوقف فقط عند تلك احلدود، بل إا تشمل حىت هؤالء الاليت : لنقول هلم

وليت حتول أن جتيب على األسـئلة  قد نتصور تضررهن بالتعدد، وسنناقش هذا يف النقاط التالية، 
  :املختلفة يف هذا اال

  :الضرر ومهي ال واقعي
يشـكل ظلمـا   وسبب هذا الوهم هو ما شاع يف تقاليدنا من أن الزوجة الثانية ضرة، وأنه 

  .فتخاف املرأة على مسعتها يف اتمع أكثر مما ختاف على مصاحلها مع زوجهالألوىل، 
م يعطيه هذا احلق يف االقتران بأخريـات يف حـدود األربـع    أن اإلساللكنها إذا علمت 

 ﴿: تعاىلفإن جمرد اعتقادها يزيل عنها هذا الوهم، ويرفع عنها آثاره النفسية، كما قال زوجات، 
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نةُ مريالْخ مكُونَ لَهراً أَنْ يأَم ولُهسرو ى اللَّهإِذَا قَض ةنمؤال منٍ ومؤما كَانَ لمصِ  وعي نمو مرِهأَم
  ) ٣٦:األحزاب) (اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضالالً مبِيناً

قيد الشارع التعدد بضرورة ، فقد ن الزوجة لن حترم من زوجها يف حالة اقترانه بأخرىمث إ
نفاق وهذا يعىن أن الزوجة لن حترم من زوجها يف حالة اقترانه بأخرى، إذ هو ملتزم باإل.. العدل

على كل الزوجات والقسم بينهن يف كل شئ، مبا يف ذلك املبيت عند كل واحدة مثلما يبيـت  
  .عند األخريات

تفرض قد إن ضرورات احلياة وتضررها بعدم مبيته الدائم عندها ال يرتبط بزواجه فقط، بل 
ملصلحة على كل زوج وزوجته التضحية ببعض ما حيب يف سبيل املصلحة املشتركة لكليهما أو ا

واإلسالم يبغض األنانية ويدعو إىل .. العامة للمجتمع، أو حىت مصلحة اآلخر إذا كان حيبه حقا
  ..اإليثار وليس األثرة املقبوحة

وىف عصرنا هذا نرى ماليني الرجال يسافرون للعمـل يف اخلـارج   :(يقول محدي شفيق 
الغريب أن أولئك الذين يتباكون و..تاركني زوجام وأطفاهلم عاما أو أكثر يف سبيل لقمة العيش

على نقصان حظ الزوجة من رجلها حني يقترن بأخرى ال يعترضون علـى حرماـا الكامـل    
سنوات وسنوات يف حالة سفر الزوجة للعمل باخلارج، بل يدعون إليه ويشجعونه حبجة الرغبة 

  .يف زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، ولو على حساب الزوجات
يضا من يسافرون للتجارة وللدراسة يف جامعات دول أخرى، وبطبيعة احلال قـد  وهناك أ

فما .. يضطر املتزوجون منهم إىل ترك زوجام يف مواطنهم ريثما ينتهون من الدراسة بعد أعوام
بال املعترضني على التعدد هنا ال يفتحون أفواههم هناك على أن الزوج يف حالة التعدد يعود إىل 

بعد يوم أو يومني أو حىت أسبوع، ال يبتعد عنها عاما أو أعواما، كما حيدث يف  أحضان زوجته
  مثل هذه األعوام، كما حيدث يف مثل هذه احلاالت اليت أشرنا إليها 

وكذلك قد ميرض الزوج، ويبتعد فترة قد تطول أو تقصر عن فراش زوجته، وقد متـرض  
ك طبيعة احلياة اليت ال سبيل إىل جتاهلها أو الزوجة نفسها فيبعدها املرض عن أحضان الزوج، وتل

  ..املكابرة بشأا
وال ننسى الدورة الشهرية اليت قد تطول من أسبوع إىل أسبوعني عند بعض النساء، ويعتزهلن 

  ..الرجال خالهلا حىت يطهرن متاما
و اخلالصة أنه ال يوجد يف الواقع ذلك الرجل الذي يبقى ملتصقا طول الوقـت بزوجتـه،   

نفاق على  املقيم صحيح البدن يضطر اآلن إىل االلتحاق بعمل آخر، ليزيد دخله وميكنه اإلوحىت
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وإذن ال مفـر مـن   .. أسرته، ومثل هذا الرجل يعود إىل املرتل عادة يف ساعة متأخرة من الليل
  .التسليم بعدم تفرغ الكثري من الرجال لنسائهم يف هذا العصر

هويل وتضخيم الضرر الذي يلحق بالزوجة األوىل بسـبب  وال داعي إذن إىل املبالغة يف الت
  .التعدد
لكن مع ذلك إن حصل بعض الضرر احلقيقي على املرأة من جراء عـدم التقيـد باألحكـام    و

 اإلسالم روح يدرك أحدا إن:(الشرعي، فال ينبغي محله على هذا احلكم الشرعي، يقول سيد قطب 
 وبال ؛ اجتماعية أو فطرية ضرورة من مربر بال مستحب ،لذاته مطلوب التعدد إن:يقول ال، واجتاهه

 ضـرورة  هو ،إمنا اخلليالت بني اخلليل يتنقل كما، الزوجات بني التنقل وإال، احليواين التلذذ إال دافع
، اإلسالمي النظام يف حد وال قيد بال، للهوى متروكا ليس وهو. مشكلة يواجه وحل، ضرورة تواجه
  ( حلياةا واقعيات كل يواجه الذي

 شيء، يف اإلسالم من فليس، اتمعات بعض يف اإلسالمي التاريخ عهود بعض يف حصل ما أما
 إذا. الرخصة هذه استخدام يف األجيال من جيل احنرف فإذا :(سيد يقول عنه، مسؤوال ليس واإلسالم

 أمسـوا  إذا. احليوانية للذة مسرحا الزوجية احلياة إلحالة فرصة الرخصة هذه من يتخذون رجال راح
.. املريبـة  الصورة هذه يف" احلرمي" أنشأوا إذا. اخلليالت بني اخلليل يتنقل كما الزوجات بني يتنقلون
 هـذا  إىل احندروا إمنا هؤالء إن  اإلسالم، ميثلون الذين هم هؤالء وليس ؛ اإلسالم شأن ذلك فليس
 ال جمتمع يف يعيشون أم والسبب. الكرمي النظيف روحه يدركوا ومل، اإلسالم عن بعدوا ألم الدرك
 ؛ وشريعته لإلسالم تدين، مسلمة سلطة عليه تقوم ال جمتمع، شريعته فيه تسيطر وال، اإلسالم حيكمه
  ١ )وتقاليده وآدابه، وقوانينه اإلسالم بتوجيهات الناس وتأخذ

 لتحقيق الشرع ااعتربه اليت الدقيقة الشروط يؤكد الفقهية األحكام من الفصل هذا يف سنفصله وما
  .املثالية بصفته التعدد

  :قصور الزوجة عن بعض وظائفها
 أو سنقد حيصل للزوجة األوىل بعض القصور يف أداء وظائفها الفطرية كزوجة مرغوب فيها، ك

أو عقم أو عدم رغبة يف اإلجناب أو عدم رغبة يف املعاشرة اجلنسية، فكا هو احلل األمثل يف مثل  مرض
  :ي ليست باحلاالت النادرةهذه احلاالت، وه

 هذا إن: له ونقول  السلطان وقوة التشريع بقوة الفطري نشاطه مزاولة عن ونصده الرجل نكبتأ
                                                

 . ١/٥٨٢: القرآن ظالل يف   )١(
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  ؟كرامتها مع وال عندك اليت املرأة حق مع يتفق وال يليق، ال
  ؟ النساء من يشاء من ويسافح خيادن الرجل ذاالعنان هل طلقأم ن

  اته الفطرية؟رغب تليب أخرى زوجة ا ليستبدلأم ندعوه إىل طالقها 
  ؟األوىلحرصا على الزوجة  – احلال ضرورات وفق -  التعدد الرجل هلذا نبيحأو 

  :وأصلح هذه االحتماالت للزوجة األوىل هو حل التعدد الشرعي 
، ولن تنال والنفسي العصيب الرجل احتمال وضد، الطاقة وفوق، الفطرة ضد األول االحتمالألن 
 جيعل الذي، اإلسالم يكرهه ما، وهو العنت هذا تكلفه اليت الزوجية احلياةزوجها  كراهيةإال  املرأة منه

  . ولباسا أنسا الزوجة ومن، سكنا البيت من
 احلياة ترقية يف منهجه وضد، اخللقي اإلسالم اجتاه ضد، فهو زيادة على كونه الثاين االحتمالأما 
  .املرأة ألنه سينقل هلا عدوى االحنراف الذي يأوي إليه ، يضروتزكيتها وتطهريها ورفعها، البشرية

 كل من -  األقل على -  زوجة وتسعني تسعا ولكنه، بإيثار قوم ينادي قد، فالثالث االحتمالأما 
 بـال  بيون عليهن حيطم الذي الطريق الطريق، ذا الزوج على يشري من إىل باللعنة سيتوجهن مائة

  .منظور عوض
 اإلسالم منهج ويليب، الواقعية الفطرة ضرورات يليب الذي وحده هوتمال األخري، فومل يبق إال االح

 وعلى عشرما على اإلبقاء يف الزوجني رغبة وحيقق، الزوجية برعاية األوىل للزوجة وحيتفظ، اخللقي
  .وواقعية ويسر رفق يف الصاعد اخلطو اإلنسان على وييسر، ذكرياما

  :جلامتداد فترة اإلخصاب يف الر
قد مييل الرجل يف سن معينة من حياته إىل اإلجناب، وتقف العوارض البيولوجية اليت تعتري املرأة 

  عن تلبية هذه الرغبة، فما احلل؟
 تقف هي بينما فوقها، ما أو السبعني سن إىل متتد الرجل يف اإلخصاب فترة أنمما ال خالف فيه 

 حيـاة  يف اإلخصاب سين من سنة عشرون املتوسط يف فهناك حواليها، أو اخلمسني سن عند املرأة يف
  .املرأة حياة يف هلا مقابل ال الرجل

، واإلنسـال  باإلخصاب احلياة امتداد، التقائهما مث اجلنسني اختالف أهداف من أنوقد عرفنا 
 عـن  احلياة نكف أن العامة الفطرية السنة هذه مع يتفق مما فليس، واالنتشار بالتكاثر األرض وعمران

  .الرجال يف الزائدة اإلخصاب بفترة نتفاعاال
 األزمـان  مجيع يف البيئات لكافة املوضوع -  التشريع يسن أن الفطري الواقع هذا مع يتفق ومما
 يليب الذي العام اال إجياد سبيل على ولكن، الفردي اإللزام سبيل على ال -  الرخصة هذه -  واألحوال
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 اجتاه وبني الفطرة واقع بني توافق وهو االقتضاء، عند به تنتفع أن للحياة ويسمح، الفطري الواقع هذا
  .اإلهلي التشريع يف دائما ملحوظ التشريع

  :وقاية الزوجة من احنراف الزوج
ألنه باحنرافه سيجلب اخلراب لبيتها، واآلفات جلسدها، فلذلك كان زواجـه مـن نسـاء    

وقد دخلت :(مصطفى السباعي  ظاهرات أصلح هلا من تردده على نساء خفيات سرا، وقد قال
أوروبا حربني عامليتني  خالل ربع قـرن، ففين  فيهـا ماليني الشباب، وأصبحت مجاهري مـن  

إال أن   -ولو وجدن عمالً  -النساء ما بني فتيات متزوجات، قد فقدن عائلهن، وليس أمامهن 
رائهن على خيانة األزواج يتعرفن على املتزوجني الذين بقوا أحياء، فكانت النتيجة أن عملن بإغ

لزواجام، أو انتزاعهم من أحضان زوجام ليتزوجن م، وقد وجدت النساء املتزوجـات يف  
هذه األحوال من القلق وجترع اهلجـر واحلرمان ما يفوق مرارة انضمام زوجة أخرى شرعية إىل 

ت نسائية تطالـب  مجعيا -وخاصة يف املانيا  -كل واحدة منهن، وقامت يف بعض بالد أوروبا 
إلزام الرجل بـأن  ( يف أمساع الغربيني وهو  -بتعبري أخف وقعاً -بالسماح بتعدد الزوجات، أو 
  ) يتكفل امرأة أخرى غري زوجته

  :األزواج املرأة ملاذا ال تعدد 
يبقى سؤال أخري يطرح ال حملاولة اإلجابة عنه، وإمنا من باب الدعابة واهلزل، واخللط بـني  

  .عبث، وحنن مع ذلك نذكره، وجنيب عنه باعتباره سؤاال جديا جديرا باإلجابةاحلقائق وال
  ملاذا ال يباح للمرأة التعدد كما يباح للرجل ؟: وهذا السؤال هو

ملاذا يعدد الرجـال  : قرأت لبعض الصحفيني يعترض على مبدأ التعددو:(قال حممد الغزايل 
  !  الزوجات وال تعدد النساء األزواج ؟

ت إىل هؤالء املتسائلني فوجدت مجهورهم بني داعر أو ديوث أو قواد، وعجبت ولقد نظر
  ..ألم يعيشون يف عامل من الزنا، ويكرهون أشد الكره إقامة أمر األسرة على العفاف

واجلواب على هذا التساؤل املريض أن اهلدف األعلى من التواصل اجلنسـي هـو إنشـاء    
وهذا لن يكون يف بيت امرأة يطرقها نفر من . ضانة النظيفةاألسرة، وتربية األوالد يف جو من احل

  ..جيتلدون لالستحواذ عليها، وال يعرف أليهم ولد منها.. الناس
.. مث إن دور املرأة يف هذه الناحية دور القابل من الفاعل، واملقود احملمول من القائد احلامل

أربعة قاطرات، ومن الكفر بطبائع  وإنك لتتصور قاطرة جتر أربعة عربات، وال تتصور عربة تشد
   )األشياء املماراة يف أن الرجال قوامون على النساء
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ما أودع اهللا يف كيان املرأة وتكوينها اجلسدي والنفسي من اختالفات وزيادة على هذا، فإن 
  :حتيل حتقيق هذا املطلبجذرية عن الرجل 

رأة تضاجع عدة رجال يف فتـرة  فمن ناحية يستحيل حتديد هوية اجلنني ونسبه إذا كانت امل
وميكن تصور الفوضى الشاملة اليت تصيب األنساب والعالقـات االجتماعيـة   .. زمنية واحدة

والقانونية يف مثل هذه احلالة الشاذة، وعلى سبيل املثال ممن يرث هذا املولود ؟ وممن يتزوج وهو 
من كل هؤالء الذين تضـاجعهم   ومن يكلف برعايته واإلنفاق عليه! ال يعرف له أبا وال قبيلة ؟

  !!أمه ؟
قد كشف العلم احلديث أنواعا عديدة وخطرية من األمراض الفتاكـة  ومن ناحية أخرى، ف

اليت تصيب النساء نتيجة تعدد مصادر املىن داخل الرحم الواحد، ومنها سرطان الرحم وسرطان 
  .املهبل واإليدز

  وحكمته  اهللا رسول زوجات تعدد ـ ثالثا
  :ن ذكر هذا القسم هنا أمرانالغرض م
 مل إنهو وو، حول رسول اهللا  الناس بعض يوردها اليت لشبهةصلة هذه القضية با .١

 بعض رد يف منه نستفيد ولكنا العملية، بالناحية صلته لعدم الفقهية، بالناحية كبرية عالقة له كني
  .الباب هذا يف الواردة األحاديث لبعض املؤسسة غري اردة القراءة تنشأمن قد اليت الشبهات

قدوة يف حياته كلها، مبا فيها املقاصد اليت من أجلها عدد زوجاته،  اعتقادنا أن رسول اهللا 
فاخلصوصية تكمن فقط يف العدد الذي أبيح له، ال يف اتباعه يف املقاصد اليت من أجلها أبيح لـه  

  .ذلك العدد
  : أزواجه سرد ـ ١

 : قبله توفني أزواجه الاليت
  :هن ست زوجات،  اهللا رسول حياة يف اتم

وهي أول نسائه تزوجها قبل النبوة وعمره مخس وعشرون سنة وهـي أم  : خدجية بنت خويلد
حىت ماتت قبل اهلجرة بثالث سنني، وهي  عليها يتزج ومل أوالده ما عدا إبراهيم فإنه من مارية القبطية،

ة تقدر األمور حق قدرها وتبذل من العطاء ما فيه وكانت حكيم أول من آمن من النساء باهللا وبرسوله،
وبذلك استحقت أن يبلغها جربيل من را السالم ويبشرها ببيت يف اجلنة من ، إرضاء هللا ولرسوله 

  ٠قصب ال صخب فيه وال نصب
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إال يسرياً، شهرين أو ثالثـة، حـىت     ومل تلبث عند رسول اهللا : زينب بنت خزمية اهلاللية
،وكانت تسمى أم املساكني، لرمحتها إياهم ورقتها عليهم، كانت حتت عبد اللَّه   هتوفيت يف حيات

  . هـ٤سنة  بن جحش، فاستشهد يف أحد، فتزوجها رسول اللَّه 
  .ماتت قبل أن يدخل ا: سبا بنت الصلت أو سناء بنت الصلت
  .ماتت قبل أن تصل إليه: أساف أو شراف أخت دحية الكليب

  .ماتت قبل أن يدخل ا وقد وهبت نفسها له: ذيلخولة بنت اهلُ
وكانت ختدمه  ماتت قبل أن يدخل ا، وقد وهبت نفسها للنيب : خولة بنت حكيم السلمية

  .وكانت صاحلة فاضلة
  :أزواجه الاليت مات عنهن

تزوجها بعد موت خدجية بسنتني أو ثالث مبكة وهي بنت ست أو سبع : عائشة بنت الصديق
بعد زواجه بسودة بسنة، وقبل اهلجرة بسنتني ومخسة أشهر، وبين ا يف شوال بعد اهلجرة بسبعة سنني، 

أشهر يف املدينة، وهي بنت تسع سنني، وكانت بكراً، ومل يتزوج بكراً غريها، وكانت أحب اخللـق  
وفاا مات عنها وهي بنت مثان عشرة سنة، وكان  إليه، وأفقه نساء األمة، وأعلمهن على اإلطالق،

   .من اهلجرة، ومل يتزوج بكراً غريها ٥٧سنة 
يف شوال سنة عشر من النبوة، بعد وفاة خدجية بأيام،  تزوجها رسول اللَّه : سودة بنت زمعة

وكانت قبله عند ابن عم هلا يقال له السكران بن عمرو فمات عنها، توفيت يف آخر زمان عمر بـن  
   - رضي اهللا عنه  - اخلطاب 

تأميت من زوجها خينس بن  أن تزوجها باملدينة بعد سودة، بعد: مر بن اخلطابحفصة بنت ع
وكانت مـن   هـ،٣سنة   - رضي اهللا عنه  - حذافة السهمي بني بدر وأحد، فتزوجها رسول اللَّه 

راجـع   :(قد طلقها فقال له جربيل  وكان النيب  .املهاجرات ولدت قبل البعثة خبمسة سنني
  .، فراجعها(وامة وإا زوجتك يف اجلنة حفصة فإا صوامة ق

كانت حتت عبيد اللَّه بن جحش، وهاجرت معـه إىل   وامسها رملة، :أم حبيبة بنت أيب سفيان
احلبشة، فارتد عبيد اللَّه وتنصر وتويف هناك، وثبتت أم حبيبة على دينها وهجرا،فلما بعث رسول اللَّه 

  خطب عليه أم حبيبة فزوجها إياه . هـ٧جاشي يف احملرم سنة عمرو بن أمية الضمري بكتابه إىل الن
  .توفيت سنة أربعة وأربعني وبعث ا مع شرحبيل ابن حسنة،

هي هند بنت أيب أمية بن املغرية املخزومية،، كانت حتت أيب سلمة، فمات عنـها يف  : أم سلَمة
لسنة، كانت رشيدة الـرأي  يف شوال من نفس ا هـ فتزوجها رسول اللَّه ٤مجادى األخرى سنة 
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يوم احلديبية أن خيرج إىل هديِه لينحره، مث يدعو احلالّق ليحلُق رأسه  فهي اليت أشارت على النيب 
فما كان من املسلمني ملَّا رأوه إالّ أن فعلوا مثلما فعل، بعد أن كان أمرهم حبلق رؤوسهم وحنر هديِهِم 

  بنت أيب أمية أم سلمة هند .والتحلُّلِ من إحرامهم
املرض يف بيتها، وقد قيل إا من الالئي وهنب أنفسهن للـنيب   بدأ به : ميمونة بنت احلارث

