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 ةـدمـمق
 اعيـام االجتمـيف النظ

يتجاوز الكثريون من الناس فيطلقون على مجيع أنظمة احلياة اسم 
)النظام االجتماعي( وهذا إطالق خاطئ. ألن أنظمة احلياة أوىل أن يطلق 

إذ هي يف حقيقتها أنظمة اجملتمع، ألهنا تنظم  ،ا )أنظمة اجملتمع(عليه
العالقات اليت تقوم بني الناس الذين يعيشون يف جمتمع معني، بغّض النظر عن 
اجتماعهم أو تفرقهم. واالجتماع ال يالحظ فيها وإمنا تالحظ العالقات 

فها، فحسب، ومن هنا كانت متعددة وخمتلفة حبسب تعدد العالقات واختال
وهي تشمل االقتصاد، واحلكم، والسياسة، والتعليم، والعقوابت، واملعامالت، 
والبّينات وغري ذلك. فإطالق )النظام االجتماعي( عليها ال وجه له، وال 
ينطبق عليها. وعالوة على ذلك فإن كلمة )االجتماعي( صفة للنظام، فال بد 

 تنش  عن االجتماع، أو أن يكون هذا النظام موضوعًا لتنظيم املشاكل اليت
للعالقات الناشئة عن االجتماع. واجتماع الرجل ابلرجل، واملرأة ابملرأة، ال 
حيتاج إىل نظام ألنه ال تنش  عنه مشاكل، وال تنش  عنه عالقات حتتاج إىل 
نظام. وإمنا حيتاج تنظيم املصاحل بينهما إىل نظام، من حيث كوهنم يعيشون يف 

تمعوا. أما اجتماع الرجل ابملرأة، واملرأة ابلرجل، فإنه هو بالد واحدة ولو مل جي
الذي تنش  عنه مشاكل حتتاج إىل تنظيم بنظام، وتنش  عنه عالقات حتتاج إىل 
التنظيم بنظام، فكان هذا االجتماع األوىل أبن يطلق عليه النظام االجتماعي 

قات اليت تنش  ألنه يف حقيقته ينظم االجتماع بني الرجل واملرأة، وينظم العال
 عن هذا االجتماع.
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ولذلك كان النظام االجتماعي حمصورًا يف النظام الذي يُبنيّن تنظيم 
اجتماع املرأة ابلرجل والرجل ابملرأة، وينظم عالقة املرأة ابلرجل والرجل ابملرأة 
الناشئة عن اجتماعهما، ال عن مصاحلهما يف اجملتمع، ويبنيّن كل ما يتفرع عن 

ة. فتجارة املرأة مع الرجل والرجل مع املرأة هي من أنظمة اجملتمع، هذه العالق
ال من النظام االجتماعي. ألهنا تدخل يف النظام االقتصادي. أما منع اخللوة 
بني الرجل واملرأة، أو مىت متلك املرأة طالق نفسها، أو مىت يكون للمرأة حق 

لى ذلك يكون حضانة الصغري، فإن ذلك كله من النظام االجتماعي. وع
، ابلرجلتعريف النظام االجتماعي هو: النظام الذي ينظم اجتماع املرأة 

والرجل ابملرأة، وينظم العالقة اليت تنش  بينهما عن اجتماعهما، وكل ما يتفرع 
 عن هذه العالقة.

وقد اضطرب فهم الناس وال سيما املسلمني للنظام االجتماعي يف 
ا يف هذا الفهم عن حقيقة اإلسالم ببعدهم عن اإلسالم اضطراابً عظيماً، وبعدو 

أفكاره وأحكامه، وكانوا بني مفرّنط كل التفريط، يرى من حق املرأة أن ختلو 
ابلرجل كما تشاء وأن خترج كاشفة العورة ابللباس الذي هتواه. وبني مفرط كل 
اإلفراط ال يرى من حق املرأة أن تزاول التجارة أو الزراعة، وال أن جتتمع 

لرجال مطلقاً، ويرى أن مجيع بدن املرأة عورة مبا يف ذلك وجهها وكفاها. اب
وكان من جراء هذا اإلفراط والتفريط اهنيار يف اخللق، ومجود يف التفكري، نتج 
عنهما تصدع الناحية االجتماعية وقلق األسرة اإلسالمية وغلبة روح التذمر 

بني أفرادها. وصار الشعور والت ّفف على أعضائها، وكثرة املنازعات والشقاق 
ابحلاجة إىل مجع مشل األسرة، وضمان سعادهتا ميأل نفوس مجيع املسلمني. 

رية يشغل ابل الكثريين، وصارت ـوصار البحث عن عالج هلذه املشكلة اخلط
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عت املؤلفات ـع هذا العالج. فوضـددة لوضـاحملاوالت املختلفة تظهر أنواعًا متع
عي، وأدخلت التعديالت على قوانني احملاكم اليت تبني العالج االجتما

الشرعية، وأنظمة االنتخاابت. وحاول الكثريون تطبيق آرائهم على أهليهم من 
زوجات وأخوات وبنات. وأدخلت على أنظمة املدارس تعديالت من حيث 
اختالط الذكور ابإلانث. وهكذا ظهرت هذه احملاوالت هبذه املظاهر وأمثاهلا. 

م ـوا إىل العالج، ومل يهتدوا إىل النظام، ولـقـؤالء مل يوفـوه ولكن مجيع أولئك
بيل. ألنه قد عمي على معظم ـالح أي سـونه من إصـسـدوا إىل ما حيـجي

املسلمني أمر عالقة اجلنسني: املرأة والرجل. وصاروا ال يعرفون الطريقة اليت 
اون، وقد يتعاون فيها هذان اجلنسان، حىت يكون صالح األّمة من هذا التع

جهلوا أفكار اإلسالم وأحكامه اليت تتعلق ابجتماع الرجل ابملرأة جهاًل اتماً، 
مما جعلهم يتناقشون ويتجادلون فيما هو حول طريقة العالج، ويبعدون عن 
دراسة حقيقتها، حىت ازداد القلق واالضطراب من جراء حماوالهتم، وصارت يف 

اإلسالمية، بوصفها أّمة متميزة اجملتمع هوة خيشى منها على كيان األّمة 
خبصائصها. وخيشى على البيت اإلسالمي أن يفقد طابع اإلسالم، وعلى 
األسرة اإلسالمية أن تفقد استنارة أفكار اإلسالم وتبعد عن تقدير أحكامه 

 وآرائه.
أما سبب هذا االضطراب الفكري، واالحنراف يف الفهم عن الصواب، 

 غزتنا هبا احلضارة الغربية وحتكمت يف تفكريان فريجع إىل الغزوة الكاسحة اليت
وذوقنا حتكمًا اتمًا غريت به مفاهيمنا عن احلياة، ومقاييسنا لألشياء وقناعاتنا 
اليت كانت مت صلة يف نفوسنا مثل غريتنا على اإلسالم وتعظيمنا ملقدساتنا. 

هذه الناحية  فكان انتصار احلضارة الغربية علينا شاماًل مجيع أنواع احلياة ومنها
 االجتماعية.
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وذلك أنه حني ظهرت احلضارة الغربية يف بالد اإلسالم وظهرت 
كاهلا املدنية، ورقيها املادي، هبرت أبصار الكثريين. فصاروا يقلدون هذه ـأش

كال املدنية، وحياولون أن أيخذوا هذه احلضارة ألن تلك األشكال املدنية ـاألش
ل هذه احلضارة الداعون إليها. ولذلك صاروا الدالة على التقدم قد أنتجها أه

حياولون تقليد احلضارة الغربية دون أن مييزوا الفرق بني هذه احلضارة الغربية، 
وبني األشكال املدنية، ودون أن يدركوا أن احلضارة تعين جمموع املفاهيم عن 

سوسة احلياة، وأهنا طريقة معينة يف العيش. وأن املدنية هي األشكال املادية احمل
اليت تستعمل وسائل وأدوات يف احلياة، بغّض النظر عن مفاهيم احلياة وعن 
طريقة العيش. وعالوة على ذلك فإهنم مل يدركوا أن احلضارة الغربية تقوم على 
أساس هو النقيض من أساس احلضارة اإلسالمية، وأهنا ختتلف عن احلضارة 

اليت يسعى اإلنسان لتحقيقها. اإلسالمية يف تصوير احلياة ويف مفهوم السعادة 
ومل يتبينوا استحالة أخذ األّمة اإلسالمية احلضارة الغربية، وأنه ال ميكن أخذ 
هذه احلضارة ألي مجاعة من األّمة اإلسالمية يف أي بلد وتبقى هذه اجلماعة 

 جزءاً من األّمة اإلسالمية، أو تبقى عليها صفة اجلماعة اإلسالمية.
لى االختالف اجلوهري بني حضارة اإلسالم وقد أدى عدم الوعي ع

وحضارة الغرب إىل النقل والتقليد. وصار كثري من املسلمني حياولون نقل 
احلضارة الغربية نقاًل دون فهم، ش ن من ينسخ كتااًب يقتصر على رسم 
الكلمات واحلروف. وصار بعضهم حياول تقليد احلضارة الغربية أبخذ 

باب ونتائج هذه املفاهيم واملقاييس. فقد ـبر ألسها دون تدـمفاهيمها ومقاييس
رأى هؤالء وأولئك أن اجملتمع الغريب تقف فيه املرأة مع الرجل دون فرق بينهما 
ودون مباالة مبا يرتتب على ذلك من نتائج. ورأوا أن املرأة الغربية ظهرت عليها 
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ا، دون لدوها أو حاولوا تقليدهـكال مدنية فقـكال مدنية وظهرت هي أبشـأش
أن يدركوا أن هذه األشكال تتفق مع حضارة الغرب ومفاهيمه عن احلياة، 
وعن تصويرها هلا، وال تتفق مع حضارة اإلسالم ومفاهيمه عن احلياة وتصويرها 
هلا. ودون أن حيسبوا أي حساب ملا يرتتب على هذه األشكال اليت ظهرت 

أنه ال بد أن تقف املرأة  دواـقـتـعليها وظهرت هبا من أمور. نعم رأوا ذلك فاع
ر عن مجيع النتائج. ـّض النظـاملسلمة جبانب الرجل يف اجملتمع ويف االجتماع، بغ

ورأوا أن املرأة املسلمة ال بد أن تظهر عليها األشكال املدنية الغربية، وأن تظهر 
هي أيضًا ابألشكال املدنية الغربية، بغّض النظر عما يالبس ذلك من مشاكل 

ذلك اندوا بضمان احلرية الشخصية للمرأة املسلمة وإعطائها احلق يف وأمور. ول
أن تفعل ما تشاء. وتبعًا لذلك دعوا إىل االختالط من غري حاجة، ودعوا إىل 
التربّج وإبداء الزينة، ودعوا إىل أن تتوىل املرأة احلكم، ورأوا أن ذلك هو التقدم 

 وهو دليل النهضة.
الناقلني املقلدين قد أطلقوا ألنفسهم العنان  ومما زاد الطني بلة أن هؤالء

يف احلرية الشخصية إطالقاً كلياً، حىت اتصلت املرأة ابلرجل اتصاال مباشراً جملرد 
االتصال ليس غري، وللتمتع ابحلرية الشخصية، دون وجود دواعي احلاجة اليت 
 تقتضي هذا االتصال، ودون أن يكون يف اجملتمع أي حاجة هلذا االختالط.

فكان هلذا االتصال بني اجلنسني جملرد االتصال، وللتمتع ابحلرية الشخصية 
فحسب، األثر السيئ يف هذه الفئة الناقلة املقلدة اليت غامرت ابإلقدام على 
هذه اآلراء حىت حصرت الصلة بني املرأة والرجل يف صالت الذكورة واألنوثة 

ي الفئات يف اجملتمع، ومل دون غريها. وتعدى األثر السيئ هذه الفئة إىل ابق
ينتج ذلك االتصال أي تعاون بني الرجل واملرأة يف ميدان احلياة، بل نتج عنه 
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التدهور األخالقي، وتربّج النساء، وإبداء زينتهن لغري بعولتهن أو حمارمهن. 
ونتج عنه عند املسلمني احنراف يف التفكري، وفساد يف الذوق، وزعزعة يف 

ييس. واختذت الناحية االجتماعية يف الغرب القدوة احملببة، الثقة، وهدم يف املقا
واختذ اجملتمع الغريب مقياساً، دون أن يؤخذ بعني العناية أن ذلك اجملتمع الغريب 
ال أيبه بصالت الذكورة واألنوثة، وال يرى فيها أي معرة أو طعن أو خمالفة 

عليها. ودون ألخالق أو أي خطر ابللسلوك الواجب االتباع، أو أي مساس 
أن يالحظ أن اجملتمع اإلسالمي خيالفه يف هذه النظرة خمالفة جوهرية، ويناقضه 
مناقضة اتمة، ألن اجملتمع اإلسالمي يعترب صالت الذكورة واألنوثة من الكبائر، 
عليها عقوبة شديدة هي اجللد أو الرجم، ويعترب مرتكبها منبوذاً منحطًا منظوراً 

راء. ويرى من البديهيات لديه أن العنرض جيب أن إليه بعني املقت واالزد
يصان، وأنه من األمور اليت ال تقبل نقاشًا وال جداًل، واليت جيب أن يبذل يف 
سبيل الدفاع عنها املال والنفس، عن رضًا واندفاع دون قبول أي عذر أو 

 إعذار.
 نعم مل يالحظ هؤالء الناقلون واملقلدون الفرق بني اجملتمعني وال هذا

البون الشاسع بني احلالتني، كما مل يالحظوا ما حتتمه عليهم احلياة اإلسالمية 
وتتطلبه منهم األحكام الشرعية، واندفعوا وراء النقل والتقليد حىت لبست دعوة 
هنضة املرأة ثوب اإلابحية، وعدم املباالة ابالتصاف ابخللق الذميم. وهكذا 

الناحية االجتماعية عند املسلمني مضى هؤالء الناقلون واملقلدون يف هتدمي 
حتت اسم إهناض املرأة، وحبجة العمل إلهناض األّمة. ولكن هؤالء كانوا أقلية 
يف أول األمر، ومل ترض األّمة عن دعوهتم يف أوهلا. ولكنهم بعد أن طبق النظام 
الرأمسايل يف البالد اإلسالمية، وحكمت من الكفار املستعمرين مث من 
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ئرين يف ركاهبم وعلى هداهم، استطاع هؤالء األقلية أن يؤثروا عمالئهم، والسا
وأن ينقلوا أكثر أهل املدن، وبعض سكان القرى، إىل السري يف الطريق الذي 
سلكوه، وإىل النقل والتقليد للحضارة الغربية حىت مسحت السيما اإلسالمية 

ة وال بني عن كثري من أحياء املدن اإلسالمية، ال فرق بني استنبول والقاهر 
تونس ودمشق، وال بني كراتشي وبغداد، وال بني القدس وبريوت، فكلها تسري 

 يف طريق النقل والتقليد للحضارة الغربية.
وكان طبيعيًا أن ينهض ملكافحة هذه األفكار مجاعة من املسلمني، 
وكان حتميًا أن يهب حملاربة هذه اآلراء مجهرة اخلاصة والعامة من أهل بالد 

، فقامت مجاعة بل مجاعات تدعو إىل وجوب احملافظة على املرأة اإلسالم
املسلمة، وصيانة الفضيلة يف اجملتمع، ولكن دون أن يتفهموا األنظمة 
اإلسالمية، ومن غري أن يتبينوا األحكام الشرعية. وقبلوا أن تكون املصلحة اليت 

ابحملافظة على يراها العقل أساسًا للبحث، ومقياسًا لآلراء واألشياء، واندوا 
التقاليد والعادات ودعوا للتمسك ابألخالق، دون أن يدركوا أن األساس هو 
العقيدة اإلسالمية، وأن املقياس هو األحكام الشرعية، وقد وصل التعصب 

أن قالوا ابلتضييق على املرأة، وعدم السماح هلا أبن  إىل األعمى حلجاب املرأة
ا، ومباشرة شؤوهنا بنفسها. وجعل خترج من بيتها، أو تقوم بقضاء حاجاهت

املت خرون من الفقهاء للمرأة مخس عورات: عورة يف الصالة، وعورة عند 
الرجال احملارم، وعورة عند الرجال األجانب، وعورة عند النساء املسلمات، 
وعورة عند النساء الكافرات. وتبعًا لذلك دعوا إىل احلجاب املطلق الذي مينع 

حدًا أو يراها أحد. واندوا مبنعها من أن تزاول أعماهلا يف املرأة من أن ترى أ
احلياة فقالوا مبنعها من أن متارس حق االنتخاب وحبرماهنا من أن يكون هلا رأي 
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يف السياسة واحلكم واالقتصاد واالجتماع. وحالوا بينها وبني احلياة حىت جعلوا 
ولوا حديث الرسول بعض آايت هللا أهنا جاءت خماطبة الرجال دون النساء، وأ

يف مصافحة النساء له يف البيعة، وأحاديثه يف عورة املرأة، ومعاملته للنساء يف 
احلياة أتوياًل يتفق مع ما يريدونه هم للمرأة، ال مع ما يقتضيه حكم الشرع، 
فكان كل ذلك منهم مبعدًا الناس عن أحكام الشرع، ومعميًا الناحية 

ل ذلك مل تستطع آراؤهم أن تقف يف وجه االجتماعية عن املسلمني. ومن أج
األفكار الغازية، ومل تقو على صد التيار اجلارف، ومل تؤثر يف رفع الناحية 
االجتماعية بني املسلمني أدىن أتثري. وابلرغم من وجود علماء يف األّمة ال 
يقّلون عن اجملتهدين األولني وأصحاب املذاهب يف العلم واالطالع وابلرغم من 

يدي املسلمني ال تدانيها أية ثروة ألية أّمة، أروة فكرية وتشريعية بني وجود ث
يدي املسلمني يف مكتباهتم أوابلرغم من توفر الكتب واملؤلفات القيمة بني 

العامة واخلاصة، فإنّه مل يكن لذلك أي أثر يف ردع الناقلني واملقلدين عن 
نبطه جمتهد استنباطاً غيهم، ويف إقناع اجلامدين ابلرأي اإلسالمي الذي است

صحيحاً، ما دام خمالفًا ملا يريدون املرأة أن تكون عليه. وذلك ألن هؤالء 
وأولئك من املقلدين واجلامدين والعلماء واملتعلمني ابتعدت عنهم صفة الرجل 
املفكر، فال يفهمون الواقع، أو ال يفهمون حكم هللا، أو ال يتلقون أحكام 

يقها على الواقع تطبيقاً دقيقاً حيدث االنطباق الكامل. الشرع تلقيًا فكرايً، بتطب
أجل ذلك ظل اجملتمع يف البالد اإلسالمية يت رجح بني فكرتني: اجلمود  نوم

والتقليد. وظلت الناحية االجتماعية مضطربة، حىت أصبحت املرأة املسلمة 
، أو حائرة. فهي بني امرأة قلقة مضطربة تنقل احلضارة الغربية دون أن تفهمها

تعي على حقيقتها، ودون أن تعرف التناقض الذي بينها وبني احلضارة 
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اإلسالمية. وبني امرأة جامدة ال تنفع نفسها، وال ينتفع املسلمون جبهودها. 
وذلك كله من جراء عدم تلقي اإلسالم تلقيًا فكرايً، وعدم فهم النظام 

 االجتماعي يف اإلسالم.
ة ـالم دراسـاعي يف اإلسـام االجتمـة النظـد من دراسـولذلك كان ال ب

اع ـشاملة، وال بد من التعمق يف هذه الدراسة، حىت تدرك املشكلة أبهنا اجتم
املرأة والرجل، والعالقة الناشئة عن اجتماعهما، وما يتفرع عن هذه العالقة. 
وأن املطلوب هو عالج هذا االجتماع، والعالقة الناشئة عنه، وما يتفرع عنها. 

العالج ال ميليه العقل، وإمنا ميليه الشرع، وأما العقل فإنّه يفهمه فهماً،  وأن هذا
رازًا معينًا من العيش هو ـان طـوأنه عالج المرأة مسلمة ورجل مسلم، يعيش

الطراز الذي أوجبه اإلسالم. وأن عليهما حتمًا أن يتقيدا ابلعيش على هذا 
ة، بغّض النظر عما إذا انقض الطراز وحده، كما أمر به هللا يف الكتاب والسنّ 

 ما عليه الغرب، أو خالف ما عليه اآلابء واألجداد من عادات وتقاليد.
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 لـرجُ ـرأة والـامل

 قال هللا تعاىل:                                   
                    :وقال                    

        :وقال                        
                         فاهلل خاطب اإلنسان .

ل الشرائع لإلنسان ابلتكاليف، وجعل اإلنسان موضع اخلطاب والتكليف. وأنز 
ويبعث هللا اإلنسان، وحياسب اإلنسان، ويدخل اجلنة والنار اإلنسان، فجعل 

 اإلنسان ال الرجل وال املرأة حمل التكاليف.
وقد خلق هللا اإلنسان امرأة أو رجاًل يف فطرة معينة متتاز عن احليوان، 

إلنسانية، وال فاملرأة إنسان، والرجل إنسان، وال خيتلف أحدمها عن اآلخر يف ا
ميتاز أحدمها عن اآلخر يف شيء من هذه اإلنسانية. وقد هي مها خلوض معرتك 
احلياة بوصف اإلنسانية. وجعلهما يعيشان حتمًا يف جمتمع واحد. وجعل بقاء 
النوع متوقفاً على اجتماعهما، وعلى وجودمها يف كل جمتمع. فال جيوز أن ينظر 

إنسان يتمتع جبميع خصائص اإلنسان  ألحدمها إال كما ينظر لآلخر، أبنه
ومقومات حياته، وقد خلق هللا يف كل منهما طاقة حيوية، هي نفس الطاقة 
احليوية اليت خلقها يف اآلخر. فجعل يف كل منهما احلاجات العضوية كاجلوع، 
والعطش، وقضاء احلاجة. وجعل يف كل منهما غريزة البقاء، وغريزة النوع، 

فس احلاجات العضوية والغرائز املوجودة يف اآلخر. وغريزة التدين. وهي ن
وجعل يف كل منهما قوة التفكري وهي نفس قوة التفكري املوجودة يف اآلخر. 
فالعقل املوجود عند الرجل هو نفس العقل املوجود عند املرأة إذ خلقه هللا عقاًل 

 لإلنسان، وليس عقاًل للرجل أو للمرأة.
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كن أن يشبعها الذكر من ذكر أو حيوان، إال أن غريزة النوع وإن كان مي
أو غري ذلك. وميكن أن تشبعها األنثى من أنثى أو حيوان، أو غري ذلك. 

ال ميكن أن تؤدي الغاية اليت من أجلها خلقت يف اإلنسان إال يف  اولكنه
حالة واحدة، وهي أن يشبعها الذكر من األنثى، وأن تشبعها األنثى من 

لرجل ابملرأة، وصلة املرأة ابلرجل من الناحية الذكر. ولذلك كانت صلة ا
اجلنسية الغريزية صلة طبيعية ال غرابة فيها. بل هي الصلة األصلية اليت هبا 
وحدها يتحقق الغرض الذي من أجله وجدت هذه الغريزة وهو بقاء النوع. 
فإذا وقعت بينهما هذه الصلة على شكل االجتماع اجلنسي كان ذلك بديهياً 

ليس فيه شيء غريب. بل كان ذلك أمرًا حتميًا لبقاء النوع اإلنساين. وطبيعيًا 
إال أن إطالق هذه الغريزة مضر ابإلنسان، وحبياته االجتماعية. والغرض من 
وجودها إمنا هو النسل لبقاء النوع. ولذلك كان ال بد من جعل نظرة اإلنسان 

نسان، أال وهو هلذه الغريزة منصبة على الغرض الذي من أجله وجدت يف اإل
بقاء النوع، ال فرق يف ذلك بني الرجل واملرأة. وأما اللذة والتمتع اليت حتصل 
ابإلشباع فهي أمر طبيعي وحتمي، سواء نظر إليها اإلنسان، أم مل ينظر. 
ولذلك ال يصح أن يقال: جيب أن تبعد نظرة اللذة والتمتع عن غريزة النوع، 

طبيعي وحتمي، وال يت تى فيه اإلبعاد، ألن ألن هذا ال أييت من النظرة، بل هو 
هذا اإلبعاد من املستحيالت، ولكن النظرة أتيت من مفهوم اإلنسان عن هذا 
اإلشباع، وعن الغاية من وجودها. ومن هنا كان ال بد من إجياد مفهوم معني 
عند اإلنسان عن غريزة النوع، وعن الغرض من وجودها يف اإلنسان، يكّون 

ة إىل ما خلقه هللا يف اإلنسان من غريزة النوع، حبيث حيصرها عنده نظرة خاص
يف صلة الرجل ابملرأة واملرأة ابلرجل. ويكّون عنده نظرة خاصة إىل ما بني 
الرجل واملرأة من صالت الذكورة واألنوثة، أو بعبارة أخرى الصالت اجلنسية، 
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ذه جله وجدت وهو بقاء النوع. وهبأحبيث تنصب على القصد الذي من 
النظرة يتحقق إشباع الغريزة، ويتحقق الغرض الذي من أجله وجدت، وتتحقق 
الطم نينة للجماعة اليت أتخذ هذا املفهوم، وتوجد لديها هذه النظرة اخلاصة. 

من بين اإلنسان إىل  - أي مجاعة -وكان ال بد أيضًا من تغيري نظرة اجلماعة 
ثة أو بعبارة أخرى الصالت ما بني الرجل واملرأة من صالت الذكورة واألنو 

اجلنسية، من نظرة مسلطة على اللذة والتمتع، إىل جعل هذه اللذة والتمتع أمراً 
طبيعيًا وحتميًا لإلشباع. وجعل النظرة منصبة على الغرض الذي من أجله  

وجهها الصحيح كانت هذه الغريزة. وهذه النظرة تبقي غريزة النوع وتصرفها يف 
 جلميعاجملال لإلنسان ليقوم جبميع األعمال، ويتفرغ الذي خلقت له، ويفسح 

 األمور اليت تسعده.
وهلذا كان ال بد لإلنسان من مفهوم عن إشباع غريزة النوع، وعن الغاية 
من وجودها، وكان ال بد أن يكون للجماعة اإلنسانية نظام ميحو من النفوس 

كل اعتبار، ويبقي   تسلط فكرة االجتماع اجلنسي واعتبارها وحدها املتغلبة على
صالت التعاون بني الرجل واملرأة. ألنه ال صالح للجماعة إال بتعاوهنما، 
ابعتبار أهنما أخوان متضامنان تضامن موّدة ورمحة. ولذلك ال بد من الت كيد 
على تغيري نظرة اجلماعة إىل ما بني الرجل واملرأة من صالت تغيريًا اتمًا يزيل 

نسي، وجيعلها أمرًا طبيعيًا وحتميًا لإلشباع، ويزيل تسلط مفاهيم االجتماع اجل
حصر هذه الصلة ابللذة والتمتع، وجيعلها نظرة تستهدف مصلحة اجلماعة، ال 
نظرة الذكورة واألنوثة. ويسيطر عليها تقوى هللا ال حب التمتع والشهوات. 

عاً نظرة ال تنكر على اإلنسان استمتاعه ابللذة اجلنسية، ولكنها جتعله استمتا
مشروعاً، حمققًا بقاء النوع، متفقًا مع املثل األعلى للمسلم، وهو رضوان هللا 

 تعاىل.
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وقد جاءت آايت القرآن منصبَّة على الناحية الزوجية، أي على الغرض 
الذي كانت من أجله غريزة النوع. فجاءت اآلايت مبينة أن اخللق للغريزة من 

أي أن الغريزة إمنا خلقها هللا للزوجية. أصله إمنا كان للزوجية أي لبقاء النوع، 
وقد بينت ذلك أبساليب خمتلفة، ومعاٍن متعددة، لتجعل نظرة اجلماعة إىل 
صالت املرأة ابلرجل نظرة مسلطة على الزوجية، ال على االجتماع اجلنسي، 

 قال تعاىل:                                   
                                    :وقال       

                                              
                                          
                        ال: ــوق           

                              :وقال            
                                 :وقال    
                                             

            :وقال                      
           :وقال                           

              :وقال             ق ـلـط اخلـلـ. فاهلل س
رة إىل ـل النظـتظرر ذلك حىت ـة، وكـيـزوجـة الـيـاحـن نـى مـثـر واألنـعلى الذك

 بة على الزوجية أي على النسل لبقاء النوع.ـثى منصـر واألنـالت بني الذكـالص
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 التـرة إىل الصـر النظـأث
 رأةـرجل واملـبني ال

إذا اثرت الغريزة تطلبت إشباعاً، وإذا مل تثر ال تتطلب اإلشباع. وإذا 
عج ما نـز مل حيققه يتطلبت الغريزة اإلشباع دفعت اإلنسان لتحقيقه هلا، وإذا 

دامت اثئرة. فإذا هدأت ذهب االنزعاج. وال يرتتب على عدم اإلشباع املوت، 
وال أي أذى جسماين، أو نفسي، أو عقلي. وإمنا يقتصر األذى على 
االنزعاج، ومن هنا كان إشباع الغريزة ليس إشباعًا حتميًا كاحلاجة العضوية 

 ح.وإمنا هو إشباع جللب الطم نينة واالرتيا 
والذي يثري الغريزة أمران: أحدمها الواقع املادي، والثاين الفكر ومنه 
تداعي املعاين. وإذا مل يوجد واحد من هذين العاملني ال تثور الغريزة. فهي ال 
تثور من دافع داخلي كاحلاجة العضوية، بل من دافع خارجي، هو الواقع 

ينطبق على غريزة البقاء،  املادي، والفكر. وهذا كله ينطبق على مجيع الغرائز.
 وغريزة التدين، وغريزة النوع، سواء بسواء، دون أي متييز بينها.

وال تثور  ،رائز، إذا اثرت تتطلب إشباعاً ـزة النوع كباقي الغـوملا كانت غري
ع املادي، أو الفكر. لذلك كان جعل غريزة النوع تتطلب إشباعاً أمراً ـإال ابلواق

رف يف ـيف توجيه هذا اإلشباع، بل ميكن أن يتصميكن لإلنسان أن يتصرف 
و بقاء النوع. ـه حنـيتج حيث إىل يتحركاده، أو احليلولة بينه وبني أن ـإجي

علها ـريزة، وجيـريزة النوع يثري الغـولذلك كانت رؤية النساء، أو أي واقع يتصل بغ
ثري تتطلب اإلشباع. وكانت قراءة القصص اجلنسية ومساع األفكار اجلنسية ي

غريزة النوع. وكان االبتعاد عن النساء، وعن كل ما يتصل بغريزة النوع، 
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واالبتعاد عن األفكار اجلنسية، حيول بني غريزة النوع وبني إاثرهتا. ألنه ال ميكن 
 أن تثور غريزة النوع إال إذا أُثريت، بواقع مادي أو بفكر جنسي.

ملرأة مسلطة على فإذا كانت نظرة اجلماعة إىل الصالت بني الرجل وا
صلة الذكورة واألنوثة، أي على الصلة اجلنسية كما هي احلال يف اجملتمع 
الغريب، كان إجياد الواقع املادي، والفكر اجلنسي املثريين عند الرجل واملرأة أمراً 
ضروراًي إلاثرة الغريزة حىت تتطلب إشباعاً، وحىت جيري إشباعها لتتحقق هذه 

اسطة اإلشباع. وإذا كانت نظرة اجلماعة إىل الصالت الصلة، وتوجد الراحة بو 
بني الرجل واملرأة مسلطة على الغرض الذي من أجله وجدت هذه الغريزة، 
وهو بقاء النوع، كان إبعاد الواقع املادي والفكر اجلنسي عن الرجل واملرأة أمراً 

ال يتاح هلا، ضروراًي يف احلياة العامة، حىت ال تثور الغريزة، لئال تتطلب إشباعًا 
فيناهلا االنزعاج. وكان حصر هذا الواقع املادي املثري يف حالة الزوجية أمراً 
ضروراًي لبقاء النوع، وجللب الطم نينة والراحة، يف حتقيق اإلشباع عند تطلبه. 

 يفومن هنا يتبني إىل أي حد تؤثر نظرة اجلماعة إىل الصالت بني الرجل واملرأة 
ني اجلماعة ويف اجملتمع. وقد كانت نظرة الغربيني الذين توجيه احلياة العامة ب

يعتنقون املبدأ الرأمسايل والشرقيني الذين يعتنقون الشيوعية إىل الصالت بني 
الرجل واملرأة نظرة جنسية ال نظرة بقاء النوع. ولذلك دأبوا على تعمد إجياد 

ة النوع من أجل الواقع املادي والفكر اجلنسي أمام الرجل واملرأة إلاثرة غريز 
إشباعها. ورأوا أن عدم إشباعها يسبب الكبت الذي يؤدي إىل أضرار 
جسمية، ونفسية، وعقلية على حد زعمهم. ومن هنا جند اجلماعة الغربية 

تمع الغريب والشيوعي تكثر فيهما األفكار اجلنسية يف القصص، ـوالشيوعية واجمل
تالط بني الرجل واملرأة لغري والشعر، واملؤلفات، وغري ذلك. ويكثر فيه االخ
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، والطرقات، ويف السباحة، وما شاكل ذلك. هاتنـز واملتحاجة يف البيوت، 
ألهنم يعتربون هذا أمرًا ضروراًي ويتعمدون إجياده، وهو جزء من تنظيم حياهتم، 

 وجزء من طراز عيشهم.
يعتنقون اإلسالم مؤمنني بعقيدته وأحكامه،  نأما نظرة املسلمني الذي

ارة أخرى نظرة اإلسالم إىل الصالت بني الرجل واملرأة، فإهنا نظرة لبقاء وبعب
النوع ال نظرة للناحية اجلنسية، وتعترب الناحية اجلنسية أمرًا حتميًا يف اإلشباع، 
ولكن ليست هي اليت توجه اإلشباع. ومن أجل ذلك يعترب اإلسالم وجود 

ضرر، ويعترب وجود الواقع املادي األفكار اجلنسية بني اجلماعة أمرًا يؤدي إىل ال
الذي يثري النوع أمرًا يؤدي إىل الفساد. ولذلك جاء ينهى عن اخللوة بني 
الرجل واملرأة، وجاء ينهى عن التربج والزينة لألجانب، وينهى كاًل من الرجل 
واملرأة عن النظر لآلخر نظرة جنسية، وجاء حيدد التعاون بني الرجل واملرأة يف 

مة، وجاء حيصر الصلة اجلنسية بني الرجل واملرأة يف حالتني اثنتني احلياة العا
 ليس غري، مها: الزواج، وملك اليمني.

فاإلسالم يعمل على احليلولة بني غريزة النوع وبني ما يثريها يف احلياة 
العامة، وعلى حصر صلة اجلنس يف أمور معينة. بينما الرأمسالية والشيوعية 

ثري غريزة النوع من أجل حتقيق إشباعها وتطلقها يف كل تعمالن على إجياد ما ي
شيء. ويف حني أن نظرة اإلسالم للصالت بني الرجل واملرأة إمنا هي لبقاء 
النوع، فإن نظرة الرأمسالية والشيوعية للصالت بني الرجل واملرأة نظرة ذكورة 

كل   وأنوثة، أي نظرة جنسية. وشتان بني النظرتني وفرق شاسع بني ما يعمله
من اإلسالم وهذين املبدأين. وهبذا يظهر ما يف اإلسالم من نظرة الطهر 

 والفضيلة والعفاف ونظرة هناء اإلنسان وبقاء نوعه.



 22 

يف الرجل  غريزة النوعوأما ما يزعمه الغربيون والشيوعيون من أن كبت 
واملرأة يسبب لإلنسان أمراضًا جسمية ونفسية وعقلية فإن ذلك غري صحيح 

ٌم خمالف للحقيقة. وذلك ألن هنالك فرقًا بني الغريزة واحلاجة العضوية وهو َوه  
من حيث حتمية اإلشباع، فإن احلاجة العضوية كاألكل والشرب وقضاء 
احلاجة يتحتم إشباعها، وإذا مل تشبع ينتج عنها أضرار رمبا تصل إىل املوت. 

ا. وإذا مل تشبع ال ينتج وأما الغريزة كالبقاء والتدين والنوع فإنه ال يتحتم إشباعه
عن عدم إشباعها أي ضرر جسمي أو عقلي أو نفسي وإمنا حيصل من ذلك 
انزعاج ليس غري، بدليل أنه قد ميضي الشخص عمره كله دون أن يشبع بعض 
الغرائز، ومع ذلك ال حيصل له شيء من الضرر، وبدليل أن ما يزعمونه من 

ن بوصفه إنسااًن إذا مل يشبع أمراض جسمية وعقلية ونفسية ال حيصل لإلنسا
غريزة النوع وإمنا حيصل لبعض األفراد، وهذا يدل على أنه ال حيصل طبيعياً 
حسب الفطرة من عدم اإلشباع، وإمنا حيصل ألعراض أخرى غري الكبت. إذ 
لو حصل من كبت الغريزة حلصل لإلنسان يف كل حالة يقع فيها الكبت 

يقع مطلقاً، وهم يعرتفون أبنه مل يقع حصواًل طبيعيًا حسب الفطرة وهو مل 
لإلنسان فطراًي من جراء الكبت فيكون الذي قد حصل هلؤالء األفراد آتيًا من 

 عارض آخر غري الكبت.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن احلاجة العضوية تتطلب اإلشباع 

وإن كان املؤثر اخلارجي يثريها  ،طبيعيًا من الداخل دون حاجة ملؤثر خارجي
خبالف الغريزة فإهنا ال تتطلب اإلشباع طبيعيًا من  ،ود اجلوعةـ حالة وجيف

الداخل من غري مؤثر خارجي، بل ال تثور داخليًا إال مبؤثر خارجي من واقع 
مادي مثري أو فكر جنسي مثري، ومنه تداعي املعاين املثري. فإذا مل يوجد هذا 

الغرائز ال فرق بني غريزة املؤثر اخلارجي ال حتصل اإلاثرة. وهذا ش ن مجيع 
ن، أو غريزة النوع جبميع مظاهرها كلها. فإنه إذا وجد ـديـاء، أو غريزة التـالبق
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أمام الشخص ما يثري أي غريزة يتهيج، وتتطلب الغريزة اإلشباع، فإذا أبعد عنه 
ما حيرك الغريزة، أو أشغل مبا يطغى عليها مبا هو أهم منها ذهب تطلب 

سه، خبالف احلاجة العضوية، فإنه ال يذهب تطلب اإلشباع، وهدأت نف
إشباعها مىت اثرت مطلقاً، بل يستمر حىت تشبع. وهبذا يظهر بوضوح أن عدم 
إشباع غريزة النوع ال حيصل منه أي مرض جسمي أو عقلي أو نفسي مطلقاً 
ألهنا غريزة وليست حاجة عضوية. وكل ما يوجد هو أن الشخص إذا وجد 

زة النوع من واقع مادي، أو فكر جنسي مثريين فإنه قد يتهيج أمامه ما يثري غري
فيتطلب اإلشباع، فإذا مل يشبع يصيبه من هذا التهيج انزعاج ليس أكثر. فإذا 
أبعد عنه ما حيرك غريزة النوع، أو أشغل مبا يطغى على هذه الغريزة مبا هو أهم 

حيصل منه انزعاج إذا اثرت  النوعب االنزعاج. وعليه فإن كبت غريزة ـمنها ذه
انزعاج، فيكون  يثريها ال حيصل منها شيء حىت والليس أكثر، وإذا مل تثر مبا 

 عالجها هو عدم إاثرهتا ابحليلولة بينها وبني ما يثريها إذا مل يت َت هلا اإلشباع.
وهبذا يتبني خط  وجهة النظر الغربية والشيوعية اليت جعلت نظرة 

واملرأة مسلطة على صلة الذكورة واألنوثة، اجلماعة إىل الصالت بني الرجل 
وابلتايل خط  عالج هذه النظرة إباثرة الغريزة يف الرجل واملرأة إبجياد ما يثريها 
من الوسائل كاالختالط والرقص واأللعاب والقصص وما شابه ذلك. كما 
يتبني صدق وجهة النظر اإلسالمية اليت جعلت نظرة اجلماعة إىل الصالت بني 

املرأة مسلطة على الغرض الذي من أجله وجدت هذه الغريزة وهو بقاء الرجل و 
النوع، ويظهر ابلتايل صحة عالج هذه النظرة إببعاد ما يثريها من الواقع املادي 
والفكر اجلنسي املثريين، إذا مل يت َت هلا اإلشباع املشروع ابلزواج وملك اليمني. 

غريزة النوع من الفساد يف  فيكون اإلسالم وحده هو الذي يعاجل ما حتدثه
اجملتمع والناس عالجًا انجعاً، جيعل أثرها حمداًث الصالح والسمو يف اجملتمع 

 والناس.
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 رجلـرأة والـالت بني املـنظيم الصت

ال يعين كون املرأة تثري غريزة النوع عند الرجل، وكون الرجل يثري غريزة 
ود كلما وجد الرجل مع املرأة النوع عند املرأة، أن هذه اإلاثرة أمر حتمي الوج

ر ـوده مع اآلخـل يف كل منهما أن يثري وجـأو املرأة مع الرجل. بل يعين أن األص
د عند وجود هذه اإلاثرة العالقة اجلنسية بينهما. ولكنهما ـذه الغريزة، فتوجـه

قد يوجدان معاً وال تثار هذه الغريزة. كما لو وجدا للتبادل التجاري، أو للقيام 
يع ـري ذلك. ولكن يف مجـلية جراحية ملريض، أو حلضور دروس العلم، أو غبعم

بينهما. إال أنه ليس  النوعغريزة ريها توجد قابلية إاثرة ـاالت ويف غـهذه احل
معىن وجود القابلية وجود اإلاثرة، بل حتصل اإلاثرة من حتويل النظَرة من قبل  

نظرة الذكورة واألنوثة. وهلذا ال كل منهما إىل اآلخر من نظرة لبقاء النوع إىل 
جيوز أن جيعل كون املرأة تثري غريزة النوع عند الرجل، وكون الرجل يثري غريزة 
النوع عند املرأة، سبباً لفصل املرأة عن الرجل فصاًل اتماً، أي ال يصح أن جيعل 

ل وجود قابلية اإلاثرة لغريزة النوع عند الرجل واملرأة حائاًل دون اجتماع الرجا
والنساء يف احلياة العامة، ودون التعاون بينهما. بل ال بد من اجتماع الرجل 

د من تعاوهنما. ألن هذا التعاون ضروري ـابملرأة يف احلياة العامة، وال ب
إال بنظام ينظم العالقة  ميكنللمجتمع، وللحياة العامة. إال أن هذا التعاون ال 

ة والرجل. وال بد من أن ينبثق هذا اجلنسية بينهما، وينظم الصالت بني املرأ
النظام عن النظرة إىل هذه الصالت بني الرجل واملرأة أبهنا نظرة لبقاء النوع. 
وهبذا النظام ميكن اجتماع املرأة والرجل يف احلياة العامة، والتعاون بينهما دون 

 أي حمذور.
 والنظام الوحيد الذي يضمن هناء احلياة، وينظم صالت املرأة ابلرجل
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تنظيمًا طبيعيًا تكون العقيدة اإلسالمية أساسه واألحكام الشرعية مقياسه، مبا 
يف ذلك األحكام اليت حتقق القيمة اخللقية، هذا النظام هو النظام االجتماعي 

. فهو ينظر إىل اإلنسان رجاًل كان أو امرأة أبنه إنسان، فيه الغرائز، يف اإلسالم
يبيح هلذا اإلنسان التمتع بلذائذ احلياة، وال واملشاعر، وامليول، وفيه العقل. و 

ينكر عليه األخذ منها ابلنصيب األكرب. ولكن على وجه حيفظ اجلماعة 
واجملتمع، ويؤدي إىل متكني اإلنسان من السري قدمًا لتحقيق هناء اإلنسان. 
والنظام االجتماعي يف اإلسالم وحده هو النظام االجتماعي الصحيح، على 

ظامًا اجتماعيًا غريه. ألن هذا النظام أيخذ غريزة النوع على فرض أن هناك ن
أهنا لبقاء النوع اإلنساين. وينظم صالت الذكورة واألنوثة بني الرجل واملرأة 
تنظيمًا دقيقاً، حبيث جيعل هذه الغريزة حمصورة السري يف طريقها الطبيعي، 

يف نفس الوقت  موصلة للغاية اليت من أجلها خلقها هللا يف اإلنسان. وينظم
من تنظيم  الصالت بني الرجل واملرأة، وجيعل تنظيم صلة الذكورة واألنوثة جزءاً 

الصالت بينهما، حبيث يضمن التعاون بني الرجل واملرأة من اجتماعهما معاً، 
تعاواًن منتجًا خلري اجلماعة واجملتمع والفرد، ويضمن يف نفس الوقت حتقيق 

هو املسري هلا حىت تكون  ،رضوان هللا ،ألعلىالقيمة اخللقية، وجعل املثل ا
الطهارة والتقوى هي اليت تقرر طريقة الصالت بني هذين اجلنسني يف احلياة، 

 وجتعل أساليب احلياة ووسائلها ال تتناقض مع هذه الطريقة حبال من األحوال.
فقد حصر اإلسالم صلة اجلنس، أي صلة الذكورة واألنوثة بني الرجل 

جرمية تستوجب واج، وملك اليمني. وجعل كل صلة خترج عن ذلك واملرأة ابلز 
مظاهر غريزة النوع أقصى أنواع العقوابت. مث أابح ابقي الصالت اليت هي من 

ما عدا االجتماع اجلنسي، كاألبوة واألمومة والبنوة واألخوة والعمومة واخلؤولة، 
لة األعمال التجارية وجعله رمحًا حمرماً. وأابح للمرأة ما أابحه للرجل من مزاو 
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والزراعية، والصناعية وغريها، ومن حضور دروس العلم، والصلوات ومحل 
 الدعوة، وغري ذلك.

وقد جعل اإلسالم التعاون بني املرأة والرجل يف شؤون احلياة، ويف 
عالقات الناس بعضهم مع بعض أمرًا اثبتًا يف مجيع املعامالت. فالكل عباد 

 ولتقوى هللا وعبادته. وقد جاءت اآلايت خماطبة هللا، والكل متضامن للخري
اإلنسان يف الدعوة إىل اإلسالم بغّض النظر عن كونه رجاًل أو امرأة، قال 

 تعاىل:                              :وقال        
            اطبة املؤمنني يف العمل أبحكام وجاءت اآلايت خم

 اإلسالم قال تعاىل:                              

             ة شاملة للرجل واملرأة قال ـامـات عـاءت اآليـ، وج
 تعاىل:               :وقال           :وقال      

            :وقال                         
 وقال:                       :وقال         

                       :وقال                
                                              

إىل غري ذلك من اآلايت فإهنا كلها عامة للمرأة والرجل، والقيام هبا ميكن أن 
رأة، حىت ما كان القيام به فردايً كالصالة. مما حيصل فيه اجتماع بني الرجل وامل

يدل على إابحة اإلسالم لالجتماع بني الرجل واملرأة للقيام مبا كلفهم به من 
 أحكام، وما عليهم أن يقوموا به من أعمال.