 ،ًوكانت آخر نسائه موتا.  
بعد فتح  وأعتقها، مث تزوجها من سيب بين النضري، اصطفاها : صفية بنت حيي بن أخطب

  .مضان سنة مخسني هجريةهـ، وكانت عاقلة حليمة فاضلة توفيت يف ر٧خيرب سنة 
جويرية، كانت أبرك  من بين املصطلق، كان امسها برة فسماها النيب  :جويرية بنت احلارث

تسامع الناس بذلك فأطلق املسلمون ما يف أيديهم من  امرأة على قومها ألا عندما تزوجت النيب 
مائة من بين املصطلق مما دفع العديد فعتق بسببها ، هم أصهار رسول اهللا : السيب وأعتقوهم قائلني

  .هـ٦يف شعبان سنة  تزوجها  منهم للدخول يف اإلسالم،
إىل املدينة، وهي بنت  كانت ممن أسلم قدمياً وهاجرت مع رسول اهللا : زينب بنت جحش

فطلقها زيد، فأنزل  الذي كان يعترب ابناً للنيب  - وكانت حتت زيد بن حارثة ، عمة رسول اللَّه 
وفيها نزلت من سـورة   ﴾فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها﴿: للَّه تعاىل خياطب رسول اللَّه ا

  .يف ذي القعدة سنة مخس من اهلجرة  األحزاب آيات فصلت قضية التبين، تزوجها رسول اللَّه 
اها له أما السراري فاملعروف أنه تسري باثنتني إحدامها مارية القبطية، أهد،  زوجاته هن فهؤالء

من شهر شوال  ٢٩أو /٢٨، يف املقوقس فأولدها ابنه إبراهيم، الذي توىف صغرياً باملدينة يف حياته 
والسرية الثانية هي رحيانة بنت زيد النضرية أو القرظية، كانت . م٦٣٢يناير سنة  ٢٧هـ وفق ١٠سنة 

وجها، والقـول األول  أعتقها فتز، من سبايا قريظة، فاصطفاها لنفسه، وقيل بل هي من أزواجه 
رجحه ابن القيم، وزاد أبو عبيدة اثنتني أخريني، مجيلة أصاا يف بعض السيب، وجارية وهبتها له زينب 

  .بنت جحش
  : زوجاته تعدد من احلكمة ـ ٢
  :يلي ما نالحظ  لزوجاته السابق السرد إىل النظر من

ى ما يقارب ثالثني عاماً من ريعان العدد من النساء يف أواخر عمره بعد أن قض هذا تزوج  أنه •
  .شبابه وأجود أيامه مقتصراً على زوجة واحدة شبه عجوز، خدجية مث سودة

إىل مصاهرة أيب بكر وعمر بزواجه بعائشة وحفصة، وكذلك تزوجيه ابنته فاطمة  اجتاه الرسول  •
 أنه يبغي من وراء بعلي بن أيب طالب، وتزوجيه ابنته رقية مث أم كلثوم بعثمان بن عفان، يشري إىل
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ذلك توثيق الصالت بالرجال األربعة، الذين عرف بالءهم وفداءهم لإلسالم يف األزمات الـيت  
  .مرت به وشاء اللَّه أن جيتازها بسالم

كان من تقاليد العرب االحترام للمصاهرة، فقد كان الصهر عندهم باباً من أبواب التقرب بـني   •
بزواج عدة من أمهات املؤمنني أن يكسر عـداء القبائـل    ه البطون املختلفة، فأراد رسول اللَّ

فلما تزوجهـا   - حي أيب جهل وخالد بن الوليد  - كانت أم سلمة من بين خمزوم  لإلسالم، فقد
مل يقف خالد من املسلمني موقفه الشديد بأحد، بل أسلم بعد مدة غري طويلة طائعاً  رسول اللَّه 

حيصل  بأي حماربة بعد زواجه بابنته أم حبيبة، ومل جه رسول اللَّه راغباً، ومثله أبو سفيان مل يوا
من قبيليت بين املصطلق وبين النضري أي استفزاز وعداء بعد زواحه جبويرية وصفية، بل كانـت  
جويرية أعظم النساء بركة على قومها، فقد أطلق الصحابة أسر مائة بيت من قومها حني تزوجها 

  .أظهار رسول اللَّه : وقالوا، رسول اللَّه 
املبادىء اليت كانت أسسا لبناء اتمع اإلسالمي، مل تكن تسمح للرجال أن خيتلطوا بالنساء،  أن •

فلم يكن ميكن تربيتهن مباشرة مع املراعاة هلذه املبادىء، مع أن مسيس احلاجة إىل تربيتهن مل يكن 
من النساء املختلفة األعمـار    نيبال اختار فلهذا أهون وأقل من الرجال، بل كان أشد وأقوى،

واملواهب ما يكفي هلذا الغرض، فيزكيهن ويربيهن، ويعلمهن الشرائع واألحكام، فيكفني مؤنـة  
  .التبليغ يف النساء

املرتلية للناس، خصوصاً من طالت حياته  كان ألمهات املؤمنني فضل كبري يف نقل أحواله  أنه •
  .فعاله وأقوالهمنهن كعائشة، فإا روت كثرياً من أ

هلن مكانة خاصة، وحرمة متميزة فقد اعتربهن القرآن أمهـات للمـؤمنني    أن زوجات النيب  •
ومن  ،)٦:األحزاب(﴿ النبِي أَولَى بِالْمؤمنِني من أَنفُِسهِم وأَزواجه أُمهاتهم ﴾: تعاىل فقال مجيعا،

﴿ وما : فقال  حرم عليهن الزواج بعد رسول اهللا فروع هذه األمومة الروحية للمؤمنني أن اهللا
ومعىن هذا ) ٥٣:األحزاب( كَانَ لَكُم أَنْ تؤذُوا رسولَ اللَّه ولَا أَنْ تنكحوا أَزواجه من بعده أَبدا﴾

ب إىل ستظل حمرومة طول حياا من الزواج بغريه، مع حرماا من االنتسا أن اليت طلقها النيب 
مث لو تصورنا أنه أمر باختيار أربع من  وهذا يعترب عقوبة هلا على ذنب مل جتنه يداها،. بيت النبوة

نسائه التسع، وتطليق الباقي، لكان اختيار األربع منهن ألمومة املـؤمنني، وحرمـان اخلمـس    
كم عليهم فمن من هؤالء الفضليات حي. األخريات من هذا الشرف، أمرا يف غاية الصعوبة واحلرج

هلذا اقتضت احلكمة اإلهلية  باإلبعاد من األسرة النبوية، ويسحب منها هذا الشرف الذي اكتسبته؟
إِنَّ الْفَضلَ بِيد اللَّه  ﴿واستثناء من القاعدة. أن يبقني مجيعا زوجات له، خصوصية للرسول الكرمي
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﴾يملع عاسو اللَّهاُء وشي نم يهتؤ٧٣: آل عمران(ي( 
لنقض تقليد جاهلي متأصل، وهي قاعدة التبين، وكـان   كان جحش بنت زينب من  زواجه •

للمتبين عند العرب يف اجلاهلية مجيع احلرمات واحلقوق اليت كانت لالبن احلقيقي سواء بسـواء،  
معارضـتها الشـديدة    حموها مع يسهل وكانت قد تأصلت تلك القاعدة يف القلوب، حبيث ال

ادىء اليت قررها اإلسالم يف النكاح والطالق واملرياث وغري ذلك من املعـامالت،  لألسس واملب
  .وكانت تلك القاعدة جتلب كثرياً من املفاسد والفواحش اليت جاء اإلسالم؛ ليمحوها عن اتمع

 والعقول القلوب لضعاف فتنة النسوة هؤالء من  زواجه كان فقد املنافقني، من املؤمنني متحيص •
 هـذا  وليس   به وحمبتهم ومعرفتهم إميام يزيد هذا فإن، البصرية بعني الناظرون أما ،زال وال

 حول فقد أثار املنافقون وساوس كثرية، وقاموا بدعايات كاذبة مثال، العصور من عصر على حكرا
ومل يكـن  ، ال سيما أن زينب كانت خامسة أزواجه  عنها، اهللا رضي، زينب من  زواجه

والـزواج  ، ون حل الزواج بأكثر من أربع نسوة وأن زيداً كان يعترب ابنا للنيب يعرف املسلم
  .بزوجة االبن كان من أغلظ الفواحش

يف غاية الشرف والنبل، كما كن يف أعلى درجة مـن   مع أمهات املؤمنني كانت عشرته  أن •
ن يف شظف مـن  الشرف والقناعة والصرب والتواضع واخلدمة والقيام حبقوق الزواج، مع أنه كا

رأى رغيفاً مرققاً حىت  ما أعلم النيب :(- رضي اهللا عنه  -  فقد قال أنس العيش ال يطيقه أحد،
إن كنا لننظر إىل اهلالل :(عنها اهللا وقالت عائشة، رضي١(حلق باللَّه، وال رأى شاة مسيطا بعينه قط

ل هلا عروة ما كان يعشيكم؟ نار، فقا  ثالثة أهلة يف شهرين، وما أوقدت يف أبيات رسول اللَّه 
حسب  - مع هذا مل يصدر منهن ما يوجب العتاب إال مرة واحدة  ،٢األسودان، التمر واملاء: قالت

يا أَيها النبِي قُلْ ﴿ :آية التخيري فأنزل اللَّه تعاىل - مقتضى البشرية، وليكون سبباً لتشريع األحكام 
الْحياةَ الدنيا وزِينتها فَتعالَين أُمتعكُن وأُسرحكُن سراحا جميال وإِنْ كُنتن َألزواجِك إِنْ كُنتن ترِدنَ 

- ٢٨: األحزاب[﴾ترِدنَ اللَّه ورسولَه والدار اآلخرةَ فَإِنَّ اللَّه أَعد للْمحِسنات منكُن أَجرا عظيما
  .شرفهن ونبلهن أن آثرن اللَّه ورسوله وله، ومل متل واحدة منهن إىل اختيار الدنيا وكان من] ٢٩

مل يقع منهن ما يقع بني الضرائر مع كثرن إال شـيء   أنه درجة إىل تربيتهن يف جنح  النيب أن •
يسري من بعضهن حسب اقتضاء البشرية، مث عاتب اللَّه عليه فلم يعدن له مرة أخرى، وهو الذي 

                                                
 . ٥/٢٧٢: يعلى أبو ،٣/١٢٨: أمحد ،٢/١١٠٨: ماجة ابن ،٧/٤٧: البيهقي ،٥/٢٠٦٨: البخاري   )١(
 . ٦/١٦٩: البيهقي ،١٤/٢٥٨: حبان ابن ،٤/٢٢٨٣: مسلم ،٢/٩٠٧: البخاري   )٢(



  ١٢٢

] ١: التحرمي[ ﴾يا أَيها النبِي لم تحرم ما أَحلَّ اللَّه لَك﴿ : تعاىل ره اللَّه يف سورة التحرمي بقولهذك
 .إىل متام اآلية اخلامسة

… قدوة حسنة للمسلمني يف كل ما يتصل ذه احلياة، سواء كان من أمور الدين أو الدنيا أنه  •
إذا  فاملسلم يرى قدوته الصاحلة يف رسول اهللا  زوجه وأهل بيته،ومن مجلة ذلك معاملة الرجل ل

كان زوجا المرأة ثيب، أو بكر، أو تكربه يف السن أو تصغره، أو كانت مجيلة أو غري مجيلة، أو 
كل هذه الصور من العالئـق   كانت عربية أو غري عربية، أو كانت بنت صديقه أو بنت عدوه،

فهو قدوة لكل  على أكمل وأفضل وأمجل صورة،ة النيب حممد الزوجية جيدها اإلنسان يف حيا
… زوج، يف حسن العشرة، والتعامل باملعروف، مع زوجته الواحدة، أو مع أكثر من واحـدة 

 ومهما كانت تلك الزوجة، فلن يعدم زوجها اإلرشاد القومي إىل حسن معاشرا يف حياة النيب 
 .الزوجية



  ١٢٣

  مه مفهوم العدل يف القسمة وحكـ  ٢
  التعريف ـ أوال

  :العدل ـ١
 فـي الـحاكم عدل. الـجور ضد وهو مستقـيم، أَنه النفوس فـي قام ما: العدل: لغة

 عادلٌ، فهو القضية، فـي علـيه وعدل عدلٍ؛و عدولٍ قوم من عادلٌ وهو عدالً يعدلُ الـحكم
 اهلـوى  بـه  يميلُ ال الذي وهو العدل،: سبحانه أَمساءا وفـي. معدلَتهو عدلَه الوالـي وبسطَ

جوري مصدر اَألصل فـي وهو الـحكم، فـي فـيمبه س عضفو عضول، مأَبلـغ  وهو العاد 
: العـدلُ و. العدلِ أَهل من أَي الـمعدلة أَهل من وفالن عدالً، نفسه سمىالـم جعلَ َألنه منه

 فــي    معدلة  ذو: عادلٌ حكَم وهو. يعدلُو بالـحق يقْضي هو: يقال ـحق،بال الـحكْم
  . ١وحكْمه قولُه الـمرضي: الناس من العدلُو. حكمه

 بـني  والقسم والكسوة، والنفقة القسم من حقوقهن يف جاتالزو بني التسوية: اصطالحا
  .ولوازمه العدل آثار من أثر الزوجات

  :القسمة ـ ٢
 القاف بكسر - والقسم،  أجزاء فرزته: قسما الشيء قسمت: يقال،  والتفريق الفرز: لغة
 -  والسـني  القـاف  بفتح - والقسم،  والنصيب احلصة على أطلق مث االسم - السني وسكون
  . ٢اليمني

 تبتىن ألا؛  اامعة يف ال واملؤانسة للصحبة عندها ٣البيتوتة يف حقهن إعطاء هو:اصطالحا
  .٤احملبة يف كما فيها التسوية على يقدر فال النشاط ىعل

  ( ٥فأكثر ثنتني كن إن زوجاته على الزمان توزيع :(بقوله البهويت وعرفه

                                                
 . ٣/١٩١:النهاية ،٣/٥٩:الفائق ،١١/٤٣٠:العرب لسان   )١(
 . ٢٢٣:لصحاحا خمتار:  انظر   )٢(
،  بالليل فعله أي كذا يفعل بات: يقال،  بالليل الفعل فعل مبعىن األغلب األعم يف وهي"  بات"  مصدر اللغة يف البيتوتة   )٣(
 وقـد ، ليال نام مبعىن نادرا تأيت وقد ،﴾ وقياما سجدا لرم يبيتون والذين  : اهللا قول وعليه،  الليل سهر مع إال يكون وال
 عنـد  بات: الفقهاء قول املعىن هذا وعلى،  ار أو ليل يف كان سواء،  به صار أي كذا مبوضع بات: يقال،  صار مبعىن بات تأيت

 . ٢/١٦: العرب لسان: انظر ال، أم نوم معه حصل سواء عندها صار أي ليلة امرأته
 . ١/٣٥٥:احلكام درر   )٤(
 . ٥/١٩٨:القناع كشاف   )٥(



  ١٢٤

  للقسمة التكليفي احلكم ـ ثانيا
 ١اتفق الفقهاء على أن القسمة العادلة بني الزوجات واجبة تستوي يف ذلك املسلمة والكتابية

ل من حنفظ عنه من أهل العلم، على أن القسم بني املسـلمة والذميـة   أمجع ك:(،قال ابن املنذر
سواء، كذلك قال سعيد بن املسيب واحلسن والشعيب والنخعي والزهري واحلكـم، ومحـاد،   

 احلكم هذا جحود أن على نصوا ، بل٢ )ومالك والثوري واألوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي
 فإن،  جاحده فيكفر بالضرورة الدين من معلوم عليه جممع القسم وجوب:(البجريمي قال كفر،
واستدلوا  ناشزا، زوجته إحدى كانت لو ما ذلك من واستثين ،٣(فسق وجوبه اعتقاده مع تركه

  :على ذلك مبا يلي
 عـدلُوا ت أَلَّـا  خفْتم فَإِنْ ورباع وثُلَاثَ مثْنى النساِء من لَكُم طَاب ما فَانكحوا﴿ : تعاىل اهللا قول •

 )٣:النساء(﴾تعولُوا أَلَّا أَدنى ذَلك أَيمانكُم ملَكَت ما أَو فَواحدةً
 فَتذَروها الْميلِ كُلَّ تميلُوا فَلَا حرصتم ولَو النساِء بين تعدلُوا أَنْ تستطيعوا ولَن﴿ : تعاىل اهللا قول •

لَّقَةعشيء من املعلق بالشيء تشبيه وهو زوج، ذات وال مطلقة هي ال أي ،)١٢٩:ساءالن( ﴾ كَالْم 
  .احنمل عليه علق ما على وال استقر، األرض على ال ألنه

 فَإِنْ واضرِبوهن الْمضاجِعِ في واهجروهن فَعظُوهن نشوزهن تخافُونَ واللَّاتي﴿ : تعاىل اهللا قول •

                                                
 احلـرة  الزوجـة  بـني  القسمة يف العدل حكم وهي اآلن، موجودة غري واحدة حالة يف إال هذا يف الفقهاء خيتلف مل   )١(

  :قولني على ذلك يف الفقهاء اختلف فقد األمة، والزوجة
،  ومسـروق ،  علـي  عن روي وقد ليلة، وللمملوكة ليلتان فللحرة مملوكة وزوجة حرة زوجة له كانت من: األول القول

 أيب قول وهو،  البيت وعثمان،  املسيب بن وسعيد،  جبري بن وسعيد،  وعطاء،  واحلسن،  والشعيب،  نياحلس بن علي بن وحممد
  : ذلك على األدلة ومن والشافعي، حنيفة
  . عموما النساء بني بالعدل تعاىل اهللا أمر عموم. ١
  .فباطل العدة على القسمة قياس أن. ٢
 .سواء القسمة يف نايكو أن وجب سواء النفقة يف كانتا ملا أنه. ٣

 األمـة  عدة كانت ملا أنه ذلك، على األدلة ومن، سليمان وأيب،  والليث،  مالك قول وهو سواء، هلما القسمة: الثاين القول
  .٩/١٧٥:احمللى: انظر احلرة، قسمة نصف قسمتها تكون أن وجب وحدها احلرة عدة نصف وحدها

  : الترجيح
 الـنص  عمـوم  يف مجيعـا  يدخالن فلذلك كليهما، على يطلق الزوجية لفظ ألن الثاين القول هو املسألة يف األرجح أن نرى
 يعـين  ال احلاضـر  العصر يف الرق إلغاء أن من سابقا إليه نبهنا ملا هنا املسألة هذه ذكرنا وإمنا خمصص، بدون ختصيص وال القرآين
 . دواعيه دعت ما إذا إعدامه
 . ٧٨:املنذر البن اإلمجاع   )٢(
 . ٣/٤٦٣:اخلطيب على البجريمي اشيةح   )٣(



  ١٢٥

كُمنوا فَلَا أَطَعغبت هِنلَيبِيلًا عإِنَّ س ا كَانَ اللَّهيلا عا وجل عز اهللا يبح فلم) ٣٤:النساء(﴾كَبِريهجرا 
  نشوزها خاف إذا إال املضجع يف

 يعـدل  فلم امرأتان، عنده كانت من:(قال  اهللا رسول أن  - رضي اهللا عنه  -  هريرة أيب عن •
 مـن  املتبادر هو ما وعلى :(بقوله هذا املناوي علل وقد، ١(ساقط وشقه القيامة، يوم جاء بينهما
 الرجـل  نفس الزوجة وكانت الرجال، شقائق كانت ملا النساء أن فحكمته احلقيقة على احلمل

  ٢(نصفه بتعطـيل جوزي بينهن من واحدة وعطل ولباسه، ومسكنه
 إىل واحـدة  امرأة إىل ميل بسبب واحد شق ميل إىل احلديث إشارة من بعضهم استفاد وقد

 أرباعه وثالثة أربع من لواحدة ربعه تعطيل للزوم فيه ما وفيه :(فقال امليل، بتعدد يتعدد الشق أن
 كـون  بسـبب  ال ميله بسبب يكون قد املائل الشق ألن الدليل، إىل يفتقر هذا مثل لكن( لثالثة
  . واحدة امرأة عليه املمال

  القسمة يف الزوجات حق ـ ثالثا
  :قولني على القسمة يف الزوجات أو الزوجة حق يف فقهاءال اختلف

ال جيب قسم االبتداء، إال أن يترك الوطء مصرا، فإن تركه غري مصر مل يلزمه : القول األول
ال جيب قسم االبتداء حبال، واستدل على ذلك : افعيالشقسم، وال وطء، وهو قول ألمحد، وقال 

 اجتنان له بل لنسائه، يقسم أن يلزمه ال أنه مذهبنا :(وويالن قالبأن القسم حلقه، فلم جيب عليه، 
  ٣)ن واالضرار عليهن الفتنة من خمافة تعطيلهن يكره كلهن،

  :واختلف قول أيب حنيفة، ففي رواية احلسن عن أيب حنيفة أنه قال 
ن وم، إذا تشاغل الرجل عن زوجته بالصيام أو بالصالة قسم المرأته من كل أربعة أيام يوما 

ألن املزامحة يف القسم إمنـا حتصـل   ؛ وذكر اجلصاص أن هذا ليس مذهبنا ، كل أربع ليال ليلة 
وإمنـا  ، فال يقسم هلا ، فإذا مل يكن له زوجة غريها مل تتحقق املشاركة ، مبشاركات الزوجات 

ووف املرأة حقها كذا قاله اجلصاص وذكر القاضي يف شـرحه  ، ال تداوم على الصوم  :يقال له
                                                

 له كانت من« ولفظه  داود، أبو ورواه  شرطهما، على صحيح وقال واحلاكم، فيه وتكلم الترمذي رواه: املنذري قال   )١(
 ءجا األخرى على إلحدامها مييل امرأتان له كانت من «ولفظه والنسائي ،»مائل وشقه القيامة يوم جاء إحدمها إىل فمال امرأتان

  يـوم  جاء «:قاال أما إال هذه النسائي رواية بنحو صحيحه يف حبان وابن ماجه ابن ورواه   ،»مائل شقيه أحد  القيامة   يوم
 ،٢/٢٤٢:داود أبـو  ،٧/١٩٧:البيهقـي  ،٢/١٩٣:الـدارمي : وانظـر  ،٣/٤٠:والترهيب الترغيب»ساقط شقيه وأحد القيامة

 . ٧/٦٣: اتىب ،٥/٢٨٠:النسائي
 . ١/٤٣٠:القدير ضفي   )٢(
 . ١٠/٤٦:مسلم عل النووي شرح   )٣(



  ١٢٦

وهو ، أوال كما روى احلسن عنه ملا أشار إليه كعب : تصر الطحاوي أن أبا حنيفة كان يقولخم
فقـد  ، فلما مل يتـزوج  ، أن للزوج أن يسقط حقها عن ثالثة أيام بأن يتزوج ثالثا أخر سواها 

؛ وإن شاء ، صرف ذلك إىل الزوجات ؛ فإن شاء ، فكان اخليار له يف ذلك ، جعل ذلك لنفسه 
ألنـه لـو   ؛ هذا ليس بشيء : وقال. مث رجع عن ذلك، وأشغاله ، وصالته ، صيامه  صرفه إىل

فلو جعلنا هذا حقا ، فطالنب بالواجب منه يكون لكل واحدة منهن ليلة من األربع ، تزوج أربعا 
  .١فلم يوقت يف هذا وقتا، لكل واحدة منهن ال يتفرغ ألعماله 

كل أربع ليال، ما مل يكن له عذر مينعه من ذلك،  يلزمه املبيت عندها ليلة من: القول الثاين
وإن كان له نساء فلكل واحدة منهن ليلة من كل أربع، وهو قول الثوري، وأيب ثور ورواية عن 

  :يلأمحد، واستدلوا على ذلك مبا ي
يا عبد اهللا، أمل أخرب أنك تصوم النهار، وتقوم الليل ؟ : لعبد اهللا بن عمرو بن العاص  قول النيب  •

فال تفعل، صم، وأفطر، وقم ومن، فإن جلسدك عليك حقـا، وإن  : قال. بلى يا رسول اهللا: قلت
، فأخرب أن للمرأة عليه حقا، ومن حقها معاشرا ٢ )لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا

  .جنسيا
: فجاءت امرأة، فقالت، - رضي اهللا عنه  - أن كعب بن سور كان جالسا عند عمر بن اخلطاب  •

مري املؤمنني، ما رأيت رجال قط أفضل من زوجي، واهللا إنه ليبيت ليله قائما، ويظـل ـاره   يا أ
يا أمري املؤمنني،  : واستحيت املرأة، وقامت راجعة، فقال كعب. فاستغفر هلا، وأثىن عليها. صائما

ذه وما ذاك ؟ فقال إا جاءت تشكوه، إذا كانت حاله ه: هال أعديت املرأة على زوجها ؟ فقال
اقض بينـهما، فإنـك   : يف العبادة، مىت يتفرغ هلا ؟ فبعث عمر إىل زوجها، فجاء، فقال لكعب

فإين أرى كأا امرأة عليها ثالث نسوة، هي رابعتهن، فأقضي : قال. فهمت من أمرمها ما مل أفهم
أعجب إيل من واهللا ما رأيك األول ب: فقال عمر. له بثالثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن، وهلا يوم وليلة

، وهي قضية )نعم القاضي أنت: اآلخر، اذهب فأنت قاض على أهل البصرة ويف رواية، فقال عمر
  . انتشرت، فلم تنكر، فكانت إمجاعا

  . أنه لو مل يكن ذلك حقا هلا مل تستحق فسخ النكاح لتعذره باجلب والعنة، وامتناعه باإليالء •
ختصيص إحدى زوجتيه به، كالزيادة يف النفقة على أنه لو مل يكن ذلك حقا للمرأة، مللك الزوج  •

                                                
 . ٢/٣٣٣: بدائع الصنائع   )١(
 . ٢/٢٠٠: أمحد ،٢/١٢٨: النسائي ،٣/١٦: البيهقي ،١٤/١١٨: حبان ابن ،٢/٦٩٧: البخاري   )٢(



  ١٢٧

 .قدر الواجب
  : الترجيح

 مـع  امرأة من ألكثر أو واحدة المرأة سواء القسم وجوب هو املسألة يف األرجح أن نرى
 واجبان واملتعة والعشرة والوطء االبتداء قسم :(تيمية ابن قال الزوجني، كال لظروف التقدير ترك
 األدلـة  تأمـل  أبعـد  فقد ذلك وجوب يف شك ومن،  أدلة عشرة من بأكثر قررناه قد كما، 

  ١( اإلنسانية والسياسة الشرعية
 بل الوطء يتقدر ال كما الواجب االبتداء قسم يتقدر ال أن يتوجه:(قال فقد، التقدير عن أما
 اهل يكون بواحدة تزوج إذا أنه يقتضي ال بأربع التزوج جواز يقال قد فإنه احلاجة، حبسب يكون
 تقـدير  أنـه  على سور بن كعب قصة فتحمل هذا وعلى االجتماع، حال هلا ما االنفراد حال

  ٢)النفقة فرض لو كما يراعى ال شخص

                                                
 . ٣/٢٣٢:الكربى الفتاوى   )١(
 . ٥/٤٨١:الكربى الفتاوى   )٢(



  ١٢٨

  أنواع امليل إلحدى الزوجات وأحكامها ـ  ٣
  :لتفضيل الزوج إحدى زوجاته على سائر نسائه أربعة أنواع هي 

  :القليب امليل ـ األول النوع
إلحدى زوجاته، وهذا الضرب ال ميلك أحد دفعه وال االمتناع منه، وإمنـا  امليل باحملبة  وهو

 اهللا من هو بل للعبد، مقدورا ليس القلب وميل احملبة اإلنسان مضطر إىل ما جبل عليه منه، ألن
 قوله دبع﴾ بينهم أَلَّف اللَّه ولَكن ﴿:تعاىل قوله الكرمي القرآن من عليه ويدل العبد، ميلكه ال تعاىل

﴿ أَلَّفو نيب قُلُوبِهِم لَو ا أَنفَقْتي مضِ فا الْأَريعما جم أَلَّفْت نيب ومثلها) ٦٣:األنفال(﴾قُلُوبِهِم 
  )٢٤:فالاألن( ﴾تحشرونَ إِلَيه وأَنه وقَلْبِه الْمرِء بين يحولُ اللَّه أَنَّ واعلَموا ﴿:تعاىل قوله الداللة يف

 كُلَّ تميلُوا فَلَا حرصتم ولَو النساِء بين تعدلُوا أَنْ تستطيعوا ولَن ﴿: تعاىل بقوله اإلشارة وإليه
 النساء بني العدل يف االستطاعة بنفي تعاىل أخرب فقد ،)١٢٩:النساء(﴾ كَالْمعلَّقَة فَتذَروها الْميلِ
 ال اخللقة حبكم وأم البشر، حالة تعاىل اهللا فوصف القلب من واحلظ احملبة،ب الطبع ميل يف وذلك
تميلُوا كُلَّ  ﴿ أن هو وإمنا القليب، امليل هو ليس فاملنهي بعض، دون بعض إىل قلوم ميل ميلكون
 الزمـوا  بل اإلساءة، تتعمدوا ال :(بقوله جماهد ذلك فسر وقد ،)١٢٩من اآلية: النساء(﴾الْميلِ

  (يستطاع مما هذا ألن والنفقة، القسم يف لتسويةا
 مـن  أكثر حيبها  رسول كان وقد عنها، اهللا رضي، عائشة يف نزلت اآلية بأن قيل وقد

 أصـحابه  به ويصرح، بذلك يصرح  كان بل الكثرية، الروايات ذلك على دلت كما غريها
 علـى  ودخلت رأيتين لو هللا،ا رسول يا: قلت: قال  -رضي اهللا عنه  - عمر فعن عليه، ويقرهم
  النيب فتبسم  النيب إىل وأحب منك أوضأ جارتك كانت أن يغرنك ال: هلا فقلت حفصة،

 أنا أين: فيه مات الذي مرضه يف يسأل كان  اهللا رسول أن عنها، اهللا رضي، عائشة وعن ،١
  . ٢عندها مات حىت عائشة بيت يف فكان شاء حيث يكون أزواجه له فأذن عائشة، يوم يريد غدا،

 حريصا  اهللا رسول كان عنها، اهللا رضي، عائشة حنو  اهللا لرسول القليب امليل هذا ومع
 القليب امليل ذلك من هللا يعتذر  كان بل ،٣قلبه من مرتبتهن كانت مهما نسائه بني العدل على

                                                
 . ١/٣١٩: البزار ،٢/٨٧٢:البخاري   )١(
 . ٧/٧٤: البيهقي ،٤/١٨٩٣: مسلم ،٣/١٢٧٥:بخاريلا   )٢(
  :التالية األقوال على، ال أم عليه واجبا كان هل  نسائه، بني  اهللا رسول قسم حكم يف العلماء اختلف   )٣(

 الـنيب  لىع التوسعة فيها ماقيل وأصح: القرطيب قال ﴾منهن تشاء من ترجي  : لقوله عليه، واجبا يكن مل: األول القول
  يف معنـاه  ثبـت  الـذي  وهو مامضى، يناسب الذي هو القول وهذا زوجاته بني القسم عليه الجيب فكان القسم، ترك يف 



  ١٢٩

ـ  يقسم  النىب كان: قالت عنها، اهللا رضي، عائشة فعن االستطاعة، بعدم مربرا  نسـائه  نيب
 الترمـذي  قال١(أملك وال متلك فيما تلمىن فال أملك، فيما قسمى هذا اللهم  :(يقول مث فيعدل،

  . العلم أهل فسره كذلك واملودة احلب به يعين
 هـذا  وألجل حرام، املسلم إذية ألن لضرا حمبته بذكر يؤذيها أن جيوز ال ذلك مع ولكن

 يف قيـل  وقد عليها، أثرة أي ترى ال حىت اخلاص بيتها الزوجات من زوجة لكل فرض االعتبار
 جيمع مل إذا حيزن، أال أقرب ذلك أي) ٥١:األحزاب(﴾ذَلك أَدنى أَنْ تقَر أَعينهن  ﴿: تعاىل قوله

  .٢وامليل األثرة ويعاين األخرى، مع إحداهن

                                                                                                                                 
 نفسـها  املـرأة  ب أو وأقول،  اهللا لرسول أنفسهن وهنب الالئي على أغار كنت: قالت عنها اهللا رضي عائشة عن الصحيح
 هـذا  العريب ابن ،وقال »هواك يف يسارع إال ربك أرى ما واهللا: قلت قالت ﴾منهن ءتشا من ترجي  اهللا أنزل فلما لرجل،
 قسـم،  يقسم أن شاء إن أزواجه يف خمريا كان  النيب أن هو املراد واملعىن عليه يعول أن ينبغي الذي هو الصحيح يف ثبت الذي
 عليـه  ذلـك  فرض أن دون نفسه قبل من يقسم كان لكنه فيه إليه األمر جعل بأن  النيب فخص ترك القسم يترك أن شاء وإن

  .١٤/٢١٥: القرطيب تفسري: انظر.ماالينبغي إىل تؤدي اليت الغرية أقوال عن هلن وصونا لنفوسهن تطييبا
 نسـائه  بـني  يقسم  النىب كان «:عنها اهللا رضي، عائشة حديث بدليل، املؤمنني كسائر عليه واجبا كان أنه: الثاين القول

    »فيعدل
 ابـن  قـال  العريب، ابن إليه هب وقد العصر، بعد وهي القسم فيها عليه جيب ال النهار من ساعة له كانت أنه: الثالث قولال
 علـى  دخل العصر من انصرف إذا كان «:بلفظ هذا بعد الباب يف الذي عائشة حديث وجدت مث، دليال لذلك أجد مل «:حجر
 ترك وأنه فيها، عليه واجبا القسم يكن مل اليت هي الساعة تلك أن من ذكر ما ةبقي فيه وليس احلديث »إحداهن من فيدنو  نسائه
 الواحدة الليلة يف نسائه على يطوف كان أنه أنس حديث يف قوله عليه ويرد الساعة تلك على واحدة ساعة يف كلهن نسائه  إتيان
  .٣/١٦٢:السالم سبل ،٦/٣٧٢:األوطار نيل: وانظر ،٩/٣١٦:الباري فتح »

  :أسباب لثالثة الفقه، كتب يف املبثوثة املسائل هذه مثل يف اخلوض كراهة ونرى
  .وتعمقه اإلميان تزيد قد اليت النظرية حىت أو العملية، املسائل من ليست أا.١
  .أحكامنا يف إليها نستند اليت والقطعية الكافية األدلة توفر عدم.٢
 يقال أن إىل حيتاج ال به ومعرفته بربه قربه من  كان فقد املكلفني، ئربسا بتشبيهه  اهللا رسول مقام على جرأة فيها أن.٣

 االسـتحباب،  أو بـالوجوب  املقصرين حنن له حكمنا سواء يفعله  ربه حيبه ما كل بل مستحب، هو أو واجب، هذا إن: له
  .به تتعلق وال، بنا تتعلق املصطلحات هذه فمثل

 كان أنه على ربه عبادة يف اجتهاده فيبنون ، اهللا رسول على التهجد بوجوب المث قوهلم الباب هذا يف اخلطورة أوجه ومن
 . .عليه كان ملا صرحية خمالفة ذلك ويف لتركه، عليه واجبا يكن مل لو أنه على يدل وهو عليه، واجبا
 والترمـذي  ئيالنسـا  وأعلـه  عائشـة  عن واحلاكم حبان وابن السنن وأصحاب والدارمي أمحد رواه: حجر ابن قال   )١(

: وانظـر  ،٣/١٣٩:احلـبري  تلخـيص  وصـله،  علـى  سلمة بن محاد تابع أحدا أعلم ال: زرعة أبو وقال باإلرسال، والدارقطين
 . ٢/٢٤٢: داود أبو ،٧/٢٩٨: البيهقي ،٢/٢٠٤:احلاكم
 . ١٤/٢١٨:القرطيب   )٢(



  ١٣٠

 حيـب  وهـو  رجل بيت يف تكون أن املرأة على عظيما جورا هذا يف أليس: هنا يقال وقد
 إحصـائيات  علـى  مبنية بدراسات يأيت وقد، اخليال من بقصائد هذا مثل يتحذلق وقد غريها،
  .للواقع واحدة تبصر نظرة مع ينفع ال ذلك كل ولكن دقيقة،

 قيامهـا  بقدر احلب على تقوم ال البيوت فإن البيوت، خلربت وحده للحب األمر ترك فلو
 بغريهـا  علق مث األوىل، زوجته من أوالدا للرجل أن ورولنتص باملسؤولية، والشعور الرمحة على

 يف العدالة عليه نشرط أن إما: أمرين بني فنحن لألخرى، حبه من أكثر هلا حبه وكان فتزوجها،
 وشـقه  القيامة يوم يأيت ال حىت األوىل زوجته تطليق إال حال أمامه جيد ال فبالتايل الناحية، هذه

 وال أوالدهـا،  مع كنفه يف ببقائها فتنتفع حقوقها، مجيع مع وىلاأل بالزوجة حيتفظ أن أو مائل،
  .معها سلوكه يف لذلك أثر فال قلبه، من عليها حرج
 تتعامل كيف عرفت إذا األوىل لزوجه ميله يعود فقد التقلب، سريع ذلك بعد القلب إن مث

 وتشريد البيوت بخرا ففيه اخليال، بأنواع التحذلق أما وعقل، وسكينة دوء اجلديد الوضع مع
  .اتمع وإفساد، األوالد
 ال احلب عدم ألن غريها، كراهية يعين فال عنها، اهللا رضي، لعائشة  اهللا رسول حب أما

 العادية، واحملبة العادي، امليل أما الشديد، امليل على هذا مثل يف يطلق عادة واحلب الكراهية، يعين
 ذلك فيسمى لبعضهم، يكون قد املعاشرة حيث من ميله ولكن مجيعا، املسلمني حيب مسلم فكل
  .حبا للمعاشرة امليل

 تفريق بدون نسائه سائر مع بقائه مع عنها، اهللا رضي، لعائشة  اهللا رسول من امليل وذلك
 غـري  يطيقها ال كبرية قوة إىل حيتاج والثيب والبكر اجلميلة وغري واجلميلة والكبرية الصغرية بني

  .لغريه يبح مل ما العدد من له بيحأ فلذلك،  اهللا رسول
  :اجلنسي امليل ـ الثاين النوع

اتفق الفقهاء على عدم اشتراط القسمة يف املعاشرة اجلنسية بني الزوجات ألن ذلك ال يكون 
إال عن شهوة وميل، وال سبيل إىل التسوية بينهن يف ذلك، فإن قلبه قد مييل إىل إحـدامها دون  

 بني خالفا نعلم وال بعاص، فليس األخرى، يطأ ومل زوجته وطىء لوو :(قدامة ابن األخرى، قال
 وذلـك  والشافعي، مالك مذهب وهو اجلماع، يف النساء بني التسوية جتب ال أنه يف العلم أهل



  ١٣١

 إىل مييـل  قـد  قلبه فإن ذلك، يف بينهن التسوية إىل سبيل وال وامليل الشهوة طريقة اجلماع ألن
  ١(األخرى دون إحدامها

 دون مبا االستمتاع يف بينهن التسوية جتب وال: قدامة ابن قال وحنوها، املباشرة اجلماع ومثل
 والدليل ،٢أوىل دواعيه ففي اجلماع يف التسوية جتب مل إذا ألنه وحنومها واللمس القبل من الفرج
وقد )١٢٩:النساء(﴾ حرصتم ولَو النساِء بين تعدلُوا أَنْ تستطيعوا ولَن  :﴿ اهللا  قول ذلك على

  . فسرت اآلية بأا يف احلب واجلماع
  :٣قولني على ال أم مستحبا الناحية هذه يف العدل كون يف الفقهاء واختلف

 الوطء من االستمتاعات مجيع يف زوجاته بني يسوي أن زوجلل يستحب أنه: األول القول
 للزنا االشتهاء عن وليحصنهن،  بينهن العدل يف أكمل ألنه اجلمهور، قول وهو وحنومها، والقبلة
يقسم بينهن   فقد كان النيب  ألنه أبلغ يف العدل، وهو من سنة النيب ، ، الفاحشة إىل وامليل

  . ٤هن حىت يف القبلفيعدل، وأنه كان يسوي بني
 اإلضـرار  قصـد  إذا إال حـال،  كل يف لطبيعته الناحية هذه يترك الزوج أن: الثاين القول

 طبعه ميل مع وطئها عن ككفه - ال أم بالفعل تضررت سواء - الوطء بعدم الزوجات ىبإحد
 حيـل،  ال إضرار ألنه؛  الكف ترك عليه فيجب،  األخرى لزوجته لذته لتتوفر عندها وهو إليها،
  .املالكية قول وهو

  : الترجيح
 عن تلزم اليت قوقاحل أهم من الزوجية العشرة من الناحية هذه أن املسألة يف األرجح أن نرى

 ال فلذلك االجتماعية، الناحية أو النفسية الناحية من سواء خطره فيها وللتقصري الزوجية، احلياة
 إن بـل  للطبـع،  ذلك بترك املالكية قال مبا فكيف هذا، مثل يف كافيا باالستحباب القول نرى