إال أن اإلسالم احتاط لألمر، فمنع كل ما يؤدي إىل الصلة اجلنسية 
الرجل عن النظام اخلاص للعالقة اجلنسية. غري املشروعة، وخيرج أاًي من املرأة و 
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ة أو ـوشدد يف هذا املنع، فجعل العفة أمرًا واجباً، وجعل استخدام كل طريق
أسلوب أو وسيلة تؤدي إىل صيانة الفضيلة واخللق أمرًا واجباً، ألن ما ال يتم 

ب إال به فهو واجب. وحدد لذلك أحكاماً شرعية معينة وهذه األحكام ـالواج
 منها:كثرية 

  اىل:ـال تعـر قـصـّض البـغـرأة بـل واملـرجـن الـاًل مـر كـه أمـأن - 1  
                                           

                                     
           . 
أمر النساء أن يرتدين اللباس الكامل احملتشم الذي يسرت كل ما  - 2

قال هو موضع للزينة، إال ما ظهر منها. وأن يدنني عليهن ثياهبن فيتسرتن هبا. 
 تعاىل:                                        

       :وقال                                   
                    أي ال يبدين حمل زينتهن إال ما ظهر

وق القميص، أي منها، إال الوجه والكفني. واخلمار غطاء الرأس، واجليب ط
 أعناقهنفتحة القميص من العنق إىل الصدر، أي ليجعلن مخرهن على 

 وصدورهن. واإلدانء من اجللباب هو إرخاء الثوب إىل أسفل.
منع املرأة من أن تسافر من بلد إىل آخر مسرية يوم وليلة إال  - 3

 اآلخرِّ  ومِّ واليَ  ابللِّ  نُ مِّ ؤْ تُـ  ة  أَ المرَ  لُّ ال يِّ » ومعها حمرم. قال عليه الصالة والسالم:
 .أخرجه مسلم «هلا م  رَ ا ذو حمَْ هَ عَ مَ إال وَ  وليلة   يوم   سريةَ مَ  رَ سافِّ تُ  نْ أَ 

رم. قال عليه الصالة ـوة بني الرجل واملرأة إال ومعها حمـلـمنع اخل - 4
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وعن ابن , أخرجه البخاري «ال ََيُْلَونَّ رجٌل ابمرأة  إال مَع ذي حمرم  » والسالم:
ال ََيُْلَونَّ رجٌل ابمرأة  إال ومعها حمرٌم، » :يقول خيطب  ه مسع النيبعباس أن

وال ُتسافْر املرَأُة إال مَع ذي حمرم  فقاَم رجٌل فقال: اي رسوَل هللاِّ إن امرأيت 
 «خرَجْت حاّجًة وإين اكتَـتَـْبُت يف غزوةِّ كذا وكذا قال: فانطلِّْق َفُحجَّ مع امَرأَتِّك

 .أخرجه مسلم
ملرأة أن خترج من بيتها إال إبذن زوجها، ألن له حقوقاً منع ا - 5

وإذا خرجت بغري إذنه كانت له إال إبذنه، نـز عليها، فال يصح أن خترج من م
فقد روى ابن بطة يف أحكام النساء ، واعتربت انشزة ال تستحق النفقة، عاصية

فاست ذنت ، فمرض أبوها. عن أنس أن رجاًل سافر ومنع زوجته من اخلروج
اتقي هللَا وال ُُتالِّفي » : فقال هلا رسول هللا، يف عيادة أبيها  رسول هللا

 :يف حضور جنازته فقال هلا  فمات أبوها فاست ذنت رسول هللا «َزوَجكِّ 
هلا  تُ رْ فَ غَ  دْ إين قَ » : ف وحى هللا إىل النيب «اتقي هللَا وال ُُتالِّفي َزوَجكِّ »
 .«جهاوْ زَ  ةِّ طاعَ بِّ 

على أن جيعل مجاعة النساء منفصلة عن مجاعة  حرص اإلسالم - 6
الرجال يف احلياة اخلاصة، ويف املسجد واملدرسة وما شاكل ذلك، فجعل املرأة 
تعيش يف وسط النساء، والرجل يعيش يف وسط الرجال، وجعل صفوف النساء 

كما حث اإلسالم النساء على عدم يف الصالة مت خرة عن صفوف الرجال،  
وجعل عيش النساء مع النساء أو مع الطرق واألسواق.  مزامحة الرجال يف

احملارم، فتقوم املرأة أبعماهلا العامة كالبيع والشراء وحنوه على أن تذهب بعد 
 العمل لتعيش مع النساء أو مع حمارمها.

حرص على أن تكون صلة التعاون بني الرجل واملرأة صلة عامة  - 7
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ايرات بني الرجال األجانب والنساء، يف املعامالت، ال صلة خاصة كتبادل الز 
رة املرأة الستيفاء ـاشـاون هو مبـعـتـهة سوية. ألن املقصود من هذا النـز واخلروج لل

 ما هلا من حقوق ومصاحل، وأداء ما عليها من واجبات.
وهبذه األحكام احتاط اإلسالم يف اجتماع املرأة ابلرجل من أن ينصرف 

نسي حىت يظل اجتماع تعاون لقضاء املصاحل، هذا االجتماع إىل االجتماع اجل
 يت تنش  عن مصاحل األفراد رجاالً اجل بذلك العالقات الـوالقيام ابألعمال. فع

كانوا أو نساء حني اجتماع الرجال ابلنساء، وعاجل العالقات الناشئة عن 
ر ـاجلة حتصـاجتماع الرجال ابلنساء، كالنفقة، والبنوة والزواج، وغري ذلك مع

 تماع ابلعالقة اليت وجد من أجلها، وتبعده عن عالقة االجتماع اجلنسي.االج
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 ةـاصّ ـاة اخلـاحلي

طبيعة حياة اإلنسان جتعل له حياة عامة يعيش فيها بني أفراد اجملتمع، 
يف القبيلة، أو القرية، أو املدينة، وجتعل له حياة خاصة يعيش فيها يف بيته وبني 

هلذه احلياة اخلاصة أبحكام معينة، عاجل هبا  أفراد أسرته. وقد جاء اإلسالم
املشاكل اليت حتصل لإلنسان فيها رجاًل كان أو امرأة. ومن أبرز هذه األحكام 

أن يدخلوا  من أنه جعل حياته اخلاصة يف بيته حتت تصرفه وحده، ومنع الناس
  بيته إال إبذنه. قال تعاىل:                           

                                            
        ،فنهى هللا تعاىل الناس عن دخول البيوت إال إبذن أهلها

  واعترب عدم اإلذن استيحاشاً، واإلذن استئناسًا فقال:           
وهي كناية عن طلب اإلذن ألنه ال حيصل االستئناس إال به. أي حىت تست ذنوا 

َأْدَخَل  َوَمنْ »: أخرج الطرباين َعن  َأيبن أَُماَمَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللان أهلها. 
نَـْيهِّ يفِّ بـَْيت  بَِّغرْيِّ إَِّذنِّ َأْهلِّهِّ فـََقْد َدمَّرَ  أن رجاًل سَأَل » :وأخرج أبو داود .«َعيـْ

: أََأسَتْأذُِّن على ُأّمي؟ قال: نعم، قال: إنه ليَس هلا خادٌم َغريي، النيبَّ 
أََأسَتأذُن عليها ُكلَّما َدَخْلُت؟ قال: أحتبُّ أن َتراها ُعراينًَة؟ قال الرجُل: ال، قال: 

ق فمنع دخول أي إنسان بيتًا غري بيته إال إبذن أهل البيت. وال فر  «فاستأذِّنْ 
يف ذلك بني أن يكون املدخول عليه مسلمًا أو غري مسلم. ألن اخلطاب وإن  
كان للمسلمني فإمنا هو ابلنسبة للمست ذن. أما البيوت فقد جاءت مطلقة من 
غري قيد، وعامة من غري ختصيص فشمل ذلك كل بيت. وهذا صريح يف تقرير 

طلب اإلذن  حرمة البيوت، ويف ختصيص احلياة اخلاصة أبحكام خاصة، منها
عند إرادة دخول أي بيت. فإن مل جيد املست ذن أحدًا يف البيت فال يدخل 
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حىت يؤذن له، وإن قال له أحد ارجع فيجب أن يرجع، وال جيوز أن يدخل. 
 قال تعاىل:                                    

                                            
   أي ال جيوز لكم أن تلحوا يف طلب اإلذن، وال تلحوا يف تسهيل

احلجاب، وال تقفوا على األبواب منتظرين. وهذا كله يف البيوت املسكونة. أما 
إن كان للذي يريد أن يدخل متاع فيها البيوت غري املسكونة فإنه ينظر فيها، ف

فإنه جيوز له أن يدخلها دون استئذان. وهي مستثناة من البيوت اليت جيب 
 االستئذان على داخلها. قال هللا تعاىل:                   

                                      
        ومفهوم املخالفة أنه إن مل يكن لكم فيها متاع فال

تدخلوها، فيكون االستثناء خاصًا ابلبيوت غري املسكونة اليت فيها متاع للذي 
الدخول. وأبحكام االستئذان هذه حتفظ احلياة اخلاصة من إزعاج الطارقني، يريد 

 و خارجها.ويطمئن َمن فيها منن كل َمن ه
هذا ابلنسبة لغري من ميلكوهنم من الرقيق، ولغري األطفال. أما من 
ميلكوهنم من الرقيق واألطفال الذين مل يبلغوا احللم فإن هلم أن يدخلوا البيوت 
من غري استئذان، إال يف ثالث حاالت، هي: قبل صالة الفجر، وعند الظهر، 

وا يف هذه احلاالت الثالث، وبعد صالة العشاء. فإنه جيب عليهم أن يست ذن
ألهنا حاالت عورة، فيها يغرّي املرء ثيابه للنوم، أو لالستيقاظ من النوم، وهي 
أوقات عورات. أما قبيل صالة الفجر فإنه وقت االستيقاظ من النوم، وفيه 
يغرّي ثياب النوم بثياب غريها. وعند الظهرية هو وقت القيلولة والنوم، جيري فيه  

لثياب، وبعد صالة العشاء هو وقت النوم وفيه يغري املرء ثياب كذلك تغيري ا
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اليقظة، ويلبس ثياب النوم. فهذه األوقات عورات جيب أن يست ذن فيها من 
ميلكوهنم من الرقيق واألطفال الذين مل يبلغوا احللم، أما يف غري هذه األوقات 

ستئذان، فإن هلذين الصنفني أن يدخلوا البيوت يف أي وقت يشاؤون دون ا
حىت إذا بلغ األطفال احللم سقط حقهم يف الدخول، وصار عليهم أن 

 يست ذنوا كسائر الناس. قال تعاىل:                       

                                              

                                             

                                      

                                        

                                          

                                       
 . 

فهذه أحكام حفظ احلياة اخلاصة يف البيت من الطارقني الذين يريدون 
أن يدخلوا، ال فرق يف ذلك بني أجنيب وحمرم قريب أم نسيب. أما أحكام هذه 
احلياة اخلاصة يف الداخل فإن املرأة تعيش فيها مع النساء، أو مع حمارمها، 

ائها، مما ال يستغىن ألهنم هم الذين جيوز هلا أن تبدي هلم حمل زينتها من أعض
عن ظهوره يف احلياة اخلاصة يف البيت. وما عدا النساء وحمارمها ال جيوز أن 
تعيش معهم ألنه ال جيوز هلا أن تبدي هلم حمل زينتها من أعضائها، مما يبدو 
من املرأة أثناء قيام املرأة أبعماهلا يف البيت غري الوجه والكفني. فاحلياة اخلاصة 

ساء واحملارم، وال فرق يف النساء بني املسلمات وغري املسلمات مقصورة على الن
فكلهن نساء. فكون املرأة منهية عن إبداء أعضائها اليت تتزين هبا لألجانب، 
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وغري منهية عن إبدائها للمحارم، دليل واضح على اقتصار احلياة اخلاصة على 
 احملارم وحدهم قال تعاىل:                        

                                         
                                     

                                          
                                         
                                         

                   وهنم، ـاء الذين ميلكـ. وقد أحلق ابحملارم األرق
يوخ الطاعنني ابلسن أو ـاء من الشـوة النسـهـد عندهم شـوكذلك الذين ال توج

 مد لديهـاكل ذلك ممن ال توجـش من، أو ني، أو اجملبوبانالبله، أو اخلصي
ونوا يف احلياة اخلاصة ـوز أن يكـاء. فإن هؤالء جياإلربة، وهي احلاجة إىل النس

فإنه  -ارم ـارب غري احملـولو كانوا من األق -وما عداهم من الرجال األجانب 
ال جيوز هلم أن يكونوا يف احلياة اخلاصة مطلقاً، ألنه ال جيوز للمرأة أن تبدي 

 هلم حمل زينتها من أعضائها اليت تظهر عادة يف بيتها.
رجال األجانب ابلنساء يف احلياة اخلاصة حرام مطلقاً، إال يف فاجتماع ال

احلاالت اليت استثناها الشارع كالطعام وصلة األرحام، على أن يكون مع املرأة 
 ذو حمرم هلا، وأن تكون ساترة جلميع عورهتا.
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 اءـال عن النسـال الرجـوب انفصـوج
 الميةـاة اإلسـيف احلي

ش املسلمني يف أحواهلم عامة اثبت إن احلياة اإلسالمية، وهي عي
ابلنصوص الشرعية يف القرآن والسنة أن الرجال ينفصلون فيها عن النساء، 
سواء يف احلياة اخلاصة يف البيوت وما شاكلها، أو يف احلياة العامة يف األسواق 
والطرقات وما شاهبها. وهذا فوق كونه اثبتًا من جمموع األحكام الشرعية 

، واملتعلقة ابملرأة، واملتعلقة هبما، واثبتًا من خماطبة القرآن للنساء املتعلقة ابلرجل
  تعاىل: بوصفهن نساء، وللرجال بوصفهم رجااًل من مثل قوله 

      

          
   وبشكل مجاعي من أايم الرسول، بشكل عمليوغري ذلك فإنه مروي 
 .ويف مجيع عصور اإلسالم 

أما جمموع األدلة فإنه بتتبعها جند أن الشارع أوجب على املرأة لبس 
وجعل املرأة كلها عورة ما عدا ، اخلروج إىل خارج البيتاجللباب إذا أرادت 

وحّرم على الرجل النظر ، وحّرم عليها إبداء زينتها لغري حمارمها، وجهها وكفيها
، ولو إىل احلج دون حمرم، ومنع املرأة من السفر، ولو إىل شعرها، إىل عورهتا

مل يفرض على وجند أنه ، وجند أن الشارع حّرم الدخول إىل البيوت إال إبذن
وجند أنه ، وال جهادًا وفرضها على الرجل، وال صالة مجعة، املرأة صالة مجاعة

املرأة. كل ذلك كان إىل أوجب السعي والكسب على الرجل ومل يوجبه على 
صفوف النساء يف  وجعل، النساءقد فصل الرجال عن   جانب أن الرسول
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ري عن أنس بن مالك أخرج البخا املسجد ويف الصالة خلف صفوف الرجال،
قوموا "لطعاٍم َصَنعته ف كَل منه مث قال:  ُمَليَكَة َدَعت  رسوَل هللا أن جدته 

وَصَفْفُت أان واليتيُم وراَءه   .. إىل أن قال: فقاَم رسوُل هللاِّ .َفْْلَُصلِّّ لكم
وعند اخلروج من املسجد أمر خبروج النساء أواًل مث  .«والعجوُز من ورائِّنا

، أخرج البخاري عن هند بنت احلارث  يفصل النساء عن الرجالالرجال حىت
كنَّ إذا   أن النساَء يف عهدِّ رسولِّ هللاِّ »أخربهتا  عن أم سلمة زوج النيب 

ومن صّلى من الرجالِّ ما شاَء  َسلَّْمَن من املكتوبةِّ ُقْمَن، وثـََبَت رسوُل هللا 
يف املسجد قالت  ويف دروسه » ،«قاَم الّرجالُ  هللاُ، فإذا قاَم رسوُل هللاِّ 

أخرجه البخاري  .«اي رسوَل هللاِّ، َغَلَبنا عليَك الرجاُل فاجعْل لنا يوماً  :النساء له
فهذه األحكام واحلاالت وما شاهبها تدل يف  من طريق أيب سعيد اخلدري.

جمموعها على سري احلياة اإلسالمية، وأهنا حياة ينفصل فيها الرجال عن 
ذا الفصل فيها بني الرجال والنساء جاء عاماً، ال فرق يف ذلك النساء، وأن ه

  فإن احلياة اإلسالمية يف عهد الرسول، واحلياة العامةبني احلياة اخلاصة، 
، ويف احلياة العامة يف احلياة اخلاصة، قد فصل فيها الرجال عن النساء مطلقاً 

االجتماع فيه سواء  على السواء. وال يستثىن من ذلك إال ما جاء الشارع جبواز
يف احلياة اخلاصة، أو يف احلياة العامة. والشارع أجاز للمرأة البيع والشراء 
واألخذ والعطاء، وأوجب عليها احلج، وأجاز هلا حضور صالة اجلماعة، وأن 
جتاهد الكفار، وأن متلك وأن تنمي أمواهلا، إىل غري ذلك مما أجازه هلا. فهذه 

رع للمرأة، أو أوجبها عليها ينظر فيها فإن كان القيام األفعال اليت أجازها الشا
هبا يقتضي االجتماع ابلرجل جاز حينئذ االجتماع يف حدود أحكام الشرع، 
ويف حدود العمل الذي أجازه هلا، وذلك كالبيع والشراء واإلجارة والتعلم 
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والتطبيب والتمريض والزراعة والصناعة وما شابه ذلك. ألن دليل إابحتها أو 
إجياهبا يشمل إابحة االجتماع ألجلها، وأما إن كان القيام هبا ال يقتضي 
االجتماع ابلرجل كاملشي يف الطريق يف الذهاب إىل املسجد أو إىل السوق أو 

هة، وما شابه ذلك فإنه ال جيوز اجتماع املرأة ابلرجل نـز إىل زايرة األهل، أو لل
عن النساء عام، ومل يرد دليل  يف مثل هذه األحوال، ألن دليل انفصال الرجال

جبواز االجتماع بني الرجل واملرأة ملثل هذه األمور، وال هي مما يقتضيه ما أجاز 
الشرع للمرأة أن تقوم به؛ وهلذا كان االجتماع ملثل هذه األمور إمثاً، ولو كانت 
يف احلياة العامة. وعليه فإن انفصال الرجال عن النساء يف احلياة اإلسالمية 

، وأن االنفصال يف احلياة اخلاصة يكون انفصااًل اتمًا إال ما استثناه فرض
الشرع، وأما يف احلياة العامة فإن األصل هو االنفصال، وانه ال جيوز فيها 
االجتماع بني الرجال والنساء إال فيما جاء الشارع إبابحته أو إبجيابه أو بندبه 

ال، سواء كان االجتماع مع للمرأة، وكان القيام به يقتضي االجتماع ابلرج
 مشاعر يف كما االختالط يف املسجد، أو كان مع وجودوجود االنفصال كما 

 .والشراء والبيع احلج



 37 

 رأةـر إىل املـالنظ

من أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إىل املباح منها )الوجه والكفني(، 
 غري الوجه . وكذلك جيوز له أن ينظر إىلأي دون علمها إبذهنا ودون إذهنا

. وهذا النظر يقتضي أي دون علمها والكفني بغية خطبتها، ولكن دون إذهنا
 جواز عدم غض البصر عن املرأة اليت يكون جاّداً يف خطبتها.

إذا خطب »: ودليل ذلك حديث جابر قال: قال رسول هللا 
أحدكم املرأة فإن استطاع أن ينظر إىل ما يدعوه إىل نكاحها فليفعل. قال: 

« خطبت امرأة فكنت أُتبأ هلا حىت رأيت منها ما دعاين إىل نكاحها فتزوجتهاف
 جهةأخرجه احلاكم وقال صحيح على شرط مسلم. فهذا احلديث يدل من 

على جواز نظر اخلاطب إىل غري املباح )الوجه والكفني(، وليس فقط إىل 
، فإن استطاع، فال يناسبه )املباح، ألن املباح مكشوف للخاطب وغريه

كما أن النظر للوجه والكفني عام يشمل اخلاطب وغريه،  (،هلا فكنت أُتبأ
فال معىن للنص على نظر اخلاطب إال أن يكون النظَر لغري الوجه والكفني. 

يدل احلديث على أن نظر اخلاطب لغري الوجه والكفني هو  جهة أخرىومن 
هذا فضاًل عن  (،هلا فكنت أُتبأ، فإن استطاع) دون إذهنا، بداللة األلفاظ

  أنه ال جيوز للمرأة أن تبدَي عورهتا إال ألشخاص معينني ليس اخلاطب منهم
                   ... . جهة اثلثة ويدل احلديث من

 على أن نظر اخلاطب مستثىًن من اآلية الكرمية              
       ... ، فاحلديث يبيح للخاطب أن يصّوَب نظره إىل املرأة اليت

 أي جيوز له عدم غض البصر عنها. خطبتها،جاداً يريد 
مل يستثن  إال أن اخللوة ابملرأة املراد خطبتها ال جتوز، ألن الرسول 
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ال َيلون رجل ابمرأة إال »اخلاطب من حترمي اخللوة الواردة يف احلديث الشريف 
 أخرجه مسلم من طريق ابن عباس. «ا ذو حمرم منها فإن اثلثهما الشيطانمعهو 

ويباح لكل واحد من الزوجني النظر إىل مجيع بدن صاحبه ملا روى هبز بن 
قلُت اي رسوَل هللاِّ عورتُنا ما أنيت منها وما َنَذُر؟ » حكيم عن أبيه عن جده قال:

 .«ما َمَلَكْت مييُنكفقال يل: احفْظ عورََتَك إال مِّْن زوَجتَِّك. أو 
لمات وغري مسلمات إىل ـوجيوز للرجل أن ينظر من ذوات حمارمه مس

ل زينة، دون حتديد ـون حمـاء اليت تكـثر من الوجه والكفني من األعضـأك
 أبعضاء معينة، لورود النص يف ذلك، وإلطالق هذا النص. قال تعاىل:   

                               
                                          

                                              
                                    فهؤالء .

مجيعًا جيوز أن ينظروا من املرأة شعرها، ورقبتها، ومكان دملجها، ومكان 
خلخاهلا، ومكان عقدها، وغري ذلك من األعضاء اليت يصدق عليها أهنا حمل 

 زينة، ألن هللا يقول:              أي حمل زينتهن، إال هلؤالء
أن ينظروا إىل ما يبدو منها يف ثياب البذلة، الذين ذكرهم القرآن، فإنه جيوز هلم 

أهنا )أي يف حالة التبذل. وروى الشافعي يف مسنده عن زينب بنت أيب سلمة: 
ارَتَضعْت من أمساَء امرأةِّ الزبريِّ، قالت فكنُت َأراه أابً، وكان يدخُل علّي وأان 

ي أن أاب . ورو (َأمُشُط رأسي، فيأُخُذ بَعَض قرونِّ رأسي ويقول: َأْقبلي عليّ 
حني قدم املدينة ليجدد   سفيان دخل على ابنته أم حبيبة زوجة رسول هللا

ومل حتتجب منه ، لئال جيلس عليه  فطوت فراش رسول هللا، عهد احلديبية
مع أنه مشرك ، ومل أيمرها أن حتتجب منه، ف قرها  وذكرت ذلك لرسول هللا
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 .ولكنه حمرم
 حاجة هناك كانت فإن ،ينظر فإنه جاخلاطب والزو  وأما غري احملرم وغري

 أو املرأة إىل الرجل فإنه يباح له أن ينظر إىل، للنظر سواء نظر الرجل إىل املرأة
 الوجه عدا ما غريه إىل ينظر وال. فحسب إليه النظر احلاجة تستدعي الذي العضو

وهؤالء الذين تستدعي احلاجة أن ينظروا إىل العضو والذين أابح هلم ، والكفني
واحملقق ومن شاكل ذلك ممن تستدعي ، واملمرضة، لشرع النظر هم كالطبيبا

ملا حكََّم   أن النيبَّ » فقد روي، احلاجة أن ينظروا إليه من العورة وغريها
ُف عن ُمْؤتـََزرِّهم أخرجه احلاكم وابن حبان من  «سعدًا يف بين ُقريَظَة كان يْكشِّ

)انظروا إىل م قد سرق فقال: عثمان أنه ُأيَت بغال . وعنطريق عطية القرظي
كان عمل   وقدأخرجه البيهقي. مؤتزره فوجدوه مل ينبت الشعر فلم يقطعه( 

 عثمان هذا على مرأى ومسمع من الصحابة فلم ينكر عليه أحد.
أما إذا مل تكن هنالك حاجة، ومل يكن غري احملرم من غري أويل اإلربة، 

 وحيرم عليه أن ينظر إىل ما عدامها، اوكفيهفإنه يباح له أن ينظر إىل وجه املرأة 
إن اجلاريَة إذا حاَضت مل يصُلْح أن يُرى منها إال وجُهها ويداها » :لقوله 

ثىن هللا يف القرآن الوجه والكفني من النهي ـتـوقد اس. رواه أبو داود «إىل املِّْفَصلِّ 
  عن إبداء ما هو حمل زينة من أعضاء املرأة. قال تعاىل:      

                  قال ابن عباس: )الوجه والكفني(. فالنهي عن .
إبداء الزينة من قبل املرأة هني عن إبداء العورة، وكونه هنيًا عن إبدائها يدل 
بطريق االلتزام على النهي عن النظر إىل ما هنيت املرأة عن إبدائه. واستثناء ما 

ن إبدائه استثناء من حترمي النظر إليه، وهو يعين جواز ظهر منها مما هنيت ع
النظر إليه. فللرجل األجنيب أن ينظر إىل وجه املرأة األجنبية، وكفيها، نظرة 
متكنه من أن يعرفها بعينها، ليشهد عليها إن لزمت الشهادة، ولريجع عليها إذا 
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اها ديناً، أو اشتبه عاملها يف بيع أو إجارة، وليت كد من هويتها إذا داينها أو وف
وكذلك للمرأة أن تنظر إىل ما ليس بعورة من . ذلكهبا ابمرأة أخرى أو غري 

يستُـُرين بِّرِّدائِّهِّ وأان   كان رسوُل هللاِّ » :ملا روي عن عائشة قالت. الرجل
دِّ  من خطبة   ويوم فرغ النيبمتفق عليه.  «أنظُر إىل احلبشةِّ يلعبون يف املسجِّ

أخرجه البخاري من  «فذكََّرهن وَمعه بالُل فَأَمَرهنَّ ابلصَدقةِّ  فأتى النساءَ »العيد 
فهذا صريح يف إقرار الرسول النساء أن ينظرن إىل الرجال. وأما   طريق جابر.

كون النظر إىل ما ليس بعورة فإن نظر عائشة إىل األحباش وهم يلعبون يدل 
عورة، فلم يتقيد على أهنا كانت تنظر منهم إىل مجيع ما يبدو منهم ما عدا ال

النظر بل كان مطلقاً، وألن عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جده قال: قال 
إذا زوََّج أحدُكم خادَِّمه عبَده أو أجريَه فال ينظْر إىل ما دوَن » : رسول هللا

ومفهومه إابحة النظر إىل ما  أخرجه أبو داود، «السُّرَّةِّ وفوَق الركبةِّ فإنَُّه عورةٌ 
حة مطلقة تشمل الرجل واملرأة. وأما ما روي عن جرير بن عبد هللا عداه، واإلاب

 «عن َنَظرِّ الُفجاَءةِّ فأَمرين أن أصرَف بصري  سألت رسوَل هللاِّ » أنه قال:
 :رسول هللا ما روي عن علي رضي هللا عنه قال: قال يل . و أخرجه مسلم

أخرجه أمحد من  «آلخرةُ ال تـُْتبِّعِّ النظَرَة النظرَة فإمنا لك األوىل وليَس لَك ا»
ش ن نظر الرجل للمرأة وليس يف ش ن نظر املرأة للرجل.  فإنه يفطريق بريدة. 

واملراد من احلديث األول النظر إىل غري الوجه والكفني بدليل إابحة النظر 
إليهما. ومن احلديث الثاين النهي عن التكرار الذي يسبب الشهوة وليس 

 .ري املقصودالعادي غ النهي عن جمرد النظر
 وأما قوله تعاىل:                        فإن

املراد منه غض البصر عما حيرم، واالقتصار به على ما حيل، وليس غض البصر 
أعضائهن اليت مطلقاً، بدليل أن الشارع قد بنيَّ أن احملارم ال أبس ابلنظر إىل 
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والرقبة ومكان العقد ومكان الدملج ومكان  تكون حمل الزينة مثل الشعر
، واألجنبية ينظر إىل وجهها وكفيها. على أن غض البصر والقدمني اخللخال

ابلكسر وغضًا وغضاضاً  غض طرفه غضاضاً )هو خفضه قال يف القاموس: 
 .(وغضاضة بفتحهن خفضه

فيتبني من هذا جواز أن ينظر كل من الرجل واملرأة من اآلخر ما ليس 
ورة ـة عن عدم قصد اللذة واالشتهاء. وعورة الرجل ما بني سرته وركبته وعبعور 

ولو شعرة  -ورة، وشعرها ـدا وجهها وكفيها. فرقبتها عـاملرأة مجيع بدهنا ما ع
عورة، وجانب رأسها من أية جهة كانت عورة، فكل ما عدا وجهها  - واحدة

 وكفيها عورة جيب سرته، والدليل على ذلك قوله تعاىل:       
                   وما ظهر منها هو الوجه والكفان، ألن هذين

ويسكت عن   اللذان كاان يظهران من النساء املسلمات أمام النيبمها 
وألهنما ، وألهنما مها اللذان يظهران يف العبادات وذلك يف احلج والصالة، ذلك

. أي عصر نزول اآلية  عادة يف عصر الرسول كاان يظهران  نمها اللذا
 والدليل كذلك على أن عورة املرأة هو مجيع بدهنا ما عدا وجهها وكفيها قوله

: « ٌأخرجه ابن حبان يف صحيحه من طريق ابن مسعود،  «املرأُة عورة
إن اجلاريَة إذا حاَضْت مل يصُلْح أن يُرى منها إال وجُهها ويداها » : وقال

فهذه األدلة صرحية أبن مجيع بدن املرأة عورة ما  .أخرجه أبو داود «َصلِّ إىل املِّفْ 
عدا وجهها وكفيها وأنه جيب على املرأة أن تسرت عورهتا أي أن تسرت مجيع 

 بدهنا ما عدا وجهها وكفيها.
 العورة بل أطلق ذلك لسرت معيناً  لباساً  يعني مل الشرع فإن تسرته مباذا أما

  عدم ظهور العورة، نص علىابل دون تعيني واكتفى       ،« مل
ف ي لباس يسرت مجيع بدهنا ما عدا وجهها وكفيها يعترب  «َيْصُلْح أن يُرى منها
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ساتراً مهما كان شكله، فالثوب الطويل ساتر، والبنطلون ساتر، والتنورة ساترة، 
يعينه الشارع، واجلوارب ساترة، فشكل اللباس مل يعينه الشارع، ونوع اللباس مل 

فكل لباس يسرت العورة أي ال تظهر منه العورة يعترب ساتراً للعورة شرعاً، بغض 
 النظر عن شكله ونوعه وعدد قطعه.

إال أن الشارع اشرتط يف اللباس أن يسرت البشرة، فقد أوجب السرت مبا 
عليه من لون من بياض أو محرة أو يسرت لون البشرة، أي يسرت اجللد، وما هو 

رة أو سواد أو غري ذلك، أي جيب أن يكون الساتر ساتراً للجلد ساتراً للونه مس
على وجه ال يعلم بياضه من محرته من مسرته، فإن مل يكن كذلك فال يعترب 
ساترًا للعورة فإن كان الثوب خفيفًا يظهر لون اجللد من ورائه فيعلم بياضه من 

لعورة وتعترب العورة به ظاهرة غري محرته من مسرته فإنه ال يصلح أن يكون ساتراً ل
مستورة، ألن السرت ال يتم شرعًا إال سرت اجللد بسرت لونه. والدليل على أن 

مل َيْصُلْح » :قوله  الشارع أوجب سرت البشرة بسرت اجللد حبيث ال يعلم لونه
 . فهذا احلديث دليل واضح أبن الشارع اشرتط فيما يسرت العورة«أن يُرى منها

ما وراءه،  يشفّ أن يكون ساترًا للجلد ال  أيرى العورة من ورائه أن ال تُ 
فيجب على املرأة أن جتعل ما يسرت العورة ثوابً غري رقيق أي ال حيكي ما وراءه 

 ما حتته. يشفّ وال 
هذا هو موضوع سرت العورة، وهذا املوضوع ال يصح أن خيلط بلباس 

لبسة، فإذا كان هناك لباس يسرت املرأة يف احلياة العامة، وال ابلتربج ببعض األ
، العام الطريق يف سائرة وهي تلبسه أن للمرأة جيوز أنه يعين ال ذلك العورة فإن

ألن للطريق العام لباسًا معينًا عينه الشرع، وال يكفي فيه ما يسرت العورة 
فالبنطال وإن كان ساترًا للعورة ولكنه ال يصح لبسه يف احلياة العامة أي ال 

الشارع  يلبس يف الطريق العام، ألن للطريق العام لباسًا معينًا أوجبيصح أن 
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، أمثت الشارع عينه الذي الثوب خالف ولبست الشارع أمر خالفت فإذا، لبسه
 العورة سرت موضوع خيلط أن يصح ال ولذلك الواجبات، من واجباً  تركت ألهنا

لط موضوع سرت مبوضوع لبس املرأة يف احلياة العامة. وكذلك ال يصح أن خي
العورة مبوضوع التربج، فكون البنطال يسرت العورة إذا مل يكن رقيقًا ال يعين أن 
تلبسه أمام الرجال األجانب وهي تلبسه يف حالة تبدي حماسنها وتظهر زينتها، 
ألهنا حينئذ وإن كانت ساترة للعورة ولكنها متربجة، والتربج قد هنى الشارع 

ة للعورة، فال يعين كوهنا ساترة للعورة أن يكون ما عنه، ولو كانت املرأة ساتر 
سرتت به العورة جيعلها متربجة. لذلك ال يصح أن خيلط موضوع سرت العورة 

 مبوضوع التربج، فكل منهما موضوع غري اآلخر.
، األسواق يف العام الطريق يف لباسها أي العامة احلياة يف املرأة لباس وأما

أن يكون هلا ثوب تلبسه فوق ثياهبا حني خترج  فإن الشارع أوجب على املرأة
لألسواق أو تسري يف الطريق العام، ف وجب عليها أن تكون هلا مالءة أو 
ملحفة تلبسها فوق ثياهبا وترخيها إىل أسفل حىت تغطي قدميها، فإن مل يكن 
هلا ثوب تستعري من جارهتا أو صديقتها أو قريبتها ثوهبا، فإن مل تستطع 

و مل يعرها أحد ال يصح أن خترج من غري ثوب، وإذا خرجت من االستعارة أ
غري ثوب تلبسه فوق ثياهبا أمثت، ألهنا تركت فرضًا فرضه هللا عليها. هذا من 

األعلى فال بد أن حيث اللباس األسفل ابلنسبة للنساء، أما من حيث اللباس 
لرأس، ومجيع مجيع ا يكون هلا مخار، أو ما يشبهه أو يقوم مقامه من لباس يغطي

الرقبة، وفتحة الثوب على الصدر، وأن يكون هذا معداً للخروج إىل األسواق، 
أو السري يف الطريق العام، أي لباس احلياة العامة من أعلى، فإذا كان هلا هذان 
اللباسان جاز هلا أن خترج من بيتها إىل األسواق أو أن تسري يف الطريق العام، 

مل يكن هلا هذان اللباسان ال يصح أن خترج وال حبال  أي إىل احلياة العامة، فإن
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من األحوال، ألن األمر هبذين اللباسني جاء عامًا فيبقى عامًا يف مجيع 
 احلاالت ألنه مل يرد له خمصص مطلقاً.

أما الدليل على وجوب هذين اللباسني للحياة العامة فقوله تعاىل يف 
  :اللباس من أعلى                              

                وقوله تعاىل يف اللباس األسفل:              
                                         وما

أن ُُنْرَِّجُهنَّ يف الفِّْطرِّ   َأَمَران رسوُل هللاِّ » ا قالت:روي عن أم عطية أهن
واألضحى، العواتَق واحلُيََّض وذواتِّ اخلدورِّ، فأما احلّيُض فيَـْعَتزْلَن الصالَة 
َوَيْشَهْدَن اخَلري، ودعوَة املسلمني. قلت اي رسوَل هللاِّ إحداان ال يكوُن هلا 

اجلباٌب، قال: لِّتُـْلبِّْسها أخُتها من جِّ  فهذه األدلة صرحية  أخرجه مسلم، «لباِبِّ
يف الداللة على لباس املرأة يف احلياة العامة. فاهلل تعاىل قد وصف يف هاتني 
اآليتني هذا اللباس الذي أوجب على املرأة أن تلبسه يف احلياة العامة وصفاً 

  :من أعلىدقيقًا كاماًل شاماًل، فقال ابلنسبة للباس النساء        
                 على أعناقهن أي ليلوين أغطية رؤوسهن

وصدورهن، ليخفني ما يظهر من طوق القميص وطوق الثوب من العنق 
  :والصدر. وقال ابلنسبة للباس النساء من األسفل           

        روج، ـنها فوق الثياب للخهن اليت يلبسـني عليهن أثوابـأي يرخ
فل، وقال يف الكيفية العامة اليت يكون عليها ـمن مالءة وملحفة يرخينها إىل أس

  :هذا اللباس                         أي ال يظهرن مما
ائهن كاألذنني والذراعني والساقني وغري ذلك إال ما  ـل الزينة من أعضـهو حم

ن يظهر يف احلياة العامة عند نزول هذه اآلية أي يف عصر الرسول، وهو كا
الوجه والكفان. وهبذا الوصف الدقيق يتضح أبجلى بيان ما هو لباس املرأة يف 
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ة ـراحـديث أم عطية فبني بصـاحلياة العامة وما جيب أن يكون عليه، وجاء ح
يث قالت للرسول وجوب أن يكون هلا ثوب تلبسه فوق ثياهبا حني اخلروج، ح

 :« ٌفقال هلا الرسول  «إحداان ال يكوُن هلا جلباب :« لُِّتلبْسها أخُتها
ا لباِبِّ حني قالت للرسول: إذا كان ليس هلا ثوب تلبسه فوق ثياهبا أي  «من جِّ

أمر أن تعريها أختها من ثياهبا اليت تلبس فوق الثياب،  لتخرج فيها، فإنه 
ال يصح هلا أن خترج، وهذا قرينة على أن األمر يف هذا ومعناه أنه إذا مل تعرها فإنه 

احلديث للوجوب، أي جيب أن تلبس املرأة جلبااًب فوق ثياهبا إذا أرادت اخلروج، 
 وإن مل تلبس ذلك ال خترج.

ويشرتط يف اجللباب أن يكون مرخيًا إىل أسفل حىت يغطي القدمني، 
  :ألن هللا يقول يف اآلية                    أي يرخني

 ألن جالبيبهن     ،أي يرخني املالءة هنا ليست للتبعيض بل للبيان
 : قال رسول هللا: وألنه روي عن ابن عمر أنه قال، وامللحفة إىل أسفل

ُأمُّ َسَلَمَة َفَكْيَف  اَّللَُّ إِّلَْيهِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ فـََقاَلتْ  َء ملَْ يـَْنظُرِّ الَ َمْن َجرَّ ثـَْوبَُه ُخيَ »
ُف َأْقَداُمُهنَّ قَاَل  ًرا فـََقاَلْت إًِّذا تـَْنَكشِّ بـْ نَي شِّ َيْصنَـْعَن النَِّّساُء بُِّذيُوهلِِّّنَّ قَاَل يـُْرخِّ

يَنُه ذِّرَ  قال هذا حديث حسن أخرجه الرتمذي و  «َيزِّْدَن َعَلْيهِّ  اًعا الَ فـَيُـْرخِّ
أي املالءة أو  -ياب فهذا صريح أبن الثوب الذي تلبسه فوق الث، صحيح
أن يرخى إىل أسفل حىت يسرت القدمني، فإن كانت القدمان  - امللحفة

مستورتني جبوارب أو حذاء فإن ذلك ال يُغين عن إرخائه إىل أسفل بشكل 
يدل على وجود اإلرخاء، وال ضرورة ألن يغطي القدمني فهما مستوراتن، 

انزاًل إىل أسفل بشكل  ولكن ال بد أن يكون هناك إرخاء أي يكون اجللباب
العامة اليت جيب أن تلبسه املرأة يف احلياة العامة، ظاهر يعرف منه أنه ثوب احلياة 

  :أي يتحقق فيه قوله تعاىلويظهر فيه اإلرخاء      .أي يرخني 
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ومن هذا يتبني أنه جيب أن يكون للمرأة ثوب واسع تلبسه فوق ثياهبا 
ثوب وأرادت أن خترج فعلى أختها، أي أيّة مسلمة   لتخرج فيه، فإن مل يكن هلا

يعريها فال كانت أن تعريها من ثياهبا اليت تلبس فوق الثياب، فإن مل جتد من 
أن تلبس ثوابً  خترج حىت جتد ثوابً تلبسه فوق ثياهبا، فإن خرجت يف ثياهبا دون

رة، ألن الثوب العو  واسعاً مرخياً إىل أسفل ثوهبا فإهنا أتمث ولو كانت ساترة مجيع
الواسع املرخي إىل أسفل حىت القدمني فرض، فتكون قد خالفت الفرض، فت مث 

 عند هللا وتعاقب من قبل الدولة عقوبة التعزير.
بقيت مس لتان من مسائل نظر املرأة للرجل والرجل للمرأة إحدامها 

  لة وجود الرجال األجانب يف البيوت إبذن أهلها، ونظرهم إىل النساء يفـمس
ه والكفني. والثانية ـرأة ما يزيد على الوجـاء املـارهم من أعضـثياب التبذل، وإبص

مس لة وجود النساء غري املسلمات وحىت بعض املسلمات يف شوارع املدن 
 لتان ـوطرقاهتا، وهن يبدين من أعضائهن أكثر من الوجه والكفني. وهااتن املس

 الشرع، فال بد من بيان حكم واقعتان، وواقع بالؤمها على مجيع املسلمني
 فيهما.

ناك إخوة أو أقارب يسكنون مع بعضهم أما املس لة األوىل فهي أن ه
يف منـزل واحد، وتظهر نساء كل منهم لآلخرين يف ثياب التبذل فيبدو شعرها 
ورقبتها وذراعاها وساقاها وما شاكل ذلك مما تظهره ثياب البذلة، فينظر إليها 
إخوة زوجها أو أقاربه غري احملارم كما ينظر إليها أخوها أو أبوها وغريمها من 

م، مع أن أخا زوجها أجنيب عنها ك ي أجنيب. وكذلك قد يزور األقارب احملار 
بعضهم ك والد العم وأوالد اخلال ومن شاكلهم من األرحام غري احملرم أو من 

هن وهن يف ثياب البذلة ويبدو غري األرحام فيسلمون على النساء وجيلسون مع
فيعاملون  أكثر من الوجه والكفني من شعر ورقبة وساق وغري ذلك، نمنه
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معاملة احملارم. وهذه املس لة شائعة وقد بلي هبا أكثر املسلمني وال سيما يف 
 املدن فيظن الكثريون أن ذلك مباح.

واحلقيقة أن املباح من ذلك إمنا هو النظر من قبل احملارم وغري أويل 
اإلربة، أما ما عدا هؤالء فيحرم على النساء أن يكشفن عليهم ما عدا الوجه 

 وتفصيل ذلك: ،نيوالكف
إن هللا تعاىل حرم املرأة على اإلطالق لنظر أو لذة، مث استثىن اللذة 
لألزواج، مث استثىن الزينة أي النظر الثين عشر شخصًا يدخل معهم من هو 
مثلهم كاألعمام واألخوال، مث استثىن من املرأة الوجه والكفني جلميع الرجال. 

ال على الزوج، والنظر للوجه والكفني فاللذة أي النظر بشهوة حرام مطلقًا إ
بوصفه جمرد نظر )أي دون شهوة( مباح مطلقاً. والنظر ملا يزيد عن الوجه 

 .و مثلهمهوالكفني حرام مطلقاً إال على احملارم الذين ذكرهم هللا ومن 
حكم الشرع يف احلياة العامة كما جاءت به  وسبق أن مت بيان

النصوص. أما احلياة اخلاصة فقد أابح الشارع للمرأة أن تبدي فيها ما يزيد عن 
 الوجه والكفني مما يظهر عند املهنة، قال هللا تعاىل:               

                                             
                                           
            فاهلل تعاىل أمر الصبيان الذين مل يبلغوا احللم والعبيد بعدم 

يدخلوا يف غري هذه الدخول على املرأة يف هذه املرات الثالث، مث أابح هلم أن 
 املرات الثالث، إذ عّقب على ذلك بقوله:                   

                           وهذا صريح أبنه يف غري
الث يدخل الصبيان وعبيد النساء على النساء بغري استئذان هذه احلاالت الث

أي وهن يف ثياب املهنة، فيفهم منه أن للمرأة يف بيتها أن تعيش يف ثياب 
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املهنة، وأن تظهر يف هذه الثياب على الصبيان وعلى عبيدها. وعلى ذلك 
ة جيوز للمرأة أن تعيش يف بيتها يف ثياب املهنة ما يف ذلك شك. وال تكون آمث

يف ذلك مطلقاً، وجيوز أن يراها على هذه احلال الصبيان وعبيدها وال شيء 
ألن اآلية  عليها يف ذلك، وال تتسرت منهم وال حيتاجون إىل إذن ابلدخول

نصت على دخول الصبيان والعبيد دون استئذان إال يف العورات الثالث. وال 
 ال يقال ذلكطوافون، ن اخلدم األحرار يقاسون على العبيد بعلة أهنم إيقال 

ألن هذه العلة هي علة قاصرة بداللة أن الصبيان إذا بلغوا فعليهم االستئذان 
 مع أهنم من الطوافني.

أما غري من استثناهم هللا يف ذلك أي غري الصبيان والعبيد فإن هللا قد 
 قال تعاىل:  ،بني حكمهم يف احلياة اخلاصة، إذ طلب منهم االستئذان      

                                             
        فطلب من املسلم االستئذان وأطلق عليه كلمة استئناس إذا أراد

ومفهومه أنه إذا أراد الدخول إىل بيته فال يست ذن.  ،الدخول إىل غري بيته
اي رسول هللا إين أكون يف  :نزول هذه اآلية أن امرأة من األنصار قالتوسبب 

بييت على حال ال أحب أن يراين عليها أحد ال والد وال ولد في يت األب 
فيدخل علّي. وإنه ال يزال يدخل علّي رجل من أهلي وأان على تلك احلال 

مبنطوق اآلية ول هذا نـز لت آية االستئذان. فإذا قرن سبب النـز فكيف أصنع، ف
ومفهومها فإنه يدل على أن املس لة يف احلياة اخلاصة ليست مس لة سرت عورة 
وعدم سرت عورة. وإمنا هي مس لة حالة التبذل اليت عليها املرأة. يف هذه احلالة، 

لتتمكن حالة التبذل مل أيمر املرأة بعدم التبذل، وإمنا أمر الرجال ابالستئذان، 
الوجه والكفني على غري حمارمها ألن طلب االستئذان املرأة من سرت ما عدا 

يشعر بطلب السرت بدليل سبب نزول اآلية فإن دخل عليها أحد ال بد من أن 
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يست ذن سواء أكان حمرمًا أم غري حمرم، فطلب االستئذان يشعر أبن تسترت من 
 غري احملارم.