 يلحـق  وقـد ، نفسيا الزوجة يلحق الذي الضرر لنفي املسائل هذه مبثل يليق الذي هو الوجوب
 بفعـل  اكتفـاء  املسـتحب  اعتبار عدم اآلن الناس من الكثري على الغالب ألن اتمع، بعدها

  . الواجبات

                                                
 . ٧/٢٣٤:املغين   )١(
 . ٧/٢٣٤:املغين   )٢(
 إليـه  الداعية مع تركه وإن،  عذر واالنتشار الداعية لعدم الوطء ترك إن الزوج أن العلم أهل بعض عن عابدين ابن نقل   )٣(
 . قدرته حتت  يدخل مما فهو أقوى الضرة إىل داعيته لكن
 . خترجيه أجد ومل ،٧/٢٣٥:املغين يف ذكره   )٤(



  ١٣٢

 يـتم  ال ومـا  مجيعـا،  زوجاته حق يف الناحية هذه ملثل الزوج رعاية وجوب نرى ولذلك
 كـان  وإال، ايوفره أن الطبع داعية تتوفر مل إذا لذلك عليه فيجب واجب، فهو به إال الواجب
  .ذلك يف ومرض ككرب األسباب من لسبب تساحمت إذا إال زوجته حق يف مقصرا
 حمصـنة  إحـدامها  مـثال  ضرتان فيه بيتا نتصور أن يكفي فإنه بالوجوب، القول داعية أما

 هـذا  مثل حال يكون فكيف الزوج، طبع حتقيقها وبني بينها حيول ولكنه، الرغبة جتد واألخرى
 حبقـوق  للوفـاء  يكفي وهل معلقة؟ أم، زوجة هي وهل الزوجة؟ حال يكون ؟وكيف البيت

  عليها؟ ينفق أن الزوجية
 الناحية هذه يف العدل رعاية على حريصني  -رضي اهللا عنهم  -  الصاحل السلف كان وقد
 ،(القبل أعد حىت بينهما أعدل كنت فلقد امرأتان، يل كانت:(قال أنه زيد بنا جابر فعن وحنوها،

 يتطيب كما هلذه يتطيب الطيب يف حىت الضرائر بني يسووا أن يستحبون كانوا:(قال دجماه وعن
  ١األخرى دون إحدامها بيت يف يتوضأ أن يكره امرأتان له الذي يف سريين ابن وعن(هلذه

 الرغبة، حبق والوفاء التحصني، حصول يكفي بل التامة، التسوية تشترط ال ذلك مع ولكن
  .اجلنسية باملعاشر اخلاص الفصل يف تفصيل مزيد وللمسألة

  :النفقة يف امليل ـ الثالث النوع
،  زوجاته من واحدة لكل والكسوة النفقة من بالواجب الزوج قام لو فيما الفقهاء اختلف

 بينـهن  يسوي أن عليه جيب أم،  ذلك يف األخرى عن إحداهن يفضل أن ذلك بعد له جيوز هل
  :قولني على الواجب أصل يف التسوية عليه وجبت كما الواجب على زاد فيما العطاء يف

 أن عليـه  حرج فال،  هلا جيب ما زوجاته من واحدة لكل أقام إن الزوج أن: األول القول
 بل املالكية، عند األظهر وهو واحلنابلة، عيةالشاف قول وهو، شاء مبا منهن شاء من على يوسع
 منـه  االمتناع للزوج وال فيه، العتراضا لألخرى فليس واجب، اإليثار هذا أن على الباجي نص
 منهما واحدة لكل ألن منهما واحدة كل تستحقه ما حبسب ذلك ألن ٢عليه به احلكم امتنع ولو
  .ومساحتها وشباا ومجاهلا هاشرف قدر على مثلها ومسكن مثلها ومؤنة مثلها نفقة

 ملـن  ليس اإليثار من الضرب فهذا له، ذلك أن مالك عن القاسم ابن رواية ومن العتبية ويف
  .٣شاء إذا فعله له وإمنا الزوج عليه جيرب ال لضرا الزيادة متنع أن حقها وفيت

                                                
 . ٥/١٦٣: املعاين روح   )١(
 . ٣/٣٥٣:املنتقى   )٢(
 . ٣/٣٥٣:املنتقى   )٣(



  ١٣٣

 يلزم وال احلال معتدالت كن إذا والكسوة النفقة يف بينهن ويعدل: مالك قال :(القرطيب قال
  ١(الكسوة يف إحدامها يفضل أن مالك وأجاز(املناصب املختلفات يف ذلك

 يف األخـرى  على إحدامها يفضل أن له: قال امرأتان له الرجل يف أمحد عن مةقدا ابن ونقل
 وتكون هذه ثوب من أرفع هلذه ويشتري،  كفاية األخرى كانت إذا والكسوة والشهوات النفقة
،  حبـرج  إال به القيام ميكنه مل وجب فلو،  تشق كله هذا يف التسوية ألن وهذا،  كفاية يف تلك

 يف زوجاتـه  بني الرجل يسوي أن األوىل إن: قالوا لكنهم، الوطء يف ويةكالتس،  وجوبه فسقط
  .٢ أوجبه من خالف من للخروج بأنه ذلك بعضهم وعلل،  ذلك

 وقـول  ٣للحنفية قول وهو النفقة، يف وجاتالز بني التسوية الزوج على جيب: الثاين القول
: نـافع  ابن وقال ،٤الكسوة وكذا ،عليه يدل التعليق يف القاضي وكالم: تيمية ابن قال للحنابلة،

 هلا، جيب ما منهن واحدة لكل إقامته بعد ماله من يعطي فيما زوجاته بني الزوج يعدل أن جيب
 تقـدر  النفقة أن يرى من قول على النفقة يف الزوجات بني التسوية وجوب على احلنفية ونص
 وهو التسوية جتب فال ماحاهل حبسب تقدر النفقة أن يرى من قول على أما،  الزوج حال حبسب
  .٥فقرية واألخرى غنية تكون قد إحدامها ألن النفقة يف الزوجات بني التسوية جتب فال،  به املفىت

  : الترجيح
 بل الناحية، هذه يف العدل وجوب النفقة فصل يف ذكرنا حسبما املسألة يف األرجح أن نرى

 رجـل  يتزوج أن عقال أو شرعا يميستق فكيف فيها، يتجلى كما شيء يف يتجلى ال العدل إن
 مث الشـعري،  ويطعمها الوبر يكسوها واألخرى اخلمري، ويطعمها احلرير يلبسها إحدامها امرأتني
 أن الظيـزى  القسـمة  وهذه، العظيم اجلور هذا يف مربره ألن زوجاته، بني عادال ذلك مع يعترب

 يف األوىل علـى  كتب لغىنا مسكينة،وكأن فقرية كانت واألخرى ميسورة، غنية كانت األوىل
  .الفقر معها حيل حلت حيثما الثانية جبني يف حنت قد الفقر وأن وزوجها، والدها بيت

                                                
 . ١٤/٢١٧:القرطيب   )١(
 . ٧/٢٣٢:املغين   )٢(
،  وامللبوس،  واملشروب،  املأكول يف األمتني أو احلرتني بني التسوية عليه جيب أنه على البدائع، يف الكاساين عليه نص   )٣(

 من قول على أنه واحلق «:ولهبق جنيم، ابن هذا على رد ،وقد النفقة يف التسوية على اتفقوا: الغاية يف ومثله، والبيتوتة،  والسكىن
 قـد  إحـدامها  ألن فل،ا حاهلما  اعتبار من به املفىت قول على وأما أيضا، واجبة فيها فالتسوية النفقة يف وحده الرجل حال اعترب

 . ٣/٢٣٦:الرائق البحر » النفقة يف مطلقا بينهما التسوية يلزمه فال فقرية واألخرى،  غنية تكون
 . ٥/٤٨٢:الكربى الفتاوى   )٤(
 . ٣/٢٣٦:الرائق البحر   )٥(



  ١٣٤

 لنـرى ، اخليـال  بنا وليشتط هذا؟ من أعظم جور هناك وهل هذا؟ يقر شرع أو عقل فأي
 حـال  يكـون  كيف، زينة من شئن ما النساء تربز حيث الوالئم من وليمة يف جتتمعان املرأتني

  الناس؟ يقول وماذا الثانية؟ الزوجة تشعر ومباذا الزوجتني؟
 االعتبار إىل أقرب أنه وعلى القول، هذا صحة عدم على للداللة كاف وحده هذا تصور إن

 :(تيمية ابن قال وقد ذلك، خبالف وردت السنة ألن الشريعة، حساب على لألعراف فيه املبالغ
 النفقـة  يف أزواجه بني يعدل كان فإنه  بالنيب اقتداء، ةالسن فهو والكسوة النفقة يف العدل أما

 لـه،  مسـتحبا  أو عليـه  واجبا كان هل القسم يف الناس تنازع مع القسمة يف يعدل كان كما
  ١(والسنة بالكتاب وأشبه أقوى ووجوبه مستحب؟ أو واجب هو هل النفقة يف العدل يف وتنازعوا
 - جبـل  بـن  معاذ أن روي فقد، األمور هذه دون هو فيما للعدل أرعى السلف كان بل

 أنه وعنه املاء، األخرى بيت من يشرب مل هذه يوم كان فإذا امرأتان، له كانت  -رضي اهللا عنه 
  .٢أوال تدىل أيهما بينهما فأسهم الطاعون، يف ماتتا امرأتان له كانت

  :املبيت يف امليل ـ الرابع النوع
ت عند إحدامها وال يبيت عند األخرى أو يكون أن يؤثر إحدى زوجاته بنفسه بأن يبي وهو

مبيته عند إحدامها أكثر، فهذا النوع من التفضيل وامليل ال حيل للزوج فعله إال بإذن املؤثر هلـا،  
 املسـألتني  امليـل  من النوع ذا فإن فعله كان هلا حق االعتراض فيه واالستعداء عليه، ويتعلق

  :التاليتني
  :القسمة يف حقها عن الزوجة تنازل

اتفق الفقهاء على أنه للمرأة أن ب حقها من القسمة لزوجها، أو لبعض ضرائرها، أو هلن 
مجيعا، ولكن ذلك يتوقف على رضى الزوج، مراعاة حلقه يف االستمتاع ا، وال عـربة بإبـاء   

ـ   ة املوهوبة قبول اهلبة، ألن حق الزوج يف االستمتاع ا ثابت يف كل وقت، فإذا زالـت املزامح
  .بتها، ثبت حقه يف االستمتاع ا

 ويصح ذلك مطلقا يف مجيع الزمان كما فعلت سودة حني وهبت يومها يف مجيع زماا، فعن
 النيب وكان لعائشة يومها وهبت عنها، اهللا رضي، زمعة بنت سودة أن عنها، اهللا رضي، عائشة

                                                
 . ٣٢/٢٧٠: الفقه يف تيمية ابن ورسائل كتب   )١(
 . ١٤/٢١٧:القرطيب   )٢(



  ١٣٥

 للمرأة جيوز أنه على يدل عائشة وحديث:(الشوكاين قال، ١سودة ويوم يومها لعائشة يقسم 
  ٢(عليه جممع وهو لضرا يومها ب أن

وجد على صفية بنت حيي   الزمان، مثلما روي أن رسول اهللا  ببعض مقيدا ذلك ويصح
ولك يومي ؟، فأخـذت    هل لك أن ترضي عين رسول اهللا : يف شيء، فقالت صفية لعائشة

، ، مث اختمرت به، وقعدت إىل جنب النيب عائشة مخارا مصبوغا بزعفران، فرشته ليفوح رحيه
. ذلك فضل اهللا يؤتيه مـن يشـاء  : قالت. إليك يا عائشة، إنه ليس يومك: فقال رسول اهللا 

  .٣فأخربته باألمر، فرضي عنها
 رغبتـه  عدم مع املرأة للرجل تكون فقد الطالق، مسالك تضييق التشريع هذا مقاصد ومن

 من ذلك ويف، يطلق أن إما أمرين بني فهو غريها، وبني بينها العدل على لذلك قدرته وعدم فيها،
 الذي الوسط احلل ذا الشرع فجاء العدل، بعدم يتضرر ولكنه ميسكها، أن وإما فيه، ما املفاسد

 ختتـار  أن أو لزوجهـا  حقهـا  بعض ب بأن األثرة، على تصرب أن إما للمرأة اخليار جعل هو
  .الفراق

 وهلـا  زوجها، يف هلا حاجة ال أو كبرية املرأة تكون فقد، احللول أفضل الواقعي احلل وهذا
 البيتوتة، يف حقها يف التقصري مع زوجها كنف يف تبقى بأن فترضى مصلحتهم، على حترص أوالد

 األسـر  بـه  دم تشريع أو العاجية، األبراج يف يطري خيال إما فهو ذلك، خالف حل أي أما
  .البيوت به وتقوض
 بعلها من خافَت امرأَةٌ وإِنْ ﴿: تعاىل قال خاصة، آية ألمهيته احلكم هذا يعلتشر جاءت وقد

 الْـأَنفُس  وأُحضـرت  خير والصلْح صلْحا بينهما يصلحا أَنْ علَيهِما جناح فَلَا إِعراضا أَو نشوزا
حإِنْ الشوا وِسنحقُوا تتتنَّفَإِ و ا كَانَ اللَّهلُونَ بِممعا تبِرييف نـص  اآلية فهذه، )١٢٨:النساء(﴾خ 
 خشـيت  فإذا :(قطب سيد يقول املصاحل، مجيع وحيفظ، اجلميع خيدم حال املشكل هذا مثل حل
 إىل أو - اهللا إىل احلالل أبغض وهو - الطالق إىل اجلفوة هذه تؤدي وأن ؛ جمفوة تصبح أن املرأة

 وال عليهـا  حرج هنالك فليس، مطلقة هي وال زوجة هي ال، كاملعلقة يتركها لذيا، اإلعراض
 أو جزءا له تترك احليوية،كأن فرائضها أو املالية فرائضها من شيء عن له تتنازل أن، زوجها على
، يؤثرها أخرى زوجة له كانت إن، وليلتها قسمتها له تترك أن أو، عليه الواجبة نفقتها من كال

                                                
 . ٣/٢٥٩: النسائي ،٢/٢٤٣: داود أبو ،٧/٧١:البيهقي ،٢/٩١٦: البخاري   )١(
 . ٦/٣٧٥:األوطار نيل   )٢(
 . ٦/٩٥:أمحد ،٢/١١٦:ماجة ابن   )٣(



  ١٣٦

 بكامـل  - هي رأت إذا كله هذا..جاذبيتها أو الزوجية للعشرة حيويتها فقدت قد هي وكانت
  ١(طالقها من وأكرم هلا خري ذلك أن - ظروفها جلميع وتقديرها اختيارها
 الكرمية، اآلية تلك مبوجبها نزلت اليت الواقعية الصورة عنها، اهللا رضي، عائشة ذكرت وقد
: لـه  فتقول غريها، ويتزوج طالقها فرييد منها، يستكثر ال الرجل عند تكون املرأة هي :(فقالت

 تعاىل قوله فذلك يل، والقسم علي النفقة من حل يف وأنت غريي، تزوج مث تطلقين، وال أمسكين
:﴿   ـريخ لْحالصا ولْحا صمهنيا بحلصا أَنْ يهِملَيع احنروايـة،  ويف ،)١٢٨:النسـاء (﴾فَلَا ج  

 واقسم أمسكين: فتقول فراقها، فرييد غريه، أو كربا يعجبه ال ما امرأته من يرى لرجلا هو:(قالت
  ٢( تراضيا إذا بأس فال: قالت شئت، ما يل

 فيما ومنها اآلية، هذه مبوجبها طبقت اليت الضرورة صور من صورة الروايات حفظت وقد
  -رضـي اهللا عنـه    -س فقد روي يف سبب نزول هذه اآلية عن ابن عبا،  اهللا برسول يتعلق
يا رسول اهللا ال تطلقين وأمسكين واجعل يومي : فقالت  خشيت سودة أن يطلقها النيب :(قال

)  ١٢٨:النساء(﴾ إِعراضا أَو نشوزا بعلها من خافَت امرأَةٌ وإِنْ ﴿: لعائشة ففعل، فرتلت هذه اآلية
  ٣ )فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز

 بن حممد بنت تزوج أنه خديج بن رافع عن روي ما  اهللا رسول بعد التطبيق رصو ومن
 فناشدته عليها، الشابة فآثر شابة، فتاة عليها فتزوج كربت، حىت عنده فكانت األنصاري، مسلمة

 فناشدته عليها، الشابة فآثر عاد مث راجعها، حتل كادت إذا حىت أمهلها مث واحدة فطلقها الطالق،
 بقيت إمنا شئت، ما: فقال الطالق، فناشدته الشابة فآثر عاد مث راجعها مث واحدة، لقهافط الطالق
 علـى  أستقر بل: قالت فارقتك شئت وإن األثرة، من ترين ما على استقررت شئت فإن واحدة
  .األثرة على عنده قرت حني إمثا عليه رافع ير ومل ذلك، على فأمسكها األثرة،

 يقع أنه: قال عيسى عن املزنية يف كما املبيت يف بأا رافع فيها وقع اليت األثرة فسرت وقد
 عليه جيب وما املبيت، يف نفسه من هلا القسم يف هو احلديث هذا يف املذكور اإليثار أن نفسي يف

 يعدل الذي بعد ماله من به يؤثر أن يريد فيما جائزة ذلك غري يف األثرة ألن نسائه، بني فيه العدل
  .٤عندها عياله وقدر قدرها على النفقة من له بد ال وما بيتامل يف بينهن

                                                
 . ٢/٧٦٩:القرآن ظالل يف   )١(
 . ٧/٢٩٦:البيهقي ،٥/٣٠٧:الطربي ،٤/٢٣١٦:مسلم ،٥/١٩٩٨: البخاري   )٢(
 . ١١/٢٨٤:الكبري املعجم، ٧/٢٤٩: البيهقي ،٥/٢٤٩:الترمذي   )٣(
 . ٣/٣٥٣:املنتقى   )٤(



  ١٣٧

 عنـها  تـرض  مل اليت األمور من ذلك غري يف األثرة وأن كذلك، ليس األمر أن نرى ولكنا
 يصح ال كذلك األمر كون حال ويف القسمة، يف األثرة حرمة يف خالف ال ألنه األوىل، الزوجة

  .-رضي اهللا عنهم  - الصحابة بعصمة أحد ليق مل فإنه، الصحايب هذا بفعل االستدالل
 هلا، والنشاط إليها بنفسه امليل يف يريد عليها، الشابة فآثر أعلم، واهللا، قوله :(عبدالرب ابن قال

  ١(رافع مبثل يظن أن ينبغي ال هذا ألن ومبيت، وملبس مطعم يف عليها آثرها أنه ال
يلتها جلميع ضرائرها، فيصري القسـم  ل ب أن القسمة يف حقها عن املرأة تنازل صور ومن

بينهن على اعتبار عدم وجود الواهبة، أما إن وهبت ليلتها للزوج، فله احلق يف جعلها ملن شاء من 
 على نصوا الشافعية ولكن نسائه، وله جعلها للجميع، أو أن جيعل لبعضهن فيها أكثر من بعض،

 وال بينـهن  يسوي بل،  الزوجات بقية من شاء حيث له املوهوبة الليلة جيعل أن للزوج ليس أنه
 كـذلك  ونصوا، كاملعدومة الواهبة فتجعل،  واحلقد الوحشة يورث التخصيص ألن؛  خيصص

 حقها فإن،  وللجميع له أو،  الزوجات ولبعض للزوج ليلتها وهبت لو الزوجات إحدى أن على
، الشـرعية  املقاصدب أوفق قالوه وما، جلماعة عينا شخص وهب لو كما،  الرءوس على يقسم

  .اجلمهور قول من العدل حيث من وأحوط
ويصح رجوع الواهبة يف ليلتها، ألا هبة مل تقبض، وليس هلا طلب قضاء ما مضى، ألنـه  
مبرتلة املقبوض، ولو رجعت يف بعض الليلة اليت وهبتها وجب على الزوج أن ينتقل إليها، إال إذا 

  .شيئا، ألن التفريط بسببها مل يعلم حىت أمت الليلة، فال يقضي هلا
وعموم اآلية يقتضي جواز : (السابقة اآلية إىل قال اجلصاص مستندا فقد، عليه يتصاحل ما أما

اصطالحهما على ترك املهر والنفقة والقسم وسائر ما جيب هلا حبق الزوجية، إال أنه إمنا جيوز هلا 
الرباءة منه، وكذلك لو أبرأت من إسقاط ما وجب من النفقة للماضي، فأما املستقبل فال تصح 