 سواء لنظريتعلق اب شيء آخر احلالة فهو هذه الرجل إىل املرأة يف أما نظر
أكان يف احلياة اخلاصة أم يف غريها وهللا تعاىل حّرم على غري احملارم النظر إىل 

 الوجه عن يزيد عما البصر بغض وأمر للمحارم ذلك وأجاز والكفني الوجه غري
 الوجه عن يزيد مبا النظر حترمي العني، أما ميأل ال الذي النظر عن والكفني وعفا

 البصر عما يزيد فواضح يف قوله تعاىل: والكفني فظاهر، وأما غض   
                    .الوجه عن واملراد هنا الغض عما يزيد 

والكفني بدليل إابحة النظر إليهما. ويف البخاري قال سعيد بن أيب احلسن 
 «اصرِّف َبَصَركَ » قال: ورؤوسهن صدورهن يكشفن العجم نساء إن للحسن

 متفق عليه، «َغضُّ الَبَصرِّ » ويف حديث النهي عن اجللوس يف الطرقات قال:
أي أن النساء يف الطريق قد يكن كاشفات ملا يزيد عن الوجه والكفني فعليكم 
غض البصر وليس عدم النظر، فاهلل تعاىل حني حّرم النظر إمنا حرمه ملا يزيد 

أما النظر غري املقصود فلم عن الوجه والكفني، وعينه أبنه النظر املقصود، و 
 حيرمه، ومل أيمر برتكه وإمنا أمر بغض البصر فقال:            

أي بعض النظر، ومفهومه  أبصارهم بعض يغضوا أي للتبعيض، )من( وكلمة
 املقصودة. النظرة العادية غري املغضوض وهو النظر جواز

زتنا احلضارة الغربية، وحكمت بالد وأما املس لة الثانية فهي أنه منذ غ
املسلمني أبنظمة الكفر صارت النساء غري املسلمات خيرجن شبه عارايت: 
مكشوفات الصدور والظهور، والشعر، واألذرع والسيقان. وصارت بعض 
نساء املسلمني يقلدهنن فيخرجن إىل السوق على هذا الوجه، حىت صار املرء 

ي ماشية يف السوق، أو همة من غري املسلمة و ال يستطيع أن مييز املرأة املسل
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واقفة يف حانوت تساوم على الشراء. والرجال املسلمون الذين يعيشون يف هذه 
املدن ال ميلكون مبفردهم اآلن أن يزيلوا هذا املنكر، وال يستطيعون العيش يف 
هذه املدن دون أن يروا هذه العورات. ألن طبيعة احلياة اليت يعيشوهنا، وشكل 
األبنية اليت يسكنوهنا، حتتم وجود الرؤية من قبل الرجل لعورة املرأة، وال ميكن 
أن حيرتز أي رجل من رؤية عورات النساء، من أذرعهن، وصدورهن 

رهن، مهما حاول عدم النظر، إال يف حال و وظهورهن، وسيقاهنن، وشع
حاجة  جلوسه يف بيته وعدم خروجه منه. وهذا ال يت تى له مطلقاً. إذ هو يف

إلقامة عالقات مع الناس يف البيع والشراء، واإلجارة والعمل، وغري ذلك مما 
هو ضروري حلياته. وال يستطيع أن يقوم بذلك يف حرز عن النظر إىل هذه 

واخلروج من  ؟العورات. وحترمي النظر إليها صريح يف الكتاب والسّنة فماذا يفعل
 هذه املشكلة إمنا يكون يف وضعني:

ظر الفجاءة وهو ما يشاهده يف الطريق وهذا يعفى فيه عن أحدمها ن
النظرة األوىل وعليه أن ال يكرر النظرة الثانية، ملا روي عن جرير بن عبد هللا 

 «عن َنْظَرةِّ الُفجاَءةِّ فأَمرين أن أْصرَِّف بصري  سألُت رسوَل هللاِّ »قال: 
ال تـُْتبِّعِّ » : . وعن علي رضي هللا عنه قال: قال يل رسول هللامسلم أخرجه

رةُ  أخرجه أمحد من طريق  «النظَرَة النظرَة فإمنا لك األوىل وليسْت لَك اآلخِّ
 .بريدة

وأما الوضع الثاين وهو التحدث إىل هذه املرأة الكاشفة لرأسها وذراعيها 
وما جرت عادهتا من كشفه، فهذه جيب حتويل البصر عنها، وغّضه عن النظر 

كان » :عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قال البخاري عنإليها، ملا رواه 
فجاءْت امرأٌة من َخثْـَعَم َفَجَعَل الفضُل ينظُر  الفضُل رديَف رسولِّ هللاِّ 

قِّّ اآلَخرِّ  إليها وتنظُر إليه وَجعَل النيب  . «َيْصرُِّف وْجَه الَفْضلِّ إىل الشِّ
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 وقال هللا تعاىل:                            
        واملراد بغّض البصر خفضه. فعالج هذه املشكلة هو غض البصر

من قبل الرجل، مع مداومته لعمله الذي يقوم به من حديث ضروري معها، أو 
ب يف سيارة، أو جلوس على شرفة لشدة احلر، أو ما شاكل ذلك. فإن و رك

عامة للرجل، وال يستغين عنها وال ميلك هذه احلاجات من ضرورات احلياة ال
دفع هذا البالء من كشف العورات، فعليه غض البصر عماًل بنص اآلية، وال 

 حيل له غري ذلك مطلقاً.
 وال يقال هنا: إن هذا مما عمت به البلوى، ويصعب االحرتاز عنه. فإن

ى، هذه القاعدة مناقضة للشرع، فاحلرام ال يصبح حالاًل إذا عمت به البلو 
واحلالل ال يصبح حرامًا إذا عمت به البلوى. وال يقال هؤالء نساء كافرات 

يقال ذلك ألن احلديث عام  ال، فعورهتن عورة اأَلَمةفيعاملن معاملة اإلماء، 
إنَّ اجلاريَة إذا » ابملرأة، ومل يقل املرأة املسلمة، قال عليه الصالة والسالم:

يف  صريحوهو  «وجُهها ويداها إىل املِّْفَصلِّ  حاَضْت مل َيْصُلْح أن يُرى منها إال
، احلاالت مجيع يف عام وهو مسلمة، غري أو كانت مسلمة املرأة، إىل النظر حرمة

 ألنه ال وجه للقياس. على اأَلَمةومنها هذه احلالة. وال تقاس املرأة الكافرة 
وعليه جيب على من يزورون بيواًت غري بيوهتم وفيها نساء غري حمارم، 

يهم أن يغضوا أبصارهم عن النظر إىل ما يزيد عن الوجه والكفني، وجيب عل
 معاملة النساءعلى من يعيشون يف املدن، ويضطرون إىل خوض اجملتمع أو 

الكافرات الكاشفات لعوراهتن، ابلشراء منهن، أو احلديث معهن، أو 
م االستئجار منهن، أو أتجريهن، أو بيعهن، أو غري ذلك، أن يغضوا أبصاره

 أثناء ذلك، وأن يقتصروا على القدر الذي حيتاجونه مما يضطرون إليه.
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هذا ابلنسبة للنظر أما ابلنسبة للمصافحة فإنه جيوز للرجل أن يصافح 
املرأة وللمرأة أن تصافح الرجل دون حائل بينهما ملا ثبت يف صحيح البخاري 

ُيشرْكَن ابللِّ شيئًا وهناان فقرَأ علينا أن ال   ابيـَْعنا النيبَّ » عن أُم عطية قالت:
وكانت املبايعة ابملصافحة، ومعىن قبضت  «عن النِّّياَحةِّ، فـََقَبَضْت امرأٌة منا َيَدها

يدها ردت يدها بعد أن كانت مدهتا للمبايعة. فكوهنا قبضت يدها يعين أهنا  
 مل غريها أن «فـََقَبَضْت امرأٌة منا َيَدها» كانت ستبايع ابملصافحة. ومفهوم

وم قوله ـهـابملصافحة. وأيضًا فإن مف تابيع غريها أن يعين وهذا يدها بضتق
 اىل: ـتع              بلفظه العام جلميع النساء من حيث أن

ار احلكم على نقض الوضوء من ملس ـوء يدل اقتصـة تنقض الوضـاملالمس
هن كذلك ليست النساء على أن ملسهن بغري شهوة ليس حرامًا فمصافحت

حراماً. عالوة على أن يد املرأة ليست بعورة وال حيرم النظر إليها بغري شهوة فال 
 حترم مصافحتها.

وهذا خبالف القبلة، فقبلة الرجل المرأة أجنبية يريدها، وقبلة املرأة لرجل 
أجنيب تريده هي قبلة حمرمة، ألهنا من مقدمات الزان، ومن ش ن مثل هذه 

من مقدمات الزان عادة، ولو كانت من غري شهوة، ولو مل  القبلة أن تكون
ملا جاءه  ملاعز  توصل إىل الزان، ولو مل حيصل الزان، ألن قول الرسول

أخرجه البخاري من طريق ابن  «..لعلَّك قـَبـَّْلتَ » طالبًا منه أن يطهره ألنه زىن
ت يدل على أن مثل هذه القبلة هي من مقدمات الزان، وألن اآلاي عباس،

واألحاديث اليت حتّرم الزان تشمل حترمي مجيع مقدماته ولو كانت ملساً، كما 
حيصل بني الشباب والشاابت، فهذه القبلة تكون حمرمة، حىت ولو كانت 
للسالم على قادم من سفر ألن من ش ن مثل هذه القبلة بني الشباب 

 والشاابت أن تكون من مقدمات الزان.
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 مةلـرأة املسـال جيب على امل
 هاوجهَ  أن تُغّطيَ 

مفروض على النساء يف اإلسالم  النقاب احلجاب مبعىن القول أبن
يسرتن به وجوههن ما عدا عيوهنن هو رأي إسالمي، قاله بعض األئمة 

غري مفروض على النساء  النقاباجملتهدين من أصحاب املذاهب. والقول أبن 
هها مطلقًا ألنه ليس يف اإلسالم، فال جيب على املرأة املسلمة أن تسرت وج

بعورة، هو أيضًا رأي إسالمي، قاله بعض األئمة اجملتهدين من أصحاب 
همة، وتبينّن أي املذاهب. ومبا أن هذه املشكلة هي من املشاكل االجتماعية امل

طراز احلياة اإلسالمية، لذلك كان ال بد من  يفرأي من هذين الرأيني يؤثر 
املشكلة، بدراستها، وتتبعها، وتطبيقها عرض شامل لألدلة الشرعية يف هذه 

على املشكلة. حىت يتبىن املسلمون الرأي األقوى دلياًل، وحىت تتبىن الدولة 
 اإلسالمية الرأي األرجح برجحان الدليل.

نعم قامت منذ أكثر من نصف قرن مناقشات حول املرأة، أاثرها 
بثقافته، ووجهة نظره الكفار املستعمرون يف نفوس املفتونني ابلغرب، املضبوعني 

يف احلياة. فحاولوا أن يدّسوا على اإلسالم آراء غري إسالمية، وحاولوا أن 
يفسدوا وجهة نظر املسلمني، وابتدعوا فكرة احلجاب والسفور، ومل يتصّد هلم 
العلماء املفكرون، بل تصدى هلم كتاب، وأدابء، ومتعلمون جامدون، ما مّكن 

أفكارهم حمل حبث ومناقشة، مع أهنا أفكار  وجعل ،آلراء هؤالء املضبوعني
غربية، جاءت لغزو اإلسالم وإفساد املسلمني، وتشكيكهم يف دينهم. نعم 
قامت هذه املناقشات وال تزال بقاايها وآاثرها ماثلة، ولكنها ال تست هل 
البحث، وال ترقى إىل درجة األحباث التشريعية واالجتماعية. ألن البحث إمنا 
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شرعية استنبطها جمتهدون واستندوا فيها إىل دليل، أو إىل شبهة هو يف أحكام 
دليل، وليس البحث يف آراء كتاب، أو تسميات م جورين، أو سفسطات 
خمدوعني، أو ترهات مضبوعني. فما يقوله اجملتهدون مستنبطني إايه من األدلة 
الشرعية هو الذي يوضع موضع حبث، ويناقش مناقشة تشريعية. وكذلك 

 الشيوخأبقوال اجملتهدين مما يوضع موضع البحث أقوال بعض الفقهاء و يلتحق 
فتبحث إلزالة الشبهة من نفوسهم. وهلذا سنعرض ألقوال  لنقابواملتعصبني ل

اجملتهدين وألدلتهم، حىت يتبني القول الراجح، فيلزم كل من يراه راجحاً ابلعمل 
 به، والعمل لتطبيقه.

ىل أن عورة املرأة مجيع بدهنا ما عدا إ ابحلجابد ذهب الذين قالوا ـلق
الوا إن ـها وكفيها، إمنا هو يف الصالة فحسب، أما يف خارج الصالة فقـوجه

ورة، مبا يف ذلك وجهها وكفاها. واستندوا يف قوهلم هذا إىل ـمجيع بدهنا ع
 الكتاب والسّنة.

 أما الكتاب فألن هللا تعاىل يقول:                
                  ،وهو صريح يف ضرب احلجاب عليهن

 ويقول هللا تعاىل:                                  
                                         وقالوا

إن معىن يدنني عليهن من جالبيبهن يرخينها عليهن ويغطني هبا وجوههن 
وأعطافهن. ويرون أن النساء كن يف أول اإلسالم على عادهتن يف اجلاهلية 

وكان الفتيان من ، بني احلرة واأَلَمةمتبذالت تربز املرأة يف درع ومخار، ال فرق 
حوائجهن يف  ابلليل إىل مقاضي أهل الشطارة يتعرضون لإلماء إذا خرجن

 ف مرن، يقولون حسبناها أََمة، ورمبا تعرضوا للحرة بنعنلة اأَلَمة، النخيل والغيطان
أن خيالفن بزيهن عن زي اإلماء بلبس األردية واملالحف، وسرت الرؤوس 
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ا أجدر وأوىل أن والوجوه، ليحتشمن ويهنب، فال يطمع فيهن طامع. وهذ
وال يلقني ما يكرهن. ومنهم من يقول ذلك أدىن أن  هلن. يعرفن فال يتعرض

حمذوفة أي ذلك أجدر أن ال يعرفن مجيالت أو غري  (ال)يعرفن هنالك 
 مجيالت فال يؤذين. ويقول هللا تعاىل:                   

                  يقرن يف بيوهتن دليل وقالوا إن أمر هللا للنساء أن
 على احلجاب.

أخرجه ابن  «املرَأُة َعْورَةٌ » :أنه قال  ما روي عن النيبـن وأما السنة فل
إذا كان » : ولقول النيب حبان يف صحيحه من طريق ابن مسعود.

ْب منه ْلَتْحَتجِّ أخرجه الرتمذي من طريق  «إلحداُكنَّ ُمكاَتٌب َفَمَلَك ما يـَُؤّدي فـَ
أان   كنُت قاعدًة عنَد النيبِّّ » :ما ُروي عن أم سلمة قالتـن وللمة. ـأم س

ْْبَ منه. فقلُت اي رسوَل :  وَمْيمونُة فاستْأَذَن ابُن أمِّّ مكتوم  فقاَل النيبُّ  احَتجِّ
رانِّهِّ  ُر، قاَل: أفـََعْمياوانِّ أَنـُْتما ال تـُْبصِّ . أخرجه أبو داود «هللاِّ إنه َضريٌر ال يـُْبصِّ

كان الفضُل » :ن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قالالبخاري عملا رواه و 
فجاءْت امرأٌة من َخثْـَعَم َفَجَعَل الفضُل ينظُر إليها وتنظُر   رديَف رسولِّ هللاِّ 
قِّّ اآلَخرِّ   إليه وَجعَل النيب وعن جرير بن عبد  «َيْصرُِّف وْجَه الَفْضلِّ إىل الشِّ

 «ُفجاَءةِّ فأَمَرين أن أصرَِّف َبَصريعن َنَظرِّ ال  سألُت رسوَل هللاِّ » هللا قال:
ال تـُْتبِّعِّ » : ول هللاـوعن علي رضي هللا عنه قال: قال يل رس أخرجه مسلم،

َرةُ  أخرجه أمحد من طريق  «النظرَة النظرَة فإمنا لك األوىل وليسْت َلَك اآلخِّ
 .بريدة

هذه هي أدلة القائلني ابحلجاب، والقائلني إن مجيع بدن املرأة عورة. 
ي أدلة ال تنطبق على املشكلة املستدل عليها هبا، ألهنا مجيعها ليست يف وه

 هذا املوضوع. أما آية احلجاب وآية              فال عالقة لنساء
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أما آية احلجاب فهي   تان بنساء الرسولـاملسلمني هبا مطلقاً، ومها خاص
، اآلية إذا تليت مجيعهاح من وهذا واض ول ـاء الرسـصرحية أبهنا خاصة بنس

 فإن نص اآلية هو . هي آية واحدة مرتبطة ببعضها لفظًا ومعىنف      
                                      

                                            
                                      

                                            
                                      

                                      
           فاآلية نص يف نساء النيب، وخاصة هبن، وال عالقة

هبذه اآلية.   هلا بنساء املسلمني، وال عالقة ألية نساء غري نساء رسول هللا
 ما ُروي عن عائشة قالت: ويؤيد كون هذه اآلية خاصة بنساء الرسول 

اَبْت َحْيسًا يف َقْصَعة ، َفمرَّ عمُر فدعاه فأَكَل، فأص كنُت آكُل مع النيبِّّ »
، لو ُأطاُع فيُكنَّ ما رأْتُكّن عنٌي، فـَنَـَزَل أواهإصبَـُعه إصَبعي، فقال عمُر: 

. وما روي عن عمر رضي هللا عنه يف األدب املفرد أخرجه البخاري «احلِّجابُ 
قلُت: اي رسوَل هللاِّ، يدخُل عليك البَـرُّ والفاجُر فلو َحجْبَت أمهاتِّ » قال:

وما روي أن عمر مّر على أخرجه البخاري،  «احلِّجابِّ  املؤمننَي. فأنَزَل هللُا آيةَ 
ُُتَّ فإن لكنَّ » وهن مع النساء يف املسجد فقال:  نساء النيب إن احَتَجبـْ

ُكنَّ على الرجالِّ الفضَل، فقالت زينُب رضي  على النساءِّ فضاًل، كما أن لَِّزْوجِّ
، إنََّك لتغاُر َعَلينا والوْحُي  ينزُِّل يف بُيوتِّنا، فلم يَلَبثوا هللا عنها: اي ابَن اخلطابِّ

فنص اآلية وهذه األحاديث قطعية الداللة  .أخرجه الطرباين «يسريًا حىت نـََزَلتْ 
 ل يف غريهن.نـز ومل ت أبهنا نزلت يف حق نساء النيب 
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 وأما آية              فهي أيضًا خاصة بنساء الرسول 
 ونص اآلية كاماًل هو                            

                                     
                                             
                                             

                                            
                                             

                                        
                          نزلت در اآلية صريح أبهنا ـفص

      هبن ختصيص ن اخلطاب لنساء النيب، وألنهيف نساء النيب خاصة هبن، أل
                            وال يوجد أبلغ وال أدل من

  وعليه فإن . ولـاء الرسـنسيف هذا النص على أن هذه اآلية نزلت     
        لرسول اليت حيتجون هبا هي خاصة بنساء ا.  وقد أكد ذلك

 يف اآلية اليت بعدها مباشرة، فإنه بعد قوله         ذلك فقال عقب
                         

            ن فذكرهن أبن بيوهتن مهابط الوحي، وأمرهن أ
 ال ينسني ما يتلى فيها من القرآن.

تان ـوأهنما خاص ، الرسولرحيتان أبهنما لنساء ـان اآليتان صـاتـفه
لمات غري نساء ـبنساء الرسول، فال داللة يف أي منهما على حكم للنساء املس

ل قوله ـول مثـاء الرسـعلى أن هنالك آايت أخرى خاصة بنس .الرسول 
 تعاىل:                            اء ـفال جيوز لنس
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ول أن يتزوجن بعده، خبالف النساء املسلمات فإهنن يتزوجن بعد ـالرس
كآية حترمي زواجهن   أزواجهن، وآيتا احلجاب هااتن خاصتان بنساء النيب 

 بعده.
ب سب وال يقال هنا إن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، وان

 ألن نزول اآلايت هو نساء الرسول وهي عامة فيهن ويف غريهن، ال يقال ذلك
 ول. أما هنا فليست نساءنـز ول هو حادثة وقعت، فكانت سبب النـز سبب ال

الرسول حادثة وقعت، وإمنا هو نص معني جاء حبق أشخاص معينني، فقد 
 نص على شخصهن، فقال:                           

 وقال:                  والضمري لنساء الرسول، ومعني هبن ليس
 غري، وعقب ذلك بقوله:                      مما

يشعر بعلة حجاهبن، وكل ذلك يعني أن اآليتني نص جاء حبق نساء الرسول، 
 عليهما قاعدة العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب. فال تنطبق

وكذلك ال يقال إن خطاب نساء الرسول خطاب للنساء املسلمات، 
ألن كون اخلطاب املعني لشخص معني خطااًب للمؤمنني إمنا هو خاص 
ابلرسول حممد عليه الصالة والسالم، وال يشمل خطاب نسائه، فخطاب 

نسائه فهو خاص هبن، ألن الرسول هو  الرسول خطاب للمؤمنني، أما خطاب
حمل القدوة يف كل خطاب أو فعل أو سكوت، ما مل يكن من خصوصياته 

.  أما نساء الرسول فلسن حمل القدوة، ألن هللا يقول           
               وال يصح أن تكون نساء الرسول قدوة، مبعىن أن

ألهنن يفعلنه أو يتصف ابلصفة ألهنن يتصفن هبا، بل هو خاص  يفعل الفعل
 ابلرسول ألنه ال يتبع إال الوحي.
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يتلى  وكذلك ال يقال إنه إذا كانت نساء الرسول وهن الطاهرات اللوايت
الوحي يف بيوهتن يطلب منهن احلجاب، فإن غريهن من النساء املسلمات أوىل 

 أن يطلب منهن. ال يقال ذلك لسببني:
حدمها أن هذا ليس من قبيل األوىل، ألن األوىل هو أن ينهى هللا عن أ

 الصغري، فيكون هنيًا عن الكبري من ابب أوىل، كقوله تعاىل:          
    فمن ابب أوىل أن ال يضرهبما. واألوىل يفهم من سياق الكالم كقوله

 تعاىل:                                         
                      أوىل،  ابب من القنطار دون ما ف داء

وعدم أداء ما فوق الدينار من ابب أوىل. وآية احلجاب ليست من هذا 
ال يدل على مفهوم القبيل، ألن سياق اآلية ال يدل إال على نساء النيب، و 

آخر. ولفظ نساء النيب ليس وصفًا مفهمًا حىت يقال غري نساء النيب من ابب 
أوىل. بل هو اسم جامد فال يت تى أن يكون له مفهوم، فيكون الكالم خاصاً 
ابلشيء الذي جاء النص عليه، وال يتعداه إىل غريه وال مفهوم له. وال يت تى يف 

 اً، ال من ألفاظ اآلية، وال من سياقها.اآلية موضوع من ابب أوىل مطلق
والثاين أن هاتني اآليتني أمر ألشخاص خمصوصني قد نص عليهم 
بعينهم لالتصاف بصفات معينة، فال يكون أمرًا لغريهم مطلقاً، ال ملن هو 
أعلى منهن، وال ملن هو أدىن منهن، ألنه وصف معني، وهو خمتص أبشخاص 

وصفهن نساء الرسول ألهنن لسن ك حد من معينني. فهو أمر لنساء الرسول ب
 النساء وألن هذا العمل يؤذي الرسول.

وإذا انتفى انطباق قاعدة )العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب( 
فى االقتداء بنساء الرسول، وانتفى كون غريهن من ابب أوىل، وثبت أن ـوانت

تان ـني خاصاء الرسول، فقد ثبت أن هاتني اآليتـعي يف كونه لنسـالنص قط
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وال تشمل النساء املسلمات مطلقاً، وال بوجه من  ،ول ـاء الرسـبنس
ول، واملكث ابلبيوت ـاء الرسـالوجوه. فيثبت بذلك أن احلجاب خاص بنس

خاص بنساء الرسول. وانتفى االستدالل هبما على كون احلجاب قد شرع 
 للنساء املسلمات.

  :تعاىل قوله وهي الثانية اآلية وأما                   
فإهنا ال تدل على تغطية الوجه حبال من األحوال، ال منطوقًا وال مفهوماً، وال 
يوجد فيها أي لفظ يدل على ذلك، ال مفرداً، وال من وجوده يف اجلملة، على 

 ول. فاآلية تقول نـز فرض صحة سبب ال                   
هنا ليست للتبعيض وإمنا هي  (من)ومعناها يرخني عليهن من جالبيبهن، و

للبيان أي يرخني عليهن جالبيبهن. ومعىن أدىن السرت: أرخاه، وأدىن الثوب 
أرخاه، ومعىن يدنني يرخني. واجللباب هو امللحفة، وكل ما يسرت به من كساء 

 :يف القاموس احمليط وغريه. أو هو الثوب الذي يغطي مجيع اجلسم. قال
كسرداب وكسنمار: القميص وثوب واسع للمرأة دون امللحفة أو ما   واجللباب)

وقيل  اجللباب امللحفة): وقال اجلوهري يف الصحاح (تغطي به ثياِبا كامللحفة
اجللباب مبعىن املالءة اليت تلتحف هبا املرأة فوق  :وقد ورد يف احلديث ،(املالءة
 أن ُُنْرَِّجُهنَّ  أَمَران رسوُل هللاِّ »: رضي هللا عنها قالت فعن أُم عطية. ثياهبا

يَـْعَتزِّْلَن  يف الفِّْطرِّ واألضحى، العواتَق واحلُيََّض وذواتَ  اخلدورِّ، فأما احلُيَُّض فـَ
الصالَة ويْشَهْدَن اخلرَي، ودعوَة املسلمني. قلت: اي رسوَل هللاِّ، إحداان ال يكوُن 

اهلا جلباٌب. قال: لُِّتلبِّْسه لباِبِّ  ومعناه ليس هلا أخرجه مسلم، «ا أخُتها من جِّ
، ف مر أبن تعريها أختها من ثياهبا اليت تلبس ثوب تلبسه فوق ثياهبا لتخرج فيه

فوق الثياب، فيكون معىن اآلية هو: إن هللا طلب من الرسول أن يقول 
ياب يرخني عليهن ثياهبن اليت تلبس فوق الث أن ألزواجه وبناته ونساء املؤمنني
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رت من ـإىل أسفل، بدليل ما روي عن ابن عباس أنه قال: اجللباب الرداء يس
إىل  - وهو الثوب الواسع -اء اجللباب ـفل. فاآلية تدل على إرخـفوق إىل أس

 أن معىن يدنني أسفل، وال تدل على غري ذلك. فمن أين ميكن أن يفهم
ت كلمة يدنني مهما فسر  ؟عليهن من جالبيبهن أن جيعلن ثوهبن على وجههن

، بل ؟ومهما فسرت كلمة جلباب، يف حدود املعىن اللغوي واملعىن الشرعي
اآلية نص يف إرخاء الثياب، وإرخاؤها إمنا هو إىل أسفل، وليس رفعها إىل 
أعلى. وعلى ذلك فليس يف هذه اآلية أي دليل على حجاب، ال من قريب 

للغوي والشرعي، وال جيوز وال من بعيد. والقرآن تفسر ألفاظه ومجله مبعناها ا
أن تفسر يف غريمها، واملعىن اللغوي واضح أبنه أمر للنساء أبن يرخني عليهن 

لن ويسدلن ثياهبن اليت يلبسنها فوق الثياب إىل أسفل حىت نـز جالبيبهن، أي ي
تغطي القدمني. وقد ورد هذا املعىن يف إرخاء الثوب إىل أسفل يف احلديث 

َء مَلْ الَ َمْن َجرَّ ثـَْوبَُه ُخيَ » : : قال رسول هللاالشريف، فعن ابن عمر قال
اَّللَُّ إِّلَْيهِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ فـََقاَلْت ُأمُّ َسَلَمَة َفَكْيَف َيْصنَـْعَن النَِّّساُء بُِّذيُوهلِِّّنَّ قَاَل  يـَْنظُرِّ 

يَنهُ  ُف َأْقَداُمُهنَّ قَاَل فـَيُـْرخِّ ًرا فـََقاَلْت إًِّذا تـَْنَكشِّ بـْ نَي شِّ  «َيزِّْدَن َعَلْيهِّ  اًعا الَ ذِّرَ  يـُْرخِّ
 .حسن صحيح قال هذا حديثو  أخرجه الرتمذي

للنساء  النقابهذا ابلنسبة لآلايت اليت يستدل هبا من يّدعون أن 
 النقاباملسلمات قد شرعه هللا، أما ابلنسبة لألحاديث اليت استدل هبا على 

تقه حُيتجب عنه ب إذا ملك ما يؤدي إىل عفال تدل عليه، فإن حديث املكاتَ 
كان » خاص بنساء الرسول، ويؤيد ذلك حديث آخر، فعن أيب قالبة قال:

ْْبَ من ُمكاَتب  ما بقَي عليه دينارٌ  أزواُج النيبِّّ   أخرجه البيهقي، «ال َيَْتجِّ
فال داللة يف احلديث على أن املرأة املسلمة حتتجب. وأما حديث أم سلمة 

فإنه خاص بنساء الرسول،  احتتجبأن  ميمونةوطلب الرسول منها ومن 
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ص احلديث هو: عن ابن شهاب عن ن، و ميمونةواحلديث نص يف أم سلمة و 
وميمونُة، فبينما  كنُت عنَد رسولِّ هللاِّ »نبهان موىل أم سلمة أهنا حدثته: 

، فقال  حنُن عِّْنده أقَبَل ابُن أمِّّ مكتوم  َفَدَخَل عليه وذلَك بعدما ُأمِّْران ابحلجابِّ
ُران هللاِّ رسوُل  با منه. فقلُت: اي رسوَل هللاِّ أليَس هو أعمى ال يـُْبصِّ : "احَتجِّ

رانِّهِّ وال يـَْعرِّفُنا. فقال رسوُل هللاِّ  خرجه أ «: َأَفعمياوانِّ أَنـُْتما أَلْسُتما تُبصِّ
كاَن الرُّكباُن » وأما ما روي عن عائشة قالت: .الرتمذي وهو حسن صحيح
ْلباَِبا مِّن مَيُّرون بنا وحنُن مع رسولِّ هللاِّ   حُمْرِّمات  فإذا حاذى بِّنا َسَدلْت إحداان جِّ

ها على َوْجهِّهِّا فإذا جاَوَزان َكَشْفناهُ  فإنه يتناقض مع ما رواه البخاري عن  «رأسِّ
َتقُِّب املرأُة احملرمُة وال َتلَبُس الُقّفازَينِّ » قال:  ابن عمر أن النيب قال  «ال تـَنـْ

ي يشد على األنف أو حتت احملاجر. فحديث يف الفتح: والنقاب اخلمار الذ
عائشة ينص على أن النساء احملرمات قد غطني وجوههن عندما كانت متر هبن 
الركبان. وحديث ابن عمر يدل على النهي عن لبس النقاب وهو ال يغطي إال 
القسم األسفل من الوجه فكيف يتفق ذلك مع سرت الوجه كله ابلثوب إبسداله 

جوع للحديثني تبني أن حديث عائشة هذا قد أعلَّ أبنه من على الوجه. وابلر 
وحيىي بن معني وأبو  رواية جماهد عن عائشة. وقد ذكر حيىي بن سعيد القطان

ومع أن هناك من توقع مساع جماهد من  مل يسمع منها. حامت الرازي أن جماهداً 
أن  ال أنكر»ما نقل عن علي بن املديين قوله:  عائشة رضي هللا عنها مثل

ومثل من صرح «. يكون جماهد يلقى مجاعًة من الصحابة، وقد مسع من عائشة
ن عائشة يف حديث آخر عند البخاري، إال أن أاب داود بعد مبسماع جماهد 

سكت عنه. واملعروف أن أاب داود إذا سكت عن  حديث الركبانروايته 
فه حديث حديث عنده اعترب احلديث صاحلًا جيوز االحتجاج به، إال أن خيال

حديث ابن عمر حديث صحيح قد رواه وحيث إن  أصح منه فيرتك.
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لذلك يرد حديث  ، وهو أقوى من حديث عائشة يف أحسن أحواله،البخاري
عارضته للحديث الصحيح وال حيتج به. وأما احلديث الذي فيه ملعائشة 

 النقاببل فيه دليل على عدم  النقابالفضل بن عباس فليس فيه دليل على 
وهي كاشفة الوجه بدليل نظر الفضل   اخلثعمية كانت تس ل الرسول ألن

الفضَل  فََأَخَذ رسوُل هللاِّ » اية أخرى هلذا احلديثو إليه وبدليل ما جاء يف ر 
قِّّ اآلَخرِّ  وروى هذه القصة علي بن أيب طالب رضي هللا  «فحوََّل وْجَهُه من الشِّّ

َك؟ قال: رأيُت  فقال له العباُس: اي رسوَل هللاِّ،» عنه وزاد َ َلَوْيَت ُعُنَق ابَن َعمِّّ ملِّ
فيكون حديث اخلثعمية دلياًل على  «شااًب وشابًة فلم آمْن الشيطاَن عليهما

كان يراها وهي كاشفة    . ألن الرسولالنقابال على  النقابعدم وجود 
الوجه. ف ما حتويله نظر الفضل، فألنه رأى أنه ينظر إليها بشهوة وتنظر إليه، 

ولذلك حّوله ألنه نظر بشهوة  «فلم آمْن الشيطاَن عليهما» ليل رواية عليبد
ال ألنه نظر، والنظر بشهوة ولو إىل الوجه والكفني حرام. وأما حديث نظر 

أمر جريرًا أن يصرف بصره، أي يغضه، وهو من   الفجاءة فإن الرسول
  قوله تعاىل:يف قبيل غض النظر الوارد                

        واملراد هنا نظر الفجاءة لغري الوجه والكفني مما هو عورة، ال نظر
الوجه والكفني. ألن نظر الوجه والكفني جائز دون أن يكون نظر فجاءة، 
بدليل إابحة النظر إليها يف حديث اخلثعمية السابق، وبدليل أن الرسول كان 

يعنه، وحني كان يعظهن، مما يدل على أن ينظر إىل وجوه النساء حني اب
 فني. وأما حديث عليـه والكـري الوجـاءة إىل غـر الفجـؤول عنه وهو نظـاملس

 فإنه هني عن تكرار النظر وليس عن جمرد النظر «ال تـُْتبِّعِّ النظرَة النظرةَ »
 .العادي غري املقصود

ن هللا وعلى ذلك فال يوجد من األحاديث اليت يستدل هبا من يدعي أ
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، وهبذا يتبني أنه ال يوجد دليل يدل النقابدليل على وجوب  النقابشرع 
للمسلمات، أو يدل على أن الوجه والكفني عورة،  النقابعلى أن هللا أوجب 

وجه ال يف الصالة وال خارج الصالة. واألدلة اليت استدلوا هبا ال يوجد فيها 
 .قوي لالستدالل على ذلك

فني ليسا بعورة، وكون املرأة جيوز هلا أن خترج إىل ون الوجه والكـوأما ك
وق والطريق يف كل مكان كاشفة وجهها وكفيها فذلك اثبت يف القرآن ـالس

 واحلديث.
 أما القرآن فقد قال هللا تعاىل:                   

                             فاهلل تعاىل هنى املؤمنات أن يبدين
زينتهن، أي هناهن أن يظهرن حمل زينتهن ألنه هو املراد ابلنهي. واستثىن من 
حمل الزينة ما ظهر منها، وهو استثناء صريح، وهو يعين أن هناك حمل زينة يف 
 املرأة يظهر ال يشمله النهي عن إظهار حمال الزينة يف املرأة، وهذا ال حيتاج إىل

أدىن كالم، فاهلل ينهى املؤمنات أن يبدين حمل زينتهن إال ما هو ظاهر منها. 
 أما ما هي األعضاء اليت يعنيها قوله               فذلك يرجع

   تفسريه إىل أمرين، أوهلما إىل التفسري املنقول، والثاين إىل ما يفهم من كلمة
            يقها على ما كان يظهر من النساء املسلمات حني تطب

 ويف عصره، عصر نزول هذه اآلية. ، النيبأمام 
منها أما النقل فقد روي عن ابن عباس يف تفسري هذه اآلية أن ما ظهر 

جرير وجرى على ذلك املفسرون، قال اإلمام ابن  «الوجَه والَكفَّني»تعين 
ل من قال: عىن بذلك الوجه ابلصواب قو  وأوىل األقوال يف ذلك)الطربي: 

الوجه والكفني ظهورمها عادة  ملا كان الغالب من"وقال القرطيب:  (والكفني
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. "إليهما وعبادة وذلك يف احلج والصالة فيصلح أن يكون االستثناء راجعاً 
 فإن املرأة ال جتد بدًا من مزاولة األشياء بيديها ومن" وقال اإلمام الزخمشري:

ا خصوصًا يف الشهادة واحملاكمة والنكاح وتضطر إىل احلاجة إىل كشف وجهه
   املشي يف الطرقات وظهور قدميها، وخاصة الفقريات منهن وهذا معىن قوله:

             ". 
ا يفهم من كلمة ما ظهر منها فإنه يتبني أن ما كان يظهر عند ـا مـوأم

ن ـهـوهـالنساء يكشفن وجفقد كانت . الوجه والكفاننزول هذه اآلية هو 
فن وجوههن ـوكن يكش، ر ذلك عليهنـوهو ال ينك  رتهـضـوأيديهن حب

فمن ، واحلوادث يف ذلك أكثر من أن حتصى، وأيديهن يف السوق والطريق
 :ذلك

، يوم العيد  شهدت مع رسول هللا: عن جابر بن عبد هللا قال - 1
مث قام متوكئًا على بالل ف مر  اخلطبة بغري أذان وال إقامة، فبدأ ابلصالة قبل

بتقوى هللا، وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، مث مضى حىت أتى النساء 
َطةِّ » وذّكرهن فقال: ْقَن فإنَّ أكثـَرَُكنَّ حَطُب َجَهنََّم، فقامْت امرأٌة من سِّ َتَصدَّ

، فقالت: ملَِّ اي رسوَل هللاِّ؟ قال: ألنُكنَّ ُتْكثِّ  ْرَن الشَّكاَة النساءِّ سفعاُء اخلدَّينِّ
. قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقني يف أخرجه مسلم «وتْكُفْرَن العشريَ 

 ثوب بالل من أقراطهن وخواتيمهن.
أال أريك امرأة  :عن عطاء بن أيب رابح قال: قال يل ابن عباس - 2

إين » قالت:  قال هذه املرأة السوداء أتت النيب .بلى :قلت ؟من أهل اجلنة
ْئتِّ َصبَـْرتِّ ولكِّ اجلنُة، وإن ُأْصرَُع، و  ُف، فادُع هللا يل. فقال هلا: إن شِّ إين أَنَكشِّ

ُف فادُع هللا يل  ُ. فقالت: إين أنَكشِّ . فقالت: َأْصِبِّ ئتِّ دعوُت هللَا أن يعافَِّيكِّ شِّ
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َف. فدعا هلا  .أخرجه الطرباين يف الكبري «أن ال أنَكشِّ
رسول للنساء يف ومما يدل على أن اليد ليست بعورة مصافحة ال - 3

فقرَأ علينا أن ال يشرْكَن ابللِّ  ابيـََعنا النيبُّ » البيعة. عن أم عطية قالت:
شيئاً وهناان عن النِّّياَحةِّ، فـََقَبَضْت امرأٌة منا َيَدها فقالْت: فالنُة َأْسَعدْتين وأان أريُد 

. وهذا احلديث ريأخرجه البخا «أن َأْجزَِّيها. فلْم يـَُقْل شيئًا َفَذهَبْت مث رََجَعتْ 
يدل على أن النساء كن يبايعن ابليد، ألن هذه املرأة قبضت يدها بعد أن  
كانت مدهتا للبيعة. فكون احلديث ينص على أن املرأة قبضت يدها حني 
مسعت لفظ البيعة صريح أبن البيعة كانت ابليد، وأن الرسول كان يبايع النساء 

وما َمسَّْت يُد رسولِّ » أهنا قالت:بيده الشريفة. وأما ما روي عن عائشة من 
فإنه رأي لعائشة وتعبري عن مبلغ  متفق عليه، «امرأًة إال امرأًة ميلُكها هللاِّ 

علمها، وإذا قورن قول عائشة حبديث أُم عطية هذا ترجح حديث أُم عطية، 
سول فهو أرجح ألنه نص عن عمل حصل أمام الرسول، ودّل على عمل للر 

 من رأي حمض لعائشة.
الثابتة يف األحاديث تدل داللة واضحة على أن  الثالثذه احلوادث ـفه

  أن املستثىن يف اآلية أير من املرأة هو الوجه والكفان، ـهـالذي كان يظ  
            بعورة، ال يف هو الوجه والكفان. وهذا يدل على أهنما ليسا

 ة: الصالة، وال خارج الصالة. ألن اآلية عام               
        . 

وأما اآلية اليت بعدها فإن مفهومها يدل على أن الوجه والكفني ليسا 
 بعورة، فاهلل يقول:                         ،واخلمر مجع مخار

هو موضع القطع من الدرع وهو ما يغطى به الرأس، واجليوب مجع اجليب، و 
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والقميص، ف مر تعاىل أبن يلوى اخلمار على العنق والصدر، فدل على وجوب 
سرتمها، ومل أيمر بلبسه على الوجه، فدل على أنه ليس بعورة. وليس معىن  
كلمة اجليب هو الصدر كما يتوهم، بل اجليب من القميص طوقه وهو فتحته 

ضرب اخلمار على اجليب ليُّه على اليت تكون حول العنق وأعلى الصدر، و 
طوق القميص من العنق والصدر. فاألمر جبعل غطاء الرأس يلوى على العنق 

غري  النقابوالصدر استثناء للوجه، فدل على أنه ليس بعورة. وبذلك يكون 
 موجود، ومل يشرعه هللا سبحانه وتعاىل.

ن هذا من حيث األدلة من القرآن، أما األدلة من احلديث على أ
ما رواه أبو ـن ني ليسا بعورة، فلـفـه والكـاىل، وأن الوجـّرعه هللا تعـم يشـل ابـالنق

إن اجلاريَة إذا حاَضْت مل َيْصُلْح أن » ال:ـق ول هللا ـادة أن رسـتـق داود عن
 ، فهذا احلديث صريح أبن الوجه«يُرى منها إال وجُهها ويداها إىل املِّْفصلِّ 

 .النقابهللا مل يشرع سرت الوجه والكفني، ومل يشرع وأن  والكفني ليسا بعورة،
تدل داللة واضحة وهكذا فإن األدلة السابقة من الكتاب والسنة 

صرحية على أن املرأة املسلمة خترج إىل السوق كاشفة وجهها وكفيها، وتتحدث 
إىل الرجال األجانب، وهي كاشفة وجهها وكفيها، وتعامل الناس مجيع 

ة، من بيع وشراء وإجارة وأتجري وشفعة ووكالة وكفالة وغري املعامالت املشروع
ذلك وهي كاشفة وجهها وكفيها. وأن احلجاب مل يشرعه هللا تعاىل إال لنساء 

رأاًي إسالميًا ألن له شبهة الدليل،  ابلنقابوأنه وإن كان القول  . الرسول
اليت وقد قال به أئمة جمتهدون من أصحاب املذاهب إال أن شبهة الدليل 

 يستدلون هبا واهية، ال يكاد يظهر فيها االستدالل.
يشرع للمرأة  النقاببعض اجملتهدين وهي أن  هبابقيت مس لة يقول 
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خوف الفتنة، فيقولون متنع املرأة من كشف وجهها بني الرجال ال ألنه عورة، 
 بل خلوف الفتنة، وهذا القول ابطل من عدة وجوه.

الوجه خلوف الفتنة نص شرعي، ال من  أحدها: أنه مل يرد بتحرمي كشف
الكتاب، وال من السنة، وال من إمجاع الصحابة، وال من علة شرعية يقاس 
عليها، فال قيمة له شرعًا وال يعترب حكمًا شرعياً. ألن احلكم الشرعي هو 
خطاب الشارع، وحترمي كشف الوجه خلوف الفتنة مل أيت يف خطاب الشارع، 

رعية جاءت على النقيض منه متاماً، ف ابحت اآلايت وإذا علم أن األدلة الش
واألحاديث كشف الوجه واليدين إابحة مطلقة مل تقيد بشيء، ومل ختصص يف 
حالة من احلاالت فيكون القول بتحرمي كشف الوجه، وإجياب سرته حترميًا ملا 
أحله هللا، وإجيااًب ملا مل يوجبه رب العاملني. فهو فوق عدم اعتباره حكماً 

 رعياً، هو مبطل ألحكام شرعية اثبتة بصريح النص.ش
رته مل ـوف الفتنة علة لتحرمي كشف الوجه وإجياب سـاثنيها: أن جعل خ

رعي ال صراحة وال داللة وال استنباطًا وال قياسًا فال يكون ـيرد فيه أي نص ش
علة شرعية مطلقاً، بل هو علة عقلية، والعلة العقلية ال اعتبار هلا يف أحكام 

رع، بل املعترب إمنا هو العلة الشرعية ليس غري. وعليه فال يقام أي وزن ـالش
 خلوف الفتنة يف تشريع حترمي كشف الوجه وإجياب سرته، ألنه مل يرد يف الشرع.

اثلثها: أن قاعدة الوسيلة إىل احلرام حمرمة ال تنطبق على حترمي كشف 
ن يتوفر فيها أمران: الوجه خلوف الفتنة، وذلك ألن هذه القاعدة تقتضي أ

أحدمها أن تكون الوسيلة موصلة إىل احلرام بغلبة الظن. والثاين أن يكون ما 
تؤول إليه قد ورد النص بتحرميه، وليس مما حيرمه العقل. وهذا غري موجود يف  
كشف الوجه خلوف الفتنة. وعليه فال ينطبق كشف الوجه خلوف الفتنة على 
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هو حرام، على فرض أن الفتنة حَتُرم شرعاً على  ملا وسيلةقاعدة حترمي ما يكون 
. على أّن خوف الفتنة مل يرد بغلبة الظنمن يفتنت به، ألنه ليس مما يؤول إليه 

نص جبعله حراماً، بل مل جيعل الشرع الفتنة نفسها حرامًا على من يفتنت به 
 نظور،الناس، بل حّرم على الناظر نظرة افتتان أن ينظر، ومل حيرم ذلك على امل

كان الفضُل » :البخاري عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قال ىرو  فقد
فجاءْت امرأٌة من َخثْـَعَم َفَجَعَل الفضُل ينظُر إليها وتنظُر  رديَف رسولِّ هللاِّ 
قِّّ اآلَخرِّ  إليه وَجعَل النيب  أي صرف وجه  «َيْصرُِّف وْجَه الَفْضلِّ إىل الشِّ

فََأَخَذ رسوُل هللاِّ » يف رواية أخرى هلذا احلديث:عنها، بدليل ما جاء  الفضل
 قِّّ اآلَخر وروى هذه القصة علي بن أيب  «الفضَل فحوََّل وْجَهُه من الشِّّ

 هللاِّ، ملَِّ َلَوْيَت ُعُنَق ابنِّ فقال له العباُس: اي رسوَل » :طالب رضي هللا عنه وزاد
َك؟  . ومن ذلك يتبني «ليهماالشيطاَن ع قال: رأيُت شااًب وشابًة فلم آمنِّ َعمِّّ

أن الرسول صرف وجه الفضل عن اخلثعمية، ومل أيمر اخلثعمية بسرت وجهها، 
وكانت كاشفة له، فلو كانت الفتنة حرامًا على من يفتنت به ألمر الرسول 
اخلثعمية بسرت وجهها بعد أن حتقق من نظرة الفضل إليها نظرة افتتان. ولكنه 

مما يدل على أن التحرمي على الناظر، ال على مل أيمرها، بل لوى عنق الفضل، 
رمي افتتان الناس ابملرأة مل يرد به نص حيرمه على ـ. وعلى ذلك فإن حتإليه املنظور

ا يؤدي إليه املرأة اليت يفتنت هبا، بل ورد النص بعدم حترميه عليها، فال يكون م
صاً بعينهم عن . على أنه جيوز للدولة عماًل برعاية الشؤون أن تبعد أشخاحراماً 

أعني من يفتتنون هبم، لتحول بني من يفتنت به الناس، وبني الناس إذا كانت 
الفتنة يف الشخص عامة، كما فعل عمر بن اخلطاب بنصر بن حجاج حني 
نفاه إىل البصرة، الفتتان النساء به جلماله. وهذا عام يف الرجال والنساء، فال 

يكون ذلك  حيث الوف الفتنة، يقال إنه حيرم على النساء كشف الوجه خل
 من قبيل الوسيلة إىل احلرام حمرمة.
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 رعيةـام التكاليف الشـرجل أمـة والأرـامل

حني جاء اإلسالم ابلتكاليف الشرعية اليت كلف هبا املرأة والرجل، 
وحني بنّي األحكام الشرعية اليت تعاجل أفعال كل منهما، مل ينظر إىل مس لة 

أن إىل بينهما أية نظرة، ومل يراعها أية مراعاة. وإمنا نظر املساواة أو املفاضلة 
هناك مشكلة معينة حتتاج إىل عالج، فعاجلها ابعتبارها مشكلة معينة بغّض 
النظر عن كوهنا مشكلة المرأة أو مشكلة لرجل. فالعالج هو لفعل اإلنسان 

مس لة  أي للمشكلة احلادثة، وليست املعاجلة للرجل أو للمرأة. وهلذا مل تكن
املساواة أو عدم املساواة بني الرجل واملرأة موضع حبث. وليست هذه الكلمة 
موجودة يف التشريع اإلسالمي، بل املوجود هو حكم شرعي حلادثة وقعت من 

 إنسان معني، سواء أكان رجاًل أم امرأة.
وعلى هذا ليست املساواة بني الرجل واملرأة قضيًة تبحث، وال هي 

يف النظام االجتماعي، ألن كون املرأة تساوي الرجل، أو  قضية ذات موضوع 
كون الرجل يساوي املرأة ليس ابألمر ذي البال الذي له أتثري يف احلياة 
االجتماعية، وال هو مشكلة حمتملة الوقوع يف احلياة اإلسالمية، وما هذه 
 اجلملة إال من اجلمل املوجودة يف الغرب، وال يقوهلا أحد من املسلمني سوى

تقليد للغرب، الذي كان يهضم املرأة حقوقها الطبيعية ابعتبارها إنساانً، 
فطالبت هبذه احلقوق واختذ هذا الطلب حبث املساواة طريقاً لنيل هذه احلقوق. 
وأما اإلسالم فال ش ن له هبذه االصطالحات ألنه أقام نظامه االجتماعي على 

رأة والرجل ـما، ويوفر للماس متني يضمن متاسك اجلماعة واجملتمع ورقيهـأس
  السعادة احلقيقية الالئقة بكرامة اإلنسان الذي كرمه هللا تعاىل بقوله:    

          . 
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فاإلسالم حني جعل للمرأة حقوقاً، وجعل عليها واجبات، وجعل 
للرجل حقوقاً، وجعل عليه واجبات، إمنا جعلها حقوقًا وواجبات تتعلق 

ان ـهما كما يراها الشارع، ومعاجلات ألفعاهلما ابعتبارها فعاًل معيناً إلنسمبصاحل
انية َجع لها واحدة، وجعلها ـمعني. فجعلها واحدة حني تقتضي طبيعتها اإلنس

متنوعة حني تقتضي طبيعة كل منهما هذا التنوع. وهذه الوحدة يف احلقوق 
اواة، كما ـعليها عدم مس والواجبات ال يطلق عليها مساواة، كما أنه ال يطلق

وع يف احلقوق والواجبات ال يراد منه عدم مساواة أو مساواة، ألنه ـنـأن ذلك الت
ة ـاعـر إليها ابعتبارها مجـاء إمنا ينظـحني ينظر إىل اجلماعة رجااًل كانت أو نس

ة هذه اجلماعة اإلنسانية أن حتوي الرجال ـعـيـبـري، ومن طـة ليس غـيـانـإنس
  قال هللا تعاىل: والنساء،                            

                                        . 
وعلى هذه النظرة شرع التكاليف الشرعية، وحبسب هذه النظرة جعل 

ال والنساء. فحني تكون احلقوق والواجبات حقوقاً احلقوق والواجبات للرج
وواجبات إنسانية، أي حني تكون التكاليف تكاليف تتعلق ابإلنسان كانسان 
جتد الوحدة يف هذه احلقوق والواجبات، أي جتد الوحدة يف التكاليف، فتكون 
احلقوق والواجبات لكل وعلى كل من املرأة والرجل واحدة ال ختتلف وال 

تكون التكاليف واحدة للرجال والنساء على السواء. ومن هنا جتد  تتنوع، أي
اإلسالم مل يفرق يف دعوة اإلنسان إىل اإلميان بني الرجل واملرأة، ومل يفرق يف 
التكليف حبمل الدعوة إىل اإلسالم بني الرجل واملرأة. وجعل التكاليف املتعلقة 

لتكليف، وجعل ابلعبادات من صالة وصوم وحج وزكاة واحدة من حيث ا
االتصاف ابلسجااي اليت جاءت ابألحكام الشرعية أخالقًا للرجال والنساء 
على السواء، وجعل أحكام املعامالت من بيع وإجارة ووكالة وكفالة وغري ذلك 
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من املعامالت املتعلقة ابإلنسان واحدة للرجال والنساء، وأوقع العقوابت على 
وتعزير على الرجل واملرأة دون تفريق خمالفة أحكام هللا من حدود وجناايت 

بينهما ابعتبارمها إنساانً، وأوجب التعلم والتعليم على املسلمني، ال فرق بني 
الرجال والنساء. وهكذا شرع هللا مجيع األحكام املتعلقة ابإلنسان كإنسان، 
واحدة للرجال والنساء على السواء. فكانت التكاليف من هذه الناحية 

حلقوق والواجبات واحدة. ومع أن اآلايت واألحاديث اليت واحدة، وكانت ا
وردت يف مثل هذه األحكام جاءت عامة شاملة لإلنسان من حيث هو 
إنسان، وللمؤمن من حيث هو مؤمن، فإن كثريًا من اآلايت نصت على أن 

 التكليف إمنا هو للذكر واألنثى، قال تعاىل:                  
                                          

                                  
                                   

                                     
            :وقال تعاىل                        

                                    :وقال تعاىل   
                                          

                               :وقال تعاىل     
                                       

                       :وقال               
                            :وقال      

                                         
                                :وقال      
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                                       وهكذا
جند أن مجيع األحكام الشرعية املتعلقة ابإلنسان كإنسان مهما كانت هذه 

هللا واحدة للرجل واملرأة على  األحكام، ومهما تنوعت وتعددت، قد شرعها
السواء. إال أن ذلك ال يعترب مساواة بني الرجل واملرأة وإمنا هي أحكام شرعت 
لإلنسان، فكانت للرجل واملرأة على السواء، ألن كاًل منهما إنسان. وهذه 

 األحكام هي خطاب من هللا تعاىل متعلق أبفعال اإلنسان.
هذه التكاليف الشرعية تتعلق وحني تكون هذه احلقوق والواجبات، و 

بطبيعة األنثى بوصفها أنثى، وبطبيعة مكاهنا يف اجلماعة، وموضعها يف اجملتمع، 
أو تتعلق بطبيعة الذكر بوصفه ذكراً، وبطبيعة مكانه يف اجلماعة، وموضعه يف 
اجملتمع، تكون هذه احلقوق والواجبات أي هذه التكاليف متنوعة بني الرجل 

 تكون عالجًا لإلنسان مطلقاً، بل تكون عالجًا هلذا النوع من واملرأة، ألهنا ال
اإلنسان، الذي له نوع من الطبيعة اإلنسانية خمتلف عن النوع اآلخر، فكان ال 
بد أن يكون العالج هلذا النوع من اإلنسان، ال لإلنسان مطلقاً، ولذلك 

مجاعة جعلت شهادة امرأتني بشهادة رجل واحد يف األعمال اليت تكون يف 
الرجال، ويف احلياة العامة، من مثل شهادهتا على احلقوق واملعامالت قال 

 تعاىل:                                        
                                       
             وقبلت شهادة النساء وحدهن يف األمور اليت حتدث ،

يف مجاعة النساء فحسب وال يكون فيها الرجال، كجناية حصلت يف محام 
النساء، واكتفي بشهادة امرأة واحدة يف األمور اليت ال يطلع عليها إال النساء،  

شهادة امرأة  قبل  الرسولن كشهادهتا يف البكارة والثيوبة والرضاعة، أل
أخرج البخاري من طريق عقبة بن احلارث قال: تزوجت  واحدة يف الرضاع،
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فقال:  امرأة فجاءت امرأة فقالت: إين قد أرضعتكما. ف تيت النيب 
وجعل  «فنهاُه عنها»ويف رواية  «وكيَف وقْد قِّيَل؟ َدْعها عنَك، أو حنَوه»

نصف نصيب الرجل يف بعض احلاالت قال اإلسالم نصيب املرأة يف املرياث 
 هللا تعاىل:                                 

وهذا يف العصبات، كاألوالد واألخوة األشقاء واألخوة ألب، ألن واقع األنثى 
درة على يف ذلك أن نفقتها واجبة على أخيها إن كانت فقرية، ولو كانت قا

 العمل، وجعل نصيب املرأة كنصيب الرجل يف بعض احلاالت، قال هللا تعاىل:
                                        

                                         
واقع األنثى يف ذلك أن وهذه اآلية نزلت يف كاللة اإلخوة ألم، حيث إن 

نفقتها ال جتب على أخيها ألمها، ألنه وإن كان حمرمًا ولكنه ليس ممن جتب 
 عليه النفقة.

وأمر اإلسالم أن يكون لباس املرأة خمالفًا للباس الرجل، كما أمر أن 
س املرأة. ومنع أحدمها أن يتشبه ابآلخر ابللباس، يكون لباس الرجل خمالفًا للبا

عن أيب . كتزيني بعض أعضاء اجلسمومبا خيص به ومييزه عن النوع اآلخر،  
الرجَل يـَْلَبُس لِّْبَسَة املرأةِّ، واملرأَة  َلَعَن رسوُل هللاِّ »هريرة رضى هللا عنه قال: 

قيل : أيب مليكة قالوعن ابن  أخرجه احلاكم وصححه. «تـَْلَبُس لِّْبَسَة الرجلِّ 
 إن املرأَة تـَْلَبُس النعَل؟ فقالت: َلَعَن رسوُل هللاِّ » :لعائشة رضي هللا عنها

َلَة من النساءِّ  وعن عبد هللا بن عمرو  أخرجه الذهيب وقال إسناده حسن. «الرَّجِّ
 «ليَس منا من َتَشبَّه ابلرجالِّ من النساءِّ » :يقول  مسعت رسول هللا: قال

املَخنَّثنَي من الّرجالِّ  َلَعَن النيبُّ » :وعن ابن عباس قال، اينرب ـأخرجه الط
التِّ من النساءِّ  فأخرَج النيبُّ » :الـق «َأْخرِّجوهْم من بيوتِّكم» :وقال «واملرتجِّّ
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  ًلَعَن » :آخر للبخاري ويف لفظ. أخرجه البخاري «فالاًن وَأخرَج عمُر فالان
 .«ابلنساءِّ واملَتَشبِّّهاتِّ من النساءِّ ابلرجالِّ  املَتَشبِّّهني من الرجالِّ  رسوُل هللاِّ 

ر على الرجل للمرأة، وجعله حقًا هلا ـداق أي املهـالم الصـوجعل اإلس
      عليه، مع أن االستمتاع هو هلما معاً، وليس للرجل وحده. فقال تعاىل:

                                              
             ومعىن حنلة هو عطية إذ الصداق عطية، وليس هو بدل

 البضع كما يتوهم بعضهم. وقال عليه الصالة والسالم للذي زوجه املوهوبة:
حديد . هْل مِّْن َشيء  ُتْصدُِّقها؟ فالَتَمَس ومل جيِّْد قال: إِّلَتمِّْس ولو خاََتًا من »

أخرجه البخاري من طريق  «فلم جيِّْد شيئاً. فـََزوًَّجُه إايها مبا َمَعُه من القرآنِّ 
 .سهل بن سعد الساعدي

وجعل هللا تعاىل العمل لكسب املال فرضًا على الرجل، ومل جيعله فرضاً 
لت، وإن شاءت مل تعمل. قال على املرأة بل مباحًا هلا، إن شاءت عم

 :تعاىل                  :وذو ال تطلق إال على املذكر، وقال 
                           .فجعل النفقة على الذكر 

وجعل اإلسالم أمر القوامة للرجال على النساء، وجعل هلم القيادة 
 واألمر والنهي، قال هللا تعاىل:                       

                                       
                                     

                                           
                    وقد بنّي أن هذه القوامة كانت .

للرجال مبا جعل هللا هلم من زايدة يف التكاليف كاحلكم، وإمامة الصالة، 
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 والوالية يف النكاح، وجعل الطالق بيده، قال تعاىل:         
       وكانت هذه القوامة أيضًا مبا ألقي على عاتقهم من تكاليف

 موين، فقال تعاىل: اإلنفاق من املهر والت                  كما
جعل للزوج حق أتديب زوجته ابلتذكري اجلميل وابهلجران يف املضاجع، 

ه الذنب من أتديب، هذا إذا نشزت أي ـتاجـب ما حيـرب غري املربح حسـوابلض
و بنتا، ومنع عصته ومتردت عليه. وجعل للمرأة حق حضانة الصغري صبياً كان أ

الرجل منها. وجعل للمرأة مباشرة اإلنفاق على الصغار إذا ماطل أبوهم، أو 
قرّت عليهم، ومنع الرجل يف هذه احلالة من مباشرهتا. فقد جاءت هند إىل 

اي رسوَل هللاِّ، إن أاب سفياَن رجٌل شحيٌح، وليَس »: فقالت  هللارسول 
فقاَل: ُخذي ما يكفيكِّ وولَدكِّ  يُعطيين من النـََّفَقةِّ ما يكفيين وولدي.

والقاضي جيربه على أن متفق عليه من طريق عائشة رضي هللا عنها،  «ابملَْعروفِّ 
يسلمها النفقة وجيعل هلا أن تباشرها، وال يقبل منه مباشرة اإلنفاق يف هذه 

 احلالة.
وهكذا جاء اإلسالم أبحكام متنوعة خص الرجال ببعضها، وخص 

بني الرجال والنساء يف قسم منها، وأمر أن يرضى كل  النساء ببعضها، وميز
منهما مبا خصه هللا به من أحكام، وهناهم عن التحاسد، وعن متين ما فضل 

 هللا به بعضهم على بعض، قال تعاىل:                   
                                         

        وهذا التخصيص يف األحكام ليس معناه عدم مساواة، وإمنا هو .
عالج ألفعال األنثى ابعتبارها أنثى، وعالج ألفعال الذكر ابعتباره ذكراً، وكلها 
قد عوجلت خبطاب يتعلق أبفعال العباد. وإذا درس واقعها مجيعها تبني أنه 
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ج ملشكلة نوع من اإلنسان ابعتبار نوعه، وهو ال بد أن خيتلف عن عالج عال
اإلنسان ابعتباره إنساانً. ومل تالحظ فيه انحية املساواة، أو عدم املساواة ألهنا 
ليست حمل البحث، وإمنا لوحظ فيه كونه عالجًا معينًا ملشكلة معينة، إلنسان 

رجل واملرأة فيما ورد من أحكام معني. هذا هو وجه التنوع يف األحكام بني ال
متنوعة، وعلى أي حال فهي عالج ملشكلة إنسان، سواء أكان عالجًا واحداً 
لكل من الرجل واملرأة كطلب العلم، أم كان متنوعًا بينهما كتنوع العورة 
واختالفها ابلنسبة للرجل وابلنسبة للمرأة. وال يعين ذلك متييز إنسان على 

من أن  احلديثأو عدم مساواة. وأما ما ورد يف إنسان، أو حبث مساواة 
النساء انقصات عقل ودين، فإمنا يقصد اعتبار األثر الصادر ابلنسبة للعقل 
والدين، وليس معناه نقصان العقل أو نقصان الدين عندهن. ألن العقل واحد 
ابعتبار الفطرة عند كل من الرجل واملرأة، والدين واحد ابعتبار اإلميان والعمل 

هو نقصان اعتبار شهادة  احلديثند كل من الرجل واملرأة. واملراد من هذا ع
املرأة، جبعل كل امرأتني بشهادة رجل واحد، ونقصان أايم الصالة عند املرأة، 
بعدم صالهتا أايم احليض يف كل شهر وأايم النفاس، وعدم صيامها أايم احليض 

 والنفاس يف رمضان.
قد شرعها  ،ت، أي التكاليف الشرعيةهذا هو موضوع احلقوق والواجبا

هللا لإلنسان من حيث هو إنسان، ولكل نوع من نوعي اإلنسان: الذكر 
واألنثى، ولكن ابعتباره نوعًا من أنواع اإلنسان له صفة اإلنسانية، وصفة 
النوعية عند التشريع، وال يراد متييز أحدمها عن اآلخر، كما ال يالحظ فيها أي 

 اة وعدم املساواة.شيء من أمور املساو 
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 رأةـال املـأعم

طبيعة نظرة اإلسالم التشريعية جتعل األعمال اليت يقوم هبا اإلنسان 
بوصفه إنسااًن مباحة لكل من الرجل واملرأة على السواء، دون تفريق بينهما، 
أو تنويع أحدمها عن اآلخر. أو جتعل هذه األعمال واجبة أو حمرمة أو مكروهة 

تفريق أو تنويع. أما األعمال اليت يقوم هبا الذكر بوصفه  أو مندوبة دون أي
وصف اإلنسانية، ذكراً مع وصف اإلنسانية، وتقوم هبا األنثى بوصفها أُنثى مع 

، سواء من حيث منهما لكل ابلنسبة فإن الشرع قد فرق بينهما فيها، ونوَّعها
د أن احلكم الوجوب أو احلرمة أو الكراهة أو الندب أو اإلابحة. ومن هنا جن

والسلطان قد جعله الشرع للرجال دون النساء، وجنده قد جعل حضانة األوالد 
أبناء كانوا أو بنات للنساء دون الرجال. ولذلك كان ال بد من أن توكل 
األعمال اليت تتعلق ابألنثى بوصفها أنثى للنساء، وأن توكل األعمال اليت 

هللا تعاىل وهو الذي خلق الذكر  تتعلق ابلذكر بوصفه ذكرًا للرجال. وملا كان
واألنثى أعلم مبا هو من ش ن الرجل أو ش ن املرأة، كان ال بد من الوقوف عند 
حد األحكام اليت شرعها دون جماوزهتا، سواء أكانت للرجال وحدهم، أم 
للنساء وحدهن، أم لإلنسان بغض النظر عن كونه رجاًل أو امرأة، ألنه هو 

فمحاولة العقل حرمان املرأة من أعمال حبجة أهنا  أعلم مبا يصلح لإلنسان.
من ش هنا، أو إعطائها أعمااًل خص هبا الرجل ابعتبار أن هذا اإلعطاء  تليس

إنصاف هلا، وحتقيق للعدالة بينها وبني الرجل، كل ذلك جتاوز على الشرع، 
 وخط  حمض، وسبب للفساد.

ام تتعلق ابحلمل، وقد جعل الشرع املرأة أُمًا وربة بيت، فجاءها أبحك
وأحكام تتعلق ابلوالدة، وأحكام تتعلق ابلرضاع، وأحكام تتعلق ابحلضانة، 
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وأحكام تتعلق ابلعدة. ومل جيعل للرجل شيئًا من ذلك، ألن هذه أحكام تتعلق 
ابألنثى بوصفها أُنثى، ف لقى عليها مسؤولية الطفل من محل، ووالدة، وإرضاع، 

هم أعماهلا وأعظم مسؤولياهتا. ومن هنا وحضانة. فكانت هذه املسؤولية أ
ميكن أن يقال إن العمل األصلي للمرأة هو أهنا أُم وربة بيت، ألن يف هذا 
العمل بقاء النوع اإلنساين، وألهنا قد اختصت به دون الرجل. وعليه فإنه جيب 
أن يكون واضحًا أنه مهما ُأسند للمرأة من أعمال، ومهما ألقي عليها من 

ب أن يظل عملها األصلي هو األمومة، وتربية األوالد. ولذلك تكاليف، فيج
جند الشرع قد مسح هلا أن تفطر يف رمضان وهي حامل أو مرضع، وأسقط 

أن يسافر اببنه من  من عنها الصالة وهي حائض أو نفساء، ومنع الرجل
بلدها ما دامت حتضنه، كل ذلك من أجل إمتام عملها األصلي، وهو كوهنا 

 بيت.أماً وربة 
ون عملها األصلي أهنا أم وربة بيت أهنا حمصورة يف ـإال أنه ليس معىن ك

هذا العمل، ممنوعة من مزاولة غريه من األعمال، بل معناه هو أن هللا خلق 
 تعاىل:املرأة ليسكن إليها الرجل، وليوجد منها النسل والذرية قال       

                                     
 وقال:                                         

ولكنه خلقها يف نفس الوقت لتعمل يف احلياة العامة، كما تعمل يف احلياة 
ة، وطلب العلم فيما يلزمها من أعمال اخلاصة. ف وجب عليها، محل الدعو 

حياهتا. وأجاز هلا البيع، واإلجارة والوكالة. وحرم عليها الكذب والغدر، 
واخليانة. كما أوجب ذلك على الرجل وأجازه له، وحرمة عليه. وجعل هلا أن 
تزاول الزراعة والصناعة كما تزاول التجارة، وأن تتوىل العقود، وأن متلك كل 
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وأن تنمي أمواهلا. وأن تباشر شؤوهنا يف احلياة بنفسها، وأن تكون  أنواع امللك،
، وأن تست جر الناس والعقارات واألشياء، وأن تقوم بسائر ةشريكة وأجري 

املعامالت. وذلك لعموم خطاابت الشارع، وعدم ختصيص املرأة ابملنع. إال أنه 
عاوانً له، وال والياً، ال جيوز للمرأة أن تتوىل احلكم، فال تكون رئيس دولة، وال م

وال عاماًل، وال أي عمل يعترب من احلكم، ملا ُروي عن أيب بكرة قال: ملا بلغ 
لْن يـُْفلَِّح قوٌم » أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال:  رسول هللا

. وهذا صريح يف النهي عن تويل املرأة احلكم أخرجه البخاري «ولَّوا أمَرُهُم امرأةً 
 يولون أمرهم للنساء. وويل األمر، هو احلاكم قال تعاىل: يف ذم الذين       

                                       فوالية
احلكم ال جتوز للنساء، أما غري احلكم فيجوز أن تتواله املرأة. وعلى ذلك جيوز 

يف وظائف الدولة، ألهنا ليست من احلكم وإمنا تدخل يف ابب للمرأة أن تعني 
اإلجارة، فاملوظف أجري خاص عند احلكومة، وهو كاألجري عند أي شخص 
أو شركة، وجيوز هلا أن تتوىل القضاء ألن القاضي ليس حاكماً وإمنا هو يفصل 
 اخلصومات بني الناس، وخيرب املتخاصمني ابحلكم الشرعي على سبيل اإللزام.

ولذلك عرف القضاء أبنه إخبار ابحلكم على سبيل اإللزام. فالقاضي موظف 
جراء. وقد روي عن عمر بن وليس حباكم، فهو أجري عند الدولة كسائر األ

السوق أي قاضي احلسبة  -امرأة من قومه  -اخلطاب أنه قد وىل الشفاء 
أن تكون الذي حيكم على املخالفات مجيعها. على أن قضية كون املرأة جيوز 

قاضيًا متعلقة بنص احلديث وتطبيقه على واقع وظيفة القاضي، فإن انطبق 
حديث النهي على تولية املرأة األمر على القضاء كانت توليتها القضاء ال 
جتوز، وإن مل ينطبق عليها فال يصلح احلديث دلياًل على منعها من القضاء. 

ذين ولوا أمرهم امرأة، جواابً وابلنظر للحديث جند أن الرسول قد ذمَّ القوم ال
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على ما بلغه أن أهل فارس ملكوا عليهم امرأة، فهو تعليق على خرب، ومبقام 
اجلواب على السؤال. فهو خاص يف موضوع اخلرب ال يف غريه، وموضوع 
اإلخبار هو امللك أي رائسة الدولة، والتعليق كان على ذلك، فهو خاص يف 

اها وهو احلكم. هذا من جهة، ومن جهة موضوع رائسة الدولة، وما يف معن
أخرى فإن النهي منصب على الوالية العامة، ألهنا هي والية األمر. هذا هو 
معىن احلديث وما يدل عليه. أما موضوع القضاء فهو عمل خيتلف عن عمل 
اخلليفة، وعن عمل الوايل. فعمل اخلليفة وعمل الوايل هو تنفيذ احلكم مباشرة 

ت القضية إليه، أو رفع حكم القاضي إليه، أو مل يرفع إليه من قبله سواء رفع
أحد قضية، ولكنه رأى هو خمالفة للشرع، فإنه حياكم املخالف دون مدع 
وينفذ احلكم عليه فهو منفذ. أما القاضي فإنه ال يستطيع أن حيكم إال إذا 
وجدت دعوى، أبن رفع أحد الدعوى إليه، وكان هنالك متداعيان. فهو 

ا وجد ادعاء، وال ش ن له إذا مل يوجد من يدعي. ويف حالة نظره يف يقضي إذ
يف القضية على سبيل اإللزام، وليست له  الشرعخيربن عن حكم  القضية إمنا

سلطة التنفيذ مطلقاً، إال إذا ُعني حاكمًا وقاضياً، فحينئذ ينفذ بوصفه حاكماً 
احلكم، فال ينطبق ويقضي بوصفه قاضياً. وعلى ذلك فواقع القضاء غري واقع 

احلديث على القاضي. وفوق ذلك فإن القضاء ليس من الوالية يف شيء، فال 
قاضياً، حىت ال والية له  عني فيه الذيوالية للقاضي على أحد من أهل البلد 

على املتداعني. وال جتب طاعته، وإمنا جيب تنفيذ حكمه حني حيكم يف 
ضي، وال يعترب حكمه حكم قاٍض ، ال ألنه أمر القاالشرعالقضية ألنه حكم 

إال إذا حكم يف جملس القضاء. ولذلك ال تعترب مشاهدته للحادثة، أو مساعه 
هلا يف غري جملس القضاء جميزًا له أن حيكم مبا شاهده أو مسعه، ما مل حيصل 
ذلك يف جملس القضاء. خبالف احلاكم فإنه جتب طاعته يف كل حال، وليس 
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توىل احلكم يف بيته، ويف الطريق، ويف مركز الدولة له جملس معني للحكم، بل ي
األمرَي  ومْن يُطِّعِّ » ويف كل مكان، وطاعته واجبة، قال عليه الصالة والسالم:

وعلى هذا فإن حديث النهي  متفق عليه من طريق أيب هريرة. «فقْد َأطاَعين
وعاً عن تولية املرأة ال ينطبق على عمل القاضي مطلقاً، فال يكون القضاء ممن

على املرأة هبذا احلديث. وواقع القاضي أنه أجري عند احلاكم، است جره أبجر 
معني على عمل معني، وكلمة أجري الواردة يف األحاديث الصحيحة تشمل كل 

أجريًا فقال   أجري على أي عمل، وإذا كان معلم القرآن اعتربه الرسول
: «أخرجه البخاري من طريق ابن  «إن خرَي ما َأخْذُُت عليهِّ أْجرًا كتاُب هللا

فإن القاضي كذلك يعترب أجرياً، وما أيخذه من بيت املال هو أجرة.  عباس.
وال يقال إن القاضي معاون للحاكم فيلحق به يف احلكم، ألن القاضي إمنا هو 
أجري عند احلاكم، وليس معاواًن له، ووظيفته فهم واقع املشكلة بني 

واد القانونية يف حالة التبين لألحكام الشرعية، املتخاصمني، وتبيان انطباق امل
أو األحكام الشرعية مطلقًا يف حالة عدم التبين، على من يدينهم القضاء، 

 ومن ال يدينهم فهو أجري استؤجر أبجر معني على عمل معني.

هذا ابلنسبة للقاضي وللمحتسب. أما ابلنسبة لقاضي املظامل فإنه ال 
جيوز أن تتوىل املرأة قضاء املظامل، ألنه حكم. وواقعه جيوز أن يكون امرأة، فال 

واقع احلكم، وينطبق عليه احلديث. ألنه يرفع املظلمة اليت تقع من احلاكم على 
املدعى  دعوةمل يدعها أحد. وهو ال حيتاج إىل  مالناس، سواء ادعاها أحد، أ

ليجلس  احلاكم إذا ادعى أحد املظلمة عليه، بل جيوز له أن يدعوه أي عليه
بني يديه، وجيوز أن ال يدعوه. ألن املوضوع ليس اإلخبار حبكم يف قضية، وإمنا 
هو رفع الظلم الذي يقع من احلكام على الناس. فالواقع املتمثل يف قضاء 
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 املظامل أنه حكم، ولذلك ال جيوز للمرأة أن تتواله.
وجود بقيت مس لة جواز أن تكون املرأة عضواً يف جملس األّمة يف حالة 

جملس أّمة، أو ال تكون، فإهنا قد ختفى على بعضهم، فيظنها ال جتوز قياساً 
منه جمللس األّمة يف اإلسالم على اجمللس النيايب يف الدميقراطية. واحلقيقة أن 
هنالك فرقًا بني جملس النواب يف النظام الدميقراطي، وجملس األّمة يف اإلسالم. 

يف عرف الدميقراطية له صالحية احلكم، فمجلس النواب هو من احلكم، ألنه 
ع نـز إذ هو الذي ينتخب رئيس الدولة ويعزله، وهو الذي مينح الوزارة الثقة، وي

منها الثقة فيسقطها من احلكم حااًل. وواقع جملس النواب أنه يقوم بثالثة 
أمور، أحدها أنه حياسب احلكومة ويراقبها، والثاين أنه يسن القوانني، والثالث 

يقيم احلكام ويسقطهم. فهو من حيث حماسبة احلكومة ومراقبتها ليس من أنه 
احلكم، ولكنه من حيث سن القوانني وعزل احلكام وإقامتهم يعترب من احلكم، 
وهذا خبالف جملس األّمة فإن واقعه أنه حياسب احلاكم ويراقبه، ويظهر سخطه 

التساهل يف تطبيق مبا حيتاج إىل إظهار سخط، كالتقصري يف رعاية الشؤون، وك
اإلسالم، أو القعود عن محل الدعوة اإلسالمية وما شاكل ذلك. ولكنه ال 
يسن القوانني، وال ينصب حاكماً، وال يعزل حاكماً، فهو غري جملس النواب، 
ولذلك جيوز للمرأة أن تكون عضواً يف جملس األمة ألنه ليس من احلكم، لكن 

لنواب ألنه من احلكم إال إذا اقتصر ال جيوز هلا أن تكون عضوًا يف جملس ا
دخوهلا على احملاسبة واملراقبة ومحل الدعوة، وكذلك الرجل فإنه ال جيوز له أن 
يكون عضواً يف جملس النواب إال إذا اقتصر دخوله على احملاسبة واملراقبة ومحل 
الدعوة ألنه وإن كان جيوز له أن يتوىل احلكم إال أن اجلائز فقط هو احلكم مبا 

 .أنزل هللا، وجملس النواب هو من احلكم حسب املبدأ الرأمسايل الدميقراطي
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وكون املرأة ال جيوز هلا أن تكون يف احلكم فإنه ال يعين أنه ال جيوز هلا 
أن تنتخب احلاكم ألن عدم جواز أن تكون يف احلكم آت من النهي الصريح 

أنه قال:  عن ذلك، فقد أخرج البخاري من طريق أيب بكرة عن الرسول 
وهذا خبالف انتخاهبا للحاكم فإنه ال  ،«لْن يـُْفلَِّح قوٌم ولَّوا أمَرُهُم امرأةً »

جيعلها من احلكم، وإمنا جيعل هلا حق اختيار من حيكمها. وقد أجاز الشرع 
للمرأة أن تنتخب احلاكم، وأن ختتار أي رجل ألي عمل من أعمال احلكم، 

ابيـََعنا النيبُّ » أن تنتخبه. فعن أم عطية قالت:ألنه جيوز هلا أن تبايع اخلليفة، و 
  فقرَأ علينا أن ال ُيْشرْكَن ابللِّ شيئًا وهناان عن النِّّياَحةِّ، فـََقَبَضْت امرأٌة منا

َيَدها فقالْت: فالنُة َأْسَعَدْتين وأان أريُد أن َأْجزَِّيها. فلْم يـَُقْل شيئًا َفَذهَبْت مث 
مل تكن على النبوة وإمنا كانت على   ة النيبوبيع أخرجه البخاري. «رََجَعتْ 

، وأن الطاعة للحاكم. فهذا يدل على أن للمرأة أن تبايع احلاكم، وأن تنتخبه
ألنه جملس ألخذ الرأي وإعطاء الرأي، وليست له تدخل كذلك جملس األمة 

صالحية احلكم، فهو ال ينتخب احلاكم إال إذا أانبته األّمة عنها يف ذلك وال 
احلاكم، وال يسن القوانني، وعمله كله يتعلق ابلرأي. ف عمال جملس األّمة يعزل 

هي أن الدولة ترجع إليه ألخذ رأيه فيما تريد القيام به من أعمال داخلية، 
وحماسبتها على ما قامت به من أعمال داخلية وخارجية، أو هو من نفسه 

يضاً إعطاء رأيه فيمن خارجية، ومن أعماله أيعطيها آراء يف األمور، داخلية أو 
من الوالة واملعاونني، وهو  اخلالفة، وإظهار تذمرهحني ملنصب يكونون مرش

إعطاء رأي أيضاً، وكلها تدخل حتت إعطاء الرأي الذي يرشد إىل عمل، ومن 
عمله الذي هو جملرد الشورى، وال يلزم به اخلليفة، إعطاء رأيه فيما يتبناه 

راء وليست حكماً. ولذلك كان عمله يتعلق اخلليفة من أحكام. وهذه كلها آ
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 ابلرأي ليس غري.
وأعضاء جملس األّمة هم وكالء عن الناس ابلرأي ليس غري، وليسوا 
وكالء عنهم يف احلكم، ال يف نصب احلاكم إال إذا أانبتهم األّمة عنها يف ذلك 

ن وال يف عزله. حىت إهنم حني يظهرون تذمرهم من املعاونني والوالة ال يعزلو 
الف جملس النواب ـزهلم اخلليفة بناء على رأيهم، خبـطبيعيًا من رأيهم، وإمنا يع

فإن الوزارة تعزل يف احلال إذا سحب جملس النواب ثقته منها دون حاجة لعزل 
 رئيس الدولة هلا.

وما دام أعضاء جملس األّمة هم وكالء يف الرأي فإن للمرأة احلق أبن 
حيات جملس األّمة، فلها أن تعطي رأيها تعطي رأيها يف كل ما هو من صال

السياسي، واالقتصادي، والتشريعي، وغري ذلك. وهلا أن توكل عنها من تشاء 
إلعطاء الرأي، وأن تتوكل عمن تشاء إبعطاء هذا الرأي. وقد أعطاها اإلسالم 
حق إعطاء الرأي، كما أعطى الرجل سواء بسواء، فالشورى يف اإلسالم حق 

 لى السواء قال تعاىل: للرجل واملرأة ع              :وقال        
                 وهو كالم عام يشمل املرأة والرجل. واألمر

اجب على الرجل واملرأة على السواء قال تعاىل: وابملعروف والنهي عن املنكر 
                                             

        وقال: « ْه ْليُـَغريِّّ احلديث، وهو كالم  «َمْن رأى منكم ُمنكرًا فـَ
عام يشمل الرجل واملرأة. وحماسبة احلكام فرض على الرجل واملرأة، والنصيحة 

النصيحُة، قيَل لَِّمْن اي  الدينُ » يقول: حني  فالنيبشرعت للرجل واملرأة 
أخرجه مسلم من طريق  «رسوَل هللاِّ قال للِّ ولَِّرسولهِّ وألَئِّمَّةِّ املسلمنَي وعامَّتِّهِّم

مل يقتصر إعطاء النصيحة على الرجل، بل للمسلم أن يعطي  متيم الداري،
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النصيحة ألئمة املسلمني وعامتهم، سواء أكان املعطي رجاًل أم امرأة. وإذا  
ساء يناقشن الرسول ويس لنه فإن معىن ذلك أن يناقشن اخلليفة وغريه كانت الن

بعد أن وعظ الرجال  ممن أبيديهم احلكم ويس لنهم. فقد روي أن الرسول 
َمَضى حىت أتى النساَء فـََوَعَظُهنَّ وذكََّرُهنَّ وقاَل َتَصدْقَن فإنَّ َأْكثـَرَُكنَّ » يوم العيد

، فقالت مَل اي رسوَل حطُب جهنََّم فقامْت امرأٌة من سِّ  َطةِّ النساءِّ سفعاُء اخلدَّينِّ
، وهو يدل على أن املرأة أخرجه مسلم من طريق جابر «احلديث ..هللاِّ؟

انقشت الرسول وس لته عن سبب ما قاله يف حقهن. وقصة خولة بنت ثعلبة 
اليت جاءت الرسول تس له عن أمر ظهار زوجها هلا فقال هلا ما عندي يف أمرك 

   ادلته، قصة مشهورة قد أشار إليها هللا يف القرآن فقال:شيء، فج  
                                          

         يف جواز أن ذا صريح يف مناقشة النساء للرسول، فال كالم ـوه
بهة ألحد يف ذلك وقد ـش فيه، وال شـاقـشيء، وأن تنرأة رأيها يف كل ـطي املـتع

 انعقد اإلمجاع على هذا.
أما كون املرأة جيوز هلا أن توكل عنها من تشاء يف إعطاء هذا الرأي، 
وأن تتوكل عمن تشاء يف إعطاء الرأي فال كالم يف جوازه أيضاً، ألن للمرأة أن 

 وهلا أن تتوكل عن غريها. توكل عنها يف النكاح، والبيع، واإلجارة، وغري ذلك
إال أن يرد نص خاص يستثين مس لة معينة، وما عدا ذلك يبقى توكيلها عن 

وعلى ذلك فإنه جيوز للمرأة أن توكل عنها  .بكل شيء ومنه الرأي اً عامغريها 
 من تشاء يف إعطاء الرأي، وأن تتوكل هي عمن تشاء يف إعطاء الرأي.

عطاء الرأي، وكان أعضاؤه وكالء عن وملا كان جملس األّمة هو جملساً إل
غريهم يف إعطاء الرأي، فإنه جيوز للمرأة أن تنتخب وتُنتخب يف جملس األّمة، 
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أي جيوز هلا أن تكون وكياًل عن غريها، وأن توكل غريها يف إعطاء الرأي. على 
أي يف السنة اليت   قدم عليه يف السنة الثالثة عشرة من بعثته  أن النيب

ب إحدى ع وامرأاتن، مها أم عمارة بنت كا، ثالثة وسبعون رجالً هاجر فيه
نساء بين مازن، وأمساء بنت عمرو بن عدي إحدى نساء بين سلمة. وواعدهم 
الرسول العقبة. فذهبوا جوف الليل وتسلقوا الشعب مجيعًا وتسلقت املرأاتن 

َنعوَن به نِّساءَكم ُأابيُِّعُكْم على أن ََتَْنعوين ما َتَْ » معهم، وقد قال هلم الرسول:
وقد   أخرجه ابن حبان يف صحيحه من طريق عوف بن مالك. «وأبناءَُكم

ابيـََعَنا على السمعِّ والطاعةِّ يف ُعْسرِّان وُيْسرِّان » كانت بيعتهم هذه أن قالوا:
 «وَمْنَشطِّنا وَمْكَرهِّنا، وأن نقوَل ابحلقِّّ أينما ُكّنا، ال ُناُف يف هللاِّ لومَة الئِّم  

وهذه بيعة سياسية. فإذا  محد والنسائي من طريق عبادة بن الصامت،أخرجه أ
جاز للمرأة أن تبايع بيعة سياسية جاز هلا أن تنتخب، وأن تُنتخب، ألن البيعة 
واالنتخاب من ابب واحد هو اختيار احلاكم وطاعته، والدليل على أن البيعة 

كون خليفة شرعاً، واالنتخاب من ابب واحد هو أن اخلليفة إن مل يباَيع ال ي
فالذي جيعله خليفة هو البيعة، فهي يف حقيقتها اختيار للخليفة، وعهد 

لسمع والطاعة فقط فإهنا ابابلسمع والطاعة له. وال يقال إن البيعة هي عهد 
تكون كذلك للذين مل يبايعوا إال بعد انعقاد اخلالفة. أما البيعة ابتداء فهي 

ويشرتط فيها الرضا ألهنا عقد مراضاة، اختيار وعهد على السمع والطاعة. 
ولذلك فهي واالنتخاب من ابب واحد. واختيار من ينوب عن املرأة يف إعطاء 
الرأي يف جملس األّمة هو من ابب أوىل، ألنه إذا جاز هلا أن ختتار اخلليفة، 

ل منه من ابب أوىل. ـو أقـاحلكم فجواز اختيار من هوهو أعلى منصب يف 
 رأة ألعضاء جملس األّمة جائز شرعاً.ـاب املـن انتخني أـبـوبذلك يت
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هذا من حيث داللة بيعة العقبة الثانية على أنه جيوز للمرأة أن تنتخب 
غريها يف جملس األّمة. أما وجه داللتها على أن هلا أن ينتخبها غريها عضواً يف 

اًل بعد أن فرغوا من البيعة قال هلم مجيعًا رجا  جملس األّمة فإن الرسول
 «َأْخرِّجوا يل منُكم اثين َعَشَر نقيبًا يكونون على قومِّهِّم مبا فيهِّم ُكَفالءَ » :ونساء

وهذا أمر منه للجميع، أبن ينتخبوا من اجلميع. فهو عام، ومل أخرجه أمحد، 
خيصص فيه الرسول الرجال، ومل يستثنن النساء ال فيمن ينتخب )بكسر اخلاء( 

والعام جيري على عمومه ما مل يرد دليل  .وال فيمن ينتخب )بفتح اخلاء(
التخصيص. ومبا أنه مل خيصص فصار شاماًل للرجال والنساء مجيعًا سواء من 

 ينتخب أو من ينتخب.
وعلى هذا فإن جواز أن تكون املرأة عضواً يف جملس األّمة، وأن تنتخب 
أعضاءه، اثبت من انحية كوهنا وكياًل عن غريها يف الرأي وكوهنا توكل غريها 

 يف الرأي. واثبت من حديث بيعة العقبة الثانية.
وال توجد أية شبهة عند أحد يف أن الشورى حق للرجل واملرأة، وأن 

فرض على الرجل واملرأة، وأن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر حماسبة احلاكم 
واجب على الرجل واملرأة، وأن النصيحة شرعت للرجل واملرأة، وأن الوكالة 
ابلرأي جائزة للرجل واملرأة، وأن للمرأة احلق يف أن يكون هلا رأي، وأن تعطي 

عيًا أو غري ذلك هذا الرأي، ال فرق بني أن يكون هذا الرأي سياسياً، أو تشري
من اآلراء. وملا كان جملس األّمة قد حصرت أعماله يف الشورى، وحماسبة 
احلاكم، واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، والنصيحة ألئمة املسلمني، وكل 
ما هو متعلق ابلرأي، وليس من أعماله احلكم فإنه يقتضي أن ال تكون هنالك 

واً يف جملس األّمة وجواز أن تنتخب املرأة أية شبهة يف جواز أن تكون املرأة عض
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أعضاء جملس األّمة. غري أن بعضهم اشتبه عليه جواز أن تنتخب املرأة أعضاء 
جملس األّمة أبن البيعة عهد على السمع والطاعة وليست انتخاابً فلم جيد فيها 

أة دلياًل على جواز االنتخاب. إال أنه ملا ثبت أن جملس األّمة للرأي، وأن للمر 
أن توكل من تشاء ابلرأي فينبغي أن ال تكون هنالك أية شبهة يف جواز أن 
تنتخب املرأة أعضاء جملس األّمة، عالوة على أن البيعة ابتداء عقد مراضاة 
وهي اختيار للخليفة ابلرضا من املتعاقدين وليست عهد طاعة فحسب، 

للمرأة احلق  فتكون هي واالنتخاب من ابب واحد هو اختيار اخلليفة. فيكون
يف انتخاب احلاكم واختياره كما يدل على ذلك حديث بيعة النساء الثابت، 
فمن ابب أوىل أن جيوز اختيارها ألعضاء جملس األّمة. وأيضًا فإن بعضهم 
يشتبه يف جواز أن تكون املرأة عضوًا يف جملس األّمة الشتباه جملس األّمة 

ّمة غري جملس النواب، إذ أن جملس مبجلس النواب إال أنه ملا ثبت أن جملس األ
األمة للرأي، وجملس النواب للحكم، فال يشبه أحدمها اآلخر، فينبغي أن ال 
تكون هنالك أية شبهة يف جواز أن تكون املرأة عضوًا يف جملس األّمة النتفاء 
اشتباه جملس األّمة مبجلس النواب. وبذلك ال تبقى شبهة يف جواز أن تكون 

  جملس األّمة، وأن ختتار أعضاء جملس األّمة إال عند كل مكابر.املرأة عضواً يف
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 الميةـة اإلسـاعـاجلم

 ل: كيف يت تى للمرأة أن تقوم أبعماهلا اليت ـهم أن يسـضـقد يبدو لبع
ومات، ـصـمثل كوهنا موظفة يف الدولة، وقاضيًا لفصل اخل ؟أابحها هلا الشرع

عها ـاسبهم، مع هذه القيود اليت وضوعضوًا يف جملس األّمة تناقش احلكام وحت
 حياة خاصة مع النساء عليها من عدم اخللوة، وعدم التربج، ومن عيشها يف

 واحملارم.
وحُياَفظ على  ؟اآلخر أن يس ل كيف ُيصان اخللق هموقد يبدو لبعض

إذا أُبيح للمرأة أن تغشى األسواق، وأن تناقش الرجال، وتقوم  ؟الفضيلة
 العامة ويف اجملتمع. ل يف احلياةابألعما

السؤاالن وأمثاهلما من األسئلة التشكيكية، كثريًا ما تبدو  نوهذا
ألولئك وهؤالء، حني تعرض عليهم أحكام الشرع يف النظام االجتماعي، ألهنم 
يرون واقع احلياة اليت يعيشوهنا حتت حكم النظام الرأمسايل، ويف ظل راية الكفر 

 م.فيصعب عليهم تصور تطبيق اإلسال
هذه األسئلة هو: أن النظام االجتماعي يف اإلسالم  نواجلواب ع

أحكام شرعية متعددة، آخذ بعضها برقاب بعض، وال يعين طلب التقيد يف 
حكم منها ترك التقيد يف غريه، بل ال بد من تقيد املسلم واملسلمة يف أحكام 

ناقض يف الشرع مجيعها، حىت ال حيصل التناقض يف الشخص الواحد، فيبدو الت
األحكام. فاإلسالم ال يعين يف إابحة األعمال للمرأة أن تذهب إىل دائرة 
الدولة تعمل فيها موظفة ولو ممرضة يف مستشفى، بعد أن تكون قد أخذت 
زينتها، وأعدَّت نفسها ك هنا ستَزف وهي عروس، وتذهب تتبدَّى للرجال هبذه 
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وها. وال يعين أن تذهب إىل املتجر واهتم حنـهـرية، هتتف هبم أن هتفو شـالزينة املغ
لوب من ـيف مثل هذه الزينة، تباشر البيع يف حال من التطّري واإلغراء، وأبس

ء هذه املساومة، يف ها احلديث أثناتري املشرتي أن يتمتع مبساقطـاحلديث يغ
الم أن ـراء، وال يعين اإلسـي عليه مثن السلعة، أو تغريه ابلشبيل أن تغلـس

ة عند حمام، أو سكرترية لصاحب أعمال، وترتك ختتلي به كلما تغل كاتبـتش
احتاج العمل إىل اخللوة، وتلبس له من الثياب ما يكشف شعرها وصدرها، 

 دي له ما يشتهي من جسمها العاري.وظهرها، وذراعيها، وساقيها، وتب
كال ال يعين اإلسالم شيئًا من ذلك، وال أمثاله مما حيصل يف هذه 

تعيش يف جمتمع غري إسالمي، تسيطر عليه طريقة الغرب يف  اجلماعة اليت
احلياة. وإمنا يعين اإلسالم أن يطبق املسلم أحكام اإلسالم كلها على نفسه. 
فحني أابح اإلسالم للمرأة أن تباشر البيع والشراء يف السوق منعها من أن 

الم حيتم خترج إليه متربجة، وأمرها أن أتخذ ابحلكمني معاً. فاالعتقاد ابإلس
على املسلم تطبيق مجيع أحكامه على نفسه. فقد شرع اإلسالم أحكاما 
تشتمل على القيام أبعمال إجيابية، وأعمال سلبية، حتفظ املسلم رجاًل كان أو 

ة امرأة من اخلروج عن جادة الفضيلة، وتكون وقاية له من االنزالق إىل النظر 
 اجلنسية، حني يكون يف اجلماعة.