الوطء مل يصح إبراؤها وكان هلا املطالبة حبقها منه، وإمنا جيوز بطيب نفسها بترك املطالبة بالنفقة 
روي عن علي وابـن   وقد ،٢ )وبالكون عندها، فأما أن تسقط ذلك يف املستقبل بالرباءة منه فال

ها أو بعض أيامها بأن جتعله لغريهـا،  أنه أجاز هلما أن يصطلحا على ترك بعض مهر عباس 
  ).ما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز:(  -رضي اهللا عنه  -وقال عمر 
  :بعوض القسمة عن التنازل طلب

                                                
 . ٥/٤٠٤:القرطيب   )١(
 . ٢/٣٩٩: أحكام القرآن للجصاص   )٢(



  ١٣٨

 علـى  تنازهلا أجل من ذلك على عوضا قسمها عن املتنازلة الزوجة أخذ يف الفقهاء اختلف
  :قولني

 رده لزمها أخذت فإن،  الضرائر من وال وجالز من ال،  ذلك هلا جيوز ال أنه:  األول القول
  : ذلك على األدلة ومن اجلمهور، قول وهو القضاء، واستحقت

  .هلا يسلم مل العوض أن •
أن حقها يف كون الزوج عندها، وهو ليس مبال، فال جيوز مقابلته مبال، فإذا أخذت عليه مـاال،   •

   لزمها رده، ووجب عليه قضاء ما غاب عنها
 . ملكتها مبنفعة ليس ندهاع الزوج مقام أن •

 للحنابلـة،  وقول املالكية، قول وهو الطرفان، عليه تراضى إذا ذلك جيوز أنه: الثاين القول
 الضرتني إحدى إيثار للزوج جاز: فقالوا،  جائز ذلك على العوض أخذ أن إىل املالكية ذهب فقد
 بل،  ال أو، غريمها من وأ ضرا من أو منه تأخذه بشيء ذلك كان سواء،  برضاها األخرى على

،  اشـترت  مبا الضرة وختتص،  بعوض منها يومها شراء الضرة أو للزوج وجاز،  جمانا رضيت
 هذا بل،  مساحمة شراء هذا وتسمية: ولهبق الدسوقي وعقب،  اشترى مبا شاء من الزوج وخيص
 أخـذ  جـواز  باملذه قياس:(تيمية ابن وقال ،١متموال يكون أن بد ال املبيع  ألن حق إسقاط
   ٢( جوازه يقتضي ما القاضي كالم يف ووقع وغريه القسم من حقوقها سائر عن العوض

  : الترجيح
 علـى  هذا مثل قياس وأن عوض، وغري بعض مطلقا اجلواز هو املسألة يف األرجح أن نرى

 ات،املعاوض أنواع عن جذريا ختتلف اليت اخلاصة أحكامها الزوجية فللحياة يصح، ال وحنوه البيع
 الضـبط  تراعـي  اليت االقتصادية احلياة مبىن خبالف باملعروف املعاشرة عل الزوجية احلياة فمبىن

  .والتحديد والتدقيق
 صـفية  عـن   اهللا رسول أرضت عنها اهللا رضي عائشة أن ذلك على دليل أصرح ولعل

  .ينكره فلم،  اهللا رسول بذلك وأخربت،  يومها وأخذت عنها اهللا رضي

                                                
 . ٢/٣٤١: الدسوقي حاشية   )١(
 . ٥/٤٨٣:لكربىا الفتاوى   )٢(



  ١٣٩

 وهـي  الزوجات، بني باملعروف العشرة من نوعا يضفي قد مما التصرف هذا مثل نرى بل
 عـن  تتنازل أن حيضها أو مرضها حال يف مثال الزوجات إلحدى ميكن وهلذا شرعا، مقصودة

  .ضرائرها أومن زوجها من ذلك كان سواء نفسها حظوظ من تشاء مبا ليلتها
 يعطى بأن النازلة هذه يف مباحة كلها لحالص أنواع أن هذا ويف: علماؤنا قال :(القرطيب قال

 ويتمسـك  يـؤثر  أن علـى  أو الـزوج،  يؤثر أن على هي تعطى ،أو هي تصرب أن على الزوج
 إحداهن تصاحل أن جيوز وقد مباح، كله فهذا عطاء واألثرة الصرب على الصلح يقع أو بالعصمة،
  ١(   النيب أزواج فعل كما تعطيها بشيء يومها عن صاحبتها
 القسـم  من حقوقها سائر عن العوض أخذ جواز عندي املذهب وقياس :(تيمية ابن وقال

 حقهـا  عن العوض تأخذ أن هلا جاز منها حقه عن العوض يأخذ أن للزوج جاز إذا ألنه وغريه،
 املرأة تبذل أن جيوز أنه على موضع غري يف أمحد اإلمام نص وقد بدنية، منفعة منهما كال ألن منه

 الرق من نوع وهو حبسها الزوج يستحق كما الزوج تستحق وألا،  بيدها رهاأم ليصري العوض
  ٢(القذف وحد الشفعة عن الصلح املسألة هذه تشبه وقد عنه العوض أخذ فيجوز

 زوجاتـه  إحدى له جعلت بأن فاسدا، الطلب وكان الرجل، هو عليه املعوض كان إذا أما
، رشـوة  هي بل شك، بال جيوز ال ذلك فإن، لففع يوما، القسم يف يزيدها أن على جعال مثال

 وهـو  احلكم يف الرشوة مبرتلة وهذا :(السرخسي قال احملرم، امليل تستلزم ألا حرام، ومقتضاها
 من شيئا له حطت لو وكذلك،  القسم يف التسوية وعليه أعطت ما تسترد فلهذا؛  السحت من

   ٣( الشرط هذا على املهر

                                                
 . ٥/٤٠٥:القرطيب   )١(
 . ٥/٤٨٣:الكربى الفتاوى   )٢(
 . ٥/٢٢١:املبسوط   )٣(



  ٤٠

  مة أحوال الزوجني يف القسـ  ٤
  القسمة يف الزوجة أحوال ـ أوال

  :حق املريضة يف القسمة 
اتفق الفقهاء على  أنه ال يعترب يف القسمة للزوجات املرض والصحة، فلذلك يقسم للمريضة 
ولو كان مرضها تناسليا، ويقسم للحائض، والنفساء، واحملرمة، والصغرية املمكن وطؤها، كما 

بسواء، ألن القصد من القسمة اإليواء والسكن واألنس،  يقسم للصحيحة البالغة الطاهرة سواء
وهو حاصل هلن، بل جيب عليه القسمة بالعدل ولو للمجنونة اليت ال خياف منها فإن خاف منها، 

 قـال  ألنه ال يأمنها على نفسه، وال حيصل هلا أنس به وال حيصل له أنـس ـا،  ، ال يقسم هلا
 للمسـاواة  سواء القسم استحقاق يف والبالغة وانونة واملراهقة والكافرة املسلمة :(السرخسي

 يقيم مما أكثر إحداهن عند يقيم أن ينبغي فال بالنكاح الثابت احلل وهو احلق هذا سبب يف بينهن
   ١ )فيه له تأذن أن إال،  األخرى عند

  :حق املطلقة يف القسمة 
ه مل يؤد حقها الواجب هلا، نص الفقهاء على  أنه إذا طلق إحدى زوجاته قبل قسمتها أمث ألن

ولذلك فإنه إن عادت إليه برجعة أو نكاح قضى هلا ما فاا من القسمة، كاملعسـر إذا أيسـر   
  .بالدين وجب عليه الوفاء به
  : حق الناشز يف القسمة

اتفق الفقهاء على  أن الناشز ال حق هلا يف القسمة فلو قسم إلحدى زوجتيه، مث جاء ليقسم 
فإن عادت بعد ذلك إىل املطاوعـة،  . من معاشرا، فإنه يسقط حقها من القسمة للثانية، فمنعته

  . استأنف القسم بينهما، ومل يقض للناشز، ألا أسقطت حق نفسها
وكذلك إن كان له أربع نسوة، فأقام عند ثالث منهن ثالثني ليلة، لزمه أن يقيم عند الرابعة 

لم واحدة فلم يقسم هلا، وأقام عنـد االثنـتني   عشرا، لتساويهن، فإن نشزت إحداهن عليه، وظ
ثالثني ليلة، مث أطاعته الناشز، وأراد القضاء للمظلومة، فإنه يقسم هلا ثالثا، وللناشز ليلة مخسـة  

  .أدوار، فيكمل للمظلومة مخس عشرة ليلة، وحيصل للناشز مخس، مث يستأنف القسم بني اجلميع

                                                
 . ٥/٢١٨:املبسوط   )١(



  ١٤١

ثالثني ليلة، وظلم الثالثة، مث تزوج جديـدة، مث  وإن كان له ثالث نسوة، فقسم بني اثنتني 
أراد أن يقضي للمظلومة، فإنه خيص اجلديدة بسبع إن كانت بكرا، وثالث إن كانت ثيبا حلـق  
العقد، مث يقسم، بينها وبني املظلومة مخسة أدوار، على ما تقدم للمظلومة من كل دور ثالثـا،  

  .وواحدة للجديدة
  :حق البعيدة يف القسمة 

الفقهاء على  أنه ال يسقط حق البعيدة يف القسمة، فلو كان له زوجتان يف بلدين، فعليه  اتفق
العدل بينهما، ألنه اختار املباعدة بينهما، فال يسقط  حقهما عنه بذلك، وهو خمري يف ذلك بـني  

نعت من أن ميضي إىل الغائبة يف أيامها، وإما أن يقدمها إليه، وجيمع بينهما يف بلد واحد، فإذا امت
القدوم مع قدرا على ذلك سقط حقها لنشوزها، وجيوز له أن يقسم بينهما يف بلديهما، فيجعل 
املدة حبسب إمكانه، كشهر وشهر، أو أكثر، أو أقل، على حسب ما ميكنه، وعلـى حسـب   

  .تقارب البلدين وتباعدمها
  :القسمة يف املسافرة حق
 حكـم  أن على واحلنابلة، الشافعية وهم ،١املبيت حق قضاء بوجوب القائلون الفقهاء نص
  :يلي كما وحاجتها إذنه حسب على يتوقف رجوعها بعد سافرت إن للزوجة القضاء

 امتنع وقد لألنس القسم ألن؛  هلا قسم فال ذلك لغري أو حاجته أو حلاجتها إذنه بغري سافرت إن •
  .القسمة يف حقها فسقط جهتها من بسبب

 سافرت ألا ضرا، عند أقام ما حبسب فاا ما هلا يقضي فإنه تهحاج أو لغرضه بإذنه سافرت إن •
  .بإرساهلا نفسه املانع وهو قبضته ويف عنده كمن فهي،  ولغرضه بإذنه

 ألا الشافعية، عند اجلديد ويف احلنابلة عند هلا يقضي ال حاجتها أو لغرضها بإذنه سافرت  إن أما •
  .خاصة لإلمث رافع بالسفر هلا وإذنه،  قبضته يف تكن ومل ا االستمتاع يف حقه فوتت

 خروجها يكن مل إذا وهذا،  نفسها كحاجة فهو -  الزوج وغري غريها -  ثالث حلاجة سافرت إن •
  .بإذنه حلاجته خبروجها فيلحق وإال،  فيه هلا الزوج بسؤال

 .الشافعية بعض قال كما حقها يسقط مل معا حلاجتهما بإذنه وحدها سافرت إن •
  .الفصل هذا من األخري املبحث يف وعدمه القضاء بلزوم اخلاص تفصيلها وللمسألة •

  :حق املرأة اجلديدة يف القسمة 
                                                

 . الفصل هذا من األخري املبحث من حملها يف للمسألة سنعرض   )١(



  ١٤٢

حكم املدة اليت يقيم فيها الرجل مع زوجته اجلديدة قبـل أن يسـتأنف    اختلف الفقهاء يف
  :على قولني ١الدور

دة يف القسـمة،  ال جيوز أن خيص اجلديدة بأكثر من حقها، فال فضل للجدي: القول األول
ماد واحلنفية، ألنه فضلها مبدة، فوجـب  فإن أقام عندها شيئا قضاه للباقيات، وهو قول احلكم وح

قضاؤها، كما لو أقام عند الثيب سبعا، واستدلوا على ذلك مبا ورد من األمر بالعدل بني الزوجات من 
 قول معىن ما:قيل فإن :(قال يلي، كما الطحاوي أوهلا فقد، اخلاصة النصوص أما نصوص عامة،

 النساء سائر دون هلا حقا الثالث كانت لو ألنه مجيعا عليهن بالثالث أدور: حيتمل هلم قيل أدور؟
 أربع أربع النساء لسائر يكون أن ولوجب عليها، حمسوبة ثالث كانت سبعا عندها أقام إذا لكان
 عندها أقام إذا كذلك كان ،منهن واحدة لكل سبعا سبعا عندها أقام إذا للنساء الذي كان فلما
 عليه، اآلثار هذه تأويل استقامة مع الصحيح النظر هو اهذ ثالث ثالث منهن واحدة لكل ثالثا
  ( ٢أمجعني عليهم اهللا رمحة وحممد يوسف أيب حنيفة أيب قول وهو

 دون باجلديـدة  البداءة يف التفضيل فاملراد :(الباب ألحاديث إيراده بعد جنيم ابن فسر وقد
،  القطعـي  الدليل تقدمي فوجب الداللة، قطعية تكن فلم حمتملة، األحاديث أن شك وال زيادة،ال

  ٣)لتردده معىن فال وحينئذ املطلقة واألحاديث
أن له أن يقيم مدة مع زوجته اجلديدة قبل أن يستأنف القسمة، وهـو قـول   : القول الثاين

  :لتاليني، وقد اختلفوا يف تعيني املدة على الرأيني ا٤اجلمهور
روي عن سعيد بن املسيب واحلسن وخالس أن للبكر ثالثا وللثيب ليلتني، وقد : الرأي األول

أنه قال  بن عمرو، ونافع موىل ابن عمر، وبنحوه قال األوزاعي، واستدلوا على ذلك مبا  روي عنه 

                                                
مها، ألنه ال ميكنه أن يوفيهما نص الفقهاء على أنه يكره أن يزف إليه امرأتان يف ليلة واحدة، أو يف مدة حق عقد إحدا   )١(

حقهما، فإن فعل، فأدخلت إحدامها قبل األخرى، بدأ ا، فوفاها حقها، مث عاد فوىف الثانية، مث ابتدأ القسم، فإن زفت الثانيـة يف  
من خرجت هلا  وإن أدخلتا عليه مجيعا يف مكان واحد، أقرع بينهما، وقدم. أثناء مدة حق العقد، أمته لألوىل، مث قضى حق الثانية

 . ٧/٢٤١:القرعة منهما، مث وىف األخرى بعدها، املغين
 . ٣/٢٩:اآلثار معاين شرح   )٢(
 . ٣/٢٣٦: الرائق البحر   )٣(
  :قولني على مستحب أم واجب هو هل أخرى زوجة له كان إذا والثيب البكر عند املقام هذا أن يف اختلفوا وقد   )٤(

  .مالك عن القاسم ابن رواية وهي وموافقيهم وأصحابه الشافعي بمذه وهو، واجب أنه: األول القول  
  .١٠/٤٥:مسلم على النووي شرح. احلكم عبد ابن عنه وروى وقد االستحباب، على أنه:  الثاين القول  
 وخاصة آخر، طرف على وجوبه يقتضي لطرف حقا كونه ألن واجب أنه هو املسألة يف األرجح أن نرى: الترجيح  

 . املستحبات يف نراه لذيا التساهل مع



  ١٤٣

ـ  : أنه قال  -رضي اهللا عنه  -، ومبا روي عن أنس بن مالك ١ )للبكر ثالث:( الث، للبكـر ث
  .٢وللثيب ليلتان، وري مثله عن احلسن البصري وسعيد بن املسيب

أن عليه أن يقيم عندها سبع ليال إن كانت بكرا، وثالثا إن كانت ثيبا، دون : الرأي الثاين
أن يقضي ذلك للباقيات، إال أن تشاء الثيب أن يقيم عندها سبعا، فإنه يقيمها عندها، ويقضـي  

وبه قال الشعيب والنخعـي  ، -رضي اهللا عنه  -هذا القول عن أنس  اجلميع للباقيات، وقد روي
  : وإسحاق وأبو عبيد، وابن املنذر، واستدلوا على ذلك مبا يلي ومالك والشافعي

من السنة إذا تزوج البكر على الثيب، أقام عندها سبعا وقسم، : قال  - رضي اهللا عنه  - عن أنس  •
أن أنسا رفعه إىل النيب : لو شئت لقلت: قال أبو قالبة. قسم وإذا تزوج الثيب، أقام عندها ثالثا، مث

 ٣.  
ليس : ملا تزوج أم سلمة، أقام عندها ثالثا، وقال  أن رسول اهللا  عنها، اهللا عن أم سلمة، رضي •

وإن : (بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، ويف لفـظ 
، )شئت زدتك، مث حاسبتك به، للبكر سبع، وللثيب ثالثوإن : (ويف لفظ). شئت ثلثت مث درت
إن شئت أقمت عندك ثالثا خالصة لك، وإن شئت سبعت لك، مث سبعت : (ويف لفظ للدارقطين

األحاديث املرفوعة يف هذا الباب على ما قلناه، وليس مع من خالفنا :(، قال ابن عبد الرب٤ .)لنسائي
  ٥ )حديث مرفوع، واحلجة مع من أدىل بالسنة

وإن تعذر عليه  ،وعماد القسمة الليل، ولذلك له اخلروج ارا ملعاشه، وقضاء حقوق الناس
مل   املقام عندها ليال، أو ترك ذلك لغري عذر، قضاه هلا، وله اخلروج لصالة اجلماعة، فإن النيب 
 قضـاء  يكن يترك اجلماعة لذلك، وخيرج ملا ال بد له منه، فإن أطال قضاه، وإن كان يسريا فال

  . عليه
  : الترجيح

 ٦هو ما صرحت به النصوص من الترخيص يف القسمة للجديدةنرى أن األرجح يف املسألة 
رعاية ملشاعرها، وحىت تتأقلم مع احلياة اجلديدة، وليس يف ذلك أي جور على األخريـات ألن  

                                                
 . ٦/٢٣٧:الرزاق عبد مصنف: انظر ،٩/٢١٣: هذا مرسل وال حجة فيه، احمللى: قال ابن حزم   )١(
 . ٣/٢٣٦: الرزاق عبد مصنف ،٩/٢١٣: احمللى   )٢(
 . ١٧/٢٤٦:التمهيد: نظرا   )٣(
 . ٢٦١: الشافعي مسند ،٢/٥٣٠ :املوطأ ،٧/٣٠٠: البيهقي ،٢/١٩٤: الدارمي ،٤/١٩:احلاكم ،٢/١٠٨٣:مسلم   )٤(
 . ١٧/٢٤٦:التمهيد   )٥(
  :قولني على اجلديدة للزوجة أو للزوج، احلق هذا أن يف العلماء اختلف   )٦(



  ١٤٤

لني بعدم التحديد العدل واجلور بتقدير الشرع ال بتقديرنا، وقد اشتد ابن حزم على احلنفية القائ
،  زائدة بثالث وللثيب،  زائدة بسبع للبكر حكم الذي هو القول هذا قال الذي:(للجديدة، فقال

 بعضها يضم بأن،  مجيعا استعماهلا ميكن دام ما آخر له لقول  له قوال يترك أن ألحد حيل وال
 ولرسـوله  وجل عز هللا عاص فهو هذا تعدى ومن،  بعض من بعضها يستثين بأن أو،  بعض إىل
 )١  

 ذلك، يف والثيب البكر بني والتفريق للجديدة، التقسيم هذا من احلكمة العريب ابن ذكر وقد
 حكمة: يقولون والعلماء إليه، يرجع أصل وال به يشبه له نظري ال إذ قياس يقتضيه ال هذا :(فقال
 كانت وملا لذة، جديد كلل فإن لذته الزوج يستويف وأن واملؤانسة، األلفة حتصيل إىل النظر ذلك
 على الزيادة هلا شرعت جبهد، إال تلني ال والنفار باالستصعاب وحديثة بالرجل عهد حديثة البكر

 هذا مع حيتاج فإمنا الرجال، مارست فإا الثيب خبالف روعها، ويسكن نفارها ينفي ألنه الثيب،
  ٢( البكر إليه حتتاج ما دون احلدث
 اختلف وقد مطلق، حق هو بل ضرات، هلا اليت املرأة على وقفيت ال احلق هذا أن نرى بل
  :قولني على هذا يف الفقهاء

 حـق  ذلك أن على العلماء مجهور: الرب عرب ابن قال مطلقا، للمرأة حق أنه: األول القول
 عنـدها  أقام البكر تزوج إذا احلديث لعموم ال أم زوجه عنده كان سواء الزفاف بسبب للمرأة
 واألول :(النـووي  قال زوجه، له يكن مل من خيص مل ثالثا عندها أقام الثيب وجتز وإذا سبعا

  ٣(احلديث لعموم املختار وهو أقوى،
 القاضي رجح وقد احملدثني، بعض قول وهو أخريات، نساء له مبن خمتص أنه: الثاين القول

 متمتع هلا سمؤن دهره كل هذه مع مقيم فهو له زوجة ال من ألن البغوى، جزم وبه القول هذا
 متصال هلا تأنيسا للجديدة األيام هذه جعلت فله زوجات له نم خبالف قاطع بال به مستمتعة ا

 وال صاحبه من لذته منهما واحد كل ويقضى منه ووحشتها حشمتها وتذهب له عشرا لتستقر
  .غريها على بالدوران ينقطع

                                                                                                                                 
  . اجلمهور قول وهو هلا، حق أنه:  األول القول
  .املالكية بعض قول وهو نسائه، بقية على له حق أنه: الثاين القول
 .وتقييدها تنظيمها بعد ذلك من الطبيعة تقتضيه ما على جرى والشرع لذة، يدجد فلكل، لكليهما حق أنه ونرى

 . ٩/٢١٥: احمللى   )١(
 . ٣/١٧٦:املعبود عون   )٢(
 . ١٠/٤٥:مسلم على النووي شرح   )٣(



  ١٤٥

  أحوال الزوج يف القسمة   ـ ثانيا
،  وعبد حر بني تفريق بدون زوج كل على مستحق للزوجات لقسما أن على الفقهاء نص
 وعاقـل  الـوطء،  يف ميكنه ومميز ومراهق وبالغ،  وجمبوب وخصي وفحل،  ومريض وصحيح
  :يلي فيما نوردها خاصة تفاصيل هؤالء بعض ويف ضرره، من يؤمن وجمنون

  :الصيب قسمة
؛ القسم عليه يستحق الوطء ميكنه ذيال املميز أو املراهق  الصيب الزوج أن على الفقهاء نص

 على إطافته وليه وعلى،  السبب تقرر عند الصيب على تتوجه العباد وحقوق،  الزوجات حلق ألنه
  .بذلك وعلم قصر أو الصيب جار أو عليهن به يطف مل إن الويل على واإلمث،  زوجاته

  :قسمة املريض 
مراعاة يف ذلك لصحة الـزوج أو   اتفق الفقهاء على وجوب القسمة بني الزوجات من غري

  : الزوجة فيقسم املريض وابوب والعنني واخلنثى، واستدلوا على ذلك مبا يلي
ملا كان يف مرضه، جعل يدور يف نسـائه،    أن رسول اهللا   - رضي اهللا عنه  - عن عائشة  •

  ١)أين أنا غدا ؟ أين أنا غدا ؟: ويقول
 الرجل كحال هذا يف هؤالء وحال اامعة، دون واملؤانسة للصحبة والعدل القسم وجوب أن •

  .العادي
، وال جيوز له أن خيص إحداهن باملبيت عندها إال بعد استئذان يف ذلك كما فعل النيب 

إين ال : بعث إىل النساء فـاجتمعن، فقـال   أن رسول اهللا   -رضي اهللا عنه  -فعن عائشة 
  .فأذن له. فأكون عند عائشة، فعلنت أستطيع أن أدور بينكن، فإن رأينت أن تأذن يل،

  :التالية األقوال على زوجاته على بنفسه الطواف املريض على شق لو فيما واختلفوا
 إذا  حىت عندها ميكث فإنه األخرى، بيت إىل التحول على يقدر ال كان إذا: األول القول

  .احلنفية قول وهو مريضا، األوىل عند أقام ما بقدر األخرى عند ذهب صح
 مـن  عند أقام مرضه ةلشد زوجاته على بنفسه الطواف الزوج يستطع مل إذا: الثاين القول

 صـح  إذا مث،  عندها اإلقامة فتمتنع إليها مليله ال،  متريضه يف به لرفقها أي،  عندها اإلقامة شاء
  .املالكية قول وهو القسم، ابتدأ

 ومريضا وجمبوبا عنينا ولو - مهلز غريها أو بقرعة نسوته بعض عند بات من: الثالث القول
                                                

 . خترجيه سبق   )١(



  ١٤٦

  : ذلك على األدلة ومن الشافعية، ولق وهو منهن، بقي من عند املبيت -
   ١( ساقط وشقه القيامة يوم جاء بينهما يعدل  فلم امرأتان الرجل عند كان إذا :( قوله عموم •
ـ  ببيت بتمريضه رضني حىت مرضه يف عليهن به ويطاف نسائه بني يقسم كان  أنه •  ةعائش

  .عنها اهللا رضي
  .القسم يسقط ال واملرض العذر أن •

،  إحـداهن  عند يكون أن أزواجه استأذن القسم املريض الزوج على شق إن: الرابع القول
 ذلك أحب إن مجيعا اعتزهلن أو القرعة تعينها من عند أقام إحداهن عند يقيم أن له يأذن مل فإن

  .بينهن تعديال
  : الترجيح

  :الترتيب على التالية باحللول األخذ إمكانية ملسألةا يف األرجح أن نرى
  .زوجاته إحدى ليلة كل عنده تبيت حبيث، أمكنه إن خاصا بيتا خيصص أن •
  .بيت إىل بيت من االنتقال وملشقة، لتمريضه إحداهن عند املقام يف زوجاته يستأذن أن •
 تسـتدعي  الصحية تهحال أن أو خاصة، رعاية إىل حيتاج مرضه وكان، ذلك يف له يأذن مل إن •

 ذلـك  بعد يقضي أن نرى وال الضرورة، هلذه عندها يقيم أن له فإن، بعينها امرأة مع وجوده
 بذهاب مرضته من تتضرر فلذلك الصحة، يف البيتوتة تشبه ال املرض حال البيتوتة ألن لنسائه،
  .القسمة من حقها
  :انون قسمة
 القسم لكن،  مكلف غري ألنه؛  عليه قسم ال جنونه أطبق الذي انون أن إىل الفقهاء ذهب
  : التايل التفصيل على،  وليه - اجلملة يف - به يطالب لزوجاته عليه املستحق

 عليـه  جيـب  كما،  زوجاته أو زوجتيه على إطافته انون ويل على جيب: األول القول
 منـه  تستوىف حىت التمكني أو له استيفاءها يتوىل اليت البدنية األمور من ألنه؛  وكسون نفقتهن

  .املالكية قول وهو ،الوضع خطاب باب من فهو،  كالقصاص
 إن إال،  ال أم الضـرر  منه أمن،  زوجاته على بانون الطواف الويل يلزم ال:  الثاين القول

 إذا وذلـك ،  الدين كقضاء حلقهن قضاء عليهن به الطواف فيلزمه منه وقع قسم بقضاء طولب
 ويلـزم ،  املؤانسة متلت إفاقته إىل التأخري هلن ألن؛  ذلك يلزمه فال يطالب مل فإن،  ضرره أمن

                                                
 . خترجيه سبق   )١(



  ١٤٧

 وجب اجلماع ضره فإن،  إليه مال أو،  اخلربة أهل بقول ينفعه اجلماع كان إن به الطواف الويل
 ويقسم فتطرح كالغيبة اجلنون فأيام،  ويوم كيوم وانضبط اجلنون تقطع فإن،  منه منعه وليه على
 قضى األخرى نوبة يف وأفاق حدةوا مع اجلنون يف الويل وأباته جنونه ينضبط مل وإن،  اقتهإف أيام
  .الشافعية قول هو لنقصه، اجلنون يف جرى ما

،  علـيهن  وجوبـا  وليه به يطوف فأكثر زوجتان له الذي املأمون انون:  الثالث القول
، هلن أنس منه حيصل ال ألنه عليه قسم فال مأمون  غري لكونه منه خيف فإن،  به األنس حلصول

 لظالمته استدراكا فاا ما للمظلومة قضى جنونه من الزوج أفاق مث لقسما يف الويل يعدل مل فإن
  .احلنابلة قول وهو، كاملال اإلفاقة حال إيفاؤه فلزمه ذمته يف ثبت حق ألنه، 

  : الترجيح
 اجلنون فمن انون، وحال اجلنون نوع باختالف خيتلف ذلك حكم أن هو األرجح أن نرى

 تكليفه ميكن ال ما ومنه عقله،، بقدر التكليف من حظ بذلك له فيكون العقل، إىل أقرب هو ما
  .عاما حكما املسائل هذه يف احلكم الصعوبة ومن بشيء،

 التعـدد  الرتبـاط  واحدة، بزوجة للمجنون يكتفى أن دائما اجلنون كان إن كذلك ونرى
  .املكلف غري يقيمه ال والعدل للتكليف، نونا وافتقار بالعدل،

  : قسمة املسافر
إذا أراد الزوج سفرا، فأحب محل نسائه معه كلهن، أو تركهن كلهن، صـح ذلـك دون   
قرعة، أما إن أراد تعيني واحدة منهن أو اثنتني، فقد اختلف الفقهاء يف  كيفية االختيـار علـى   

  : ١قولني
 ،٢للمالكيـة  ن من غري قرعة، وهو قول احلنفية، وقـول أن له االختيار بينه: القول األول

  :واستدلوا على ذلك مبا يلي
 منـهن،  واحدة يستصحب وال يسافر أن له ألن،  الزوج سفر عند القسم يف للمرأة حق ال أنه •

                                                
 الغـزو  عند الزوجات بني القرعة يف علماؤنا فواختل «:العريب ابن قال للغزو، اخلروج يف خالفهم هذاخلالف ومثل   )١(
 واحـدة  واختيـار ،  ميكن ال جبميعهن السفر ألن وذلك؛  األمصار فقهاء أكثر قال وبه،  االقتراع منهما الصحيح؛  قولني على
 . ٤/٣١: القرآن أحكام»القرعة إال يبق فلم،  إيثار منهن
 يف واحلـج  كالغزو القربة سفر يف الزوجات بني القرعة املالكية وأوجب ن،لقلو تطييبا القرعة استحبوا احلنفية أن إال   )٢(

 أربعـة  ـذا  فللمالكيـة  مطلقا، جتب القرعة أن املالكية عند آخر قول ويف. القربة سفر يف تعظم املشاحة ألن؛  عندهم املشهور
 ،٣/٥٤٤:اجلليـل  مـنح :انظر. فقط الغزو يف ةالقرع،  فقط والغزو احلج يف القرعة،  مطلقا القرعة،  مطلقا االختيار هي:أقوال

 . .٢/٥١١:الصاوي حاشية



  ١٤٨

  .السفر حالة يف بينهن التسوية عليه فليس
 أمجـع  :(الطحـاوي  قال سه،نف عن امليل لتهمة ونفيا لقلون تطبيبا ذلك يفعل كان إمنا  أنه •

 نسائه من أحد معه وليس،  ذلك سفره طال وإن،  أحب حيث إىل يسافر أن للرجل أن املسلمون
 بني   اهللا رسول قرعة كانت،  كذلك ذلك كان فلما، بسفره عنه يرتفع،  القسم حكم وأن، 

 مل أنه وليعلم،  هنمن ا خيرج ال من نفس لتطيب بإحداهن اخلروج إىل احتياجه وقت يف،  نسائه
 وخيلف خيرج أن له كان،  مجيعا  وخيلفهن خيرج أن له كان ملا ألنه،  عليهن ا خرج اليت حياب

 ميضـيه  أن لـه  وفيما،  تركها يسع فيما تستعمل إمنا القرعة أن ذكرنا مبا فثبت. منهن شاء من
 ١(بغريها

 السفر يف ا نفع ال لليت لقرعةا خرجت فلو غريها من السفر يف أنفع تكون قد النسوة بعض أن •
 وقـال  األخرى، من الرجل ببيت أقوم النساء بعض يكون قد بالعكس وكذا الرجل، حبال ألضر

 خترج لئال أحواهلن اتفقت إذا مبا وختتص النساء، أحوال باختالف ذلك خيتلف أن ينبغي:(القرطيب
  ٢(مرجح بغري ترجيحا فيكون معه واحدة

فإذا سافر بإحداهن بغري ، ٣له السفر ببعضهن إال بعد إجراء قرعة بينهنال جيوز : القول الثاين
  :قرعة أمث، وقضى لغريها بعد سفره، وهو قول مجهور العلماء، واستدلوا على ذلك مبا يلي

كان إذا أراد سفرا، أقرع بني نسائه، وأيتهن خرج   أن النيب   - رضي اهللا عنه  - عن عائشة  •
  .٤سهمها، خرج ا معه

يف املسافرة ببعضهن من غري قرعة تفضيال هلا، وميال إليها، فلم جيز بغري قرعة كالبداية ـا يف  أن  •
 . القسم

 فلو يستقبل، فيما بالقسم رجع إذا يبتدئ بل املقيمة، ا حياسب ال السفر مدة أن على اتفقوا أم •
 وقد حقها، ختلفت من يفيو أن رجع إذا منه للزم القسم يف بعضهن فقدم قرعة، بغري شاء مبن سافر

                                                
 . ٥/٢١٩:املبسوط وانظرك، ٤/٢٨٣:اآلثار معاين شرح   )١(
 . ٩/٣١١:الباري فتح: عن نقال   )٢(
ال يلزم الزوج إذا خرجت القرعة إلحداهن، على السفر ا، بل له تركها والسـفر وحـده، ألن    أنه على نصوا وقد   )٣(

قرعة غري ملزمة وإمنا تعني من تستحق التقدمي، فلذلك ال جيوز له السفر بغريها، ألا تعينت بالقرعة، فلم جيز العدول عنـها إىل  ال
  .غريها إال إذا وهبت حقها من ذلك لغريها، فإنه جيوز بشرط رضي الزوج

يستأنف القرعة بني الباقيـات، فـإن رضـي    فإذا امتنعت من السفر معه، فله إكراهها عليه، أما إن رضي فإنه يسقط حقها و
الزوجات كلهن بسفر واحدة معه من غري قرعة، جاز ذلك، ألن احلق هلن، إال إذا مل يرض الزوج، ويريد غري من اتفقن عليهـا،  

 . فيصار إىل القرعة
 . ٦/١٩٥: أمحد ،٥/٢٩٥: النسائي ،٢/٢٤٣: داود أبو ،٧/٢٩٦: البيهقي ،٢/٩٥٥: البخاري ،٤/٢١٣٠: مسلم   )٤(



  ١٤٩

 بعضـهن  يؤثر ال أن وهي، فائدة للقرعة أن فظهر جيب، ال ذلك أن على اإلمجاع املنذر ابن نقل
  .١بينهن العدل ترك من ذلك على يترتب ملا بالتشهي

أن   -رضي اهللا عنـه   -فإن أحب املسافرة بأكثر من واحدة، أقرع أيضا ملا روت عائشة 
ع بني نسائه، فصارت القرعة لعائشة وحفصة، وجيب عليه أن يسوي كان إذا خرج أقر  النيب 

  .بينهن كما يسوي بينهن يف احلضر
  : الترجيح

 ما حيصل وال الزوجني، مبصاحل ترتبطان جهتني من املسألة إىل النظر هو األرجح أن نرى
  :القولني حماسن بني اجلمع ما وميكن لكليهما، الضرر

 لغريها، حاجته من أكثر بيته يف لتواجدها أو سفره، يف حداهنإل حاجته كانت إذا ـ أوال
 ابن قال وقد ذلك، يف احملرم امليل تدخل عدم بشرط احلاجة هلذه األمر خضوع هو األوىل إنف

 خيـرج  وغريه الغزو سواء عندي كله فذلك رأيي أما :(املسألة يف مالك لرأي عرضه بعد القاسم
 ترى أال،  نسائه من معها من على هلا امليل وجه على حداهنبإ خروجه يكون أن إال شاء  بأيهن

 فـإن ،  ضيعته ومدبرة ماله صاحبة وهي الشرف وذات الولد ذات املرأة له تكون قد الرجل أن
 من معها ولعل،  ضرر ذلك يف عليه ودخل وولده ماله من ذلك ضاع السهم فأصاا ا خرج
 من له خيلفها فيما منفعتها ولقلة مؤنتها خلفة ا يسافر وإمنا الثقة، تلك وال القدر ذلك هلا ليس

 أرى فال ميل وال ضرر غري على ذلك من كان فما عليه قيامها ويف إليها وحاجته وأمره هضيعت
 املصـلحة  إىل النظر نوع حيث من ختتلف ولكنها معتربة، مقاصدية نظرة وهي ،( ٢بأسا بذلك

  .والعصور األحوال باختالف
 إىل االلتجـاء  هـو  األرجح فإن، إحداهن سفر تستدعي مصلحة أي توجد مل إن ـ ثانيا
 بني اجلمع ميكن وال األطراف، فيها تستوي اليت املشاكل من كثري حل يف أصال نراه بل القرعة،
 يف أو بذلك، له طاقة وال مجيعا، ن يسافر أن: أمور ثالثة بني املسافر الزوج ألن اجلميع، مصاحل
 يتـركهن  نأ أو احلرج، برفع جاء إمنا والشرع عليه، شديدة مشقة ـ الطاقة توفر حال ـ ذلك

 يسـافر  أن إال يبـق  فلـم  شديدا، ضررا بفراقهن يتضرر فقد، كثرية مفاسد ذلك ويف مجيعا،
 القرعة كانت وإال رضي إن ذلك هلن فإن، منهن بواحدة له اإلذن على اجتمعن فإن بإحداهن،

                                                
 . ٩/٣١٢:الباري فتح   )١(
 . ٢/١٨٩:املدونة   )٢(



  ١٥٠

 واالستئثار امليل من نوع رضاهن غري من ببعضهن سفره ألن لة،احلا هذه ملثل األوحد احلل هي
 األذى ألن، ـا  وترضـى ، هلا تسلم فإا، القرعة خبالف عليها، املؤثر نفس يف أثره يترك الذي
  .عليها غريها إيثار هو ما بقدر زوجها مع سفرها عدم ليس يصيبها الذي

 القرعـة  مواضـع  من الكرمي القرآن يف القرعة من تعاىل اهللا ذكر مما الشافعي استنبط وقد
 يف الكـرمي  القـرآن  يف القرعة تعاىل اهللا ذكر فقد احلالة، هذه عل وطبقه لذلك، اجلامع األصل

  :موضعني
 فَسـاهم )١٤٠(الْمشحون الْفُلْك إِلَى أَبق إِذْ)١٣٩(الْمرسلني لَمن يونس وإِنَّ﴿ : تعاىل اهللا قال •

 إمنا: فقالوا يونس، معهم ركب بالذين الفلك وقف فقد) ١٤١:الصافات(﴾الْمدحضني من فَكَانَ
 فالتقمـه  فألقي يونس، سهم فخرج ألقي سهمه خرج فأيكم فيقرع نعرفه ال فيه لراكب وقف

  .تعاىل بعفوه تداركه مث احلوت،
 إِذْ لَـديهِم  كُنـت  ومـا  مـريم  يكْفُلُ همأَي أَقْلَامهم يلْقُونَ إِذْ لَديهِم كُنت وما﴿ :تعاىل قوله •

 يف سـواء  يكونوا أن عليها يقترعون ألقالمهم امللقون يعدو فال، )٤٤:عمران آل(﴾يختصمونَ
 أن أمرها يف وأمجل ا أرفق كان إذا يعدون وال يقارع فيما حبق يديل من يقارع إمنا ألنه كفالتها،

  .مدة مدة كلهم ايتداوهل ال واحد عند تكون
 مثل يف فهن منهن، بواحدة خيرج أن بالنساء الرافق لنساء املعروف كان فلما :(الشافعي قال

 معىن يف هذا وكان دون، هلا السفر كان واحدة سهم خرج فإذا كلهن، احلق ذوات املعىن هذا
   ١(عاجلمي دون واحدة لتنفرد أقرع احلقوق، استوت حني يونس وقرعة مرمي يف القرعة

 منـها  مواطن، ثالثة يف الشرع يف القرعة وردت فقد، ومثله هذا يف أصال القرعة اعتبار أما
 ـا  خرج سهمها خرج فأيتهن،  نسائه بني أقرع سفرا أراد إذا   النيب كان فقد املوطن هذا
،  غريهـم  له مال ال أعبد ستة موته مرض يف أعتق رجال أن إليه رفع   النيب أن والثاين معه،

،  درسـت  مواريث يف إليه اختصما رجلني أن والثالث أربعة، وأرق اثنني فأعتق،  بينهم فأقرع
  .صاحبه منكما واحد كل وليحلل،  واستهما احلق وتوخيا اذهبا: فقال