ى القيام أبعمال تمل علـرية، فمن األحكام اليت تشـثـم كذه األحكاـوه
 إجيابية ما يلي:

أنه قد أمر كاًل من الرجل واملرأة أن يغضوا من أبصارهم، وأن  - 1
 حيفظوا فروجهم، فقال تعاىل:                      
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                                 وغّض البصر من
ة لكل منهما. تلك احلصانة الذاتية يكل من الرجل واملرأة هو احلصانة احلقيق

 ن البصر هو الوسيلة الفعالة لذلك.اليت حتول بينه وبني الوقوع يف احملرمات، أل
 ومىت غّض البصر فقد منع املنكر.

 أمر الرجل واملرأة بتقوى هللا، قال تعاىل:  - 2              
                    :وقال             

                :وقال .               ،
ومىت اتصف املسلم بتقوى هللا، فخاف عذابه، أو طمع يف جنته ونوال 
رضوانه، فإن هذه التقوى تصرفه عن املنكر، وتصده عن معصية هللا. وهذا هو 

د اتصف  فقالرادع الذايت الذي ما بعده رادع. وإذا اتصف املسلم بتقوى هللا
 أبعلى صفات الكمال.

أمر الرجل واملرأة أن يبتعدا عن مواطن الشبهات، وأن حيتاطا من  - 3
ذلك حىت ال يقعا يف معصية هللا، وأن ال يغشيا أي مكان، وال أيتيا أي عمل، 

 :هللا وال يتلبسا أبية حالة، فيها شبهة حىت ال يقعا يف احلرام. قال رسول 
ٌ واحل» ، فمْن إن احلالَل بنيِّّ ٌ، وبيَنهما ُمْشَتبِّهاٌت ال يعلُمهن كثرٌي من الناسِّ راَم بـَنيِّّ

  ، َه، ومن َوَقَع يف الشُُّبهاتِّ وقَع يف احلرامِّ اتَّقى الشُُّبهاتِّ فقْد استَـِْبَأ لدينِّهِّ وعِّْرضِّ
ًى، أال  ُك أن يـََقَع فيه. أال وإنَّ لكلِّّ ملِّك  ِحِّ كالراعي َيرعى حوَل احلِّمى يوشِّ

والشبهة هنا أخرجه مسلم من طريق النعمان بن بشري.  «ى هللاِّ حمارُِّمهوإنَّ ِحَِّ 
 ب.تقع على ثالثة أضر 

أحدها: أن يشتبه يف الشيء هل هو حرام أو مباح، أو يف الفعل هل 
هو فرض أو حرام أو مكروه أو مندوب أو مباح. ووجود هذه الشبهة يف 
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ليه حىت يتبني حكم وصف الشيء، أو يف حكم الفعل، ال جييز له أن يقدم ع
فيه، سواء  الشرعفيها، فيقدم مطمئنًا إىل ما غلب على ظنه أنه حكم  الشرع

فيها، إما من جمتهد،  رعـالشرفته حكم ـأكان ذلك بعد اجتهاد له، أم بعد مع
وعلمه يف  أو من عامل ابحلكم، ولو كان مقلدًا أو عامياً، ما دام واثقًا بتقواه

 احلكم ال علمه مطلقاً.
لثاين: أن يشتبه عليه أن يقع ابحلرام من فعله املباح جملاورته للحرام، وا

ابلراب، أو  ولكونه مظنة أن يؤدي إليه، كوضعه مااًل أمانة يف مصرف يتعامل
بيعه عنباً لتاجر ميلك معامل مخر، أو تدريس فتاة درساً رتيباً أسبوعياً أو يومياً، 

احة وجتوز له أن يفعلها ولكن أو ما شاكل ذلك. فإن مثل هذه األعمال مب
 هاً من قبيل الورع.نـز األوىل أن ال يفعلها ت

والثالث: هو اشتباه الناس بعمل مباح أنه عمل ممنوع، فيبتعد املرء عن 
العمل املباح خشية أن يظن به الناس الظنون، وذلك كمن مير من مكان 

اس عنه ذلك مشبوه ابلفساد، فيظن الناس به أنه فاسد، فخشية أن يقول الن
يبتعد عن املباح. وكمن يتشدد يف أن تسرت زوجته أو حمارمه وجوههن، وهو 
يرى أن الوجه ليس بعورة، ولكنه يتشدد خشية أن يقول الناس إن زوجة فالن 

 سافرة، وهذا املعىن فيه انحيتان:أو أخته 
إحدامها: أن يكون الشيء الذي يشتبه الناس به أنه حرام أو مكروه هو 

حرامًا أو مكروهًا شرعاً. ومن قيام الشخص ابلعمل املباح يفهم الناس  ابلفعل
أنه قام ابلعمل املمنوع. ففي هذه احلال يتقي الشخص العمل املباح خشية أن 

عن علي بن احلسني أن صفيَة بنَت حييّ  زوجِّ » يظن الناس به، أو يفسره هلم.
رُه وهو ُمْعتكٌِّف يف املسجدِّ يف العشرِّ أْخبَـَرْتُه أهنا جاَءْت رسوَل هللاِّ تزو  النيبِّّ 
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َقلُِّب فقاَم  األواخرِّ مِّْن َرمضاَن فتحدَثْت عِّْنَدُه ساعًة من العِّشاءِّ مث قامْت تـَنـْ
دِّ الذي عنَد مسَكنِّ أمِّّ َسَلَمَة زوجِّ  معها النيبُّ يـَْقلُِّبها، حىت إذا بلغْت ابَب املسجِّ

مث نـََفذا،  ا على رسولِّ هللاِّ مرَّ ِبما رجالنِّ من األنصارِّ، فسلم النيبِّّ 
: على رِّْسلُِّكما إمنا هي صفيُة بنُت حيّي. قاال: سبحاَن فقال هلما رسوُل هللاِّ 

هللا اي رسوَل هللاِّ وَكبُـَر عليهما ما قال. قال: إن الشيطاَن جَيْري مِّنِّ ابنِّ آدَم مبَلَغ 
. وإين خشيُت أن يـَْقذَِّف يف قلوبُِّكما ىن تنقلب ترجع. ومعمتفق عليه،  «الدمِّ

بهة اليت قد ـول دفع الشـومعىن يقلبها يرجعها. ويفهم من هذا احلديث أن الرس
 فوق الشبهات. مع أنه يه ـبـاحـتوجد عند ص

اثنيتهما: أن يكون الشيء الذي يشتبه الناس به أنه ممنوع هو يف 
عد احلقيقة غري ممنوع، ولكنه خشية أن يقول الناس عنه إنه فعل املمنوع، يبت

عنه لقول الناس ال ألنه ممنوع. ومثل هذا النوع من الشبهة ال جيوز االبتعاد 
عنه، بل يقوم به على الوجه الذي أمر به الشرع، وال حيسب حسااًب للناس. 

 وقد عاتب هللا الرسول على ذلك فقال تعاىل:               
        لم إذا رأى أن الشرع ال مينع الشيء مما يدل على أن املس

 فليفعله ولو قال الناس مجيعاً إنه ممنوع. 
فهذه الشبهات اليت هنى الشرع عنها إذا اتقاها الرجل واملرأة صانتهما 

 من املعصية وجعلتهما يتصفان ابلفضيلة.
حث على التبكري يف الزواج حىت يبدأ حصر الصلة اجلنسية للرجل  - 4

نسية يف سن مبكرة. وحىت حيتاط يف حصر هذه النظرة اجلواملرأة ابلزواج 
اي معشَر » . قال عليه الصالة والسالم:وعنغريزة ال ابلزواج، منذ بدء فوران

، من استطاَع مِّْنكم الباَءَة فْليَـتَـَزوَّج متفق عليه من طريق عبد هللا بن  «الشبابِّ
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حض على تقليل املهور،  وقد سهل يف أمر الزواج تسهياًل كليًا أبن مسعود.
أخرجه  «أعظُم النساءِّ بـَرََكًة أيَسُرُهنَّ َصداقاً » قال عليه الصالة والسالم:

 .احلاكم من طريق عائشة رضي هللا عنها
يتصفوا أمر أولئك الذين مل متكنهم ظروف خاصة من الزواج أن  - 5

 ابلعفة وضبط النفس قال تعاىل:                         
                  وأمرهم أن يصوموا عالجًا لغريزة اجلنس حىت

يستعان بعبادة الصوم على التغلب عليها، وإشغال النفس فيما هو أمسى 
 وأرفع، وهو تقوية صلة اإلنسان ابهلل ابلطاعات، قال عليه الصالة والسالم:

، م» ن استطاَع مِّْنكم الباَءَة فْليَـتَـَزوَّْج فإنه أغُض للبصرِّ، اي معشَر الشبابِّ
، فإنه له وِّجاءٌ  ، وَمْن مل يستطْع فعليه ابلصومِّ وليس متفق عليه.  «وأحصُن للَفْرجِّ

، وإمنا هو إلجياد مفاهيم تتعلق بغريزة التدين يشغل وعنغريزة الالصوم لكبت 
ور حىت ال تزعجه وتؤمله. وليس هبا اإلنسان عن مفاهيم غريزة النوع، فال تث

املراد من الصوم إضعاف اجلسم ألن األكل يف الليل وأخذ الكمية املغذية تغىن 
عن األكل يف النهار، فاإلضعاف يف الصوم غري حمقق، ولكن احملقق هو وجود 

 املفاهيم الروحية من صوم التطوع.
العامة،  أمر النساء ابحلشمة وابرتداء اللباس الكامل يف احلياة - 6

أن ظهور  يف وجعل احلياة اخلاصة مقصورة على النساء وعلى احملارم. وال شك
دّنية حيول بينها وبني النظرات املريبة، ممن ال يتقون هللا. وقد  املرأة حمتشمة جن
وصف القرآن هذا اللباس وصفًا دقيقًا كاماًل شاماًل. واملرأة حني تلبس هذا 

لى جيبها فتلوي غطاء رأسها على عنقها اللباس الكامل وتضرب خبمارها ع
وصدرها، وحني تدين عليها جلباهبا فرتخي مالءهتا أو ملحفتها إىل أسفل كي 
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تسرت مجيع جسمها حىت قدميها، تكون قد لبست اللباس الكامل، واحتاطت 
ل إىل احلياة نـز يف لبسها، وظهرت حشمتها، وهبذا اللباس الكامل ميكنها أن ت

ماهلا فيها، وهي يف منتهى احلشمة والوقار، مما حيول بينها العامة لتباشر أع
 ظرات املريبة ممن ال يتقون هللا.وبني الن

هذه هي األحكام الشرعية اليت تشتمل على القيام أبعمال إجيابية، أما 
 األحكام الشرعية اليت تشتمل على أعمال سلبية منها ما يلي: 

ة ابآلخر، واخللوة هي أن منع كاًل من الرجل واملرأة من اخللو  - 1
جيتمع الرجل واملرأة يف مكان ال ميكّنن أحدًا من الدخول عليهما إال إبذهنما،  
كاجتماعهما يف بيت، أو يف خالء بعيد عن الطريق والناس. قال يف القاموس 
احمليط )واستخلى امللك ف خاله وبه واستخلى به وخال به وإليه ومعه خلواً 

تمع به يف خلوة ففعل( فاخللوة هي االجتماع بني وخالء وخلوة س له أن جي
ود غريمها معهما. وهذه اخللوة هي الفساد ـراد، أيمنان فيه وجـاثنني على انف

بعينه ولذلك منع اإلسالم منعًا اباًت كل خلوة بني رجل وامرأة غري حمرمني، 
الة ـمهما كان هذان الشخصان، ومهما كانت هذه اخللوة. قال عليه الص

أخرجه مسلم من طريق  «م  ال ََيُْلَونَّ رجٌل ابمرأة  إال َوَمَعها ذو حَمْرَ » الم:ـوالس
لوة أهنا ـرع الوقاية بني الرجل واملرأة. وواقع اخلـ. ومبنع اخللوة اختذ الشابن عباس

ل املرأة ال ـعـرف يف املرأة غري األنثى، وهي اليت جتـل الرجل ال يعـعـهي اليت جت
اد، ـباب الفسـم أسـسـلوة الفردية حتـ الذكر، ومبنع هذه اخلريـتعرف يف الرجل غ

 للفساد. ألن اخللوة من الوسائل املباشرة
 منع املرأة من التربج حني هنى عنه، قال تعاىل:  - 2        
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                     فنهى القواعد من النساء عن التربج حني
شرط عليهن يف وضع الثياب اليت مسح بوضعها، أي خبلعها عنهن، أن يكون 

 القواعد قد هنيتذلك على غري تربج، ومفهومه هني عن التربج. وإذا كانت 
 . وقال تعاىل: عن التربج فإن غريهن من النساء من ابب أوىل       

                            فإن مثل هذا يعترب تربجاً. والتربج
هو إظهار الزينة واحملاسن لألجانب يقال تربجت املرأة: أظهرت زينتها 

ج. وحماسنها لألجانب. وقد وردت عدة أحاديث يف النهي عما يعترب من الترب 
ا امرأة  اْستَـْعَطَرْت » : رسول هللافعن أيب موسى األشعري قال: قال  َأميُّ

دوا من ريِّها فهي زانِّيةٌ  أي  أخرجه ابن حبان واحلاكم، «فمرَّْت على قوم  لَِّيجِّ
ْنفانِّ من »هي كالزانية يف اإلمث. وقال عليه الصالة والسالم:  مل  أهل النارصِّ

ياٌت أَرمُها، قوٌم معهْم سياٌط كأذ انب البقرِّ َيْضرِّبوَن ِبا الناَس، ونساٌء كاسِّ
عارايٌت مميالٌت مائِّالٌت، رؤوُسُهنَّ كَأْسنَِّمةِّ الُبْختِّ املائَِّلةِّ، ال َيْدُخْلَن اجلنَة، وال 

ريةِّ كذا وكذاْدَن رَيها، وإنَّ رَيها ليُ جيِّ  أخرجه مسلم من طريق أيب  «وَجُد من َمسِّ
حية يف النهي عن التربج. ولذلك كان التربج حراماً. فهذه األدلة كلها صر  هريرة.

وعليه فكل زينة غري عادية تلفت نظر الرجال، وتظهر حماسن املرأة تكون من 
التربج إذا ظهرت هبا املرأة يف احلياة العامة، أو ظهرت هبا يف احلياة اخلاصة أمام 

كة على الرجال األجانب. كالتعطر ووضع األصباغ على الوجه، ولبس البارو 
 جلباب عندما خترج للحياة العامة.الرأس دون مخار، ولبس البنطال دون 

وواقع التربج أنه يدعو إىل إذكاء العواطف وإاثرة غريزة النوع لالجتماع 
اجلنسي عند الرجل واملرأة على السواء. وهو يدعو إىل حترش الرجال ابلنساء 

ألنوثة، وجيعل الصلة بينهما حترشًا جيعل التقريب بينهما على أساس الذكورة وا
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صلة جنسية، ويفسد التعاون بينهما إفسادًا جيعله تعاواًن على هدمهم كيان 
اجلماعة، ال على بنائها، وحيول هذا التربج بني التقريب احلقيقي الذي أساسه 
الطهارة والتقوى. وهذا التربج ميأل فراغ احلياة إبشباب العواطف، وإاثرة غريزة 

ون للحياة إال أن متأل ابلتبعات اجلسام، واألمور العظام، واهلموم النوع، وما يك
الكبار، ال أن تصرف إىل إشباع جوعات اجلسد، مبا يثريه التربج من هذه 
اجلوعات، وحيول هبا بني املسلم رجاًل كان أو امرأة وبني أداء رسالته يف احلياة، 

مة هللا. وهلذا كان ال وهي محل الدعوة اإلسالمية، واجلهاد يف سبيل إعالء كل
 الذي بد من تقدير خطر التربج على اجلماعة اإلسالمية، وتقدير ما يف التربج

تتبدى فيه األنثى للذكر هتيجه وهتتف به، من خطر على اجلماعة وعلى 
صالهتا. هذا هو التربج الذي حرمه اإلسالم، وهذا هو واقعه، وما فيه من 

هار احملاسن والزينة يف البيت ويف احلياة خطر على اجلماعة اإلسالمية. أما إظ
 جاً وال ينطبق عليه لفظ التربج.اخلاصة فال يعترب ترب 

منع اإلسالم كاًل من الرجل واملرأة من مباشرة أي عمل فيه خطر  - 3
عمل  أيعلى األخالق، أو فساد للجماعة. فتمنع املرأة من االشتغال يف 

عن َكْسبِّ  اان هنَ » رفاعة قال: يقصد منه استغالل أنوثتها. فعن رافع بن
 «اأَلَمةِّ إال ما َعمِّلْت بَِّيَدْيها. وقال: هكذا أبصابِّعِّهِّ حنو اخلَْبزِّ والَغْزلِّ والنـَّْقشِّ 

فتمنع املرأة من االشتغال يف املتاجر جللب الزابئن، واالشتغال  أخرجه أمحد.
وصول إىل ابلسفارات والقنصليات وأمثاله بقصد االستعانة أبنوثتها على ال

أهداف سياسية، ومتنع من أن تشتغل مضيفة يف طائرة، وما شاكل ذلك من 
 ها املرأة بقصد استخدام أنوثتها.األعمال اليت تعمل في

هنى اإلسالم عن قذف احملصنات، أي عن رميهن ابلزان، قال  - 4
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 تعاىل:                                    
                                           

        :وقال .                        
                                    وقال رسول .

، قالوا: وما ُهنَّ اي رسوَل هللاِّ؟ قال: الشرُك » : هللا اجَتنِّبوا السبَع املوبِّقاتِّ
 ، ابللِّ، والسحُر، وقتُل النفسِّ اليت حرََّم هللاُ، وأكُل الراب، وأكُل مالِّ اليتيمِّ

، وقذُف احملَصناتِّ املؤمناتِّ  متفق عليه من  «الغافالتِّ  والتويّل يوَم الزحفِّ
ا. ـهـذفـرم قـواملراد من احملصنات هنا العفائف فكل عفيفة حيطريق أيب هريرة. 

ودت أن ـويف هذا النهي عن رمي احملصنات ُيسكنت الشرع األلسن اليت تع
وء يف ـيع قالة السـاس، حىت ال تشـراض النـغ يف أعـوء، وأن تلـرك ابلسـتتح

يف هذا صيانة للجماعة وال يشيع االهتام ابلباطل. و المية، ـاجلماعة اإلس
 اإلسالمية.

فهذه األحكام الشرعية اليت تشتمل على القيام أبعمال سلبية جتعل 
اجلماعة اإلسالمية مهما حصل بينها من تعاون سائرة يف هذا التعاون يف 

 رة والتقوى.حدود الطها
ة ما هي، وميكن وهبذا كله ميكن أن يتصور اإلنسان اجلماعة اإلسالمي

لمة ما هي، وميكنه أن يرى أن قيام املرأة يف احلياة العامة ـرأة املسـأن يدرك امل
ابألعمال اليت أابحها الشرع ال ينتج عنه أي فساد، وال يؤدي إىل أي ضرر، 
بل هو ضروري للحياة العامة ولرقي اجلماعة. وهلذا كان ال بد للمسلمني من 

سواء أكانوا يف دار إسالم، أم يف دار كفر، يف بالد أن يتقيدوا أبحكام الشرع، 
وا ـدمـإسالمية، أو يف بالد غري إسالمية، بني مجاعة املسلمني أو غريهم، وأن يق
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على األعمال اليت أابح الشرع للمرأة أن تقوم هبا، وال خيشون من ذلك أبساً، 
عة ألوامر فإن يف العمل أبحكام الشرع صيانة للمرأة، وترقية للجماعة، وإطا

مجاعة يف احلياة اخلاصة هللا ونواهيه. فالشرع أعلم مبا يصلح اإلنسان فردًا أو 
 والعامة.

هذه خالصة النظام الذي عاجل به اإلسالم االجتماع الذي تنش  عنه 
مشاكل، وهو اجتماع الرجال ابلنساء. ومن هذا النظام يتبني أن األحكام 

ساد، الذي قد ينش  من هذا االجتماع، نع الفمبالشرعية اليت جاء هبا كفيلة 
ويف جلب الصالح الذي تتوفر فيه الطهارة والتقوى واجلد والعمل. وهو يضمن 
حياة خاصة يسكن إليها اإلنسان، وهتدأ نفسه ويراتح من العناء، ويضمن 
حياة عامة تكون جدية منتجة، موفرة للجماعة ما حتتاجه يف حياهتا من 

حكام جزء من النظام االجتماعي، ألهنا تنظم سعادة ورفاهية. وهذه األ
االجتماع بني الرجل واملرأة. أما ما ينش  عن هذا االجتماع من عالقات، وما 
يتفرع عنه من مشاكل، فإنه جزء آخر من النظام االجتماعي، وهو الزواج، 

 -والطالق، والبنوة، والنفقة، وما شاكلها. وانه وإن كانت تلك األحكام 
هي من أنظمة اجملتمع، ألهنا تنظم  -ج والطالق وما شاكلها أحكام الزوا 

عالقة الفرد ابلفرد، إال أهنا من حيث أصلها قد نش ت عن االجتماع الذي 
حيصل بني املرأة والرجل، ولذلك تبحث من حيث أصوهلا ونش هتا يف النظام 

ع، االجتماعي. أما من حيث تفصيالهتا وتفرعاهتا فإهنا جزء من أنظمة اجملتم
 وتبحث يف ابب املعامالت. 
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 واجزّ ـال

تنش  عن اجتماع النساء والرجال عالقات تتعلق مبصاحلهم ومصاحل 
اجلماعة اليت يعيشون بينها، وهي غري املشاكل اليت تنش  من االجتماع يف 
اجملتمع للبيع واإلجارة والوكالة وحنوها. وقد يتبادر للذهن أن هذه العالقات 

حلقيقة أن الزواج واحد منها، وأهنا تشمل غري الزواج، هي الزواج وحده، وا
ولذلك كان االجتماع اجلنسي ليس هو املظهر الوحيد لغريزة النوع، بل هو 
واحد من مظاهرها. إذ هناك مظاهر أخرى غري االجتماع اجلنسي. فاألمومة 

من واألبوة، واألخوة، والبنوة، واخلؤولة، والعمومة كلها مظاهر لغريزة النوع. و 
هنا كانت العالقات اليت تنش  من اجتماع الرجال والنساء تشمل األمومة 
واألبوة.. اخل. كما تشمل الزواج. والنظام االجتماعي يشملها كما يشمل 
الزواج. وقد جاء الشرع أبحكام البنوة واألبوة واألمومة كما جاء أبحكام 

 الزواج. 
تتفرع عنه، فإذا مل إال أن هذا الزواج هو أصل هذه العالقات وكلها 

حيصل الزواج ال حتصل أبوة وال بنوة وال أُمومة وال غريها. ومن هنا كان الزواج 
أصلها، وكانت كلها تتفرع عنه من حيث التنظيم، وإن كان الشعور ابحلاجة 
يندفع طبيعيًا إلشباع هذه احلاجة كما يندفع الشعور ابحلاجة إىل االجتماع 

لب إشباعًا يتحرك بتحرك مظهر األمومة أو البنوة،  اجلنسي. وكانت الغريزة تتط
كما تتطلب اإلشباع بتحرك مظهر االجتماع اجلنسي سواء بسواء. ألن الزواج 
واألمومة..اخل كلها مظاهر لغريزة النوع، ومشاعرها كلها مشاعر النوع، ويتكون 

 .كما يتكون امليل يف اآلخرامليل من واقعها مع املفهوم يف كل واحد منها،  
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والزواج هو تنظيم صالت الذكورة واألنوثة، أي االجتماع اجلنسي بني 
الرجل واملرأة بنظام خاص. وهذا النظام اخلاص هو الذي جيب أن ينظم 
صالت الذكورة واألنوثة بشكل معني، وهو الذي جيب أن ينتج التناسل عنه 

سرة وعلى وحده، وهو الذي حيصل به التكاثر يف النوع اإلنساين. وبه توجد األ
 أساسه جيري تنظيم احلياة اخلاصة.

وقد حث اإلسالم على الزواج وأمر به، فعن ابن مسعود رضي هللا عنه 
ْنُكْم   َمْعَشَر  اَي » :هللا  رسول قالقال:    اْلَباَءَة    الشََّبابِّ َمْن اْسَتطَاَع مِّ

ْليَـتَـَزوَّْج فَإِّنَُّه َأَغضُّ لِّْلَبَصرِّ َوَأْحَصُن لِّْلفَ   لصَّْومِّ فَإِّنَُّه َلُه فـَ َعَلْيهِّ ابِّ   ْرجِّ َوَمْن مَلْ َيْسَتطِّْع فـَ
َّ » ، وعن قتادة عن احلسن عن مَسَُرة:متفق عليه «وَِّجاءٌ     نـََهى َعْن    َأنَّ النَّيبِّ
  :وقرأ قتادة أخرجه أمحد. «التـَّبَـتُّلِّ                           

              . ومعىن التبتل االنقطاع عن النكاح وما يتبعه من املالذ
ثالثٌة حقٌّ على هللاِّ » :أنه قال وعن أيب هريرة عن النيب . إىل العبادة

، واملكاَتُب يريُد األداءَ   «إعانـَُتهم، اجملاهُِّد يف سبيلِّ هللاِّ، والناكُح يريد أن يسَتعِّفَّ
 .وابن حبانأخرجه احلاكم 

وقد حث اإلسالم على الزواج ابملرأة البكر، وابلولود، وبذات الدين. 
 أيمر ابلباءة وينهى عن التبتل هنيًا شديداً، ويقول: كان  عن أنس أن النيب 

 أخرجه أمحد، «تـََزوَُّجوا اْلَوُدوَد اْلَوُلوَد فَإِّيّنِّ ُمَكاثٌِّر بُِّكْم اأْلَنْبَِّياَء يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ »
ِّّ » وعن معقل بن يسار قال: إِّيّنِّ َأَصْبُت اْمَرَأًة  :فـََقالَ      َجاَء رَُجٌل إِّىَل النَّيبِّ

مثَّ  ،قَاَل اَل مثَّ َأََتُه الثَّانَِّيَة فـَنَـَهاهُ  ؟َوََجَال  َوإِّنَـَّها اَل َتلُِّد َأفَأَتـََزوَُّجَها   َحَسب     َذاَت 
أبو أخرجه  «ُجوا اْلَوُدوَد اْلَوُلوَد فَإِّيّنِّ ُمَكاثٌِّر بُِّكْم اأْلَُممَ تـََزوَّ   :َأََتُه الثَّالَِّثَة فـََقالَ 

اي » قال له:  النيبوعن جابر أن  .ومعىن أصبت وجدت أو أردت .داود
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جابُر تزوْجَت بِّكرًا أم ثـَيِّّبًا؟ قال ثـَيِّّباً، فقال: هاَل تـََزوَّْجَت بِّكرًا ُتالعُِّبها 
َْرَبع  » قال: هريرة عن النيب  وعن أيبمتفق عليه،  «وُتالعُِّبك تـُْنَكُح اْلَمْرَأُة ألِّ

َا َوحلََِّسبَِّها َا َولِّدِّينَِّها فَاْظَفْر بَِّذاتِّ الدِّينِّ جلَِّ وَ  لَِّماهلِّ متفق عليه.  «َترَِّبْت َيَداكَ  َماهلِّ
اء البكر، واملعروفة أهنا ولود من معرفة أُمها ـل أن خيتار من النسـرجـفيندب لل

ه، ـف نفسـعـلة لتـيـا مجـارهـتـن، وأن خيـديـا، وأن خيتار ذات الوخاالهتا وعماهت
ين عريقة يف الفضل والتقوى واجملد، ولكن ليس ـ، يعبـوأن تكون ذات حس

معىن ذلك أن هذا شرط، وإمنا هو استحباب وأفضلية، وإال فللرجل أن خيتار 
 الزوجة اليت يرضاها، وللمرأة أن ختتار الزوج الذي ترضاه.

الكفاءة بني الزوج والزوجة فال أصل هلا يف الشرع، ومل ترد إال يف  وأما
األحاديث املكذوبة. والقرآن الكرمي يعارضها، وكذلك األحاديث الصحيحة. 
فكل مسلمة كفء ألي مسلم، وكل مسلم كفء ألية مسلمة، وال قيمة 

. فابن ، أو غري ذلكالنسبللفوارق بني املرأة والرجل يف املال، أو الصنعة، أو 
الزابل كفء لبنت أمري املؤمنني، وبنت احلالق كفء البن األمري، وهكذا 

 أكفاء لبعض. قال هللا تعاىل:  ونيكون املسلم            
       زوَّج النيب. وقد  إىل  األسدية عمته زينب بنت جحش بنت

  بن بريدة عن أبيه قال:زيد بن حارثة وهو موىل قد أعتق. وعن عبد هللا
فقالْت: إن أيب َزوََّجين ابَن َأخيهِّ لِّيَـْرَفَع يب  جاءْت فتاٌة إىل رسولِّ هللاِّ »

َخسيَسَتُه. قال َفَجَعَل األمَر إليها فقالْت قد َأَجْزُت ما َصَنَع أيب، ولكْن أرْدُت 
. ومعىن ه ابن ماجهأخرج «أن ُأْعلَِّم النساَء أْن ليَس إىل اآلابءِّ مَِّن األْمرِّ شيءٌ 

قوهلا لريفع يب خسيسته يعين أنه لريفع ش ن ابن أخيه لتزوجيه مين. وهذا يعين 
أنه تزوجها على غري رضاها، ألهنا ال تراه أهاًل لزواجها، ال ألنه غري كفء فهو 
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 :ابن عمها بل لعدم رضاها. وعن أيب حامت املزين قال: قال رسول هللا 
َنٌة يف األْرضِّ ديَنُه وُخُلَقُه فَأَْنكِّحوه، إال تـَْفَعلوا تَ  إذا أَتُكم من تـَْرَضْونَ » ُكْن فِّتـْ

. قالوا: اي رسوَل هللاِّ، وإن كان فيهِّ؟ قال: إذا جاءَُكْم من تـَْرَضْوَن كبريٌ   وَفسادٌ 
. وقد أخرج الرتمذي أيضاً أخرجه الرتمذي «ديَنُه وُخُلَقُه فأَْنكِّحوه. ثالَث َمّرات  

إذا » :قال: قال رسول هللا  هث أيب هريرة ولفظهذا احلديث من حدي
َنٌة يف األرضِّ  َخَطَب إليكْم َمْن تـَْرَضْوَن ديَنه وُخُلَقه فـََزوِّجوه. إال تـَْفَعلوا َتُكْن فِّتـْ

حجم وُروي من طرق أخرى أيضاً. وعن أيب هريرة أن أاب هند  «وفساٌد َعريضٌ 
ْند  واْنَكحوا  ّياَضَة أَْنكِّحوا أاباي َبين بَـ » : فقال النيب، يف اليافوخ  النيب هِّ
 وعن حنظلة بن أيب سفيان اجلمحي عن أمه قالت: أخرجه احلاكم. «إليه

. فهذه األدلة  أخرجه الدارقطين «رأيُت أخَت عبدِّ الرِحنِّ بنِّ عوف  حتَت بالل  »
كلها صرحية أبن الكفاءة بني الزوجني غري معتربة وال قيمة هلا، فكل من 

عاًل هلا فإهنا تتزوجه برضاها، وكل من رضي امرأة زوجة له فإنه رضيت رجاًل ب
يتزوجها برضاه، دون نظر إىل اعتبار الكفاءة. وأما ما روي عن ابن عمر أن 

، ورجٌل » :قال النيب  العرُب أكفاٌء بعُضهم لبعض  قبيلٌة لقبيلة ، وحيٌّ حليّ 
، إال حائٌِّك وَحّجامٌ  له وهو ابطل قال ابن فهذا احلديث كذب ال أصل  «لرجل 

أيب حامت س لت أيب عن هذا احلديث فقال: منكر. وقال ابن عبد الرب هذا 
العرُب بعُضهم »احلديث منكر موضوع. وأما ما أخرجه البزار من حديث معاذ 

، واملوايل بعُضهم أكفاُء بعض   فإسناده ضعيف. وأما حديث بريرة  «أكفاُء بعض 
 «ملا َعتَِّقْت: قد َعتَِّق ُبْضُعكِّ َمَعكِّ فاختاري قاَل لَِبيرةَ  أن النيبَّ » وهو

فإنه ال يدل على الكفاءة. أخرجه الدارقطين من طريق عائشة رضي هللا عنها، 
من عبد إذا أصبحت حرة ختري بني  واأَلَمة املتزوجةألن زوجها كان عبداً، 
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ءة. أن تفسخ نكاحها. وال داللة فيه على الكفا وبني ،بقائها على ذمة العبد
والدليل على أن زوج بريرة كان عبدًا ما ُروي عن القاسم عن عائشة أن بريرة  

ختاري فإن شئتِّ أن ا» :كانت حتت عبد فلما أعتقتها قال هلا رسول هللا 
ْئتِّ أن تفارقيهِّ  . وما ُروي يف أخرجه أمحد «ََتُْكثي حتَت هذا العبدِّ، وإن شِّ

ها رسوُل أن َبرِّيَرَة ُأعتِّ »مسلم عن عروة عن عائشة  َقْت وكان زوُجها عبدًا َفَخريَّ
ْها هللاِّ  ال تـُْنكِّحوا » :قال وأما ما ُروي أن النيب . «ولو كان ُحرَا مل َُيَريِّّ

َن اأَلْولِّياءِّ  فهو ضعيف ال أصل  «النِّّساَء إال مِّن اأَلْكفاءِّ، وال تـَُزوِّجوُهنَّ إال مِّ
 له.

فاءة، وأن النصوص اليت ني أنه ال يوجد نص يدل على الكـبـذا يتـوهب
. أو ال وجه لالستدالل هبا، فاءة نصوص ابطلةـابلكتدل هبا من قال ـاس

ال َفْضَل لعريبّ  على َعَجميّ  إال » :واشرتاط الكفاءة يعارض قول الرسول 
 ويعارض نص القرآن القطعي أخرجه أمحد،  «ابلتـَّْقوى          

        . 
أما اختالف الدين فليس هو حبث كفاءة، وإمنا هو حبث يف تزوج و 

املسلمني من غري املسلمني، وهو حبث آخر. وبيانه أن هللا سبحانه وتعاىل 
أجاز للمسلم أن يتزوج املرأة الكتابية: يهودية، أو نصرانية، ألن هللا تعاىل 

 يقول:                                       
                                           

                                           
              فاآلية صرحية يف أن احملصنات من الذين أوتوا

الكتاب حالل للمسلمني، وأجورهن مهورهن، وجيوز للرجل املسلم أن يتزوج 
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املرأة الكتابية، عماًل هبذه اآلية. إذ ذكرت أن احملصنات من الذين أوتوا 
من الرجل  الكتاب حل للمسلمني، أي زواجهن حل لكم. وأما تزوج املسلمة

الكتايب فحرام شرعاً، وال جيوز مطلقاً، وإذا حصل فهو نكاح ابطل ال ينعقد. 
     قال هللا تعاىل: ،وحترمي تزوج املسلمة ابلرجل الكتايب اثبت بصريح القرآن

                                              
                                            
                     وهذا نص ال حيتمل إال معىن واحداً ليس

ت. وأن  غري، وهو أن املسلمة ال حتل للكفار، وأن الكفار ال حيلون للمسلما
  :قال تعاىل، ينعقد بينه وبني املرأة املسلمةكفر الزوج ال جيعل النكاح    

                               وعرب بكلمة الكفار، ومل
يعرب بكلمة املشركني، للتعميم على كل كافر، سواء أكان مشركًا أم من أهل 

النصارى واليهود كفارًا فهو اثبت بنص ا كون أهل الكتاب الكتاب. وأم
 القرآن، قال تعاىل:                                 

                        هنا للبيان وليست  (من)و
 للتبعيض. وقال تعاىل:                          

                                        
                                       
                        وأهل الكتاب ال يؤمنون برسالة حممد
  :فهم كفار. وقال تعاىل                     

              :وقال ،                      
       :وقال                                 
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 هنا للبيان وليست للتبعيض وقال:  (من)و               
              أيضًا للبيان وليست للتبعيض. وقال:  (من)و   

                                          
 وقال:                                    

          ،وهبذه اآلايت يظهر أن أهل الكتاب كفار بصريح القرآن
 كلمة كفار تشملهم. وعلى ذلك فيكون قوله تعاىل: أن  و           

                                          
ن صريح يف أنه ال جيوز للمسلمة أن تتزوج رجاًل من أهل الكتاب مطلقاً، أل

 الكفار إطالقاً.أهل الكتاب من 
وأما املشركون غري أهل الكتاب، كاجملوس والصابئة والبوذيني والوثنيني 
وأمثاهلم، فإنه ال جيوز التزوج منهم إطالقاً، فال جيوز للمسلم أن يتزوج مشركة 
مطلقاً، وال جيوز للمسلمة أن تتزوج مشركًا مطلقاً. وهذا وارد يف صريح نص 

 القرآن القطعي قال تعاىل:                         
                                          

                                    وال حتتمل هذه اآلية
معىن واحدًا هو حترمي نكاح املشركة على املسلم، واملشرك على املسلمة  إال

حترميًا قاطعاً، وإذا وقع مثل هذا النكاح يكون ابطاًل ال ينعقد. عن احلسن بن 
إىل جموسِّ َهَجَر يدعُوهم إىل اإلسالمِّ َفَمْن  كتَب رسوُل هللاِّ » حممد قال:

اجلزيُة يف أن ال تؤكَل لُه ذبيحٌة وال تـُْنَكَح له  أْسَلَم قُبَِّل منه، ومن ال ُضرَِّبْت عليهِّ 
 .أخرجه البيهقي «امرأةٌ 

وهبذا يكون الشرع مل يكتف ابحلث على الزواج والرتغيب فيه بل بني 
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من جيوز للمسلم أن يتزوجها ومن جيوز للمسلمة أن تتزوجه، ومن حيرم عليهما 
يبحث عنها يف زوجه.  تزوجه، وبني الصفات اليت يستحسن ملن يريد الزواج أن

اج إال أنه يشرتط أن ال تكون املرأة زوجة لغريه، أو معتدة له، ألن شرط الزو 
 خلو الزوجة من الزواج والعدة.

أما املخطوبة اليت مل جيرن عقد نكاحها بعد، فإنه ينظر فيها، فإن كانت 
قد أجابت اخلاطب إىل خطبته هي أو وليها، أو أذنت لوليها يف إجابته أو 

فهذه حيرم على غري خاطبها ، تعريضاً زوجيه، سواء أكان ذلك صراحة أم ت
املؤمُن أخو » :قال  ملا ُروي عن عقبة بن عامر أن رسول هللا، خطبتها

ْطَبةِّ أخيه  املؤمنِّ فال يِّلُّ للمؤمنِّ أْن يـَْبتاَع على بيعِّ أخيهِّ، وال ََيْطَِّب على خِّ
ال ََيْطُِّب الرجُل » :قال  عن النيبأيب هريرة  وعن .أخرجه مسلم «حىت َيَذرَ 

ْطَبةِّ أخيهِّ حىت يـَْنكَِّح أو يـَرْتكَ  . أما إذا كانت املخطوبة أخرجه البخاري «على خِّ
قد ردت اخلاطب أو مل جتبه بعد، أو أخذت تبحث عنه، فإنه جيوز حينئذ 

أهنا أتت  روت فاطمة بنت قيسللرجل أن خيطبها، وال تعترب خمطوبة ألحد، ملا 
أما » : فذكرت أن معاوية وأاب جهم خطباها فقال رسول هللا  النيب

نَكحي امعاويُة فصعلوٌك ال ماَل له، وأما أبو َجْهم  فال َيَضُع عصاُه عْن عاتِّقِّهِّ، 
ألسامة بعد إخبارها إايه  فخطبها النيب  ،أخرجه مسلم «أسامَة بَن زيد  

 هم هلا.خبطبة معاوية وأيب ج
فإن هلا وحدها احلق يف قبول الزواج أو رفضه، وليس وإذا ُخطنَبت املرأة 

ألحد من أوليائها، وال من غريهم تزوجيها بغري إذهنا، وال منعها من الزواج. فقد 
ْن َولِّيِّّها، » :ُروي عن ابن عباس قال: قال رسول هللا  ها مِّ الثَـّيُِّّب أحقُّ بِّنَـْفسِّ

ها وإِّذهُنا ُصماتُ  . وعن أيب أخرجه مسلم، أي سكوهتا «اوالبِّْكُر ُتْستْأذُن يف نـَْفسِّ
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ُ حىت ُتْسَتْأَمَر، وال البِّْكُر حىت » :هريرة قال: قال رسول هللا  ال تـُْنَكُح اأَلّيِّّ
، وعن متفق عليه «ُتْسَتْأَذَن. قالوا: اي رسوَل هللاِّ، وكيَف إْذهُنا؟ قال: أن َتْسُكتَ 

ذََكَرْت َأن َأابها َزوََّجها وهَِّي  فَ  أن جاريًة بْكرًا أََتْت رسوَل هللاِّ »ابن عباس 
ها النيبُّ  . وعن خنساء بنت خذام أخرجه أبو داود « كارَِّهٌة، َفَخريَّ

َي ثـَيٌِّّب َفَكرَِّهْت ذلك فأََتْت رسوَل هللاِّ »األنصارية  فـََردَّ  أن أابها َزوَّجها وهِّ
ذن فهذه األحاديث صرحية أبن املرأة إذا مل أت .أخرجه البخاري «نِّكاَحها

بزواجها ال يتم الزواج، وإذا رفضت هذا الزواج أو زوجت كرهًا عنها فسخ 
 دت ورضيت.العقد إال إذا عا

وأما النهي عن منع املرأة من التزوج إذا جاءها خاطب فهو اثبت 
 ابلقرآن قال تعاىل:                           

             :واثبت ابحلديث الصحيح عن معقل بن يسار قال . 
تـَُها َجاَء ََيْطِّ َفطَلََّقَها َحىتَّ إَِّذا انـَْقَضْت   مِّْن رَُجل     ُأْخًتا يلِّ   َزوَّْجتُ » بُـَها فـَُقْلُت عِّدَّ

ْئَت َُتْطِّ َلُه َزوَّْجُتَك َوفـََرْشُتَك َوَأْكَرْمُتَك فَ  إِّلَْيَك  تـَُعودُ  َواَّللَِّّ الَ  الَ بُـَها طَلَّْقتَـَها مثَّ جِّ
َع إِّلَْيهِّ فَأَنـَْزَل اَّللَُّ َهذِّهِّ  الَ  أََبًدا وََكاَن رَُجالً  أبََْس بِّهِّ وََكاَنْت اْلَمْرَأُة ُترِّيُد َأْن تـَْرجِّ

 : اآليَةَ           ُه  «فـَُقْلُت اآلَن َأفْـَعُل اَي َرُسوَل اَّللَِّّ قَاَل فـََزوََّجَها إِّايَّ
. ومعىن أخرجه البخاري «َفَكفَّْرُت عن ميني وأْنَكْحُتها إاّيه» ويف رواية قال:

ذلك، وهو حرام وفاعله فاسق، فكل العضل منع املرأة من التزويج إذا طلبت 
الرجل  من مينع امرأة من الزواج يفسق بعمله هذا. وقد نص الفقهاء على أن

دها أن طلبت الزواج فإن هلا وح يفسق ابلعضل. ومىت خطبت املرأة للزواج، أو
 تتصرف وأن توافق أو ترفض.