 السفر ألن، التشهي داء وحسم اإلشكال لرفع فيها القرعة جرت الثالث املواطن هذه ففي
  ثلث، منهم اثنني كل فإن الستة األعبد وكذلك، إيثار منهن دةواح واختيار،  ميكن ال جبميعهن

 يبق فلم،  شرعا جيوز ال بالتشهي وتعيينهما،  املوت مرض يف العتق فيه له جيوز الذي القدر وهو
                                                

 . ٥/١١٩:األم   )١(



  ١٥١

 أصال فصارت،  القرعة إال احلق مييز مل املواريث أعيان يف وقع إذا التشاجر ومثلهما، القرعة إال
 فـذلك ،  مشكل كل يف جتري أن عندي واحلق :(العريب ابن قال. أشكل ذاإ املستحق تعيني يف

  ١( عنها اإلشكال لرفع وأجلى،  فيها احلكم لفصل وأقوى،  هلا أبني
 احلل فإن النساء، من صاحبته تعني ومل، بالنسوة خاص شيء له أهدي لو ما الباب هذا ومن

 من غريها دون إحداهن إيثار يف ملا ية،اهلد تلك هلا تسلم من على قرعة إجراء هو لذلك الوحيد
  .املفاسد

  :السفر من الرجوع بعد القضاء حكم
  :بالقضاء للحاضرات بعد قدومه على قولني زوجاته ببعض سافر من إلزام يف الفقهاء اختلف

  :، واستدلوا على ذلك مبا يلي٢ال يلزمه القضاء  هلن، وهو قول مجهور العلماء: القول األول
  .مل تذكر القضاء يف حديثها، وهو يدل على عدم وجوبه - ضي اهللا عنه ر - أن عائشة  •
أن املسافر ا يلحقها من مشقة السفر بقدر ما هلا من السكن، فلذلك ال حيصل هلا من السكن مثل  •

  .ما حيصل يف احلضر، فلو قضي للحاضرات، لكان قد مال على املسافرة كل امليل
حاضرات من النساء، وهـو قـول داود الظـاهري،    وجوب القضاء عليه لل: القول الثاين

  )١٢٩:النساء(﴾كَالْمعلَّقَة فَتذَروها الْميلِ كُلَّ تميلُوا فَلَا ﴿:  واستدل على ذلك بقول اهللا 
  : الترجيح

 نـوع  بـاختالف  خيتلف للقضاء احلاضرات استحقاق هو أن املسألة يف األرجح أن نرى
 زوجتـه  مـع  الزوج تواجد ألن القضاء، هو الواجب فإن مثال، سياحيا السفر كان فإن السفر،

إن السفر يف  مث بيتها، يف تواجدها من احلالة هذه يف وأسكن أهنأ وهي األوقات، مجيع مستغرق
عصرنا خيتلف عن السفر يف ما مضى، فقد أصبح من وسائل املتعة، وليس فيه من املشقة ما كان 

 يف القسـمة  من حقهن غريها استحق فلذلك ودا وعدما،فيما مضى، واحلكم يدور مع علته وج
   .استحقاقها مثل بيون

 القضاء، عليه جيب ال فإنه أهله، عن الزوج فيه انشغل حبيث عمل، سفر السفر كان لو أما
 يصـح  فـال  الثـاين،  النوع من كانت كلها أسفاره ألن  اهللا رسول سنة كانت هذا وعلى

  .األول النوع على ا االستدالل
                                                

 . ٤/٣١:العريب البن القرآن أحكام   )١(
وقد اختلفوا يف هذا بني السفر الطويل والقصري، فقيل بعدم التفريق بينهما لعموم اخلرب واملعىن، وهو قـول اجلمهـور،      )٢(

 . السفر القصري، ألنه يف حكم اإلقامة، وهو وجه ألصحاب الشافعي وقيل بوجوب القضاء للبواقي يف



  ١٥٢

 يف القضاء ترك يف اإلطالق حمل أن خيفى وال :(قوله يف حجر ابن التفريق هذا إىل أشار وقد
 فعليه راجعا، سافر مث طويال، زمانا ا فأقام بلدة إىل سافر فلو موجودا، السفر اسم دام ما السفر
 الـيت  أن القضـاء  سقوط يف واملعىن الشافعية، عند خالف الرجوع مدة ويف اإلقامة، مدة قضاء

 يف عكسـها  واملقيمـة  ذلك يقابل ما ومشقته السفر تعب من حلقها بالصحبة وفازت سافرت
   ١( معا األمرين

                                                
 . ٩/٣١٢:الباري فتح   )١(



  ١٥٣

  وضوابطها بني الزوجات القسمة العادلةـ  ٥
 بكيفية املتعلقة التفاصيل من كثريا احملرم، امليل يف الوقوع من االحتياط على بناء الفقهاء ذكر
 حمددة القسمة أن يف املسائل تلك جمامع من الكثري خلصنا وقد فيها، يراعى وما العادلة، القسمة

  : يلي ما يف أحكامهما وتفاصيل القيدين، ذين مرتبط القسمة حال يف فالزوج ومكانا، زمانا
  القسمة زمان ـ أوال

  :التالية املسائل العادلة القسمة قيود من القيد ذا يتعلق
  :القسمة مدة
 التبعيض يف ملا ببعضها جيوز فال،  ليلة ارا عمله ملن القسمة مدة لأق أن على الفقهاء نص

 أي،  القسم مدة أكثر يف واختلفوا بذلك، الزوجات ترضى أن إال،  وتنغيصه العيش تشويش من
  :التالية األقوال على القسم من الواحدة للنوبة زمنية مدة أطول

د إحداهن، بشرط أن ال تزيد على أربعة للرجل أن يقدر املدة اليت يقيمها عن: القول األول
ء، واألفضل أن يقسم الزوج بينهن مبا يزيل الوحشة حبيث ال يتركها مدة تتأمل أشهر، وهي مدة اإليال

  : ،واستدلوا على ذلك مبا يلي الشافعية عند شاذ وجه فيها، وهو قول احلنفية، وهو
 منه إن مل يطأها، فلو مل تكن هذه املدة أنه حلف أن ال يقرب امرأته ينتظر هذه املدة وعندها تبني •

  .هي اليت تتضرر املرأة عند جماوزا ملا حكم الشارع بإبانتها عندها
أربعة أشهر، فـأمر  : ما روي عن عمر أنه سأل ابنته حفصة، كم تصرب املرأة عن الرجل؟ فقالت •

  .١القواد أن يصرفوا من كان له أربعة أشهر
لزيادة ة بني الزوجات أن يقسم بينهن ليلة ليلة، وال جيوز له ااألصل يف القسم: القول الثاين

 ميكنـه  ما حسب على الشهر أو اجلمعة فيقسم متباعدة بالد يف يكن على ذلك إال برضاهن، أو
 وجيوز:(الشافعية قال، عندهم املعتمد يف واحلنابلة املالكية قول وهو املدة، لقلة ضرر يناله ال حبيث

 الثالثـة  على الزياة جيوز الو ليلة، من أقل جيوز وال ثالثا، وثالثا ليلتني يلتنيول ليلة ليلة يقسم أن
ومن األدلـة علـى    ،٢ضعيفة أوجه وفيه مذهبنا يف الصحيح هو هذا:النووي ،قال(برضاهن اال

  :٣ذلك
                                                

 . ٧/١٥٢:الرزاق عبد مصنف   )١(
 . ١٠/٤٦:مسلم على النووي شرح   )٢(
 . ١٤/٢١٧:القرطيب: انظر   )٣(



  ١٥٤

 إذا فكـان  نسوة، تسع   للنيب كان: قال أنس عن احلديث ففي قسم ليلة وليلة،  أن النيب  •
  ١(يأتيها اليت بيت يف ليلة كل جيتمعن فكن تسع، يف إال األوىل املرأة إىل ينتهي ال بينهن قسم

أن التسوية واجبة، وإمنا جوز بالبداية بواحدة، لتعذر اجلمع، فإذا بات عند واحدة ليلة، تعينت الليلة  •
  .الثانية حقا لألخرى، فلم جيز جعلها لألوىل بغري رضاها

  .ز بغري رضاهن، كالزيادة على الثالثأنه تأخري حلقوق بعضهن، فلم جي •
أنه إذا كان له أربع نسوة، فجعل لكل واحدة ثالثا، حصل تأخري األخرية يف تسع ليال، وهـو   •

  .كثري، فلم جيز
  .أن للتأخري آفات، فال جيوز مع إمكان التعجيل بغري رضى املستحق، كتأخري الدين احلال •

 سبع إىل زاد فما ت أن يقسم بينهن ليلة وليلة،األصل يف القسمة بني الزوجا:: الثالث القول
  : ذلك على األدلة ومن حزم، ابن قول وهو، سبع على يزيد أن له جيوز وال، واحدة لكل

 للزوج أن فصح( لنسائي سبعت لك سبعت إن :(عنها اهللا رضي سلمة ألم   اهللا رسول قول •
 ما األثر هذا ولوال :(حزم ابن قال ع،السب بعض ألنه،  السبع جبواز جائز السبع دون وما يسبع، أن

  اهللا رسـول  قسم من الثابتة اآلثار جاءت كذلك ألنه،  إلينا أحب وليلة، ليلة من أكثر أجزنا
 ٢(عنهن اهللا رضي املؤمنني ألمهات

 سأقسم: ويقول -  أعواما ولو -  شاء ما الواحدة عند يبيت أن له لكان سبع من أكثر جاز لو أنه •
 .وظلم باطل وهذا -  ذلك مثل لألخرى
  :الترجيح

 لعدم زوجاته، أو الزوج سواء اجلميع لرضى خيضع ذلك أن هو املسألة يف األرجح أن نرى
 عدد باختالف خيتلف أيضا ذلك وأن الزوجات، من واحدة لكل القسمة مدة حيدد دليل ورود

 بني الفاصلة ةاملد طالت النسوة كثرت كلما ألنه أربع، له كمن ليس زوجتان له فمن الزوجات،
 بينهن يقسم بأن  اهللا رسول فعل يف ورد ما هو األفضل كان فلذلك الضرر، وحصل النوبتني

  .ليلة ليلة
  : وقت القسمة

  : ذلك على األدلة ومن الليل، العادية احلالة يف القسم يف األصل أن اتفق الفقهاء على

                                                
 . ٣/١٣٤:عوانة أيب مسند ،٢/١٠٨٤:مسلم   )١(
 . ٩/٢١٨:احمللى   )٢(



  ١٥٥

  .البيتوتة يف تكون القسم يف الواجبة التسوية أن •
 مـع  فراشه يف وينام،  أهله إىل ويسكن،  مرتله إىل الرجل فيه يأوي،  واإليواء للسكن الليل أن •

 قال كما،  للمعاش طلبا األرض يف واالنتشار الرزق لكسب العمل وقت والنهار،  عادة زوجته
 هو﴿ : تعاىل وقال ،)١١ـ١٠:النبأ(﴾معاشا النهار وجعلْنا)١٠(لباسا اللَّيلَ وجعلْنا﴿ : تعاىل اهللا

  )٦٧:يونس(َ﴾يسمعون لقَومٍ لَآيات ذَلك في إِنَّ مبصرا والنهار فيه لتسكُنوا اللَّيلَ لَكُم جعلَ الَّذي
 يف النـهار  جيعـل  أن الزوج أحب أنه يدخل يف القسمة النهار تبعا لليل، وإن على واتفقوا

 بني العدل والغرض،  يتفاوت ال ألنه؛  ذلك له جاز بعده الذي الليل إىل مضافا لزوجاته القسم
  : واستدلوا على ذلك مبا يلي، بذلك حاصل وهو الزوجات

  . ما روي أن سودة وهبت يومها لعائشة •
، وإمنا قبض ١ )يف بييت، ويف يومي  قبض رسول اهللا : (قالت، - رضي اهللا عنه  - عن عائشة  •

 .ارا  النيب 
 فهو العادية، غري احلالة يف أما العادية، احلالة على جار التقسيم هذا أن على فقهاءال نص وقد

 وكـان  الليل، عمله فمن، وهلذا ،( املبيت كان كيف املبيت على القسم إمنا:(الشافعي قال كما
 عملـه،  وقت فإنه الليل وأما،  سكونه وقت ألنه؛  النهار يكون وحنوه كاحلارس سكنه النهار
 وإن، كثر أو قل،  ارا أو كان ليال خلوته وقت ألنه؛  نزوله وقت فإنه للمسافر، قسمال ومثله

 وقـت  دون السري وقت خلوته كانت فلو،  يوم ربع وألخرى يوم نصف لواحدة حصل تفاوت
 وقـت  هـو  كان - خيمة حنو يف اجلماعة مع يكون الرتول وحالة مبحفة كان كأن - الرتول
  .القسم

  :القسمة بدء وقت
 االبتداء به يكون وفيما،  زوجاته بني القسم الزوج فيه يبدأ الذي الوقت يف الفقهاء ختلفا
  :قولني على

 مقابـل  ،وهـو  واملالكية احلنفية قول وهو الزوج، ملك القسم يف البدء أن: األول القول
 اإليواء وقت ألنه؛  بالليل القسم يف االبتداء يندب أنه على املالكية ونص، الشافعية عند الصحيح
 بالليل القسم ويستأنف،  حيسب وال أحب أيتهن عند هاران سفر من القادم ويقيم،  للزوجات

  .يومها هلا ليكمل عندها من خرج اليت عند يرتل أن ويستحب،  املقصود ألنه
                                                

 . ٣/٩٨٩:راهويه بن إسحق مسند ،٤/١٦١٦:البخاري   )١(



  ١٥٦

 له وليس،  فيه تنازعن إن لالبتداء الزوجات بني الزوج على القرعة وجوب:  الثاين القول
 يف - الشـافعية  قول وهو رضاهن،ب أو ١بقرعة إال بإحداهن البدء القسم يف عالشرو أراد إذا

  : ذلك على األدلة ومن واحلنابلة، - عندهم الصحيح
  .واجبة بينهن والتسوية،  غريها على هلا تفضيل بإحداهن البدء أن •
  .يرضني مل إن القرعة إىل املصري فوجب بينهن، اجلمع ميكن وال احلق، يف متساويات أن •

 بكـل  حاصل املقصود ألن؛  بعدها أو قبلها ويوم ليلة على القسم يرتب أن للزوج: وقالوا
  .عينه من خالف من وللخروج لليل تابع النهار ألن؛  أوىل الليل تقدمي لكن،  يتفاوت وال

  :اخلروج من البيت حال القسمة  حكم
اخلروج ومدته خيتلف حكم خروج الزوج من بيت إحدى زوجاته يف قسمتها حبسب وقت 

  :وأحكامها اخلروج هذا صور لبعض تفصيل يلي والغاية منه، وفيما
  :للحاجة اخلروج

يف وقت جرت العادة باالنتشار فيـه،   أو للحاجة الرجل خروج جيوز أنه على الفقهاء اتفق
كاخلروج إىل الصالة العشاء مثال، أو صالة الفجر قبل طلوعه، أو خرج يف النـهار للمعـاش   

ر، أو خرج يف غري ذلك، ومل يلبث أن عاد، فإن ذلك كله ال يؤثر يف حق الزوجـة يف  واالنتشا
  .القسمة
الدخول يف النهار إىل املرأة يف يوم غريها، لدفع نفقة، أو عيادة، أو سؤال عـن   جيوز إنه بل

 -رضـي اهللا عنـه    -أمر حيتاج إىل معرفته، أو زيارا لبعد عهده ا، وحنو ذلك لقول عائشة 
  ٢(اجلماع  يدخل علي يف يوم غريي، فينال مين كل شيء إال  ان رسول اهللا ك)

 عـن  احلديث يف ورد كما، إحداهن نوبة يف نسائه سائر عن يغفل ال أن هذا يف السنة ومن
 امرأة مجيعا علينا يطوف وهو إال يوم من ما  اهللا رسول كان: قالت عنها، اهللا رضي، عائشة
  .عندها فيبيت يومها هو اليت إىل فضيي حىت ويلمس فيدنو امرأة

 واحدة لكل يفترض أن الزوجات بني العدل يف يشترط ال أنه على دليل فيه :(الشوكاين قال
 ليلة كل جيتمعن كن وحمادثتها،وهلذا النوبة صاحبة جيوز بل غريها مع فيها جيتمع ال حبيث ليلة،

                                                
 فـإذا ،  األخريني بني مث،  الباقيات بني أقرع نوبتها مضت فإذا،  قرعتها خرجت مبن يبدأ أن هو عندهم القرعة طريقة   )١(
 أقرع النوبة متت افإذ،  الباقيات بني يقرع فإنه قرعة بال  بدأ إذا ما خبالف،  القرعة إعادة إىل حاجة وال الترتيب راعى النوبة متت

 . لالبتداء
 . ٧/٢٣٤:املغين يف ذكره   )٢(



  ١٥٧

 إال واللمـس  منـها  والـدنو  نوبةال صاحبة دخول للزوج جيوز وكذلك النوبة، صاحبة بيت يف
   ١(املذكور عائشة حديث يف كما اجلماع

  .أما إن أطال املقام عندها، فيجب عليه القضاء
  :ضرا نوبة يف جنسيا الزوجة معاشرة حكم
 ذلك، يف له تأذن أن إال األخرى يوم يف املرأة الرجل يصيب أن يكره أنه على الفقهاء نص

 ،٢واحـد  بغسل نسائه على يطوف كان   النيب أن  - عنه رضي اهللا - أنس عن روي ما أما
  : أمرين أحد حيتمل بأنه وجه فقد

    بالنيب ذلك اختصاص •
  .به ورضاهن له إباحتهن •

 وحيق، مجيعا زوجاته ألن ، بالنيب اختصاصه عل دليل وال ذلك، يف كراهة ال أنه ونرى
 حلساب إحداهن حق يضيع ال أن شرطب، ذلك يف حق كذلك عليه وهلن شاء، مىت يأتيهن أن له

 كـان  الواحـدة  الليلة يف عليهن طوافه يف احلكمة أن من الشفا يف عياض ذكره وما األخرى،
 تليق ال العلة هذه مثل إن بل، امرأة كل يعم ،٣لألزواج تشوقهن عدم به أراد وكأنه لتحصينهن،

  .بالتخصيص يقال فكيف أليق، غريهن يف فهي ، النيب بأزواج
 علـى  زوجته نوبة يف دخل لو فيما  بالنيب ذلك باختصاص القائلون الفقهاء اختلف دوق
  :٤للشافعية وقوالن للحنابلة وجهان كالمها قولني على يسري زمن يف فجامعها،  ضرا

  .يقضى ال اليسري والزمن،  القسم يف يستحق ال الوطء ألن؛  قضاؤه يلزمه ال: األول القول
،  فيجامعها، جمامعةال ليلة يف املظلومة على يدخل أن وهو،  يقضيه أن هيلزم:  الثاين القول

  .الكثري فأشبه،  السكن به حيصل اجلماع مع اليسري وألن،  بينهما ليعدل
  : الترجيح

                                                
 . ٦/٣٧١:األوطار نيل   )١(
: الترمـذي  ،١/٢٣٦: عوانـة  أيب مسند ،١/١١٥: خزمية ابن ،٤/٨ حبان ابن ،١/١٠٩: البخاري ،١/٢٤٩: مسلم   )٢(

١/٢٥٩ . 
 وعـاش  بعـده  التزويج عليهن حرم الن نظر رهذك الذي التعليل ويف «:بقوله التعليل هذا على حجر ابن عقب وقد   )٣(

 . ٩/٣١٦:الباري فتح »ذلك على موتا آخرهن وزادت دوا فما سنة مخسني بعده بعضهن
 إذا فيقضيه،  املقام طال إذا يقضيه زمن ألنه احلنابلة، خبالف النهار يف جامع إذا يقضي ال أنه على نصوا الشافعية أن إال   )٤(
  .كالليل،  فيه جامع



  ١٥٨

 وجـوب  مـن  ذكرنـا  ما مع خاصة الثاين القول هو واألورع املسألة يف األرجح أن نرى
 عذر بإحداهن قام إذا أما بينهن، العدل شروط من ذلك واعتبار مجيعا للزوجات اجلنسية املعاشرة

 الشـرعية  مصلحته ولتعلق تضررها، لعدم ذلك يف عليه حرج فال معاشرا، من مينعه نوبتها يف
  .بذلك

  :الزوجة حق من فات ما قضاء حكم
 مـا  قضاء عليه جيب هل ،١قسمها إحداهن على وفوت الزوج جار لو فيما الفقهاء اختلف

  :قولني على ال أم سمالق من فات
 هلـا،  يوفه ومل زوجاته إلحدى مستحقا كان الذي املبيت الزوج يقضي ال: األول القول