ومىت مّت االتفاق بني الرجل واملرأة على الزواج فإن عليهما أن جيراي عقد 
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الزواج فال يتم الزواج إال بعقد شرعي. وهذا الزواج ال يكون زواجًا إال بعقد 
خر، شرعي قد جرى وفق األحكام الشرعية حىت حيل ألحدمها التمتع ابآل

وحىت ترتتب عليه األحكام اليت ترتتب على الزواج. وما مل حيصل هذا العقد ال 
يكون زواجاً، ولو تعاشر الرجل واملرأة مدة طويلة. ومن هنا كان اجتماع 

وكان اجتماع اخلليلني كما جيتمع الزوجان ال يعترب زواجاً. وإمنا يعترب زان 
 .لواطاً  جاً، وإمنا يعتربترب زواالرجلني ابتفاق على املعاشرة ال يع

أما الزواج املدين فإنه اتفاقية تعقد بني رجل وامرأة على املعاشرة، وعلى 
الطالق، وعلى ما يرتتب على ذلك من نفقة وتصرف، وخروج من البيت، 
وطاعتها له وطاعته هلا، وما شابه ذلك، ومن بنوة، وملن يكون االبن، وملن 

رث ونسب، وغري ذلك مما يرتتب على تكون البنت، وما شاكل ذلك، ومن إ
املعاشرة، أو ترك املعاشرة. حسب شروط يتفقان عليها ويلتزمان ابلتزامها. 
فالزواج املدين ليس اتفاقية زواج فحسب، بل هي اتفاقية شاملة للزواج، وما 
يرتتب على هذا الزواج من نسب ونفقة وإرث، وغري ذلك، وشاملة للحاالت 

ي منهما ترك اآلخر، أي شاملة للطالق، وفوق ذلك، اليت جيوز هلما أو أل
امرأة أن تتزوج أي رجل،  ةـامرأة، وألي ةفهو يطلق لكل رجل أن يتزوج أي

حسب االتفاقية اليت يرتاضيان عليها يف كل شيء يريدانه حسب اتفاقهما. 
رعاً، وال ينظر إليه بوصفه اتفاقية ـومن هنا كان هذا الزواج املدين غري جائز ش

 قد نكاح، ألنه ال قيمة له شرعاً.اج مطلقاً، وال يعترب عزو 
وينعقد الزواج إبجياب وقبول شرعيني. فاإلجياب هو ما صدر أواًل من  
كالم أحد العاقدين، والقبول ما صدر اثنيًا من كالم العاقد اآلخر. ك ن تقول 
املخطوبة للخاطب زوجتك نفسي. فيقول اخلاطب: قبلت. أو ك ن يقول 
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ون ـوكما يكون اإلجياب والقبول بني اخلاطبني مباشرة يصح أن يكالعكس. 
اب أن يكون ـرتط يف اإلجيـر. ويشـيل اآلخـدمها ووكـبني وكيليهما، أو بني أح

ظ التزويج واإلنكاح، وال يشرتط ذلك يف القبول، بل الشرط رضا اآلخر ـبلف
د أن يكون زواج، وال بـهبذا اإلجياب، أبي لفظ يشعر ابلرضا والقبول ابل

ظ املاضي ـلت، أو أحدمها بلفـاإلجياب والقبول بلفظ املاضي، كزوجت وقب
ر بلفظ املستقبل، ألن الزواج عقد، فال بد أن يستعمل فيه لفظ ينبئ ـواآلخ

 شرتط النعقاد الزواج أربعة شروط:عن الثبوت وهو املاضي. وي
لذي صدر لس اإلجياب والقبول، أبن يكون اجمللس اـاد جمـاحت - األول

فيه اإلجياب هو بعينه اجمللس الذي صدر فيه القبول. هذا إذا كان العاقدان 
حاضرين، فإن كان أحدمها يف بلد واآلخر يف بلد آخر، وكتب أحدمها كتاابً 
لآلخر موجبًا الزواج، فقبل املكتوب إليه، انعقد الزواج. ولكن يشرتط يف هذه 

لشاهدين، وتسمعهما عبارته، أو تقول احلالة أن َتقرأ أو تُقرنئ الكتاب على ا
 يف اجمللس أهنا زوجت نفسها منه. هلما فالن بعث إيّل خيطبين، وتشهدمها

والشرط الثاين من شروط االنعقاد أن يسمع كل من العاقدين كالم 
اآلخر، وأن يفهمه، أبن يعلم أنه يريد عقد الزواج هبذه العبارة. فإن مل يعلم 

زوجتك نفسي فهم، كما إذا لقن رجل امرأة معىن ذلك أبن مل يسمع أو مل ي
ابلفرنسية مثالً، وهي ال تفهمها، وقالت اللفظ الذي لقنه هلا دون أن تفهمه وقبل 

تعلم أن الغرض مما تقول عقد الزواج، فإنه ال ينعقد الزواج. وإن   هو، دون أن
 كانت تعلم أن الغرض مما تقول عقد الزواج فقد صح.

املخالفة يف  م خمالفة القبول لإلجياب سواء أكانت عد -رط الثالث ـالش
 كل اإلجياب أو بعضه.
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أن يكون الشرع قد أابح تزوج أحد العاقدين ابآلخر،  -الشرط الرابع 
 أبن كانت املرأة مسلمة أو كتابية، وكان الرجل مسلماً ليس غري. 

 فإذا استكمل العقد هذه الشروط األربعة انعقد الزواج، وإذا مل يستكمل
وكان ابطاًل من أساسه. وإذا انعقد الزواج فال بد واحدًا منها مل ينعقد الزواج، 

 تكمل شروط صحته، وهي ثالثة شروط:لصحة الزواج أن يس
 تكون املرأة حماًل لعقد الزواج. األول: أن

والثاين: أن النكاح ال يصح إال بويل، فال متلك املرأة أن تزوّنج نفسها، 
زوجيها، فإن فعلت كما أهنا ال متلك توكيل غري وليّنها يف ت  وال أن تزوّنج غريها،

 مل يصح نكاحها.
والثالث: حضور شاهدين مسلمني ابلغني عاقلني سامعني لكالم 
العاقدين فامهني أن الغرض من الكالم الذي حصل به اإلجياب والقبول هو 
عقد الزواج. فإذا استكمل العقد هذه الشروط كان صحيحاً، وإن نقص 

حدًا منها كان نكاحًا فاسداً. إال أنه ال يشرتط يف عقد الزواج أن يكون وا
مكتوابً، أو أن تسجل به وثيقة، بل جمرد حصول اإلجياب والقبول من الرجل 
واملرأة شفاها أو كتابة مستوفيًا مجيع الشروط جيعل عقد الزواج صحيحًا سواء  

 كتب أو مل يكتب.
وواقع  نه عقد بني اثنني.ب وقبول فألاـأما كون الزواج ال يتم إال إبجي

اب والقبول، وأما كونه يشرتط يف ـالعقد أنه ال يتم وال يكون عقدًا إال ابإلجي
 ، قال تعاىل:اإلجياب لفظ الزواج واإلنكاح فألن النص ورد يف ذلك

﴿      ﴾  :وقال﴿                       ﴾ 



 113 

ن إمجاع الصحابة انعقد على ذلك. أما اشرتاط احتاد جملس اإلجياب وأل
والقبول فألن حكم اجمللس حكم حالة العقد، فإن تفرقا قبل القبول بطل 
اإلجياب، إذ أنه ال يوجد معىن القبول، فإن اإلعراض قد وجد من جهته 

ض عن ابلتفرق، فال يكون قبواًل. وكذلك إن تشاغال عنه مبا يقطعه، ألنه معر 
العقد أيضًا ابالشتغال عن قبوله. وأما شرط مساع أحد العاقدين كالم اآلخر، 
وفهمه له أي علمه أبنه يريد عقد الزواج هبذه العبارة، فألن ذلك هو الذي 
جيعل القبول جوااًب لإلجياب، وألن اإلجياب خطاب من أحد العاقدين لقبول 

صل قبول على اخلطاب، اآلخر، فإذا مل يعلمه مل حيصل خطاب له، ومل حي
فيكون واقعه ليس إجيااًب وال قبواًل. وأما عدم خمالفة اإلجياب للقبول فإنه ال 
يكون قبواًل إال إذا كان دااًل على التسليم جبميع اإلجياب، فإذا اختلف كان 
غري مسلّنم مبا ورد يف اإلجياب، فال يكون قبواًل. وأما كون الشرع ال بدَّ من أن 

عن ح تزوج أحد العاقدين ابآلخر، فألنه إذا ورد هني من الشرع يكون قد أاب
 عقد مل جتز مباشرة ذلك العقد.

هذا ابلنسبة النعقاد العقد، أما ابلنسبة لصحته فإن الشرع إذا مل يرد به 
هني عن العقد مت العقد، ولكن إذا ورد هني عن إجراء العقد على معني فسد 

ط كون املرأة حماًل لعقد الزواج فألن الشرع قد العقد عليه، ومل يبطل. وأما اشرتا
، فإذا ورد العقد على من كاجلمع بني األختني مثالً   حرم زواج بعض النساء

حّرم إجراء العقد عليها، مل يصح العقد. وأما كون النكاح ال يصح إال بويّل 
أخرجه ابن  «يلّ وَ إال بِّ  كاحَ ال نِّ » قوله: فلما روى أبو موسى عن النيب 

وأما كون املرأة ال متلك تزويج نفسها، وال غريها، وال متلك  .ن واحلاكمحبا
َا اْمَرَأة  » قال: توكيل غري ولّيها يف تزوجيها فلما ُروي عن عائشة أن النيب  َأميُّ
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جه أخر  «فَنَِّكاُحَها اَبطٌِّل فَنَِّكاُحَها اَبطٌِّل فَنَِّكاُحَها اَبطِّلٌ   َولِّيَِّّها  َنَكَحْت بَِّغرْيِّ إِّْذنِّ 
اَل تـَُزوُِّج اْلَمْرَأُة اْلَمْرَأَة َواَل » قال: وملا روى أبو هريرة عن النيب  احلاكم,

وأما اشرتاط وجود  «تـَُزوُِّج اْلَمْرَأُة نـَْفَسَها فَإِّنَّ الزَّانَِّيَة هَِّي الَّيتِّ تـَُزوُِّج نـَْفَسَها
ملطلقة شاهدين مسلمني فألن القرآن قد شرط الشاهدين املسلمني يف إرجاع ا

 طالقًا رجعيًا إىل زوجية زوجها، قال تعاىل:                     
                                  :قال احلسن

أي مسلمني. فإذا كانت الرجعة وهي استدامة عقد النكاح يشرتط فيها 
مسلمان، فإن إنشاء الزوجية أي إنشاء عقد النكاح أوىل أن يشرتط شاهدان 

ن ابب واحد فيه شاهدان، فوق كون عقد النكاح واستدامة عقد النكاح مها م
 فهما كاحلكم الواحد.
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 اءـات من النسـمرَّ ـحمُ ـال

 الكتاب يف صراحة حترميهن ذكر قد النساء من نكاحهن واحملرمات
 هللا تعاىل:  . ف ما الكتاب فقولوالسنة                 

                                       
   :وقال                            

                                      

                                       

                                        

                                     

                                       

                                        

                            وأما السنة فروى أبو .
 نْيَ املرأةِّ وَعمَّتِّها، وال بَـ  نْيَ ال جَيَْمْع الرجُل بَـ » قال: أنه هللا هريرة عن رسول 

قال  :. وروى مسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالتمتفق عليه «خالَتِّهاو  املرأةِّ 
 .«إن الرَّضاَعَة حُترُِّم ما حُتَرُِّم الوالَدةُ » :هللارسول 

فيحرم نكاح األمهات مطلقاً، وهن كل من انتسبت إليها بوالدة، سواء 
وقع عليها اسم األم حقيقة وهي اليت ولدتك، أو جمازًا وهي اليت ولدت من 
ولدك وإن علت. من ذلك جداتك أم أمك وأم أبيك، وجدات أمك وجدات 

و غري واراثت  ات جدتك وجدات أجدادك وإن علوا، واراثت كن أأبيك، وجد
 كلهن أمهات حمرمات.
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بت إليك بوالدتك،  ـسـتـًا وهن كل أنثى انـقـلـرم نكاح البنات مطـوحي
أو غري كابنة الصلب، وبنات البنني والبنات وإن نزلت درجتهن، واراثت 

 واراثت كلهن بنات حمرمات.
ات الثالث، من األبوين، أو من ـهـًا من اجلـقـلـوات مطـرم نكاح األخـوحي

 األب، أو من األم.
وحيرم نكاح العمات أخوات األب من اجلهات الثالث، وأخوات 

أو غري  األجداد من قبل األب ومن قبل األم، قريبًا كان اجلد أو بعيداً، واراثً 
 وارث.

وحيرم نكاح اخلاالت أخوات األم من اجلهات الثالث، وأخوات 
 وإن علون، ألن كل جدة أم فكذلك كل أخت جلدة خالة حمرمة.  اجلدات

وحيرم نكاح بنات األخ، وكل امرأة انتسبت إىل أخ بوالدة فهي بنت 
 ك أيضاً حمرمات.أخ حمرمة، من أية جهة كان األخ، وبنات األخت كذل

وحيرم نكاح األمهات املرضعات، وهن الاليت أرضعنك، وأمهاهتن 
كنر يف النسب. وكل امرأة ُُ ن، على حسب ما ذـهـتـداهتن وإن علت درجـوج

عتك وإايها امرأة واحدة، أو ـعتها أمك، أو أرضـعتك أمها، أو أرضـأرض
ختك ة، فهي أـعـددت املرضـل واحد، ولو تعـت أنت وإايها من لنب رجـعـارتض

 حمرمة عليك.
وحيرم نكاح أمهات النساء، فمن تزوج امرأة حرم عليه كل أم هلا من 

أو رضاع، قريبة أو بعيدة، مبجرد العقد، سواء دخل هبا، أو مل يدخل  نسب
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 لقوله تعاىل:                                  

                                       

                        . 
وحيرم نكاح بنات النساء الاليت دخل هبن، وهن الرابئب فال حيرمن إال 
ابلدخول أبمهاهتن، وهن كل بنت للزوجة من نسب أو رضاع، قريبة أو بعيدة، 

ه وارثة أو غري وارثة على حسب ما ذكر يف البنات، إذا دخل ابألم حرمت علي
 سواء أكانت يف حجرة أم مل تكن. ألن ذكر             

 وصف هلا بغالب حاهلا، ومل خترج خمرج الشرط، أما ذكر             

          فإهنا خترج خمرج الشرط لصريح ما جاء بعدها      

                      خل ابملرأة فال ، ولذلك إن مل يد
 حيرم نكاح بنتها.

رم على الرجل أزواج أبنائه، ـرم نكاح أزواج األبناء مطلقاً، أي حيـوحي
العقد سواء دخل هبا  وأبناء بناته من نسب أو رضاع، قريباً كان أو بعيداً مبجرد

 أم مل يدخل.
رجل زوجة أبيه قريبًا كان أو رم نكاح زوجات األب، فتحرم على الـوحي

ب أو رضاع. فقد روى النسائي أن الرباء بن ـري وارث من نسـيداً، واراثً أو غـبع
لقيُت خايل وَمَعُه الرايُة فقلُت: أيَن ُتريُد؟ قال: أرَسَلين رسوُل هللاِّ » عازب قال:

  أخرجه  «َأقْـتُـَلهإىل رجل  تـََزوََّج امرأَة أَبيه من بـَْعدِّه، أن أْضرَِّب ُعنُـَقُه أو
 .احلاكم

رضاع، من أبوين   موحيرم اجلمع بني األختني، سواء أكانتا من نسب أ
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تزوجهما  كانتا أو من أب أو أم، سواء يف هذا ما قبل الدخول أو بعده، فإن
 يف عقد واحد فسد العقد.

ع بني املرأة وبني عمتها، وبني املرأة وبني خالتها. ملا روى أبو ـمـرم اجلـوحي
بـَنْيَ اْلَمْرَأةِّ َوَعمَّتَِّها َواَل بـَنْيَ  الَرُجلُ  اَل جُيَْمعْ » :يرة قال: قال رسول هللا هر 

ال تـُْنَكُح املرَأُة على َعمَّتِّها، » ، ويف رواية أيب داود:متفق عليه «اْلَمْرَأةِّ َوَخالَتَِّها
على بنتِّ ُأْختِّها،  وال الَعمَُّة على بنتِّ أخيها، وال املرَأُة على خالَتِّها، وال اخلاَلةُ 

وأصله يف  «ال تـُْنَكُح الُكِْبى على الصُّغرى، وال الصُّغرى على الُكِْبى
 . الصحيحني

وحيرم نكاح ذوات األزواج، ومسّاهن هللا احملصنات ألهنن أحصن 
 ابلتزويج.فروجهن 

وحيرم من الرضاع ما حيرم من النسب، فكل امرأة حرمت من النسب 
وهن األمهات والبنات، واألخوات والعمات  حرم مثلها من الرضاع،

واخلاالت، وبنات األخ وبنات األخت على الوجه املبني يف حترمي النسب، 
ويف رواية  ،متفق عليه «َيُْرُم من الرَّضاعِّ ما َيُْرُم من النََّسبِّ » :لقول النيب 

ن  َعائنَشَة رضي هللا أخرج البخاري عَ و  ،«الرَّضاُع ُيرُِّم ما حُتَرُِّم الوِّالَدةُ » مسلم
َت  َذَن َعَليَّ بـَع َد َما نـََزَل احلنَجاُب،  : إننَّ أَفـ َلَح َأَخا َأيبن الُقَعي سن اس  عنها، قَاَلت 

َت  ذنَن َرُسوَل اَّللَّن  ، فَإننَّ َأَخا َأيبن الُقَعي سن فـَُقل ُت: َواَّللَّن اَل آَذُن َلُه َحىتَّ َأس 
، وَ  ، َفَدَخَل َعَليَّ َرُسوُل اَّللَّن لَي َس ُهَو أَر َضَعينن َرأَُة َأيبن الُقَعي سن َلكنن  أَر َضَعت ينن ام 

 َرأَتُُه؟ ، َوَلكنن  أَر َضَعت ينن ام   فـَُقل ُت: اَي َرُسوَل اَّللَّن، إننَّ الرَُّجَل لَي َس ُهَو أَر َضَعينن
واحملرّنم يف  ,رج مسلم حنوهوأخ «ُه َعمُّكِّ َترَِّبْت ميِّيُنكِّ اْئَذينِّ َلُه، فَإِّنَّ »قَاَل: 



 119 

الرضاع إمنا هو اللنب، فصاحب اللنب الذي رضعه الشخص يصبح حرامًا هو 
ومن رضع منه، سواء أكان صاحب اللنب رجاًل أو امرأة وسواء أكان من رضع 

مل يكن ابنًا له، ومن هنا حيل للشخص أخت أخيه من  مرضعه، أأمنه ابنًا ملن 
أخته من الرضاع، فلو   كما ال حتل له  من الرضاع، اأخوه االرضاع، وال حيل هل

كان رضع من امرأة شخص فإن هذه املرأة أصبحت أمه من الرضاع، وزوجها 
الشخص الذي  ةخو إخوته من الرضاع، ولكن إأبوه من الرضاع، وأوالدمها 

خوة ألخواته من الرضاع، فيجوز هلم أن يتزوجوا أخوات أخيهن إ وارضع ليس
 رّنم هو اللنب ليس غري.اع. فاحملمن الرض

حيرم نكاحهن، وما عدا ذلك فال حيرم  الاليتالنساء  هؤالء هن
 نكاحهن لقوله تعاىل:                   إال ما سبق بيان

 حترميه من املشركات واملتزوجات.



 120 

 اتـزوجـد الدُّ ـتع

 قال هللا تعاىل يف كتابه العزيز:                    
                                              

             .  هذه اآلية على النيبنزلت   يف السنة الثامنة
كان إىل حني نزوهلا ال   وقد، دد الزوجات أبربعوكان نزوهلا لتحديد ع. للهجرة

ا يتبني أهنا نزلت لتحديد عدد الزوجات أبربع. هحد له. ومن تالوهتا وتفهم
ومعىن اآلية تزوجوا ما حل لكم ولذ لكم من النساء، اثنتني وثالاًث وأربعاً. 
ومثىن وثالث ورابع معدولة عن أعداد مكررة، أي فانكحوا الطيبات لكم من 

ثنتني ثنتني، وثالاثً ثالاثً، وأربعاً أربعاً، واخلطاب للجميع،  دات هذا العددمعدو 
ليصيب كل انكح يريد أن يتزوج عدة نساء ما أراده من  ولذلك وجب التكريرُ 

العدد، على شرط أن يكون اجلمع من الذي يريده، حمصوراً يف هذا العدد. أي 
ذي أطلق له، كما نقول ليصيب كل انكح يريد اجلمع ما أراد من العدد ال

للجماعة اقتسموا هذا املال، وليكن ألف دينار مثاًل. نقول اقتسموا دينارين 
دينارين، وثالثة داننري ثالثة داننري، وأربعة داننري أربعة داننري. ولو أفردت 
قولك هذا مل يكن له معىن، فكان التعبري مبثىن وثالث ورابع حتميًا حىت 

ن العدد املعني يف التعبري. فاهلل تعاىل يقول يتزوج  يصيب كل واحد ما يريد م
كل منكم الطيبات لكم من النساء، ثنتني وثالاًث وأربعاً. وهذا يعين تزوجوا  
كلكم ثنتني ثنتني، وثالاثً ثالاثً، وأربعًا أربعاً. أي يتزوج كل واحد منكم ثنتني، 

 وثالاثً، وأربعاً. وأما معىن قوله                     هو إن
خفتم أاَل تعدلوا بني هذه األعداد فاختاروا واحدة، وذروا اجلمع رأساً. فإن 
األمر كله يدور مع العدل، ف ينما وجدمت العدل فعليكم به، وكونكم ختتارون 
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واحدة هو أقرب لعدم اجلور. فمعىن أدىن أال تعولوا أي أقرب أن ال جتوروا، 
ا اجلور، يقال عال احلاكم إذا جار، وروت عائشة رضي هللا عنها ألن العول هن

 .أخرجه ابن حبان يف صحيحه «أن ال تعولوا: أن ال جتوروا» :عن النيب 
واآلية تبيح تعدد الزوجات وحتدده أبربع، ولكنها أتمر ابلعدل بينهن، 
وترغب يف االقتصار على الواحدة يف حالة اخلوف من عدم العدل، ألن 

تصار على الواحدة يف حالة اخلوف من عدم العدل أقرب إىل عدم اجلور، االق
 وهو ما جيب أن يتصف به املسلم.

أنه جيب أن يعلم أن العدل هنا ليس شرطاً يف إابحة تعدد الزوجات  إال
وإمنا هو حكم لوضع الرجل الذي يتزوج عددًا من النساء، يف ما جيب أن 

يف االقتصار على الواحدة يف حالة  يكون عليه يف حالة التعدد، وترغيب
       اخلوف من عدم العدل، وذلك أن معىن اجلملة قد مت يف اآلية يف قوله:

                                   وهذا معناه
لة أخرى، جواز حصول التعدد مطلقاً، وقد انتهى معىن اجلملة مث است نف مج

 وكالمًا آخر فقال:          وال يت تى أن يكون         
شرطاً ألهنا مل تتصل ابجلملة األوىل اتصال الشرط، بل هي كالم مست نف، ولو 
أراد أن تكون شرطًا لقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث 

العدل ليس شرطاً، وإمنا هو حكم ورابع إن عدلتم. وذلك مل يكن فثبت أن 
شرعي آخر غري احلكم األول. فإنه أواًل أابح تعدد الزوجات أبربع مث جاء 

ر من حبكم آخر وهو أن األوىل االقتصار على واحدة إذا رأى أن تزوجه أبكث
 واحدة جيعله ال يعدل بينهن.

ي ومن ذلك يتبني أن هللا تعاىل أابح التعدد دون قيد وال شرط، ودون أ
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من تعليل، بل لكل مسلم أن يتزوج اثنتني، وثالاثً، وأربعاً، مما يطيب له 
 النساء. وهلذا جند هللا تعاىل يقول:          من أي ما وجدمتوه

الطيبات لكم، ويتبني أن هللا قد أمران ابلعدل بني النساء، ورغبنا يف حالة 
ر على ى واحدة، ألن االقتصاخوف الوقوع يف اجلور بني النساء أن نقتصر عل

 واحدة أقرب إىل عدم اجلور.
أما ما هو العدل املطلوب بني الزوجات فإنه ليس العدل املطلق، وإمنا 
هو العدل يف الزوجية بني النساء الذي يدخل يف طوق البشر أن يقوموا به، 

  ألن هللا ال يكلف اإلنسان إال ما يطيق، قال تعاىل:             
        :نعم إن كلمة تعدلوا وردت يف اآلية عامة فقال          

       فهو يعم كل عدل، ولكن هذا التعميم خصص فيما يستطيعه
 اإلنسان آبية أخرى فقال تعاىل:                          

                                       فإن هللا بنّي
يف اآلية أنه حمال أن نستطيع العدل بني النساء والتسوية، حىت ال يقع ميل 
البتة، وال زايدة وال نقصان فيما جيب هلن، فرفع لذلك عنكم متام العدل 

تستطيعون، شرط أن تبذلوا فيه وسعكم وغايته، وما كلفتم منه إال ما 
 وطاقتكم، ألن تكليف ما ال يستطاع داخل يف حدود الظلم       

          :وقوله تعاىل                تعليقًا على
 قوله:                    أن معناه لن وتعقيبًا عليه، دليل على

تستطيعوا أن تعدلوا يف احملبة، ومفهومه استطاعة العدل يف غري احملبة. وهو ما 
جيب يف اآلية السابقة فيكون خصص العدل املطلوب يف غري احملبة واستثنيت 
من العدل احملبة واجلماع، فإنه ال جيب فيهما العدل، ألن اإلنسان ال يستطيع 
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عىن ما روي عن عائشة رضي هللا عنها أهنا أن يعدل يف حمبته، ويؤيد هذا امل
ُم فـَيَـْعدُِّل َويـَُقوُل اللَُّهمَّ َهَذا َقْسمِّي فِّيَما  كان رسوُل هللاِّ » قالت: يـَْقسِّ

. حبان وابن احلاكم أخرجه ،قلبه يعين «َأْملُِّك َفاَل تـَُلْمينِّ فِّيَما ََتْلُِّك َواَل َأْملِّكُ 
 ه تعاىل: وُروي عن ابن عباس رضي هللا عنه يف قول            

               قال يف احلب واجلماع. وقد أمر هللا تعاىل اجتناب كل
امليل، ومعىن ذلك أنه أابح امليل، ألن مفهوم النهي عن كل امليل إابحة امليل.  

 كالنهي عن كل البسط يف قوله تعاىل:                  معناه
إابحة البسط. وعلى ذلك يكون هللا قد أابح للزوج امليل لبعض نسائه دون 

أن يكون هذا امليل شاماًل كل شيء، بل يكون مياًل  عن بعض، ولكنه هناه
فيما هو منطبق عليه امليل، وهو احملبة واالشتهاء. فيكون معىن اآلية اجتنبوا كل 

صل منكم جيعل املرأة كاملعلقة، اليت هي ليست امليل، ألن امليل كل امليل إذا ح
أنه  عنه عن النيب  هللا رضي هريرة أيب عن ذات بعل وال مطلقة. وقد ُروي

ْحَدامُهَا َعَلى اأْلُْخَرى َجاَء يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ جَيُرُّ » قال: َمْن َكاَنْت َلُه اْمَرَأََتنِّ ميِّيُل إلِِّّ
قَّْيهِّ    َأَحَد   .صحيحه يف حبان ابن أخرجه «َأْو َمائِّاًل    َساقِّطًا    شِّ

وعلى هذا يكون العدل الواجب على الزوج هو التسوية بني زوجاته 
فيما يقدر عليه، من املبيت لياًل، ومن الطعام، والكسوة، والسكىن، وما شاكل 
ذلك. وأما ما هو داخل يف معىن امليل وهو احلب، واالشتهاء، فإنه ال جيب 

 مستطاع، وهو مستثىن بنص القرآن. غريالعدل فيه ألنه 
هذا هو موضوع تعدد الزوجات كما وردت به النصوص الشرعية، 
وبدراسة هذه النصوص، والوقوف عند حد معانيها اللغوية والشرعية، وما تدل 
عليه ويستنبط منها، يتبني أن هللا تعاىل أابح تعدد النساء إابحة عامة، دون 
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غري معلل أبيّة علة، بل عرب هللا تعاىل مبا يدل  قيد أو شرط، وورد النص فيها
 على نفي التعليل فقال:                 وهلذا جيب أن نقف

عند حد النص الشرعي، وعند ما يستنبط منه من أحكام شرعية، وال جيوز 
لك، ألن تعليل هذا احلكم أبية علة، ال تعليله ابلعدل، وال ابحلاجة، وال بغري ذ

النص مل يعلل احلكم، ومل ترد له علة يف أي نص شرعي. وعلة احلكم جيب أن 
تكون شرعية، أي جيب أن يكون قد ورد هبا النص حىت يصح أن يكون 
احلكم املستنبط بواسطتها حكمًا شرعياً. وإذا كانت العلة عقلية، أو مل يرد هبا 

شرعياً، وإمنا يكون  نص شرعي، ال يكون احلكم املستنبط بواسطتها حكماً 
 كفر. إذ حكمًا وضعياً، حيرم األخذ به، وال جيوز تطبيقه. ألنه يكون حكم

 تعريف احلكم الشرعي أبنه أن كفر.. على حكم هو شرعي غري حكم كل
حيتم أن يكون احلكم م خوذاً من خطاب الشارع، إما نصاً،  (خطاب الشارع)

هذا النص تدل على احلكم  أو مفهوماً، أو داللة، وإما بوجود أمارة يف
الشرعي، حبيث يصبح كل حكم وجدت فيه هذه األمارة حكماً شرعياً. وهذه 

 أو داللة، أو صراحة، إما األمارة هي العلة الشرعية اليت تكون واردة يف النص،
األمارة، أي هذه العلة يف النص فال قيمة  هذه ترد مل وإذا قياساً. أو استنباطاً،

ني أنه ال جيوز تعليل تعدد الزوجات أبية علة، ألنه مل يرد يف هلا. ومن هنا يتب
خطاب الشارع أية علة له، وال قيمة ألية علة يف جعل احلكم حكماً شرعياً إال 

 ارع.إذا وردت يف خطاب الش
إال أن عدم تعليل احلكم الشرعي بعلة ال يعين عدم جواز شرح واقع ما 

ما يعاجل من مشاكل. ولكن هذا  حيصل من أثر هلذا احلكم الشرعي، وواقع
يكون شرحاً لواقع، وليس تعلياًل حلكم. والفرق بني شرح الواقع وتعليل احلكم، 
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حكم  هو أن تعليل احلكم بعلة جيب أن تكون دائمية فيه، وأن يقاس عليه كل
. أما شرح الواقع فإنه بيان ملا عليه هذا الواقع عند هذه العلة وجدت فيه غريه

يستمر ما هو عليه فيه، وال يصح أن يقاس عليه غريه. وبناء  شرحه، وقد ال
على ذلك فإنه تبني من أثر تعدد الزوجات أن اجلماعة اليت يباح فيها تعدد 
الزوجات ال حيصل فيها تعدد اخلليالت، واجلماعة اليت مينع فيها تعدد 
الزوجات حيصل فيها تعدد اخلليالت. وعالوة على ذلك فإن تعدد الزوجات 

عاجل الكثري من املشاكل اليت حتصل يف اجلماعة اإلنسانية بوصفها مجاعة ي
ات. وهاكم أمثلة من هذه إنسانية، وحتتاج إىل أن يعاجلها تعدد الزوج

 املشاكل:
توجد طبائع غري عادية يف بعض الرجال، ال تستطيع أن تكتفي  - 1

لعوا إىل أخرى بواحدة، فهم إما أن يرهقوا هذه الزوجة ويضروها، وإما أن يتط
ة. ويف ذلك ـوأخرى، إذا وجدوا الباب موصداً أمامهم ابلزواج بثانية واثلثة ورابع

وك يف ـكـون والشـنـة بني الناس، وإاثرة الظـوع الفاحشـيـرر ما فيه من شـمن الض
سرة. ولذلك كان لزامًا أن جيد مثل صاحب هذه الطبيعة اجملال أعضاء األ

 الذي شرعه هللا.قوية، من احلالل عة جسمه الأمامه مفتوحاً ألن يسد جو 
قد تكون املرأة عاقراً ال تلد، ولكن هلا من احلب يف قلب زوجها،  - 2

وله من احلب يف قلبها، ما جيعلهما حريصني على بقاء احلياة الزوجية بينهما 
هنيئة، وتكون عند الزوج رغبة يف النسل، وحب األوالد، فإذا مل يبح له أن 

ى، ووجد اجملال أمامه ضيقاً، كان عليه إما أن يطلق زوجته األوىل، يتزوج أخر 
ويف ذلك هدم للبيت وهنائه، وقضاء على حياة زوجية هنيئة، وإما أن حيرم من 
أن يتمتع بنسل وأوالد، ويف هذا كبت ملظهر األبوة من غريزة النوع. وهلذا كان 
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، يتزوج زوجة أخرى معها لزامًا أن جيد مثل هذا الزوج اجملال فسيحًا أمامه أن
 حىت يكون له النسل الذي يطلبه.

قد تكون الزوجة مريضة مرضًا يتعذر معه االجتماع اجلنسي، أو  - 3
القيام خبدمة البيت والزوج واألوالد. وتكون عزيزة على زوجها حمبوبة منه، وال 
 يريد طالقها وال تستقيم حياته معها وحدها دون زوجة أخرى. فمن الالزم يف

 هذه احلال أن يفتح له ابب الزواج أبكثر من واحدة. 
 قد حتصل حروب أو ثورات حتصد اآلالف بل املاليني من الرجال - 4

العاملية األوىل  احلرب يف حصل والنساء، كما الرجال عدد بني التوازن وخيتل
والثانية ابلفعل يف العامل، وال سيما يف أورواب. فإذا كان الرجل ال يستطيع أن 

إهنا تعيش  ؟يتزوج أبكثر من واحدة، فماذا تصنع الكثرة الباقية من النساء
حمرومة من حياة األسرة، وهناءة البيت وراحة الزوجية. وهذا فضاًل عما ميكن 

 ع إذا اثرت، من خطر على األخالق.أن حتدثه غريزة النو 
ور ـذكـقد يكون التناسل يف أمة أو شعب أو قطر ال يتساوى فيه ال - 5

ثر من عدد الذكور، فينعدم التوازن بني ـاث أكـدد اإلنـون عـاث، وقد يكـاإلنو 
اء، ويكاد يكون هذا هو الواقع يف كثري من الشعوب واألمم. ويف ـالرجال والنس

 املشكلة إال إابحة تعدد الزوجات.هذه احلال ال يوجد هنالك حل يعاجل هذه 
شعوب واألمم. فإذا منع هذه مشاكل واقعية يف اجلماعة اإلنسانية يف ال

تعدد الزوجات بقيت هذه املشاكل دون عالج، إذ ال عالج هلا إال بتعدد 
الزوجات. ومن هنا وجب أن يكون تعدد الزوجات مباحًا حىت تعاجل املشاكل 
اليت حتصل لإلنسان. وقد جاء اإلسالم يبيح تعدد الزوجات، ومل أيت بوجوبه. 
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أنه جيب أن يعلم أن هذه احلاالت وأمثاهلا مما  وإابحة التعدد أمر ال بد منه. إال
قد حيصل لإلنسان وللجماعة اإلنسانية هي مشاكل واقعية حتصل، وليست 
هي علة لتعدد الزوجات، وال شرطًا يف جواز التعدد. بل جيوز للرجل أن يتزوج 
اثنية واثلثة ورابعة مطلقاً، سواء حصلت مشاكل حتتاج إىل التعدد أو مل 

 هللا يقول: حتصل، ألن                            
       :فقال       وعمم ذلك دون أي قيد أو شرط. أما

االقتصار على واحدة فقد رغب الشرع فيه يف حالة واحدة فقط، وهي حالة 
ترغيب يف الواحدة، وال يف اخلوف من عدم العدل، وما عداها فإنه مل يرد أي 

نص من النصوص. ومع أن تعدد الزوجات حكم شرعي ورد يف نص القرآن 
الصريح، فإن الثقافة الرأمسالية والدعاية الغربية ضد اإلسالم ابلذات دون سائر 
األداين، قد صورت حكم تعدد الزوجات تصويراً بشعاً، وجعلته منقصة وطعناً 

لك ليس لعيب لوحظ يف أحكام هللا وإمنا هو يف الدين، وكان الدافع إىل ذ
 يفللطعن يف اإلسالم، وال دافع هلم غري ذلك. وقد أثرت هذه الدعاية 

املسلمني، وال سيما الفئة احلاكمة، والشباب املتعلم، مما محل الكثريين من 
الذين ال زالت مشاعر اإلسالم تتحرك عندهم، على الدفاع عن اإلسالم. 

ت ويل الباطل ملنع التعدد. جراًي منهم وراء ما أتثروا به من وجعلهم حياولون ال
الدعاية الباطلة اليت روجها أعداء اإلسالم. وهلذا ال بد من تنبيه املسلمني إىل 
أن احلسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. وأن ما أابحه الشرع فهو 

جات سواء أكان من احلسن، وما حرمه الشرع هو من القبيح. وأن تعدد الزو 
له أثر ملموس حسنه، أم مل يكن، وسواء أعاجل مشاكل وقعت، أم مل يعاجل، 
فإن الشرع قد أابحه، والقرآن قد نص على ذلك فهو فعل حسن، ومنع 
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التعدد هو القبيح، ألنه من حكم الكفر. وال بد أن يكون واضحًا أن اإلسالم 
ندواًب هلم، بل جعله من مل جيعل تعدد الزوجات فرضًا على املسلمني وال م

املباحات، اليت جيوز هلم أن يفعلوها إذا رأوا ذلك. وكونه جعله مباحًا يعين أنه 
وضع يف أيدي الناس عالجًا يستعملونه كلما لزم أن يستعملوه. وأابح هلم أن 
ال حيرموا أنفسهم مما طاب هلم من النساء إذا مالوا لذلك يف نظرهتم. فإابحة 

دم وجوبه هو الذي جيعل تعدد الزوجات عالجًا من أجنع تعدد الزوجات وع
 العالجات للجماعة واجملتمع لدى بين اإلنسان.
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 زواج النيب 

 نزل قوله تعاىل:                            
                                        يف أواخر

قد بىن أبزواجه مجيعاً، وكان  السنة الثامنة للهجرة، بعد أن كان الرسول 
حني نزلت متزوجًا أبكثر من أربع، ولكنه مل يرتك واحدة منهن،  الرسول 

التزوج أبكثر من  بل ظل متزوجاً مجيع أزواجه. وذلك ألن من خصوصياته 
كثر من أربع أبني. ويتبني أهنا من خصوصياته من كونه تزوج أربع دون املسلم

واحتفظ هبن بعد نزول اآلية بتحديد الزوجات أبربع. ألن النيب ال خيالف فعله 
الذي يقوم به القول الذي يقوله، فإذا حصلت خمالفة كان الفعل من 

ال يعارض  أن فعله  من خصوصياته والقول عام لألمة. ملا تقرر يف األصول
لألمة أمراً خاصًا هبم  القول اخلاص ابألمة، بل يكون خمتصًا به. ألن أمره 

هو أخص من أدلة الت سي القاضية ابتباعه يف أقواله وأفعاله، فيبىن العام على 
اخلاص، ولذلك ال جيوز الت سي به يف هذا الفعل الذي ورد أمر األمة خبالفه. 

 ذلك قد دلت عليه آايت وابهلبة وغري أبكثر من أربع على أن زواجه 
 القرآن الكرمي، فقال تعاىل:                              

                                        
                                        
                                            

                                             
                       فهذه اآلية تقول         

            وخالصة مصدر مؤكد لكل ما سبقها أي خلص لك
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إحالل ما أحللنا لك خالصة، والدليل على أهنا وردت شاملة كل ما قبلها، 
ت بعد اإلحالالت األربع، وهي حل كوهنا ورد  ،خمصوصة برسول هللا 

األزواج، وملك اليمني من الفيء مباشرة، وبنات أقاربه الذين ذكروا ممن 
هاجرن معه، واهلبة مباشرة من املرأة، وكوهنا وردت على سبيل التوكيد. ويؤيد 

 هذا بكونه جاء بعد متام هذا املعىن وبعد قوله               جاء
  :قوله                                        

  فمعناه أن هذا غري ما فرضنا عليهم، ولذلك قال بعد ذلك كله    
             .أي حىت ال يكون ضيق عليك 

ل، وال حماًل للبحث قدوة يف العم وعلى هذا فال يتخذ زواج النيب 
يدل على أنه   على أن واقع زواجه  .التشريعي ألنه من خصوصياته 

كان زواج نيب، ومل يكن زواج رجل يتزوج لالجتماع اجلنسي، وإشباع غريزة 
النوع من انحية صلة الذكورة واألنوثة. فإنه ابلرجوع إىل الواقع التارخيي جند أنه 

 وظلت خدجية وحدها عشرين من عمرهتزوج خدجية وهو يف الثالثة وال ،
وعشرين سنة، فقد ماتت يف السنة احلادية عشرة بعد البعثة، أي  زوجًا مثاين

قبل اهلجرة بسنتني، بعد نقض الصحيفة ببضعة شهور وقبيل خروجه إىل 
ميالدية، وكان عمره مخسني سنة. ومل يفكر منذ  620الطائف وذلك سنة 

اج أبكثر من واحدة، يف حني كان تعدد تزوجه خبدجية حىت وفاهتا ابلزو 
الزوجات أمرًا شائعًا بني العرب يف ذلك الوقت. وقد أمضى مع خدجية سبعة 
عشر عامًا قبل أن يبعث ابلرسالة يف حياة هادئة انعمة، ومكث معها ما 

حياة دعوة، وحياة كفاح ألفكار  بعد البعثة يفيقرب من أحد عشر عامًا 
يف حياة خدجية، ومل  ابلزواج. ومل يعرف عنه الكفر، ومع ذلك مل يفكر 

يعرف عنه قبل زواجه منها، أنه كان ممن تغريهم مفاتن النساء، يف وقت كان 
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فيه تربج اجلاهلية مغراًي للناس. فمن غري الطبيعي أن نراه وقد ختطى اخلمسني 
ينقلب فج ة هذا االنقالب الذي ال جيعله يكتفي بواحدة بل يتزوج، ويتزوج 

أيخذ إحدى عشرة امرأة فيجمع يف مخس سنوات من العقد السادس من  حىت
عمره أكثر من سبع زوجات وجيمع يف سبع سنوات من بقية العقد السادس 
وأوائل العقد السابع من عمره تسع زوجات. وهل ميكن أن يكون ذلك يف 
 هذه السن انمجًا عن الرغبة يف النساء، وعن دوافع اإلشباع لغريزة النوع يف

أم يكون عن دوافع أخرى كان يقتضيها واقع احلياة  ؟مظهر االجتماع اجلنسي
وألجل  ؟، وهي حياة الرسالة اليت أمر أن يبلغها للناساليت كان خيوضها 

 .أن نفهم ذلك نستعرض حوادث زواجه 
يف السنة احلادية عشرة للبعثة أي يف السنة اليت توفيت فيها خدجية 

ب ـطـيف اخلمسني. فخ هأن يتزوج، وكانت سن يف رضي هللا عنها فكر 
قه وأول من آمن به من الرجال، وملا كانت ال تزال ـديـر، صـة بنت أيب بكـعائش

نوات ـرها عقد عليها ومل ينب هبا إال بعد ثالث سـة من عمـادسـطفلة يف الس
ت الذي عقد فيه ـوذلك بعد اهلجرة حني بلغت سنها التاسعة، ولكنه يف الوق

ة. وكانت سودة هذه أرملة السكران بن ـعـودة بنت زمـة تزوج من سـائشعلى ع
عمرو بن عبد مشس أحد املسلمني الذين هاجروا إىل احلبشة، وعادوا إىل 
مكة، وماتوا هبا. وكانت سودة قد أسلمت مع زوجها وهاجرت معه، وعانت 

ا من املشاق ما عاىن، ولقيت من األذى ما لقي. وبعد وفاة زوجها تزوجه
 ،ومل يرو أن سودة هذه كانت من اجلمال، أو من الثروة، أو من املكانة .

ول هللا ـه منها. فإذا تزوجها رسـما جيعل ملطمع من مطامع الدنيا أثرًا يف زواج
بعد وفاة زوجها، فإمنا يفهم من ذلك أنه تزوجها ليعوهلا، ولريتفع مبكانتها إىل 

 مسكن سودة يف جوار املسجد، وهوأمومة املؤمنني. مث إنه حني هاجر جعل 
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 أول مسكن بناه لزوجة من زوجاته.
مث يف السنة األوىل للهجرة بعد أن أمت أمر املؤاخاة بني األنصار 

كن ـكنها إىل جانب مسـكنها مبسـة وأسـبعائش ول ـرين بىن الرسـواملهاج
ه عند كر أن أيتيه إىل بيتجد. وجعل لوزيره وصديقه أيب بـودة يف جوار املسـس

 ابنته.
در وقبل غزوة أحد تزوج من ـزوة بـنة الثانية للهجرة بعد غـمث إنه يف الس

حفصة بنت عمر بن اخلطاب، وكانت حفصة من قبله زوج حنيش أحد 
السابقني إىل اإلسالم، وقد مات عنها قبل زواج الرسول هبا بسبعة أشهر، 

ن أيتيه إىل بيته وبزواج حفصة جعل لوزيره الثاين صاحبه عمر بن اخلطاب أ
عند ابنته فكان زواج عائشة وحفصة زواجاً اببنيت وزيريه معاونيه، ابنيت صاحبيه 
املالزمني له يف الدعوة واحلكم والقتال وغري ذلك. فهو ليس من أجل جمرد 

، فإن هذا املعىن غري موجود الزواج. وإذا كانت عائشة مجيلة حمببة للرسول 
 واجه هبما لغاية غري غاية اإلشباع اجلنسي.يف حفصة. مما يدل على أن ز 

مث إنه يف السنة اخلامسة للهجرة يف غزوة بين املصطلق تزوج من جويرية 
بنت احلارث بن أيب ضرار، وحديث زواجه منها كان لتقريب أبيها ولرفع 
مكانتها، فإن جويرية هذه كانت من سبااي بين املصطلق، وقد وقعت يف سهم 

بنت سيد بين املصطلق، ف رادت أن تفتدي نفسها من  أحد األنصار، وكانت
، ف غلى الفداء عليها علمًا منه أبهنا ابنة زعيم بين أصبحت أََمة لهسيدها اليت 

املصطلق. فجاء أبوها إىل النيب بفداء ابنته، ففداها، مث أسلم بعد أن آمن 
ها، فخطبها برسالة النيب. مث أخذ ابنته جويرية إىل النيب ف سلمت كما أسلم أبو 

النيب إىل أبيها فزوجه إايها فكان زواجه هلا زواجًا لبنت سيد قبيلة قد أخضعها 
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 بنته. من  راد جلب ود زعيمها بزواجهف
مث إنه يف السنة السابعة للهجرة بعد االنتصار على خيرب تزوج صفية 
بنت حيي بن أخطب أحد زعماء اليهود. وحديث زواجها أهنا أخذت مع 

ئي أخذهن املسلمون من حصون خيرب، فقال بعض املسلمني للنيب السبااي الال
:  صفية سيدة بين قريظة والنضري ال تصلح إال لك. ف عتقها رسول هللا
  .وتزوجها، ويف هذا حفظ هلا، وختليص هلا من رق األسر، ورفع ملكانتها

وقد ُروي أن أاب أيوب خالد األنصاري خشي أن تتحرك يف نفسها الضغينة 
ى الرسول الذي قتل أابها وزوجها وقومها، لذلك ابت حول اخليمة اليت عل

أعرس فيها الرسول بصفية يف طريق عودته من خيرب، متوشحًا سيفه، فلما 
قال: خفت عليك من هذه املرأة، وقد قتلت  ؟أصبح الرسول رآه وس له مالك

ت أابها وزوجها وقومها وقد كانت حديثة عهد بكفر فطم نه الرسول وظل
 صفية عند الرسول على الوفاء له حىت قبضه هللا إليه. 