  : ذلك على األدلة ومن واملالكية، احلنفية قول وهو
  .زمنه بفوات يفوت وهو،  الوحشة وإذهاب املرأة وحتصني الضرر دفع املبيت من القصد أن •
  .عوضا جعلها اليت الليلة تلك صاحبة حينئذ يظلم، عنها عوضا ليلة ليلتها فاتت ملن جعل لو أنه •
  .احلنفية اختاره كما املدة مبضي تسقط وهي النفقة على يزيد ال املبيت أن •

 من بسبب ذلك يكن مل إذا للزوجة القسم من فات ما يقضي أن الزوج على: الثاين القول
 قـول  وهـو  نوبتها، يف عليها الدخول من إياه ومنعها دونه باا  إغالقها أو كنشوزها جانبها

  .نابلةواحل الشافعية
  : الترجيح

، املسائل هذه مثل يف باألحوط األخذ على بناء الثاين القول هو املسألة يف األرجح أن نرى
  .زمانه مبضي يسقط ال الشريعة يف واحلق

  :كيفية قضاء ما فات من حق الزوجة 
للقضاء طرقا خمتلفة خيري الـزوج يف اختيـار    على أن القضاء بوجوب نص الفقهاء القائلون

  :طريقة منها للتعويض عن قسمتها، وهذه الطرق هي
أن جيعل قضاءه لذلك غيبته عن األخرى، مثل ما غاب عن هذه، ألن التسوية حتصل بذلك، وألنه  •

  .إذا جاز له ترك الليلة بكماهلا يف حق كل واحدة منهما، فبعضها أوىل
ي غاب عنها فيه ويستحب أن يقضي هلا يف مثل ذلك الوقت، ألنه أبلغ يف أن يقضي هلا الوقت الذ •

                                                
 وقـد ، لسائرهن القسم فيفوت الزوجات بإحدى الزوج سافر أن منها بعضها ذكر سبق متعددة القسم فوات أسباب   )١(

 بقسم اجلديدة الزوجة ليختص الدورة فيقطع،  هلن املستحقة القسم نوبات يويف أن وقبل لزوجاته القسم دورة أثناء الرجل يتزوج
 . هلا القضاء فيجب دورها يأت مل من نوبة فوات عليه يترتب مما،  النكاح



  ١٥٩

وقد اختلف فيما لو فاا أول الليل،  املماثلة، والقضاء تعترب املماثلة فيه، كقضاء العبادات واحلقوق،
فقيل باجلواز، ألنه قد قضى قدر ما فاته من الليل،  فقضاه يف آخره، أو من آخره، فقضاه يف أوله،

  . بعدم اجلواز لعدم املماثلة وقيل
ال يصح قضاؤه ليلة األخرى، لئال يفوت حق األخرى، فتحتاج إىل قضاء، فلذلك له أن ينفـرد   •

بنفسه يف ليلة، فيقضي منها، وإما أن يقسم ليلة بينهن حبسب ما فاا مثل أن يترك من ليلة إحدامها 
  .لفائت على كل واحدة منهما ساعةساعتني، فيقضي هلا من ليلة األخرى ساعة واحدة، فيصري ا

  القسمة حمل ـ ثانيا
  :أحوال ثالثة من الزوجات أن بني القسمة حمل خيلو ال

  .األحوال أفضل نوبتها،وهو وقت يف إليه الزوج يأتيها اخلاص، مسكنها زوجة لكل يكون أن •
  .الزوج فيه معهن يسكن واحد، مسكن هلن يكون أن •
  .للزوج يأتني الذي هن النسوة فيكون نوبتها، كونت من إليه ليلة كل الزوج يدعو أن •

  :التالية املسائل يف الثالثة احلاالت هذه وتفصيل
  :خاص بسكن الزوجة اختصاص حكم
 مـن  لـيس  ذلك ألن؛  واحد مسكن يف امرأتني  بني اجلمع جيوز ال أنه على الفقهاء اتفق
 أراد لـو (: الكاساين قال عنها، عالشار ى اليت اخلصومة إىل يؤدي وألنه،  باملعروف املعاشرة
 فأبـت  وأقاربـه  غريها من وبنته وأخته الزوج كأم أمحائها، مع أو ضرا مع يسكنها أن الزوج
 دليل وإباؤها املساكنة يف ا ويضررن يؤذينها رمبا ألن؛  مفرد مرتل يف يسكنها أن عليه؛  ذلك
 كان إذا ذلك ميكنه وال يتفق وقت أي يف ويعاشرها جيامعها أن إىل حيتاج وألنه والضرر، األذى
   ١ )ثالث معهما

 مجهور ذلك جواز إىل فذهب فيها بيت الزوجتني من واحدة لكل دار يف بينهما اجلمع وأما
 يف رضامها يشترط وال،  به يغلق وغلق،  به اخلاصة مرافقه بيت لكل يكون أن بشرط، الفقهاء
  . ٢بينهما اجلمع

  : بشرطني واحدة دار يف املرأتني بني الرجل مجع جوز على املالكية نص فقد

                                                
 . ٤/٢٣:الصنائع بدائع   )١(
 يصح فال إحدامها كرهته أو منه أبني فإن برضامها، إال الدار هذه يف بينهما اجلمع جيوز ال أنه إىل املالكية، بعض وذهب   )٢(
 . بينهما اجلمع



  ١٦٠

 حيتاج مما ذلك وحنو ومطبخ كنيف من ومنافعه مبرافقه مستقل مرتل منهما واحدة لكل يكون أن •
  .إليه

 أن له جيوز ال فإنه بذلك يرضيا مل فإن فأكثر، والثالثة الزوجتني بني فرق وال بذلك، يرضيا أن •
 ما يبعد أن يلزمه وال بدار واحدة كل يفرد أن يلزمه بل دة،واح دار من مرتلني يف بينهما جيمع
  .١بينهما

 واجب أنه أم برضاها، يسقط للمرأة خالص حق هو هل احلكم هذا يف الفقهاء اختلف وقد
  :قولني على شرعي

 برضامها، فيسقط هلما خالص حق واحد مسكن يف امرأتني بني اجلمع منع إن: األول القول
  .اجلمهور قول وهو

 من السالم عبد ابن قول وهو به، الزوجة رضيت ولو يسقط ال حلقا هذا أن: الثاين قولال
  .املالكية

  : الترجيح
 ففـي  خاصة، حلالة قول كل وضع مع القولني، بني اجلمع هو املسألة يف األرجح أن نرى

 أما دا،واح مسكنا ضراا مع فتسكن عنه، تتنازل أن جيوز للمرأة حقا هذا يكون العادية، احلالة
 لعـدم  واجبا يصبح بل، عنه يتنازلن قد حقا يصري ال هذا فإن ضراته بني الفتنة الزوج خشي إذا

  .بدونه الزوجية احلياة استقامة
  :واحد مسكن يف للزوجتني اجلنسية املعاشرة حكم
 ذلـك،  األخرى ترى حبيث جنسيا زوجتيه إلحدى الرجل معاشرة حرمة على الفقهاء اتفق

 حبضـرة  إحـدامها  يطأ أن يكره بالرضا واحد مسكن يف الضرائر اجتمعت لو)  :جنيم ابن قال
 خالف وال:(قال مث( ناشزة باالمتناع تصري وال اإلجابة، تلزمها مل وطأها طلب لو حىت األخرى،

  ٢(املسائل هذه يف
 ابـن  قال التحرمي، صيغ من صيغة هي وإمنا، املعروفة الكراهة يعين ال هنا بالكراهة والتعبري

 وسقوط وسخفا دناءة فيه ألن؛ جيز مل،  األخرى تراه حبيث واحدة جيامع بأن رضيتا إن) قدامة
  ٣(برضامها يبح فلم،  مروءة

                                                
 . ٤/٥: اخلرشي   )١(
 . ٣/٢٣٧:الرائق البحر   )٢(
 . ٧/٢٢٩:املغين   )٣(



  ١٦١

 لو ما جواز على املغين يف نص وقد للضرورة، فيه حرج فال، معاشرة دون من معا النوم أما
 بـال  امرأته مع الرجل ومن جيوز أنه على الفقهاء نص بل ،١واحد حلاف يف بينهما بنومه رضيتا
 ملا عباس وابن الوسادة، طول يف وميمونة  النيب نوم ذلك على ،والدليل ٢هلا حمرم حبضرة مجاع
 بنت ميمونة خاليت بيت يف بت: قال  -رضي اهللا عنه  - عباس ابن فعن، عرضها يف عنده بات

 إىل جـاء  مث العشـاء،   النيب فصلى ليلتها، يف عندها  النيب وكان،  النيب زوج احلارث
 عـن  فقمت قام مث تشبهها، كلمة أو الغليم نام: قال مث قام مث نام مث ركعات أربع فصلى مرتله،

 أو غطيطـه  مسعـت  حىت نام مث ركعتني صلى مث ركعات مخس فصلى ميينه عن فجعلين يساره،
  .٣الصالة إىل خرج مث خطيطه،

  : إليه دعون أو زوجاته إىل الزوج ذهاب
 لكل يكون أن الزوجات تعدد حالة يف األوىل أن على  ـ بيانه سبق كما ـ فقهاءال اتفق

 وألنـه ؛  بيون يف لنسائه يقسم كان حيث  النيب بفعل اقتداء فيه الزوج يأتيها مسكن منهن
 إليه يدعو أن - مبسكن انفرد إن - للزوج وجيوز،  بيون من النساء خترج ال حىت وأستر أصون
 تفاصيل بعض يف الفقهاء اختلف وقد القسم، من حقها ليوفيها ليلتها يف وجاتهز من واحدة كل
  :الفقهية املذاهب حسب على يلي ما يف نورده هذا

؛  نوبتـها  يف واحدة كل دعا بيته يف الزوج مرض لو أنه على احلنفية نص: احلنفية مذهب
  .منه يقبل أن ينبغي ذلك وأراد صحيحا كان لو ألنه

 للبيات اإلتيان منهن طلبه  زوجاته برضاء للزوج جيوز أنه على املالكية نص :املالكية مذهب
 فـإن ،   لفعله بيون يف عليهن هو دورانه السنة إذ هذا له ينبغي وال، به املختص مبحله معه

 عليهن يدور أن الزوج على يقضى أنه على املالكية بعض نص بل،  باقيهن يلزم مل بعضهن رضي
  .يرضني أن إال أتينهي وال بيون يف

 حلقهن توفية بيون يف عليهن دار القسم وأراد مبسكن الزوج ينفرد مل إن: الشافعية مذهب
؛  اإلجابة وعليهن،  مبسكنه دعاؤهن وله،  هلن صونا إليهن املضي فاألفضل مبسكن انفرد وإن، 

 تعتد مل شرف ذات إال ناشزة فهي يظهر فيما ا مسكنه الق وقد امتنعت فمن،  حقه ذلك ألن
 يقيهـا  ما مع أطاقت إن مركبا هلا يرسل أو فيذهب مبرض معذورة حنو وإال هلا، فيذهب الربوز،

                                                
 . ٧/٢٢٩:املغين   )١(
 . ٥/١٩٧:القناع كشاف   )٢(
 . ١/٢٨٤: أمحد ،٢/٤٥: داود أبو ،٢/٤٧٧:البيهقي ،١/٦٦:خزمية ابن ،١/٥٥: البخاري ،١/٥٢٨: مسلم   )٣(



  ١٦٢

  .مطر حنو من
 دعا لو لكن بيته اىل يدعوهن وال بيتها يف امرأة كل يأتى أن للزوج يستحب :(النووي قال

 مل ضرائرها بيت اىل اهادع ولو األفضل خالف وهو ذلك له كان بيته اىل نوبتها يف واحدة كل
 عليهـا  ألن بيته اىل االتيان من امتنعت اذا ما خبالف ناشزة باالمتناع تكون وال االجابة تلزمها
  ١(برضاهن كان االجتماع وهذا ضرا اىل االتيان يف ضررا

 وملـا ، اإلحياش من فيه ملا مسكنه إىل غريهن ودعاء بعضهن إىل ذهابه حترمي عندهم واألصح
 أو،  إليها مضى من مسكن كقرب لغرض إال،  العدل ترك من،  بعض على بعضهن تفضيل يف

  .والتخصيص التفضيل منه يظهر ال أن والضابط حيرم، فال غريها دون شباب لنحو عليها خوف
 حال فيه هي تكن مل ولو،  رضاهن بغري إليه الباقيات ويدعو واحدة مبسكن يقيم أن وحيرم

  .هلا فيه السكىن حق ألن الزوج ملك البيت كان وإن،  نعامل فلها أجنب فإن،  دعائهن
 يف واحدة كل إليه يدعو زوجاته مساكن غري مسكنا لنفسه الزوج اختذ إن: احلنابلة مذهب

 وله، ا يليق مبسكن شاء حيث زوجته نقل له ألن،  ذلك له جاز ضرا من وخيليه ويومها ليلتها
 يسكن أن له ألن؛  تالزوجا من غريهن مسكن إىل والذهاب مسكنه إىل الزوجات بعض دعاء
 مسـكن  إليه دعاها ما وكان إجابته عن دعاها من امتنعت وإن،  شاء حيث منهن واحدة كل

 جيـب  مل بيتها إىل الباقيات ودعا واحدة عند أقام وإن،  لنشوزها القسم من حقها سقط مثلها
  .يزيدها واالجتماع غرية من بينهن ملا اإلجابة عليهن

                                                
 . ١٠/٤٧:مسلم على النووي شرح   )١(



  ١٦٣

  لفهرسا
  

  ٤  املقدمة

  ٥  أوال ـ احلقوق الدينية للزوجة

  ٦  ـ احلقوق الدينية للزوجة غري املسلمة ١
  ٦  :ـ حكم إلزامها أحكام اإلسالم ١
  ٧  :ـ حكم التدخل يف حرية الزوجة الدينية ٢

  ٧  :التصرفات الدينية احملضة
  ٩  :التصرفات املشتبه فيها

  ١٠  :التصرفات العادية احملضة

  ١٢  وق الدينية للزوجة املسلمةـ احلق ٢
  ١٢  :ـ األحكام الواجبة ١
  ١٧  :ـ األحكام املستحبة ٢

  ١٧  :خروج املسلمة للمسجد 
  ٢٣  :ضوابط خروج املرأة للمسجد

  ٢٤  :صالة الرجل بأهل بيته
  ٢٤  :صالة النساء فيما بينهن

  ٢٥  :احلج تطوعا
  ٢٦  :صوم التطوع 

  ٢٧  :صوم الواجب غري املعني

  ٢٩  ثانيا ـ احلقوق االجتماعية للزوجة
  ٣٠  حق والديها يف الطاعة

  ٣١  حق الوالدين يف اإلحسان
  ٣٣  زيارة الزوجة ألهلها ووالديها وزيارم هلا

  ٣٦  عيادة والديها
  ٣٩  عيادة املرأة للرجال

  ٣٩  :األدلة العامة
  ٤٠  :األدلة اخلاصة



  ١٦٤

  ٤١  مشروعية الزيارة بني النساء وآداا
  ٤٢  :آداب الزيارة

  ٤٤  ثالثا ـ احلقوق االقتصادية للزوجة

  ٤٤  ماهلا يف التصرف يف الزوجة حق :أوال
  ٤٤  :ـ املعاوضات ١
  ٤٤  :ـ التربعات ٢

  ٥١  حق الزوجة يف التصرف يف مال زوجها: ثانيا

  ٥١  :ـ إنفاقها من مال زوجها على نفسها ١
  ٥١  :ـ إنفاقها من مال زوجها على غريها ٢

  ٥٤  زوجته مال يف الزوج تصرف حق :ثالثا
  ٥٥  :أخذ الزوج مال الزوجة بإذا: احلالة األوىل

  ٥٥  :ـ االنتفاع التطوعي ١
  ٥٧  :ـ انتفاع الزوج بزكاة زوجته ٢

  ٥٩  :أخذ الزوج ماهلا بغري إذا : احلالة الثانية
  ٥٩  :حكم السرقة بني الزوجني

  ٦٣  :جتهيز البيت من مال الزوجة: احلالة الثالثة
  ٦٦  :هاز الزوجةاحلالة الرابعة ـ انتفاع الزوج جب

  ٦٩  رابعا ـ حق الزوجة يف التعليم

  ٦٩  ـ حكم تعليم الزوجة ١
  ٧٠  ـ وسائل تعليم الزوجة ٢
  ٧٤  ـ ما جيب على الرجل تعليمه لزوجته ٣

  ٧٥  :تعليمها العقيدة ومحايتها من االحنرافات والشبهات
  ٧٥  :تعليمها األحكام الفقهية
  ٧٨  :تعليمها آداب السلوك
  ٧٨  :تعليم الزوجة الكتابة

  ٨٠  خامسا ـ حق الزوجات يف العدل

  ٨١  ـ حكم تعدد الزوجات وحكمته ١

  ٨١  الزوجات تعدد حكم ـ أوال



  ١٦٥

  ٨٦  التعدد إباحة من احلكمة ـ ثانيا
  ٨٦  مناسبة التعدد للفطرة

  ٨٨  مناسبة التعدد للتحضر
  ٨٩  :يف أمريكا
  ٩٣  :يف فرنسا
  ٩٤  :يف النمسا
  ٩٥  :نتنييف األرج
  ٩٥  :يف الصني

  ٩٥  :بني السعودية وأمريكا
  ٩٧  مناسبة التعدد للدين

  ١٠٦  مناسبة التعدد لغري املتزوجات
  ١١٢  سبة التعدد للمتزوجاتمنا

  ١١٢  :الضرر ومهي ال واقعي
  ١١٤  :قصور الزوجة عن بعض وظائفها

  ١١٥  :امتداد فترة اإلخصاب يف الرجل
  ١١٦  :اف الزوجوقاية الزوجة من احنر

  ١١٦  :ملاذا ال تعدد املرأة األزواج 
  ١١٧  وحكمته  اهللا رسول زوجات تعدد ـ ثالثا

  ١١٧  :ـ سرد أزواجه  ١
  ١١٧  :ه أزواجه الاليت توفني قبل

  ١١٨  :أزواجه الاليت مات عنهن
  ١١٩  :ـ احلكمة من تعدد زوجاته  ٢

  ١٢٣  ـ مفهوم العدل يف القسمة وحكمه ٢

  ١٢٣  التعريف ـ أوال
  ١٢٣  :ـ العدل١
  ١٢٣  :ـ القسمة ٢

  ١٢٤  للقسمة التكليفي احلكم ـ ثانيا
  ١٢٥  القسمة يف الزوجات حق ـ ثالثا

  ١٢٨  ى الزوجات وأحكامهاـ أنواع امليل إلحد ٣



  ١٦٦

  ١٢٨  :النوع األول ـ امليل القليب
  ١٣٠  :النوع الثاين ـ امليل اجلنسي

  ١٣٢  :النوع الثالث ـ امليل يف النفقة
  ١٣٤  :ـ امليل يف املبيت النوع الرابع

  ١٣٤  :تنازل الزوجة عن حقها يف القسمة
  ١٣٨  :طلب التنازل عن القسمة بعوض

  ١٤٠  ـ أحوال الزوجني يف القسمة ٤

  ١٤٠  القسمة يف الزوجة أحوال ـ أوال
  ١٤٠  :حق املريضة يف القسمة 
  ١٤٠  :حق املطلقة يف القسمة 
  ١٤٠  :حق الناشز يف القسمة

  ١٤١  :حق البعيدة يف القسمة 
  ١٤١  :حق املسافرة يف القسمة

  ١٤١  :حق املرأة اجلديدة يف القسمة 
  ١٤٥  القسمة يف الزوج أحوال ـ ثانيا

  ١٤٥  :قسمة الصيب
  ١٤٥  :ة املريض قسم

  ١٤٦  :قسمة انون
  ١٤٧  :قسمة املسافر

  ١٥١  :حكم القضاء بعد الرجوع من السفر

  ١٥٣  ـ القسمة العادلة بني الزوجات وضوابطها ٥

  ١٥٣  القسمة زمان ـ أوال
  ١٥٣  :مدة القسمة

  ١٥٤  :وقت القسمة
  ١٥٥  :وقت بدء القسمة

  ١٥٦  :حكم اخلروج من البيت حال القسمة 
  ١٥٦  :اخلروج للحاجة

  ١٥٧  :حكم معاشرة الزوجة جنسيا يف نوبة ضرا
  ١٥٨  :حكم قضاء ما فات من حق الزوجة

  ١٥٨  :كيفية قضاء ما فات من حق الزوجة 



  ١٦٧

  ١٥٩  القسمة حمل ـ ثانيا
  ١٥٩  :حكم اختصاص الزوجة بسكن خاص

  ١٦٠  :حكم املعاشرة اجلنسية للزوجتني يف مسكن واحد
  ١٦١  :هذهاب الزوج إىل زوجاته أو دعون إلي

  ١٦٣  الفهرس

 