مث إنه يف السنة الثامنة للهجرة تزوج من ميمونة أخت أم الفضل زوجة 
العباس بن عبد املطلب، وكان زواجه هبا يف آخر عمرة القضاء. وحديث 
زواجه إايها هو أن ميمونة كانت يف السادسة والعشرين من عمرها وكانت 

أم الفضل يف تزوجيها. فلما رأت ميمونة ما رأت من أمر املسلمني  موكلة أختها
يف عمرة القضاء هفت إىل اإلسالم نفسها، فخاطب العباس ابن أخيه سيدان 

قبل الرسول زواجها، وكانت األايم فحممداً يف أمرها، وعرض عليه أن يتزوجها، 
راد أن يتخذ الثالثة اليت نص عليها عهد احلديبية قد انقضت، لكن الرسول أ

ميمونة وسيلة لزايدة يف التفاهم بينه وبني قريش، فلما جاءه  من من زواجه
سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى من قبل قريش، يقوالن حملمد إنه قد 
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انقضى أجلك فاخرج عنا، قال هلما ما عليكم لو تركتموين ف عرست بني 
ما ال حاجة بنا إىل أظهركم، وصنعنا لكم طعامًا فحضرمتوه، فكان جواهب

 الرسول فخرج واملسلمون من ورائه.طعامك فاخرج عنا، فلم يرتدد 
وأما زواجه بزينب بنت خزمية، وأم سلمة، فقد كان زواجًا لزوجيت 
رجلني من أصحابه استشهدا يف معارك القتال. فقد كانت زينب زوجة لعبيدة 

ات مجال. وإمنا بن احلارث بن املطلب، الذي استشهد يوم بدر، ومل تكن ذ
الشباب،  تعرفت بطيبتها وإحساهنا حىت لقبت أبم املساكني، وكانت قد ختطّ 

يف السنة الثانية للهجرة، بعد معركة بدر، وبعد  فتزوجها رسول هللا 
استشهاد زوجها. ومل متكث عنده سوى سنتني مث قبضها هللا إليه، فكانت بعد 

سلمة فكانت زوجًا أليب سلمة، وكان خدجية الوحيدة اليت توفيت قبله. أما أُم 
هلا منه أبناء عدة، وقد جرح أبو سلمة يف أحد، مث برئ جرحه فعقد له النيب 
حلرب بين أسد، فشتتهم وعاد إىل املدينة مبا غنم مث نغر عليه جرح أحد، وما 
زال به حىت قضى عليه، وقد حضره النيب وهو على فراش موته، وظل إىل 

هر من وفاته ـحىت مات ف سبل عينيه. وبعد أربعة أشجانبه يدعو له خبري 
لمة إىل نفسها، فاعتذرت بكثرة العيال، وأبهنا ختطت ـول أم سـخطب الرس

الشباب فما زال هبا حىت تزوج منها، وحىت أخذ نفسه ابلعناية بتنشئة أبنائها. 
 إعالة ألهل صاحبيه بعد وفاهتما. فهااتن الزوجتان إمنا تزوجهما الرسول،

أبم حبيبة بنت أيب سفيان فقد كان زواجًا ملؤمنة  ما زواجه وأ
هاجرت إىل احلبشة فرارًا بدينها مث صربت يف سبيل إسالمها بعد أن ارتد 
زوجها. ذلك أن أم حبيبة هذه هي رملة بنت أيب سفيان زعيم مكة وقائد 
املشركني. وقد كانت زوجة البن عمة رسول هللا عبيد هللا بن جحش األسدي. 
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وقد أسلم عبيد هللا وأسلمت معه رملة، وأبوها على الكفر، وقد خشيت أذى 
أبيها فهاجرت مع زوجها إىل احلبشة وهي مثقلة حبملها. وهناك يف املهجر 
وضعت رملة بنتها حبيبه بنت عبيد هللا اليت كنيت هبا فصارت تدعى أم حبيبه 

الم واعتنق غري أن عبيد هللا بن جحش زوجها ما لبث أن ارتد عن اإلس
النصرانية دين األحباش وحاول أن يرد زوجته رملة عن اإلسالم فصربت على 
دينها. مث أرسل النيب إىل النجاشي يوكله بزواج أم حبيبة من رسول هللا ف خرب 
النجاشي أم حبيبة بذلك فوكلت خالدًا بن سعيد بن العاص عنها ابلزواج 

عقد بوكالته عنها، وتوىل وجرى عقد زواجها من الرسول، وتوىل خالد ال
النجاشي العقد عن رسول هللا. مث إنه ملا رجع مهاجرو احلبشة إىل املدينة بعد 

بيت رسول هللا، واحتفلت املدينة غزوة خيرب رجعت أم حبيبة معهم، ودخلت 
 .بيته يف وأقامت حبيبة أم من سولالر  بعرس

ن بزينب بنت جحش فكان تشريعًا لعدة أمور، كا أما زواجه 
تشريعًا هلدم ما يسمى ابلكفاءة بني الرجل واملرأة يف تزوجيه ابنة عمته وهي من 

ملوىل كان عبدًا وأعتق، وكان تشريعًا هلدم ما تركز  ن حلفاء قريشمبين أسد 
عندهم من أن من تبىن ولداً كان كابنه ال يتزوج امرأته، فتزوج امرأة مواله الذي 

عادات. وحديث زواج الرسول بزينب بنت أعقته بعد طالقها منه هلدم هذه ال
جحش هو أن زينب بنت جحش هذه هي ابنة أميمة بنت عبد املطلب، عمة 

وأهنا ربيت بعينه وعنايته، وأهنا كانت لذلك منه مبقام البنت أو  الرسول 
األخت الصغرى. وأنه كان يعرفها ويعرف أهي ذات مفاتن أم ليست كذلك، 

هدها يف منوها حتبو من الطفولة إىل الصبا، إىل قبل أن تتزوج زيداً، وأنه ش
الشباب، فلم تكن جمهولة للرسول، بل كانت مبقام بنته. وقد خطبها عليه 
الصالة والسالم لتتزوج من مواله زيد ف ىب أخوها عبد هللا بن جحش أن تكون 
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، وهي فوق ذلك ابنة عمة رسول هللا، حتت عبد رق من بين أسدأخته وهي 
ة، مث أعتقه حممد، ورأى يف ذلك على زينب عارًا كبرياً. وكان اشرتته خدجي

ذلك عارًا حقًا عند العرب كبرياً، فلم تكن بنات األشراف الشريفات ليتزوجن 
من موال، وإن أعتقوا. لكن حممدًا يريد أن تزول مثل هذه االعتبارات القائمة 

فضل لعريب على  يف النفوس على العصبية وحدها وأن يدرك الناس مجيعاً أن ال
 عجمي إال ابلتقوى، وأن يفهموا قوله تعاىل             

        وهو ال يرى أن يستكره بذلك امرأة من غري أهله، فلتكن زينب
بنت جحش بنت عمته هي اليت حتتمل هذا اخلروج على تقاليد العرب، وهذا 

يقول الناس عنها مما ختشى مساعه. وليكن اهلدم لعاداهتا، معرضة يف ذلك عما 
زيد مواله الذي تبىن، والذي أصبح حبكم عادات العرب وتقاليدها صاحب 
حق يف أن يرثه كسائر أبنائه سواء، هو الذي يتزوجها. فيكون مستعداً 
للتضحية اليت أعدها الشارع احلكيم لألدعياء الذين اختذوا أبناء. وقد أصر 

ينب ويقبل أخوها، عبد هللا، زيداً مواله زوجًا هلا ولكن الرسول على أن تقبل ز 
زينب أصرت على الرفض وأصر أخوها عبد هللا كذلك على الرفض. ف نزل هللا 

 تعال قوله:                                      
                                          
       :فلم يبق حينئذ أمام عبد هللا وأمام زينب إال اإلذعان، فقاال

وبىن زيد بزينب بعد أن ساق النيب إليها عنه مهرها. «. رضينا اي رسول هللا»
م، بل بدأت مضطربة إال أن احلياة الزوجية بني زيد وزينب مل تسر على ما يرا

منغصة، وظلت مضطربة منغصة. فلم أتخذ زينب نفسها ابلرضا من هذا 
الزواج بعد أن وقع ابلرغم من أنه أمر من هللا ورسوله. فلم يسلس قيادها 
لزوجها، وال الن له إابؤها، بل كانت تفخر على زيد أبهنا مل جير عليها رق، 
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عدة مرات، وشرح له سوء   وتنغص عليه عيشه، وقد شكاها زيد إىل النيب
أن يطلقها، فكان النيب جييبه أمسك  يف عدة معاملتها له. واست ذنه مرات

أن زينب هذه ستكون بعد من  عليك زوجك. وقد أوحى هللا للرسول 
خشية أن يقول الناس إن حممدًا تزوج  أزواجه، فعظم ذلك على الرسول 

قد تبىن زيداً. ومن أجل ذلك كان  امرأة ابنه، وأن يعيبوا عليه ذلك، وكان 
ال يريد من زيد أن يطلقها، ولكن زيدًا أحل على الرسول بطالقها، وابلرغم من 
معرفة الرسول أهنا ستكون من أزواجه كما أعلمه هللا تعاىل بذلك عن طريق 

 الوحي، فإنه قال لزيد:                    فعاتبه هللا على .
لك، إذ قال له إين أخربتك أين مزوجكها، وختفي يف نفسك ما هللا يبديه، ذ

 وهذا معىن قوله:                      والذي كان خيفيه هو
معرفته أهنا ستكون زوجته ابلرغم من أهنا امرأة من تبناه، وهذا هو الذي أبداه 

تبناه. وسبب إخفاء الرسول هذا الزواج  هللا فيما بعد، وهو زواجه مبطلقة من
الذي أبداه هللا فيما بعد، هو أن العرب كان من عاداهتا التصاق األدعياء 
ابلبيوت، واتصاهلم أبنساهبا، وكانوا يعطون الدعي أي الشخص املتبىن مجيع 
حقوق االبن، وجيرون عليه أحكام االبن، حىت يف املرياث وحرمة النسب، 

الرسول أبن زينب زوجة مواله الذي تبناه، ستكون زوجته  فحينما أعلم هللا
فيما بعد، كان خيفي هذه املعرفة ويشدد على زيد أن ميسك عليه زوجه، وأن 
ال يطلقها، ابلرغم من إحلاح زيد، وشكواه منها، وعدم ائتالفهما، وعدم 

ها انسجام احلياة الزوجية بينهما منذ أن تزوجها. ولكن زيداً أصر على أن يطلق
ف ذن له الرسول بطالقها فطلقها دون أن يعلم زيد أن الرسول سيتزوجها، 
ودون أن تعلم زينب أن الرسول سيتزوجها. بدليل ما رواه أمحد ومسلم 

ملا انـَْقَضْت » والنسائي من طريق سليمان بن املغرية عن اثبت عن أنس قال:
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ُة زَيـَْنَب، قال رسوُل هللاِّ  . قال: فاْنطََلْقُت فقلُت: اي لَِّزْيد : اذُْكْره عِّدَّ ا َعَليَّ
َر  . فقالْت: ما أان بصانَِّعة  شيئًا حىت ُأؤامِّ ري، أْرَسَل رسوُل هللاِّ ّيْذُكُركِّ زَيـَْنُب، أْبشِّ

دِّها، َونـََزَل القرآُن وجاَء رسوُل هللاِّ  حىت َدَخَل َعَلْيها  َريّب، فقاَمْت إىل َمْسجِّ
، حنَي أنـَْزَل هللاُ    :تعاىل قوله بَِّغرْيِّ إْذن                          

                                 »  ولو كانت تعلم
، أي أستخريه يف هذا ريب ؤامرأُ أو كان زيد يعلم ملا قال هلا أبشري، وملا قالت 

 اتاملؤمنني حرج يف أن يتزوجوا زوج اجه هو أن ال يكون علىالزواج. وعّلة زو 
 .ممن تبنوه

هذه قصة زواج الرسول بنسائه. وكل واحدة منهن يتبني من حديث 
 زواجها أنه كان لغاية غري غاية جمرد الزواج. وبذلك يظهر معىن زواجه 

ىن هبذا العدد دون أمته. وأن هذا املع يته ـوصـأبكثر من أربع، ومعىن خص
ني من عمره، ورجل ـليس فوران غريزة النوع لدى رجل قد جاوز اخلمس

ول ابلدعوة، وابلدولة، مشغول برسالة ربه يبلغها للعامل، ينهض هبا شعباً ـغـمش
، غايتها من احلياة محل رسالة هللا إىل العامل، ويبين جمتمعًا بناء ةليجعله أمّ 

لة تدفع الدنيا أمامها لتحمل ه السابق، ويقيم دو ءجديداً، بعد أن ينقض بنا
للناس دعوة اإلسالم. وكل من يشغل ذهنه إهناض أّمة وإقامة دولة، وبناء 
جمتمع، ومحل رسالة للعامل، ال ميكنه أن تشغله النساء، فينصرف هلن، يتزوج  
كل سنة واحدة وإمنا حيمل هم دعوته، ويتمتع ابحلياة الزوجية عادايً كما يتمتع 

 أي إنسان.
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 ةـيـّ زوجـة الاـاحلي

ليست الزوجة شريكة احلياة للزوج، وإمنا هي صاحبته، فالعشرة بينهما 
ليست عشرة شركاء، وليسوا جمربين عليها طوال احلياة، وإمنا العشرة بينهما 
عشرة صحبة، يصحب أحدمها اآلخر صحابة اتمة من مجيع الوجوه، صحبة 

ة حمل اطمئنان للزوجني. ييطمئن فيها أحدمها لآلخر، إذ جعل هللا هذه الزوج
  قال تعاىل:                                

            :وقال تعاىل .                        
                                    والسكن هو ،

االطمئنان، أي ليطمئن الزوج إىل زوجته والزوجة إىل زوجها، ومييل كل منهما 
لآلخر وال ينفر منه. فاألصل يف الزواج االطمئنان، واألصل يف احلياة الزوجية 
الطم نينة، وحىت تكون هذه الصحبة بني الزوجني صحبة هناء وطم نينة بنيَّ 

ع ما للزوجة من حقوق على الزوج، وما للزوج من حقوق على الزوجة. الشر 
 وجاءت اآلايت واألحاديث صرحية يف هذا الباب. قال هللا تعاىل:     

                      أي للنساء من احلقوق الزوجية على الرجال
إين ألَتـََزيَُّن المَرَأيت كما تـََتزيَُّن يل » مثل ما للرجال عليهن. وهلذا قال ابن عباس:

 ، َب َحقَّها الذي هلا عليَّ بُّ أن َأْستَـْنظَِّف ُكلَّ َحقِّّي الذي يل عَلْيها فـََتْسَتوجِّ وُأحِّ
 : ألن هللا تعاىل قال                          ِّأي زينٌة من غري

هلن مِّْن ُحْسنِّ الُصْحَبةِّ والعِّْشَرةِّ مثُل الذي َعَليهِّن من »، وعنه أيضاً: «مْأمثَ  
هِّنَّ   .«الطاعةِّ فيما أوَجَبه عليهِّن ألزواجِّ

 اىل:ـال تعـــــــني قـــــــزوجـــــــرة بــــــني الـشـــــــعـن الـســـــــاىل حبـعـــــــى هللا تـد أوصـــــــوقــــــ
                :وقــــــــــــــــــــــــال            . والعشــــــــــــــــــــــــرة 
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ة وعاشـــــــره معاشـــــــرة وتعاشـــــــر القـــــــوم واعتشـــــــروا. فـــــــ مر هللا ـالطـــــــة واملمازجـــــــاملخ
 ســــــبحانه وتعــــــاىل حبســــــن صــــــحبة النســــــاء إذا عقــــــدوا علــــــيهن لتكــــــون اخللطــــــة

مــــــا بيـــــــنهم وصـــــــحبتهم مـــــــع بعضـــــــهم علــــــى الكمـــــــال، فإنـــــــه أهـــــــدأ للـــــــنفس، في
وأهنـــــ  للعـــــيش، ومعاشـــــرة الرجـــــال للنســـــاء تكـــــون زايدة علـــــى وجـــــوب إيفائهـــــا 

والنفقــــــة أن ال يعــــــبس يف وجههــــــا بغــــــري ذنــــــب، وأن يكــــــون  حقهــــــا مــــــن املهــــــر
 منطلقاً يف القول، ال فظاً وال غليظاً وال مظهراً مياًل إىل غريها.

الرجال ابلنساء فروى مسلم يف صحيحه عن   وقد وصَّى الرسول
فاتَّقوا هللَا يف النِّّساءِّ »قال يف خطبته يف حجة الوداع  جابر أن رسول هللا 

ذَُتوُهنَّ أبمانَةِّ هللاِّ، واسَتْحَلْلُتْم ُفروَجُهنَّ بَِّكلَِّمةِّ هللاِّ، ولُكم عليهِّن أْن ال فإنَُّكم أخ
 ، يُوطِّْئَن فـُُرَشُكْم أحدًا َتْكَرهونَه، فإن فـََعْلَن ذلك فاْضرِّبوُهنَّ ضراًب َغرَي ُمبَـرِّح 

رُُكْم » ل:أنه قا . وُروي عن النيب «وهلنَّ رِّْزقـُُهنَّ وكِّْسَوتـُُهنَّ ابملعروفِّ  َخيـْ
رُُكْم أَلْهلي رُُكْم ألْهلِّهِّ، وأان َخيـْ أخرجه احلاكم وابن حبان من طريق عائشة  «َخيـْ

أنه مجيل العشرة يداعب أهله، ويتلطف هبم،  . وُروي عنه رضي هللا عنها
ويضاحك نساءه حىت إنه كان يسابق عائشة أم املؤمنني رضي هللا عنها يتودد 

فسبقته وذلك قبل أن أمحل اللحم،   رسول هللا إليها بذلك. قالت سابقين
أخرجه ابن حبان  «هذه بتلك» مث سابقته بعد ما محلت اللحم فسبقين فقال:

له، ويسمر مع أهله قلياًل نـز إذا صلى العشاء يدخل م . وكان يف صحيحه
يارُُكْم » قال: قبل أن ينام يؤانسهم بذلك. وروى ابن ماجة أن النيب  خِّ

يارُُكمْ   .«لِّنِّسائِّهِّمْ  خِّ
وهذا كله يدل على أن على األزواج أن حيسنوا عشرة أزواجهم. وملا  

قيادة كانت احلياة الزوجية قد حيصل فيها ما يعكر صفوها، فقد جعل هللا 
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 البيت للزوج على الزوجة، فجعله قوامًا عليها. قال تعاىل:     
              :وقال                         

                 ووصى املرأة بطاعة زوجها. قال: « إذا ابَتْت
عَ  ها َلَعنَـْتها املالئَكُة حىت تـَْرجِّ َرًة فراَش َزْوجِّ متفق عليه من طريق أيب  «املرأُة هاجِّ

فإنَُّه َجنـَُّتكِّ » قالت: نعم، قال: «؟أنتِّ  َأذاُت زوج  » المرأة: ، وقال هريرة
وروى البخاري من . أخرجه احلاكم من طريق عمة حصني بن حمصن «وانُركِّ 

اَل يِّلُّ لِّْلَمْرَأةِّ َأْن َتُصوَم : »طريق أيب هريرة أن النيب عليه الصالة السالم قال
ٌد إِّالَّ ِبِِّّْذنِّهِّ َواَل ََتَْذَن يفِّ بـَْيتِّ  َفَقْت مِّْن نـََفَقة  َعْن َوَزْوُجَها َشاهِّ هِّ إِّالَّ ِبِِّّْذنِّهِّ َوَما أَنـْ

وروى ابن بطة يف أحكام النساء عن أنس  «.َغرْيِّ َأْمرِّهِّ فَإِّنَُّه يـَُؤدَّى إِّلَْيهِّ َشْطُرهُ 
أن رجاًل سافر ومنع زوجته من اخلروج. فمرض أبوها، فاست ذنت رسول هللا 

  يف عيادة أبيها، فقال هلا رسول هللا: « ِّاتقي هللَا وال ُُتالِّفي زوَجك» 
اتقي هللَا » يف حضور جنازته فقال هلا: فمات أبوها فاست ذنت رسول هللا 

إين قد َغَفْرُت هلا بطاعةِّ » :ف وحى هللا إىل النيب  «وال ُُتالِّفي زوَجكِّ 
ها له سواء نـز . فجعل الشرع للزوج احلق يف منع زوجته من اخلروج من م«زوجِّ

هة، نـز والديها أو زايرهتما، أو أرادت اخلروج إىل ما ال بد منه أو للأرادت عيادة 
ل إال إبذنه، لكن ال ينبغي للزوج منعها من عيادة نـز وال جيوز هلا أن خترج من امل

والديها وزايرهتما ألن يف ذلك قطيعة هلما، ومحاًل لزوجته على خمالفته، وقد أمر 
نعها من عيادة والديها وزايرهتما من هللا تعاىل ابملعاشرة ابملعروف، وليس م

املعاشرة ابملعروف وليس للزوج أن مينع زوجته من اخلروج إىل املساجد. ملا ُروي 
َد هللاِّ » أنه قال: عن النيب  متفق عليه من طريق  «ال ََتَْنعوا إماَء هللاِّ مساجِّ

يبها وإذا متردت املرأة على زوجها فقد جعل هللا له حق أتدعبد هللا بن عمر. 
 قال تعاىل:                             
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والضرب هنا جيب أن يكون ضرابً خفيفاً، أي ضرابً غري مربح. كما فسر ذلك 

فإْن فـََعْلَن ذلَك فاْضرِّبوُهنَّ » ه يف حجة الوداع حيث قال:الرسول يف خطبت
. وإمنا أُعطي الزوج صالحية أخرجه مسلم من طريق جابر «َضْراًب غرَي ُمبَـرِّح  

معاقبة الزوجة إذا أذنبت ألنه القوَّام على إدارة ورعاية شؤون البيت، وما عدا 
للزوج أن يزعجها بشيء  خمالفتها ملا أمرها الشرع ابلقيام به فإنه ال جيوز

 مطلقاً. قال تعاىل:                           بل جيب
أن يكون رفيقاً معها، لطيفاً يف طلب أي شيء منها حىت لو أرادها ينبغي عليه 

 ال َتْطُرقوا النِّّساءَ » :أن حيسن اختيار األوضاع واحلاالت املناسبة هلا. قال 
َط ال دَّ املُغِّيلياًل حىت ََتَْتشِّ . وليس متفق عليه من طريق جابر «ةُ بَ شَّعَِّثُة، وَتْسَتحِّ

معىن قوامة الزوج على املرأة، وقيادته للبيت أنه املتسلط فيه، احلاكم له حبيث 
ال يرد له أمر، بل معىن قيادة الزوج للبيت هي رعاية شؤونه وإدارته، وليس 

ولذلك فإن للمرأة أن ترد على زوجها كالمه، وأن السلطة أو احلكم فيه، 
تناقشه فيه، وأن تراجعه فيما يقول، ألهنما صاحبان وليسا أمريًا وم موراً، أو 
حاكمًا وحمكوماً، بل مها صاحبان جعلت القيادة ألحدمها من حيث إدارة 

يف بيته كذلك  بيتهما، ورعاية شؤون هذا البيت. وقد كان رسول هللا 
زوجاته، وليس أمريًا متسلطًا عليهن رغم كونه رئيس دولة، ورغم كونه صاحبًا ل

لِّيَّةِّ ما نـَُعدُّ »حديث له نبياً. قال عمر بن اخلطاب يف  وهللاِّ إْن ُكنا يف اجلاهِّ
للنِّّساءِّ أمرًا حىت أَنـَْزَل هللُا تعاىل فيهِّنَّ ما أَنـَْزَل، وَقَسَم هلنَّ ما َقَسَم فَبينما أان يف 

ُره إذ قالت يل امرَأيت لو َصنَـْعَت كذا وكذا، فقلُت هلا وما َلكِّ أنتِّ ولِّما أمر  أأَتِّ 
ها ُهنا، وما َتَكلُُّفكِّ يف يف أمر  أريُده، فقالْت يل َعَجبًا َلَك اي ابنِّ اخَلطَّابِّ ما 

ُع رسوَل هللاِّ  نَـَتَك لرتاجِّ . حىت َيَظلَّ يوَمُه َغْضبانَ  ُتريُد أن ُتراَجَع أنَت، وَأنَّ ابـْ
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قال عمُر فآُخُذ ردائي مث أخرُج مكاين حىت أدخَل على حفصَة فقلُت هلا اي بـُنَـيَُّة 
عنَي رسوَل هللاِّ  حىت َيظلَّ يوَمُه َغْضباَن. فقالْت حفصُة وهللاِّ إان  إنكِّ َلرُتاجِّ

ُعُه فقلُت تـَْعَلمنَي أين ُأَحذُِّركِّ عقوبَة هللاِّ، َوَغَضَب رسولهِّ اي بُنيُة ال يَـ  ُغرنَّكِّ لُنراجِّ
إايها. مث َخَرْجُت حىت  هذه اليت قد َأْعَجَبها ُحْسُنها، وحبُّ رسولِّ هللاِّ 

أدخَل على أمِّّ َسَلَمَة لَِّقرابيت منها، فَكلَّْمُتها. فقالْت يل أمُّ َسَلَمَة عجبًا لك اي 
َتغَي أن َتْدُخَل بنَي رسولِّ هللاِّ  ، قد َدَخْلَت يف كلِّّ شيء  حىت تـَبـْ   ابَن اخلطّابِّ

ُد، َفَخَرْجُت  هِّ. قال عمُر فَأّخَذْتين أخذًا َكَسَرْتين بِّهِّ عْن بعضِّ ما كنُت َأجِّ وأزواجِّ
وروى مسلم يف صحيحه أن أاب بكر است ذَن على . متفق عليه «من عِّْندِّها

ذن، فـََوَجَد النيبَّ  ، ودخَل بعد أن أُذنَن له مث است َذَن عمُر وَدَخَل بعد اإلن النيبّن
ُك النيبَّ جالسًا وح  وَلُه ننساُؤه وامجًا ساكتًا فقال ُعَمُر: ألقوَلنَّ شيئًا ُأض حن

ُت إليها  مث قال: اي رسوَل هللان، لو رأيَت بنَت خارَجَة س لتين النَـَفَقَة فـَُقم 
َك رسوُل هللان  . "ُهنَّ َحْويل َيْسأَْلَنيَن النَـَفَقةَ " وقال: فـََوج  ُت ُعنـَُقها، َفَضحن

ني أن معىن قوامة الرجل على املرأة هو أن يكون األمر له، ولكن ومن ذلك يتب
 أمر صحبة ال أمر تسلط وسيطرة، فرتاجعه وتناقشه.

هذا من انحية العشرة وأما من انحية القيام أبعمال البيت، فإنه جيب 
على املرأة خدمة زوجها من العجن، واخلبز والطبخ، ومسح الدار وتنظيفها، 

ه إذا طلب أن يشرب، وأن تضع له الطعام لي كل، وأن وجيب عليها أن تسقي
تقوم خبدمته يف كل ما يلزمه يف البيت. وكذلك ما يلزم خلدمة البيت مما 

ل من كل شيء دون حتديد. وجيب عليه أن نـز تستدعيه أمور املعيشة يف امل
حيضر هلا ما حتتاجه مما هو خارج البيت من إحضار املاء، وكل ما يلزمها إلزالة 

 مما تتزين به أمثاهلا، وغري ذلك.لوسخ، وتقليم األظافر، وللتزين له ا
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واخلالصة أن كل عمل يلزم القيام به داخل البيت فيجب على املرأة أن 
تقوم به، أاًي كان نوع العمل. وكل عمل يلزم القيام به خارج البيت فيجب 

رضي هللا  يف قصة علي وفاطمة على الرجل أن يقوم به. ملا ُروي عن النيب 
، وعلى عليّ  ما كاَن خارجًا َعنِّ »عنهما  َقَضى على ابَنتِّهِّ فاطَِّمَة ِبِِّّْدَمةِّ البيتِّ

ْن َعَمل   اي » أيمر نساءه خبدمته فقال: وقد كان رسول هللا  «البيتِّ مِّ
ََجر وقد  «عائشُة اسقينا اي عائَِّشُة أْطعِّمينا اي عائشُة َهُلمِّّي الشَّْفَرَة، واْشَحذيها ِبِّ

َن الرَّحى، وَسأَلَْتُه  أن فاطَِّمَة أََتْت رسوَل هللاِّ »وي رُ  تشكو إليه ما تـَْلَقى مِّ
وهذا كله يدل على أن القيام متفق عليه من طريق علي،  «خادِّمًا َيْكفيها ذلك

خبدمة الرجل يف البيت، وخبدمة البيت واجب من واجبات الزوجة جيب أن 
بقدر طاقتها فإذا كانت األعمال كثرية  تقوم به. إال أن قيامها به إمنا يكون

حبيث جتلب هلا املشقة كان على الزوج أن أييت هلا خبادم يكفيها القيام 
ابألعمال، وكان هلا أن تطالبه بذلك، وإن كانت األعمال غري كثرية، وهي 
قادرة على القيام هبا فال جيب عليه خادم هلا بل جيب عليها أن تقوم هي 

على ابنته فاطمة خبدمة البيت.  ضى به رسول هللا ابخلدمة بدليل ما ق
وهكذا جيب على الزوج أن يعاشر زوجته ابملعروف. وجيب على الزوجة مثل ما 
جيب هلا ابملعروف، حىت تكون احلياة الزوجية حياة طم نينة، يتحقق فيها قوله 

 تعاىل:                                        
                   . 
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 لزْ ـعَ ـال

ل خارجًا من الفرج. نـز ع الرجل إذا قرب من اإلنزال لينـز العزل هو أن ي
ل نـز والعزل جائز شرعاً، فيجوز للرجل إذا جامع امرأته، وقرب من اإلنزال، أن ي

ُكنَّا نـَْعزِّل » بخاري عن عطاء عن جابر قال:ماءه خارج الفرج، فقد روى ال
وُروي أيضًا عن عطاء أنه مسع جابراً  «َواْلُقْرآن يـَْنزِّل َعَلى َعْهد َرُسول اَّللَّ 
ُكنَّا نـَْعزِّل »وملسلم  متفق عليه، «َواْلُقْرآُن يـَْنزِّلُ  نـَْعزُِّل  ُكنَّا » رضي هللا عنه يقول:

َهَنا هُ غَ فـَبَـلَ  َعَلى َعْهد َرُسول اَّللَّ  َلْم يـَنـْ وهذا تقرير من رسول هللا  «َذلَِّك فـَ
على . ألنه لو كان العزل حرامًا مل يسكت عنه، فيدل على جوازه، على العزل

والصحايب إذا  ، أن حكم العزل هذا أضيف من الصحايب إىل زمن النيب
ألن الظاهر أن النيب ، كان له حكم الرفع  أضاف احلكم إىل زمن النيب 

 إايه عن األحكام. وقد  لتوفر دواعيهم على سؤاهلم، ع على ذلك وأقرهاطل
وردت يف جواز العزل عدة أحاديث صحيحة. فقد روى أمحد ومسلم وأبو 

َنا َمتُـ هَِّي َخادِّ    َجارِّيَةً   فـََقاَل إِّنَّ يلِّ   النيبَّ  َأنَّ رَُجاًل أََتى» داود عن جابر
َها َوَأاَن َأْكَرُه َأْن حَتْمَِّل فـََقالَ  َأُطوُف    َوَأانَ  يف النَّْخلِّ  َوَسانِّيَـتُـَنا َها إِّْن   اْعزِّلْ    :َعَليـْ َعنـْ

ْئَت فَإِّنَّهُ  َخَرْجَنا َمَع » وروى مسلم عن أيب سعيد قال: «َسَيْأتِّيَها َما ُقدَِّر هَلَا   شِّ
يً    َبينِّ اْلُمْصطَلِّقِّ    َغْزَوةِّ    يفِّ      َرُسولِّ اَّللَِّّ  َنا َسبـْ َنا    اْلَعَربِّ    ا مِّْن َسيبِّ فََأَصبـْ فَاْشتَـَهيـْ

َنا ،النَِّّساءَ  َنا اْلُعْزبَُة َوَأْحبَـبـْ   َرُسوَل اَّللَِّّ  َعْن ذلكَ  َفَسأَْلَنا اْلَعْزَل  فَاْشَتدَّْت َعَليـْ
إِّىَل يـَْومِّ  فَإنَّ هللَا َعزَّ وَجلَّ َقْد َكَتَب ما ُهَو خالِّقٌ َما َعَلْيُكْم َأْن اَل تـَْفَعُلوا     :فـََقالَ  

من األنصار إىل رسول هللا  جاء رجلوروى أبو داود عن جابر قال:  «اْلقَِّياَمةِّ 
 :َها   َوَأانَجارِّيًَة    إِّنَّ يلِّ » فقال اْعزِّْل    :َوَأاَن َأْكَرُه َأْن حَتْمَِّل فـََقالَ    َأُطوُف َعَليـْ

ْئَت فَإِّنَُّه   َها إِّْن شِّ والعزل جائز مطلقًا مهما كان قصد  «هَلَا َسَيْأتِّيَها َما ُقدِّرَ   َعنـْ
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العازل، سواء قصد من ذلك عدم النسل، أو تقليل األوالد، أو قصد الشفقة 
ن احلمل والوالدة، أو قصد عدم إرهاقها حىت تظل ععلى الزوجة لضعفها 

آخر فإن للزوج أن يعزل مهما كان  أي غرض شابة يتمتع هبا، أو قصد
يت وردت يف ذلك مطلقة، ومل تقيد حبال من قصده، وذلك ألن األدلة ال

األحوال، وعامة مل يرد هلا أي ختصيص، فتبقى على إطالقها وعمومها. وال 
يقال إن العزل قتل للولد قبل خلقه، فقد وردت أحاديث صرحية ترد على 

اَي َرُسوَل اَّللَِّّ إِّنَّ يلِّ  :َأنَّ رَُجاًل قَالَ »ذلك. فقد روى أبو داود عن أيب سعيد 
َها َوَأاَن َأْكَرُه َأْن حَتْمَِّل َوَأاَن ُأرِّيُد َما يُرِّيُد الرَِّجاُل َوإِّنَّ  َأْعزُِّل    َوَأانَ    َجارِّيَةً     اْليَـُهودَ  َعنـْ
 َلْو َأرَاَد اَّللَُّ َأْن ََيُْلَقُه َما   يـَُهودُ   َكَذَبْت   :قَالَ  .الصُّْغَرى   ْوُءوَدةُ املَ   حُتَدُِّث َأنَّ اْلَعْزلَ  

وقد ورد النص جبواز العزل بقصد عدم األوالد. فقد روى  «اْسَتَطْعَت َأْن َتْصرَِّفهُ 
فقاَل إين َأْعزُِّل  أن رجاًل جاء إىل الَنيبِّّ » :أمحد ومسلم عن أسامة بن زيد

َ تـَْفَعُل ذلَك؟ فقاَل له الرجُل: ُأْشفُِّق على َوَلدِّها، أو على  عن امرأيت. فقال له: ملِّ
فهنا قال له  «: لو كاَن ضارًا َضرَّ فارَس والرومَ ل رسوُل هللاِّ أوالدِّها فقا

يقل له ال تفعل. ويفهم من احلديث أنه أقره ولكنه  ملو  «مل تفعل» الرسول:
أخربه أن جميء األوالد بعد األوالد ال يضر بدليل ما وقع عند مسلم يف 

زُِّل عن إين َأعْ » فقال: حديث أسامة بن زيد، جاء رجل إىل رسول هللا 
إن كاَن كذلك فال، ما َضرَّ ذلَك  امرَأيت َشَفَقًة على َوَلدِّها فقاَل رسوُل هللاِّ 

طريق عبد الرمحن بن بشر عن أيب سعيد  من. وعند مسلم «فارَِّس وال الرومَ 
، وإذا كان الرسول أقر العزل ألجل «احلَْمُل ابلَوَلدِّ الرَّضيعِّ  َخْشَيَة أن َيُضرَّ »

ال يتضرر الولد الرضيع فهو يصدق على العزل ألجل عدم عدم احلمل حىت 
احلمل فرارًا من كثرة العيال، أو فرارًا من حصوهلم من األصل، أو غري ذلك. 

ولذلك . أو مل يعزلألن هللا إذا علم أن الولد سي يت فال بد أن أييت سواء عزل 
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 : روى ابن حبان من حديث أنس أن رجاًل س ل عن العزل فقال النيب
ْنُه الولُد أْهَرقْـَتُه على َصْخَرة  أَلْخَرَج منها ولداً » وال  «لو أنَّ املاَء الذي يكوُن مِّ

 حني قال:من كثرة النسل  يقال إن تقليل النسل خيالف ما حث به 
ختالف احلث ال يقال ذلك ألن إابحة العزل ال  ،«تـََناَكُحوا تـََناَسُلوا َتْكُثروا»

يب يف تكثري النسل، وهذا إابحة للعزل. وأما ما على تكثري النسل، فذاك ترغ
يف  رواه أمحد عن جذامة بنت وهب األسدية قالت: حضرت رسول هللا 

َلَقْد مَهَْمُت أن َأهْنى عن الغِّيَلةِّ فـََنَظْرُت يف الّرومِّ وفارَِّس فإذا » أانس وهو يقول:
. فقال رسوُل هم يَغيلوَن أوالَدُهم فال َيُضرُّ أوالَدُهم شيئاً، مث َسأَلو  ُه عن الَعْزلِّ

فإن هذا احلديث  «: ذلَك الَوْأُد اخلَفِّيُّ وهي: وإذا املوءودُة ُسئَِّلتْ هللاِّ 
يعارض األحاديث الصحيحة الصرحية يف جواز العزل، وإذا تعارض حديث مع 
أحاديث أخرى أكثر منه طرقًا رجحت األحاديث اليت أكثر طرقًا ورد 

ى منه وأكثر هذا احلديث ملعارضته ما هو أقو  احلديث. وبناء على ذلك يرد
 طرقاً يف الرواية.

ن اجلمع بني هذا احلديث وأحاديث جواز العزل هو أن إوال يقال 
حيمل هذا احلديث على كراهة العزل، ألن ذلك ممكن لو مل يكن هنالك 
تصادم يف نفي الرسول يف حديث آخر لنفس املعىن الذي جاء به هذا 

  اْليَـُهودَ  َوإِّنَّ »الذي رواه أمحد وأبو داود عن أيب سعيد احلديث. فاحلديث 
 جذامة. وحديث «يـَُهودُ   َكَذَبْت   :قَالَ  .الصُّْغَرى   ْوُءوَدةُ املَ   حُتَدُِّث َأنَّ اْلَعْزلَ  

، فال ميكن اجلمع بني «ذلَك الَوْأُد اخلَفِّيُّ وهي: وإذا املوءودُة ُسئَِّلتْ » يقول:
أن يكون أحدمها منسوخاً، أو أن يكون أحدمها أقوى هذين احلديثني، فإما 

من اآلخر فريد األضعف، ومبا أن اتريخ احلديثني غري معروف، وحديث أيب 
جاء  ةـذامـجسعيد مؤيد أبحاديث عديدة، ومن طرق عديدة. وحديث 
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ح ما هو أقوى منه. وعلى ذلك يكون ـيء، فريد ويرجـمنفرداً، ومل يؤيد بش
كراهة، مهما كان قصد العازل من العزل لعموم   ةدون أي العزل جائزًا مطلقاً 

اج الرجل حىت يعزل إىل إذن زوجته ألن األمر متعلق به وليس ـتـاألدلة. وال حي
هبا، وال يقال إن اجلماع حقها فصار املاء حقها فال يريقه خارج فرجها إال 

أنه إبذهنا، ألن هذا تعليل عقلي، وليس بشرعي وال قيمة له، فضاًل عن 
ني إذا وصل نّن منقوض أبن حقها هو اجلماع، وليس إنزال املاء، بدليل أن العن 

ل فيعترب قد انتهى حقها هبذا الوصول، فال يكون حينئذ هلا نـز إىل املرأة ومل ي
هنى رسوُل » :وأما ما رواه ابن ماجة عن عمر بن اخلطاب قالحق الفسخ. 

فإنه حديث ضعيف ويف إسناده ابن  «اأن يـُْعَزَل عن احلُرَّةِّ إال ِبْذهنِّ  هللاِّ 
 ى األحاديث مطلقة يف جواز العزل.هليعة وفيه مقال. وبذلك تبق

تعمال الدواء، واستعمال الكيس أو ـبق على اسـزل هذا ينطـوحكم الع
زل ـواز العـاب واحد، ألن أدلة جـولب ملنع احلمل، فإهنا كلها من بـتعمال اللـاس

واز أن ـق، وهي مس لة من مسائلها، إذ احلكم هو جمنطبقة عليها متام االنطبا
از للرجل ـع احلمل، سواء أكان عزاًل أم غريه، وما جـنـل ميـمـل بعـرجـوم الـيق
 وسائل.وسيلة من ال ةع احلمل أبيـنـواز مـو جـرأة، ألن احلكم هـمـاز للـج

وهذا اجلواز ملنع احلمل هو خاص مبنع احلمل املؤقت. أما منع احلمل 
دائم وإجياد العقم فإنه حرام، فاستعمال األدوية اليت متنع احلمل هنائيًا وتقطع ال

النسل، وإجراء العمليات اجلراحية اليت متنع احلمل هنائيًا وتقطع النسل حرام، 
ال جيوز القيام به، ألن ذلك نوع من اخلصاء، وداخل حتته، وأيخذ حكمه، 

ورد النهي ه اخلصاء، وقد ألن هذه االستعماالت تقطع النسل، كما يقطع
على  َردَّ رسوُل هللاِّ » :عن سعد بن أيب وقاص قال. الصريح عن اخلصاء

وكان عثمان بن  ،متفق عليه «ُعثماَن بنِّ مظعوَن التـَّبَـتَُّل، ولو أذَن له الْخَتَصْينا
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اي رسوَل هللاِّ إين رجٌل َيُشقُّ عليَّ الُعزوبَُة » :فقال  مظعون قد جاء إىل النيب
يامِّ  اي » :ويف لفظ آخر قال «فأَذْن يل ابالْختِّصاءِّ، قال: ال، ولكْن َعَليَك ابلصِّّ

رسوَل هللاِّ، أَتَذُن يل يف االْختِّصاءِّ؟ قال: إن هللَا أَْبَدلَنا ابلرَّْهبانِّيَّةِّ احلَنيفيََّة 
بَـتُّلِّ َيَُْمران ابلباَءةِّ، ويـَْنهى عنِّ التـَّ  كاَن النيبُّ » :وعن أنس قال «السَّْمَحةَ 

 «نـَْهَيًا شديدًا، ويقوُل: تـََزوَّجوا الَودوَد الَولوَد فإين ُمكاثٌِّر بُِّكُم األَُمَم يوَم القياَمةِّ 
 .أخرجه أمحد

كما أن قطع النسل الدائم يتناقض مع جعل الشارع النسل واإلجناب 
 هو األصل من الزواج لذلك قال تعاىل يف معرض املّنة على الناس     

                    وقد جعل الشارع تكثري األوالد
تـََزوَّجوا » قال: مندوابً، وحض عليه، ومدح فاعله. فعن أنس أن النيب 

وعن عبد هللا  أخرجه أمحد، «الَودوَد الَولوَد فإين ُمكاثٌِّر بُِّكُم األنبياَء يوَم القياَمةِّ 
َكحوا ُأمَّهاتِّ األوالدِّ فإين ُأابهي بُِّكْم يوَم انْ » قال: بن عمر أن رسول هللا 

هللاِّ   َرسولِّ َجاَء رَُجٌل إِّىَل » وعن معقل بن يسار قال:أخرجه أمحد،  «القياَمةِّ 
   َقَاَل  ؟َوََجَال  َوإِّنَـَّها اَل َتلُِّد َأفَأَتـََزوَُّجَها َحَسب   إِّيّنِّ َأَصْبُت اْمَرَأًة َذاَت  :فـََقال

تـََزوَُّجوا اْلَوُدوَد اْلَوُلوَد فَإِّيّنِّ ُمَكاثٌِّر   :مثَّ َأََتُه الثَّالَِّثَة فـََقالَ  ،ُه الثَّانَِّيَة فـَنَـَهاهُ مثَّ َأَتَ  ،اَل 
 وجدت أو أردت. :ومعىن أصبت .أبو داودأخرجه  «بُِّكمْ 

إن جواز منع احلمل املؤقت ابلعزل وغريه من وسائل منع احلمل، ال 
اط اجلنني إذا نفخت فيه الروح يكون حراماً، يعين جواز إسقاط اجلنني، فإسق

سواء كان اإلسقاط بشرب دواء أو حبركات عنيفة، أو بعملية طبية، وسواء 
حصل من األم أو من األب، أو من الطبيب، ألنه تعٍد على نفس إنسانية 

، وقيمتها ُغرّة عبد أو أََمةمعصومة الدم. وهو جناية توجب الّدية، ومقدارها 
 نسان الكامل. قال تعاىل: عشر دية اإل                    
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         :َقَضى رسوُل هللاِّ » وأخرج البخاري ومسلم عن أيب هريرة قال
   وأقل ما يكون  «يف َجننيِّ امرأة  من بين حلياَن َسَقَط َميِّّتًا بُِّغرَّةِّ عبد  أو َأَمة

شيء من َخل ق اآلدمي، من أصبع  يه غرة أن يتبنّي من َخل قهبه السقط جنيناً ف
 يد أو رجل أو رأس أو عني أو ظفر.أو 

أما إن كان إسقاط اجلنني قبل أن تنفخ فيه الروح، فإن حصل اإلسقاط 
روى مسلم عن  ،حيث يبدأ التخلق بعد مرور أربعني يومًا من ابتداء احلمل،

َلًة »يقول:  مسعت رسول هللا ابن مسعود:  إذا َمرَّ ابلنُّْطَفةِّ ثِّْنتانِّ وأْربَعوَن لَيـْ
ْلَدها وحلََْمَها وعِّظاَمها مث  بـََعَث هللُا إليها َمَلكًا َفَصوََّرها َوَخَلَق مَسَْعها َوَبَصَرها وجِّ

وعند بدء  ،ويف رواية أربعني ليلة «...قاَل: اي َربِّّ َأذََكٌر َأْم أُنْثى فـَيَـْقضي
أيخذ حكم إسقاط اجلنني بعد نفخ الروح فيه من  قاطهفإن إس التخلق للجنني

. وذلك أنه إذا بدأ ختّلق ةٌ ـأَمَ أو  دٌ ـب ـ عَ  :ةرَّ احلرمة، ووجوب الّدية فيه اليت هي غُ 
اجلنني، وظهرت بعض األعضاء فيه فإنه يت كد عندها أنه جنني حّي يف طريقه 

عتداء على حياة إىل أن يصبح إنسااًن سّوايً. وبذلك يكون االعتداء عليه ا
 إنسانية معصومة الّدم، ويكون وأداً هلا، وقد حّرم هللا ذلك. قال تعاىل:     

                       . 
يب إسقاط اجلنني بعد ـبـرم على األم وعلى األب وعلى الطـوبذلك حي

قوم به يكون مرتكبًا جناية وإمثاً، مرور أربعني يومًا من ابتداء احلمل، ومن ي
حلديث الذي خّرجه كما يف ا  أََمةوتلزمه دية اجلنني املسقط، وهي غرّة عبد أو 

 البخاري ومسلم.
وال يباح إسقاط اجلنني سواء كان يف دور التخّلق أو بعد نفخ الروح فيه 

األم، سيؤدي إىل موت  هإال إذا قرر األطباء العدول أن بقاء اجلنني يف بطن أم
 .وموت اجلنني معها. ففي هذه احلالة جيوز إسقاط اجلنني حلفظ حياة األم
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 القـطّ ـال

روعيته ـل يف مشـالق. واألصـًا الطـرع أيضـزواج شـرع هللا الـا شـمـك
 اىل: ـتاب والسنة وإمجاع الصحابة. أما الكتاب فقد قال هللا تعـالك    

                            ال: ــوق              
                       وأما السنة فقد ُروي عن عمر بن .

، أخرجه احلاكم وابن حبان «طَلََّق َحْفَصَة مث راَجَعها أنَّ النيبَّ » اخلطاب:
بُّها وكاَن أيب َيْكَرُهها » بن عمر قال:وُروي عن عبد هللا  كاَنْت حَتْيت امرَأٌة ُأحِّ

فقاَل: اي َعْبَد هللاِّ بَن ُعَمَر، طَلِّّْق  فََأَمَرين أن ُأطَلَِّّقها فَأَبـَْيُت َفذََكَر ذلَك للنيبِّّ 
 مجع الصحابة على مشروعية الطالق.. وقد أأخرجه الرتمذي واحلاكم «امَرأََتكَ 

قيد النكاح، أي حل عقدة التزويج، وليس جلواز والطالق هو حل 
الطالق أية علة شرعية، فإن النصوص اليت وردت يف حله مل تتضمن أية علة، 
ال نصوص القرآن وال نصوص احلديث. فهو حالل ألن الشرع أحله وليس 
ألي سبب آخر. والتطليق الشرعي ثالث تطليقات، تطليقة بعد تطليقة فإن 

تطليقة واحدة، وجاز له أن يرجعها أثناء العدة دون طلق واحدة فقد أوقع 
عقد جديد، وإن طلقها طلقة اثنية فقد أوقع تطليقتني اثنتني، وجاز له أن 
يراجعها أثناء العدة دون عقد جديد. فإن انقضت العدة يف هاتني احلالتني ومل 

 جعها إالايراجعها فإهنا أصبحت ابئنة منه بينونة صغرى، وال حيل له أن ير 
بعقد ومهر جديدين. فإن طلقها اثلثة فقد أوقع ثالث تطليقات، وابنت منه 

ويدخل هبا بينونة كربى، ال جيوز له أن يراجعها إال بعد أن تتزوج شخصاً آخر 
 وتنقضي عدهتا منه قال هللا تعاىل:                      



 152 

                                           
                                       
                                             

                                         
                                               
                                    فاهلل تعاىل ،

 علَّم املسلمني يف اآلية كيف يطلقون، فقال:            مث خريهم
بعد أن علَّمهم بني أن ميسكوا النساء حبسن العشرة والقيام بواجبهن، وبني أن 

 يسرحوهن السراح اجلميل الذي عليهم. مث قال:                 
                      أي فإن طلقها اثلثة بعد املرتني ،

 السابقتني فال حتل له من ذلك التطليق حىت تتزوج غريه، مث قال:      
                    فيجوز حينئذ ، أي فإن طلقها الزوج الثاين

للزوج األول أن يرجعها له بعقد ومهر جديدين. وفاعل كلمة طلقها الثاين 
 يعود على أقرب مذكور وهو كلمة             أي الزوج الثاين، وفاعل

يرتاجعا يعود على الزوج األول. أي ال مانع من أن يرجع كل واحد منهما إىل 
جل ميلك على املرأة ثالث تطليقات، منها صاحبه ابلزواج. وعلى ذلك فإن الر 

أن يراجعها حىت تنكح زوجاً اثنتان جيوز له أن يراجعها فيهما، والثالثة ال جيوز 
 غريه.

والطالق بيد الرجل وليس بيد املرأة وهو الذي ميلكه وليست هي. أما 
 ملاذا يكون بيد الرجل فألن هللا تعاىل قد جعله بيده، ومل يرد من الشرع تعليل

لذلك، فال يعلل. نعم إن التبصر يف واقع الزواج والطالق يري أنه ملا كان 
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الزواج ابتداء حياة زوجية جديدة كان الرجل واملرأة متعاونني يف اختيار كل 
ن يشاء، ورفض الزواج ـزوج مبـده، وكان لكل منهما التـه الذي يريـمنهما زوج

قيادة األسرة للزوج،  مبن يشاء، ولكن ملا حصل الزواج ابلفعل، وأعطيت
وجعلت له القوامة عليها، كان من احملتم أن يكون الطالق بيد الرجل، وأن 
يكون من حقه، ألنه رئيس العائلة ورب األسرة. فعليه وحده ألقيت مسؤولية 
البيت وتكاليفه. فيجب أن تكون له وحده صالحية حل عقدة التزويج. 

الزوجني بيد القوَّام منهما على اآلخر.  فالصالحية بقدر املسؤولية، والتفريق بني
ولكن هذا وصف لواقع موجود، وليس تعلياًل حلكم شرعي، ألن علة احلكم 

 عية قد وردت يف نص شرعي.الشرعي ال جيوز أن تكون إال علة شر 
غري أنه ليس معىن كون الطالق بيد الرجل، وله وحده، أنه ال جيوز هلا 

وبينه، بل إن الصالحية له وحده أصاًل، أن تطلق نفسها وحتدث فرقة بينها 
وإطالقاً، دون أي تقييد حبالة من احلاالت، بل له أن يطلق حىت ولو كان 
ذلك لغري سبب. ولكن الزوجة هلا أن تطلق نفسها، وتوقع الفرقة بينها وبني 

خ الرجل يف حاالت معينة، نص عليها الشرع. فقد أابح هلا الشرع أن تفس
 وال اآلتية:عقد النكاح يف األح

 حسب نفسها تطلق أن هلا فإن .بيدها طالقها أمر الزوج جعل إذا - 1
ما مّلكها إايه. فتقول طلقت نفسي من زوجي فالن، أو ختاطبه قائلة طلقت 
نفسي منك. وال تقول طلقتك، أو أنت طالق، ألن الطالق يقع على املرأة ال 

جيعل الزوج أمر  جاز أنعلى الرجل، حىت لو صدر الطالق منها. وإمنا 
 .ذلك على الصحابة وإلمجاع نساءه خري  الرسول ألن الزوجة بيد الطالق

 الدخول، كالعنة، واخلصاء دون حتول علة الزوج يف أن إذا علمت - 2
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نكاحها  فسخ تطلب أن احلالة إذا كانت ساملة من مثلها. فإن هلا يف مثل هذه
سنة فإن مل يصبها أجيب طلبها وجود العيب أّجله  من منه، فإذا حتقق احلاكم

وفسخ النكاح. فقد ُروي أن ابن منذر تزوج امرأة وهو خصي فقال له عمر 
أعلمتها قال ال. قال أعلمها مث خريها. وُروي أن عمر أجل العنني سنة. وإذا 
وجدت املرأة زوجها جمبواًب أو مشلول الذكر ثبت هلا اخليار يف احلال، وال 

 ء ميئوس منه وال معىن النتظاره.طيضرب هلا أجل، ألن الو 
إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مصاب مبرض من  - 3

األمراض اليت ال ميكن اإلقامة هبا معه بال ضرر، كاجلذام والربص، والزهري 
والسل، أو طرأ عليه مثل هذه األمراض، فإن هلا أن تراجع القاضي وتطلب 

اب طلبها إذا ثبت وجود هذا املرض، وعدم التفريق بينها وبني زوجها، وجي
بناًء على قاعدة  إمكان الربء منه يف مدة معينة. وخيارها دائم وليس مبؤقت،

ورد يف املوط  عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن املسيب أنه  الضرر واستئناساً مبا
ا ُتَُ » قال: ا رَُجل  تـََزوََّج امرَأًة َوبِّهِّ ُجنوٌن أو َضَرٌر فإهنَّ يـَُّر فَإْن شاَءْت قـَرَّْت، وإْن َأميُّ

 .«شاَءْت فاَرَقتْ 
إذا جن الزوج بعد عقد النكاح، فللزوجة أن تراجع القاضي وأن  - 4

نة يف ـل التفريق مدة سنة. فإذا مل تزل اجلـلب تفريقها منه. والقاضي يؤجـتط
يف البند ملا ذكرانه  ق وذلكـريـفـتي ابلـكم القاضـة، حيـزوجـرت الـهذه املدة، وأص

 .السابق
اب وانقطعت ــم غـرب، ثــد أو قــعـان، بـكـزوج إىل مـر الــافــإذا س - 5

أخباره وتعذر عليها حتصيل النفقة، فإن هلا أن تطلب التفريق منه بعد بذل 
عن الزوجة تقول  الرسول اجلهد يف البحث والتحري عليه وذلك لقول 
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فجعل عدم اإلطعام جه الدارقطين وأمحد، أخر  «َأْطعِّْمين وإال فارِّْقين»لزوجها 
 .علة للفراق
ذر ـر، وتعـوسـو مـه وهـتـاق على زوجـفـزوج عن اإلنـإذا امتنع ال - 6

ا أن تطلب ـإن هلـوه فـه من الوجـاق أبي وجـفـه لإلنـالـول إىل مـا الوصـهـعلي
ول ـالتطليق وعلى القاضي أن يطلق عليه يف احلال دون إمهال، ألن الرس

أخرجه الدارقطين وأمحد،  «اْمَرأَُتَك ممَِّّْن َتعوُل تقوُل َأْطعِّْمين وإال فارِّْقين» ول:ـقي
وا ـقـفـم أن ينـائهم ف مرهـوألن عمر رضي هللا عنه كتب يف رجال غابوا عن نس

 ك ومل ينكروا عليه فكان إمجاعاً.وا، وقد عرف الصحابة ذلـقـلـأو يط
قاق، فإن هلا أن تطلب التفريق، إذا ظهر بني الزوجني نزاع وش - 7

 واجمللس .الزوج أهل من وحكماً  ،الزوجة أهل من حكماً  يعني أن القاضي وعلى
الطرفني، ويبذل جهده لإلصالح، وإن مل  ىالعائلي هذا يصغي إىل شكاو 

ميكن التوفيق بينهما يفرق هذا اجمللس بينهما على الوجه الذي يراه، مما يظهر 
 عاىل: له من التحقيق. قال ت                            

                                         . 
ففي هذه احلاالت أعطى الشرع للمرأة حق تطليق نفسها يف احلالة 

وبني زوجها يف احلاالت الباقية. وواقع هذه األوىل، وحق طلب التفريق بينها 
احبة الزوج يف هذه احلياة ـارع نظر إىل أن املرأة صـاحلاالت يري أن الش

زوج، فكان ـالزوجية، وكل كدر ومقت حيصل يف البيت يصيبها كما يصيب ال
ل ـن هلا أن تتخلص من الشقاء إذا أصاهبا يف البيت، حبـمـد من أن يضـال ب

من قبلها، ولذلك مل يرتكها الشارع جمربة على البقاء مع الزوج إذا زواج ـعقدة ال
وال ـخ عقد النكاح يف األحـذرت اهلناءة الزوجية. ف ابح هلا الشرع أن تفسـتع
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 ة، أو عدم توفر اهلناءة الزوجية.رـ ق معها عدم إمكانية العشـقـاليت يتح
هو القوَّام على  ل الطالق بيد الرجل، ألنهـعـني أن هللا قد جـبـوهبذا يت

قى ـؤول عن البيت، وجعل للمرأة حق الفسخ للنكاح، حىت ال تشـرأة، واملسـامل
ق ـلـاء وقـقـن شـح البيت الذي هو حمل هناء واستقرار موطـبـيف زواجها، وال يص

 ا.ـهل
أما ما هي العلة يف مشروعية الطالق فقد قلنا إن النصوص الشرعية مل 

لكنه ميكن بيان واقع تشريع الطالق، والكيفية اليت تعلل الطالق فال علة له و 
وردت فيها مشروعيته ابلنسبة للزواج، وملا يرتتب عليه. فإن واقع الزواج يدل 
على أنه وجد من أجل تكوين األسرة، وتوفري اهلناء هلذه األسرة. فإذا حدث 

يه يف هذه احلياة الزوجية ما يهدد هذا اهلناء، ووصل احلال إىل حد تتعذر ف
احلياة الزوجية فال بد أن تكون هنالك طريقة يستعملها الزوجان لالنفكاك من 
بعضهما. وال جيوز أن يرغما على بقاء هذه الرابطة على كره منهما، أو من 

 أحدمها. وقد شرع هللا الطالق. قال تعاىل:               
                   حىت ال يظل الشقاء يف البيت، وحىت تظل

اهلناءة الزوجية قائمة بني الناس. فإن تعذر قيامها بني اثنني لعدم توافق 
طباعهما، أو ألنه طرأ ما أفسد عليهما حياهتما كان هلما أن يعطيا فرصة 

 مل جيعل ليعمل كل منهما على إجياد اهلناءة الزوجية مع آخر. إال أن اإلسالم
ابملعروف. وحث  ابلعشرة الزوجني أمر للطالق. بل سبباً  والكراهة التذمر جمرد

على حتمل الكراهة فلعل فيها خرياً. قال تعاىل:               
                                          

 جال ابستعمال الوسائل اليت هبا خيففون من حدة النساء من . وأمر الر
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 نشوزهن. فقال تعاىل:                    
                         األسباب  مجيعوهكذا أمر ابختاذ

الزوجني، معاجلة حتول  اللينة، وغري اللينة، ملعاجلة املشاكل اليت حتصل بني
بينهما وبني الطالق. حىت إذا مل تنفع العشرة ابملعروف، ومل ينفع غريها من 

اع والشقاق، نـز الوسائل الشديدة، وجتاوز األمر الكراهة والتذمر والنشوز، إىل ال
فإن اإلسالم مل جيعل اخلطوة الثانية هي الطالق، ابلرغم من شدة األزمة 

ال األمر إىل غري الزوجني من أهليهما، ليقوما مبحاولة بينهما. بل أمر أن حي
 اإلصالح مرة أخرى، فقال تعاىل:                       

                                               
                فإن مل يستطع هذان احلكمان أن يوفقا بني ،

الزوجني فحينئذ ال جمال إلبقاء احلياة الزوجية بينهما بعد كل هذه احملاوالت. 
إذ تكون العقدة النفسية عندمها غري قابلة للحل إال ابلتفريق بينهما. فكان ال 

أو لعل هذه العقدة حتل هبذا بد من الطالق لعلهما جيدان اهلناءة الزوجية، 
 الطالق، قال تعاىل:                              

        . 
إال أن هذا الطالق قد تركت فيه كذلك الفرصة للزوجني ومل يكن فراقاً 

، والثانية. إذ قد يثري حامسًا بينهما، بل جعل هلما حق املراجعة للمرة األوىل
 احلياةبينهما الطالق األول أو الثاين يف نفس الزوجني رغبة جديدة ملعاودة 

. ومن الثانية الطلقة بعد اثلثة ومرة، األوىل الطلقة بعد اثنية مرة بينهما الزوجية
 هنا جند أن الشرع جعل الطالق ثالث مرات، فقال تعاىل:          

                        حىت يرتك للزوجني أن يراجع كل
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منهما نفسه، وأن يرجع إىل تقوى هللا املرتكزة يف صدره، فلعلهما حياوالن إعادة 
جتربة احلياة الزوجية مرة أخرى، فيناالن اهلناءة الزوجية أو الراحة والطم نينة اليت 

ل. ومن هنا جند أن اإلسالم أابح للزوج أن يراجع مل يكوان يناالهنا من قب
زوجته بعد الطلقة األوىل والثانية. كما أنه جعل ما يساعد الزوجني على 
مراجعة نفسهما، وإعادة التفكري يف األمر، والنظر إليه نظرة جدية أكثر مما  
كان ينظران إليه. إذ جعل فرتة العدة بعد الطالق ثالث حيضات، وهي تقرب 

ثة أشهر، أو وضع احلمل، وجعل على الزوج واجب اإلنفاق على هذه من ثال
املطلقة وإسكاهنا طوال مدة العدة، ومنع الزوج من إخراج معتدته حىت تستويف 
عدهتا، وذلك أتليفًا للقلوب، وتصفية للنفوس. وإفساحا للطريق اليت هبا 

من هذه يرجعان إىل بعضهما، ويست نفان احلياة الصافية اجلديدة، ووصى 
 الناحية توصيات صرحية يف القرآن قال تعاىل:                    

                                      
                                  فإن مل تؤثر هذه

املعامالت، أو أثرت بعد الطلقة األوىل والثانية مث حصلت الثالثة رغم كل ذلك 
فإن املس لة حينئذ تكون أعمق جذوراً، وأكثر تعقيدًا وأشد شقاقاً، وال فائدة 
حينئذ من املراجعة، فضاًل عن بقاء الزواج. فكان ال بد من الفراق التام 

ماً. دون إعادة التجربة الفاشلة لنفس العشرة، قبل واستئناف عشرة أخرى حت
 جتربة عشرة أخرى. ولذلك جعل الطالق الثالث حامساً، فقال تعاىل:    

                                    ومنع مراجعة الزوج
 وجًا آخر غريه، ويدخل هبا.لزوجته مطلقًا بعد الطلقة الثالثة حىت تعاشر ز 

َلَتها» َلَتُه َوَيذوَق ُعَسيـْ لتخترب العشرة الزوجية كاملة. فإن  «حىت َتُذوَق ُعَسيـْ
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جربت عشرة زوجية أخرى مع غريه جتربة طبيعية، ومل جتد يف هذه العشرة الثانية 
راحتها وطم نينتها، وحصل الفراق بينها وبني زوجها الثاين، فحينئذ صار 

أن ترجع إىل العشرة الزوجية مع الزوج األول، ألهنا تكون قد مرت يف  إبمكاهنا
جتربة اثنية للعشرة الزوجية مع الزوج الثاين، ووازنت بينهما. فحني ختتار الرجوع 

الزوج األول ختتار عن معرفة. ومن هنا جند الشارع قد أابح هلا الرجوع إىل 
 : تعاىل قال. الذي طلقها ثالاًث بعد زواجها من زوج آخر          

                             مث قال بعد ذلك مباشرة يف
 نفس اآلية           أي الزوج الثاين الذي هو غري األول   

           أي الزوج األول ومطلقة الثاين            أي يرجع
 ل واحد منهما إىل صاحبه ابلزواج.ك

هر ما يف تشريع ـالق، وهبا يظـريع الطـهذا هو ما ترشد إليه كيفية تش
الطالق وطريقة تشريعه، وكيفية إيقاعه من احلكمة البالغة، والنظر الدقيق 

 اة االجتماعية، ليضمن هلا العيش اهلينء. فإن فقدت هذه اهلناءة، ومل يبقـيـللح
أمل يف إرجاعها كان ال بد من انفصال الزوجني. ولذلك شرع هللا الطالق 

 على الوجه الذي بيناه.
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 بـسَ نَّـ ال

اقتضت احلكمة اإلهلية أن تكون املرأة هي حمل احلمل والوالدة، ولذلك 
وجب أن تقصر املرأة يف التزوج على رجل واحد، ومنعت من التزوج أبكثر من 

أن يعرف من انتسب  من مكن كل شخصت يزوج. وحرم ذلك عليها حىت
 بوت النسب وبنيَّ حكمه أمت بيان.إليه. وقد عين الشرع بث

وأقل مدة احلمل ستة أشهر، وغالبه تسعة أشهر، والزوج إذا ولدت 
امرأته ولدًا ميكن أن يكون منه أبن ولدته لستة أشهر ف كثر من اتريخ زواجه 

متفق عليه من طريق عائشة  «للفِّراشِّ الَوَلُد » النيب هبا فهو ولده، لقول 
 أنه ما دامت املرأة يف زوجية الزوج وولدت ولداً أبكثر: واحلاصل. رضي هللا عنها
 من الزواج فهو ولد الزوج مطلقاً.من ستة أشهر 

إال أن الزوج إذا ولدت امرأته ولداً لستة أشهر ف كثر وحتقق أن هذا الولد 
تحقق هذه تروط ال بد من حتقيقها، فإذا مل ليس منه فإنه جيوز له أن ينفيه بش

 لده شاء أو أىب. وهذه الشروط هي:الشروط ال قيمة لنفيه بل يبقى و 
أن يكون الذي ينفيه منه قد ولد حياً فال ينفى نسب الولد إذا نزل  -أواًل 

 رعي.ميتاً ألنه ال يلحق نفيه حكم ش
ه، فإذا أقر صراحة أن ال يكون قد أقر صراحة أو داللة أبنه ابن -اثنيًا 

 ، فال يصح أن ينفي نسبه بعد ذلك.أو داللة أبنه ابنه
أن يكون نفي الولد يف أوقات خمصوصة وأحوال خمصوصة،  -اثلثًا 

أن وهي وقت الوالدة، أو وقت شراء لوازمها، أو وقت علمه أبن زوجته ولدت 
ألحوال. غائباً، وال ينتفي نسب الولد إذا نفاه يف غري هذه األوقات وا كان

فإذا ولدت امرأته ولدًا فسكت عن نفيه مع إمكانه، لزمه نسبه ومل يكن له 
ابلولد نفيه بعد ذلك. ويتقدر اخليار مبجلس علمه وإبمكان النفي، فإن علم 



 161 

 «الَوَلُد للفِّراشِّ » :يقول ألن رسول هللا ، وأمكنه نفيه ومل ينفه ثبت نسبه
قه أبن يكون يف موضع خيفى عليه أنه ال يعلم ابلوالدة وأمكن صد فإن ادعى

ذلك، مثل أن يكون يف حملة أخرى، أو يف بلد آخر، فالقول قوله مع ميينه، 
ألن األصل عدم العلم. وإن مل ميكن صدقه ك ن يكون معها يف الدار مل يقبل 
ألن ذلك ال يكاد خيفى عليه، وإن قال علمت والدته ومل أعلم أن يل نفيه، أو 

علم أن عليَّ أن أنفيه فوراً، وكان مما خيفى عليه ذلك  قال علمت ذلك ومل أ
ل منه، ألن هذا احلكم مما خيفى على العامة ف شبه ما لو كان ـن كعامة الناس، قُب

حديث عهد ابإلسالم. وكل حكم كان مما خيفى مثله على مثله يعذر اجلهل 
 فيه، كمن هو حديث عهد ابإلسالم. وإن كان مما ال خيفى مثل هذا احلكم

 ثل ذلك الرجل ال يعذر اجلهل فيه.على م
أن يعقب نفي الولد اللعان أو أن ينفيه ابللعان وال ينتفي الولد  -رابعًا 

 عنه إال أن ينفيه ابللعان التام.
ابملرأة، فقد روى  قَ حلن أُ روط األربعة نفي الولد، و ـشـت هذه الـقـقـفإذا حت

وانَتفى من َوَلدِّها فـََفرََّق  رسولِّ هللاِّ  َأن رجاًل الَعَن امرأََتُه يف َزَمنِّ »ابن عمر 
َنهما، وَأحْلََق الوَلَد ابملرَأةِّ  وإذا مل تتحقق شروط  ه البخاري.ـرجـأخ «رسوُل هللاِّ بـَيـْ

ت نسبه من الزوج، وجتري عليه مجيع أحكام البنوة. ـبـثـنفي الولد فال ينفى، وي
أما إذا حصل اخلالف  ول الوالدة من الزوج.ـصـالف على حـهذا إذا كان اخل

بني الزوجني على حصول الوالدة من الزوجة، أبن ادعت الزوجة أثناء قيام 
الزوجية بينهما أهنا ولدت منه ولداً وجحد الزوج ذلك، أبن قال مل حيصل منك 
والدة، فلها أن تثبت دعواها بشهادة امرأة مسلمة، وتكفي يف هذه احلالة 

بت بوجود الفراش. والوالدة يصح أن تثبت شهادة امرأة واحدة، ألن النسب اث
 رأة واحدة مستوفية شروط الشهادة.بشهادة ام
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 انـعـلِّّ ـال

اللعان مشتق من اللعن، ألن كل واحد من الزوجني يلعن نفسه يف 
 اخلامسة إن كان كاذابً. واألصل فيه قوله تعاىل:               

                                          
                                      

                                           
              

 جاء ي هللا عنهما قال: ـاس رضـبـاده عن ابن عـنـ. وروى أبو داود إبس(
بن أمية وهو أحد الثالثة الذين اتب هللا عليهم فجاء من أرضه عشاء  هالل

جد عند أهله رجاًل فرأى بعينيه ومسع أبذنيه فلم يهجه حىت أصبح، مث غدا فو 
ْئُت َأْهلِّي فـََوَجْدُت عِّْنَدُهْم » فقال: ،على رسول هللا  اَي َرُسوَل اَّللَِّّ إِّيّنِّ جِّ

ُذيَنَّ َفَكرَِّه َرُسوُل اَّللَِّّ  ْعُت أبُِّ يَنَّ َومسِّ  تْ َواْشَتدَّ  ،َما َجاَء بِّهِّ     رَُجاًل فـََرأَْيُت بَِّعيـْ
  َعَلْيهِّ فـَنَـَزَلتْ                                    

          »  ََعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ  َفُسرَِّي    .امهَُ نِّ كِّالااآْليـَت    َفـََقال: 
ْر اَي هِّاَلُل " َقْد ُكْنُت َأْرُجو     :هِّاَللُ   قَالَ  .َلَك فـََرًجا َوََمَْرًجا َقْد َجَعَل اَّللَُّ  أَْبشِّ

ْن َريبِّّ  َها  :فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  تَبارَك وَتعاىل. َذلَِّك مِّ ُلوا إِّلَيـْ فَأْرَسلوا إليها.  .َأْرسِّ
ْن َوذَكََّرمُهَا َوَأْخبَـَرمُهَا َأنَّ َعَذاَب ا  فـََتاَلَها َعَلْيها َرُسوُل اَّللَِّّ  َرةِّ َأَشدُّ مِّ آْلخِّ

َيا نـْ َها  فـََقاَل هِّاَللُ  .َعَذابِّ الدُّ فـََقاَل  .فـََقاَلْت َكَذبَ  .َواَّللَِّّ َلَقْد َصَدْقُت َعَليـْ
نَـُهَما اَلعُِّنوا    :َرُسوُل اَّللَِّّ  َّللَِّّ     :لهلالَفقِّيَل  "بـَيـْ َد َأْرَبَع َشَهاَدات  ابِّ اْشَهْد َفَشهِّ

اتَّقِّ اَّللََّ فَإِّنَّ َعَذاَب  فـََلمَّا َكاَنْت اخْلَامَِّسُة قِّيَل َلُه اَي هِّالُل  .قِّنيَ الصَّادِّ  إِّنَُّه َلمِّنَ 
ُب َعَلْيَك اْلَعَذابَ  َبُة الَّيتِّ ُتوجِّ َرةِّ َوإِّنَّ َهذِّهِّ اْلُموجِّ ْن َعَذابِّ اآْلخِّ َيا َأْهَوُن مِّ نـْ  .الدُّ
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َها َكمَ الفـََقاَل َواَّللَِّّ  َهاا ملَْ جيَْ  يـَُعذُِّبينِّ اَّللَُّ َعَليـْ َد اخْلَامَِّسَة َأنَّ َلْعَنَة  .لِّْدينِّ َعَليـْ َفَشهِّ
ْن اْلَكاذِّبِّنيَ  َّللَِّّ  .اَّللَِّّ َعَلْيهِّ إِّْن َكاَن مِّ مثَّ قِّيَل هَلَا اْشَهدِّي َفَشهَِّدْت َأْرَبَع َشَهاَدات  ابِّ

ْن اْلَكاذِّبِّنَي فـََلمَّا َكاَنْت اخْلَامَِّسُة قِّيَل هَلَا اتَّ  َيا َأْهَوُن إِّنَُّه َلمِّ نـْ قِّي اَّللََّ فَإِّنَّ َعَذاَب الدُّ
َرةِّ  ْن َعَذابِّ اآْلخِّ ُب َعَلْيكِّ اْلَعَذابَ  .مِّ َبُة الَّيتِّ ُتوجِّ فـَتَـَلكََّأْت    .َوإِّنَّ َهذِّهِّ اْلُموجِّ

َها إِّْن  َواَّللَِّّ ال َأْفَضُح قـَْومِّي َفَشهَِّدْت اخْلَامَِّسَة َأنَّ َغَضَب اَّللَِّّ  :َساَعًة مثَّ قَاَلتْ    َعَليـْ
ْن الصَّادِّقِّنيَ  نَـُهَما َوَقَضى َأْن ال بـَْيَت هَلَا َعَلْيهِّ      فـََفرََّق َرُسوُل اَّللَِّّ  .َكاَن مِّ بـَيـْ

 .َواَل ُقوتَ 
فإذا قذف رجل زوجته فقال هلا زنيت، أو اي زانية أو رأيتك تزنني ومل 

احلد لقول هي عليها  أيت ببينة لزمه احلد إن مل يلتعن. فإن التعن هو ومل تلتعن
 هللا تعاىل:                              ، والعذاب

، ألن هالاًل بن أمية ملا قذف امرأته الذي يدرأ عنها هو حد الزان للمحصن
ف خربه أرسل إليها فالعن بينهما. وهذه حالة خاصة من  وأتى النيب 

ثبت فيها الزان وهي حالة ما إذا رمى الزوج زوجته ابلزان فإنه احلاالت اليت 
يثبت بلعانه وعدم لعاهنا، فإن العنت ال يثبت، فنكوهلا عن اللعان يثبت الزان 

 ليها، ويوجب عليها احلّد بلعانه.ع
فإذا تالعنا وفرق احلاكم بينهما مل جيتمعا أبداً، وحرمت عليه على 

 املتالعنني. روى مالك عن انفع عن ابن عمر: فرق بني الت بيد. ألن النيب 
ْن َوَلدِّها فـََفرََّق الَرسوُل  أن رجاًل الَعَن امَرأََتُه يف َزَمنِّ رسولِّ هللاِّ » تَـَفى مِّ وانـْ

نَـُهما فََأحْلََق الَوَلَد ابملَرَأةِّ  َمَضتِّ السَُّنُة يف » وروى سهل بن سعد قال: «بـَيـْ
وهذه الفرقة أخرجه أبو داود،  «نَـُهما مثَّ ال جَيَْتمِّعانِّ أََبداً املَُتالعَِّننيِّ أْن يـَُفرََّق بـَيْـ 

أكذب ابللعان فسخ ألهنا توجب حترميًا على الت بيد، فال حتل له حىت لو 
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. إال أنه إذا عاد وأكذب نفسه فلها عليه احلّد، ويلحقه نسب الولد نفسه
 ء أكذب نفسه قبل لعاهنا أو بعده.سوا

الزوج من احلّد ويوجب احلّد على الزوجة إن واللعان الذي يربأ به 
نكلت عن اللعان هو أن يقول الزوج مبحضر من احلاكم أشهد ابهلل لقد زنت 

رة مساها ونسبها حىت يكمل ذلك أربع مرات مث ـويشري إليها، وإن مل تكن حاض
ذاب الدنيا أهون من ـق هللا فإهنا املوجبة، وعـال له اتـة ويقـيوقف عند اخلامس

اذبني ـرة، فإن أىب إال أن يتم فليقل: ولعنة هللا عليه إن كان من الكـاب اآلخذـع
ا. وتقول هي: أشهد ابهلل لقد كذب أربع مرات مث ـزنـا به من الـاهـا رمـفيم

توقف عند اخلامسة، وختوف كما خوف الرجل، فإن أبت إال أن تتم فلتقل: 
 كان فإنبه من الزان. وغضب هللا عليها إن كان من الصادقني فيما رماها 

: وما ولـزنت، يق لقد ابهلل أشهد قال اللعان، فإذا يف الولد ذكر ولد بينهما
 هذا الولد ولدي. وتقول هي: أشهد ابهلل لقد كذب، وهذا الولد ولده.

رأة ـهذه هي كيفية املالعنة وهذه هي ألفاظها ومجلها، ولذلك لو أن امل
ّد ـين، أو قال ليس هذا ولدي، فال حا ليس هذا الولد مـهـدت فقال زوجـول

ا، ـزنـال زنت فولدت هذا من الـ ل فإن قـذف ولكنه ُيسـعليه ألن هذا ليس بق
ه ال يشبهين خلقاً، أو قال ـال أردت أنـان. وإن قـعـذف يثبت به اللـفهذا ق

وطئت بشبهة والولد من الواطئ، أو ما شاكل ذلك فال حّد عليه، ويلحقه 
واضع، ألن من شرط اللعان مل يقذفها. وال لعان يف هذه امل نسب الولد، ألنه

 القذف.



 165 

 األب ةُ ـوالي

ملا كان األب هو رئيس األسرة، وهو قائدها والقّوام عليها كان ال بد أن 
تكون له الوالية عليها، فكان هو الويّل على األوالد. وله الوالية على أوالده 

اناثً، يف النفس واملال، ولو كان الصغار الصغار والكبار غري املكلفني، ذكوراً وإ
 يف حضانة األم أو أقارهبا. 

والشخص إما أن يكون صغرياً، وإما أن يكون كبرياً. والكبري إما أن 
يكون عاقاًل، أو غري عاقل. فإن كان كبريًا عاقاًل فال والية ألحد عليه من 

حق الوالية حيث النفس واملال، بل هو الذي يتوىل أمور نفسه. ولكن يبقى 
لألب. وإن كان صغريًا أو كبريًا غري عاقل، أبن كان جمنواًن أو معتوهاً. فإن 
واليته ال تكون لنفسه، ألنه عاجز عن ذلك، وإمنا تكون الوالية عليه ألبيه. 
وتستمر هذه الوالية ما دام الوصف املوجب هلا موجودًا وهو الصغر، وعدم 

ي الولد الكبري من اجلنون والعته، العقل. فإن بلغ الولد الصغري، أو شف
انقطعت الوالية عنه. وصار هو ويل أمر نفسه، وتبقى لألب عليهما والية 

 حباب. ألن له حق الوالية دائماً.ندب واست
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 لـفـطِّّ ـال ةُ ـالـفكَ 

كفالة الطفل فرض ألنه يهلك برتكه، فهي من قبيل حفظ النفس الذي 
جناؤه من املهالك. إال أنه مع كون  أوجبه هللا، فيجب حفظه من اهلالك، وإ

كفالة الطفل فرضًا فإنه يتعلق هبا حق قرابته، ألن فيها استحقاقًا للطفل، 
فيتعلق هبا احلق كما يتعلق هبا الواجب. والكفالة حق لكل طفل، ولكل من 
أوجب هللا عليهم كفالته. وتكون فرضًا على احلاضن إذا تعني هو بعينه. أما 

عليه الكفالة يف أخذ هذه الكفالة فإنه خاص مبن هو أهل حق من أوجب هللا 
هلا، وليس عامًا فال تثبت الكفالة ملن يضيع الطفل عنده، فيتعرض تعرضاً 
حتميًا للهالك. وعليه فال تثبت احلضانة لطفل، وال معتوه، ألن كاًل منهما ال 
يقدر عليها، وهو نفسه حمتاج ملن يكفله، فكيف يكفل غريه. وكذلك ال 
تثبت الكفالة ملن يتحقق فيه أن الولد يضيع عنده، إلمهاله له، أو النشغاله 
عنه أبعمال ال متكنه من حضانته، أو التصافه بصفات كالفسق مثاًل من 

وأيضًا ال  ش هنا أن تنشئ الطفل نش ة فاسدة، ألن الفساد يعترب من اهلالك.
 .تثبت الكفالة للكافر ابستثناء حضانة األم لطفلها

ينظر، فإن كان الطفل كبريًا يف سن يعقل فيها  حالة كفالة الطفل ويف
األشياء، ويدرك الفرق بني معاملة أمه ومعاملة أبيه، ك ن كان فوق سن الفطام 

أبو أمحد و فإنه يف هذه احلال خيري بني أبويه ف يهما اختاره ضم إليه. ملا روى 
أنُه َأْسَلَم » سنان: داود عن عبد احلميد بن جعفر عن أبيه عن جده رافع بن

َهُه. وقاَل  وأََبْت امَرأَتُُه أن ُتْسلَِّم فَأََتْت النيبَّ  بـْ فقالْت: ابَنيت وهَي َفطيٌم أو شِّ
: أُقْـُعْد انحيًة. وقاَل هلا: أُقْـُعدي انحيًة. وقال: رافُع ابَنيت. َفقاَل النيبُّ 
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ها. فقاَل النيبُّ  : اللُهمَّ اهدِّها. َفماَلْت إىل  ُأدعواها. َفماَلْت الَصبيُِّّة إىل ُأمِّّ
. وقد روى هذا احلديث أمحد والنسائي أبلفاظ أخرى ولكن «أبيها فََأَخَذها

 املوجود يف هذه الرواية. نفسه ملعىناب
وإن كان الطفل صغريًا يف سن ال يعقل فيها األشياء، وال يدرك الفرق 

وما دوهنا أو فوقها، بني معاملة أمه، ومعاملة أبيه، أبن كان يف سن الفطام 
ولكن قريبًا منها فإنه ال خيري، بل يضم إىل أمه. وذلك ملفهوم حديث رافع بن 
سنان املار. وألن الثابت أن األم أحق حبضانة الطفل، ومل يرد نص مينعها من 
حضانته. وال يقال هنا أن الكفالة والية فال تثبت لكافر على مسلم ألن 

 فال تنطبق عليها أحكام الوالية. يست واليةواقعها أهنا حضانة وخدمة، ول
أبو داود أمحد و واألم أحق بكفالة الطفل، واملعتوه إذا طلقت. ملا روى 

أن امَرَأًة قالْت اي رسوَل هللاِّ إن ابين هذا  » عن عبد هللا بن عمرو بن العاص:
واًء، وإنَّ أابُه طَلَّ  ْجري له حِّ قاًء وحِّ قين وأراَد أن كان َبطين له وعاًء، وَثديِّي له سِّ

َزَعُه مين وروى ابن أيب . «حيْنكِّ أنتِّ َأَحقُّ به ما مل تَـ  . فقال رسوُل هللاِّ يـَنـْ
رنها عاصٌم، ف راد أن أيخَذه  ج  ٍم مث أتى عليها، ويف حن شيبَة عن عمر أنه طلََّق أُمَّ عاصن

ال: منها، فتجاَذابه بينهما حىت بكى الغالُم، فانطََلقا إىل أيب بكٍر الصديقن فق
ه" بَّ الغالُم فيختاَر لِّنَـْفسِّ ْجُرها ورُيها خرٌي له منَك حىت َيشِّ . فإن مل "َمْسُحها وحِّ

تكن األم من أهل احلضانة لفقدان الشروط اليت ذكرت فيها، أو بعضها ك ن  
كانت متزوجة أو معتوهة، أو ما شاكل ذلك فهي كاملعدومة، وتنتقل إىل من 

بوان من غري أهل احلضانة انتقلت إىل من يليها يف االستحقاق. ولو كان األ
يليهما، ألهنما كاملعدومني. وأوىل الكل ابحلضانة األم، مث أمهاهتا وإن علون 
يقدم منهن األقرب فاألقرب، ألهنن نساء والدهتن متحققة، فهي يف معىن 
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األم، مث األب، مث أمهاته مث اجلد، مث أمهاته، مث جد األب، مث أمهاته، وإن كن 
واراثت، ألهنن يدلني بعصبة من أهل احلضانة. فإذا انقرض اآلابء غري 

واألمهات انتقلت احلضانة إىل األخوات، وتقدم األخت ألبوين، مث األخت 
من األب، مث األخت من األم، وتقدم األخت على األخ ألهنا امرأة من أهل 
احلضانة، فقدمت على من هو يف درجتها من الرجال. وإذا مل تكن أخت 

لألخ لألم. فإذا  حضانة األخ لألبوين أوىل، مث األخ لألب، مث أبناؤمها، والف
عدموا صارت احلضانة للخاالت، فإذا عدمن صارت للعمات، فإذا عدمن 
صارت احلضانة للعم ألبوين، مث للعم لألب، وال حضانة للعم من األم، فإذا 

مث إىل عمات عدموا صارت احلضانة إىل خاالت األم، مث إىل خاالت األب، 
 األب، وال حضانة لعمات األم ألهنن يدلني ابب األم وال حضانة له.

وال تنتقل احلضانة ممن يستحقها إىل من دونه إال يف حالة عدمه، أو يف 
حالة عدم أهليته. أما إن ترك من له حق احلضانة حضانة الطفل، فإنه ال 

تتحقق فيه، ألن احلضانة  تنتقل احلضانة إىل من يليه إال إذا كانت كفالة الطفل
واجب عليه، وحق للمحضون  نفسه وإن كانت حقًا للحاضن فهي يف الوقت

فال يت تى له تركها إال إذا قام ابلواجب من هو أهل للقيام به، وحينئذ تنتقل 
احلضانة إىل من يلي احلاضن الذي ترك حضانته على الرتتيب السابق. وإذا 

رجوع إىل استيفاء حقه، وكانت أهليته أراد من أسقط حقه يف احلضانة ال
للحضانة ال زالت قائمة فإن له ذلك، ويعود الطفل إليه. وكذلك إذا تزوجت 
األم، وسقط حقها يف احلضانة، مث طلقت رجعت على حقها من كفالة 
الطفل، وكذلك كل قرابة تستحق هبا احلضانة ومنع منها مانع إذا زال املانع 

 سببها قائم.حقهم من احلضانة ألن عاد 
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وإذا اختصم مجاعة يف طفل أيهما أحق حبضانته يرجح من يكون من 
فرع من هو أحق ابحلضانة. فعن الرباء بن عازب أن ابنة محزة اختصم فيها 
علي وجعفر وزيد، فقال علي أان أحق هبا هي ابنة عمي، وقال جعفر بنت 

، خلالتها  رسول هللاأخي. فقضى هبا  ابنة :عمي وخالتها حتيت، وقال زيد
  .أخرجه البخاري «اخلالُة مبنزَِّلةِّ األمِّّ » :وقال

وهذا كله يف الطفل الذي حيتاج إىل كفالة من أجل حفظه من اهلالك. 
أما الطفل الذي إبمكانه أن يستغين عن الكفالة، فإنه ابستغنائه تذهب علة  
، كفالته، وبذهاهبا يذهب احلكم، وهو وجوب كفالته وحق قريبه ابلكفالة

وحينئذ ينظر فإن كان الذي له حق الكفالة كاألم كافراً فإنه يؤخذ منه ويعطى 
ملن له الوالية عليه، ألن واقعه صار والية ال كفالة. والوالية ال جتوز لكافر 

 لقوله تعاىل:                               ،
وهو عام ومل  أخرجه الدارقطين، «يَعلو وال يـُْعلى عليه اإلسالمُ » :ولقوله 

أيت ما خيصصه، ألن حديث احلضانة املخصص ال ينطبق عليه حينئذ 
الستغنائه عن احلضانة. وأما إن كان من له الكفالة، ومن له الوالية مسلمني، 
أبن كان األب واألم مسلمني فإن الغالم أو اجلارية، أي الصيب أو البنت، خيري 
 بني أبيه وأمه، ف يهما اختار ضم إليه. ملا روى أمحد وابن ماجة والرتمذي:

هِّ  عن أيب هريَرَة أن النيبَّ »  ويف رواية أيب داود: .«َخيـََّر ُغالمَا بني أبيهِّ وُأمِّّ
أن امرأًة جاَءْت فقالت: اي رسوَل هللاِّ، إن زوجي يُريُد أن يذَهَب اببين، وقد »

: اسَتهِّما عليه. فقال َنبَة، وقد نـََفَعين، فقال رسول هللا َسقاين من بِّْئرِّ أيب عِّ 
وهذه ُأمَُّك َفُخْذ بيدِّ  : هذا أَبوك،زوُجها: َمن ياقُّين يف َوَلدي، فقال النيب 

هِّ فاْنطََلَقْت بهِّ أيِّّهِّ  ْئَت. فََأَخَذ بيدِّ ُأمِّّ . وقد أخرج البيهقي عن عمر أنه «ما شِّ
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مي بني ر رّي عمارة اجلـًا عن علي أنه خـخرج أيضخرّي غالمًا بني أبيه وأمه. وأ
ة وفيها دليل ـرحيـنني. فهذه األحاديث صـبع أو مثاين سـأمه وعمه وكان ابن س

ازع األب واألم يف ابن هلما كان الواجب هو ختيريه فمن اختاره ـعلى أنه إذا تن
اية النسائي، تهام الوارد يف رواية أيب داود، فإنه مل يرد يف رو ـذهب به. أما االس

وال يف ابقي الرواايت فيحمل على حالة عدم اختيار الولد أحدا منهما. وال 
ن معينة، بل يرجع ذلك إىل احلاكم فيما يراه حسب تقدير ـري بسـيـيقيد التخ

اخلرباء. فإن قالوا إنه قد استغىن عن الكفالة أي عن احلضانة، وقنع احلاكم 
حق حضانته. وخيتلف ذلك يف األوالد بذلك خرّيه، وإال تركه عند من هلا 

ابختالف حاهلم، فقد يستغين ولد عن الكفالة وسنه مخس سنني، وقد ال 
يستغين ولد آخر عنها وسنه تسع سنني. فالعربة بواقع الولد من حيث 

 استغناؤه عن الكفالة أو عدم استغنائه.
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 محِّ رَّ ـة الـلَ ـصِّ 

جلاهلية إمنا هنى عن جعل إن هللا سبحانه وتعاىل حني هنى عن العصبية ا
األمة اإلسالمية، وهنى عن حتكيمها يف أبناء  العصبية القبلية هي الرابطة بني

أخرج احلاكم وابن حبان من . األقارب وبرهمعالقات املسلمني. ولكنه أمر بصلة 
َيُد املُعطي العْليا واْبدْأ مبَِّْن تعوُل، »قال:   أن رسول هللا يبطريق طارق احملار 

وعن أمساء بنت أيب بكر رضي ، «َك وأابَك وُأخَتَك وأخاَك، مث َأْدانَك أْدانكُأمَّ 
أَتـَْتين ُأمي وهَي ُمْشرِّكٌة يف عهد قريش  وُمدَّتِِّّم إذ عاَهدوا » هللا عنها قالت:

فقلُت: إن ُأمي َقدَِّمْت وهَي راغَِّبٌة. قال:  النيبَّ مع ابنها فاْستَـْفَتيُت النيبَّ 
لِّي أُ   .متفق عليه «مَّكِّ نـََعْم صِّ

وقد جعل اإلسالم األقارب قسمني أحدمها األقارب الذين ميكن أن 
يرثوا الشخص إذا مات. والثاين أولو األرحام. أما الذين هلم حق اإلرث فهم 
أصحاب الفروض والعصبات، أما ذوو األرحام فهم غري هؤالء، وهم من ال 

ناف: اخلال واخلالة، واجلد يف املرياث وليسوا بعصبة. وهم عشرة أص مسهم هل
ألم، وولد البنت وولد األخت، وبنت األخ، وبنت العم، والعمة، والعم ألم، 
وابن األخ ألم ومن أدىل أبحد منهم. وهؤالء مل جيعل هللا هلم نصيبًا يف مرياث 
الشخص مطلقاً. ولكن هللا أمر ابلصلة والرب ابألقارب مجيعاً. فعن جابر رضي 

هِّ فإِّن كاَن له  إذا كان أحدُُكم فقريًا فليْبدأَ » ال:ق  هللا عنه عن النيب بِّنَـْفسِّ
. أخرجه ابن حبان وابن خزمية «َفْضٌل فعلى عِّيالِّه فإْن كاَن لُه َفْضٌل فعلى قرابَتِّهِّ 

ُلين » وعن أيب أيوب األنصاري أن رجاًل قال: اي رسوَل هللاِّ، أخِبين بَِّعَمل  يُْدخِّ
: َأَرٌب ما َلُه. فقاَل النيبُّ: َلُه, ما َلُه؟ فقال رسوُل هللاِّ  اجلَنَّة. فقاَل القوُم: ما

مَ  ُل الَرحِّ أخرجه  «َتعُبُد هللَا ال ُتْشرُِّك بهِّ شيئًا َوتقيُم الصالَة وتؤيت الزكاَة وَتصِّ
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. ف مر بصلة الرحم، ومل يبني هذا احلديث وغريه من األحاديث اليت البخاري
ذوو األرحام فحسب، أم هم كل من وردت بصلة الرحم هل املقصود هم 

انتسب إىل رحم الشخص. والظاهر من األحاديث العموم، فهو يشمل صلة 
كل واحد من األرحام، سواء أكان رمحًا حمرمًا أم رمحًا غري حمرم من العصبة أو 

، وقد وردت عدة أحاديث إهنم أرحامذوي األرحام، فإهنم كلهم يصدق عليهم 
م» يه الصالة والسالم:يف صلة الرحم فقد قال عل  «ال َيدخُل اجلنََّة قاطُع رحِّ

وعن أنس بن مالك أن رسول هللا . أخرجه مسلم من طريق جبري بن مطعم
 َهُ » :قال ْل َرِحِّ  «من َأحبَّ أن يـُْبَسَط له يف رِّْزقِّهِّ ويـُْنَسَأ له يف أََثرِّهِّ فـَْلَيصِّ

 يرة عن النيب ، وينس  له يف أثره أي يؤخر أجله. وعن أيب هر متفق عليه
ْن َخْلقِّهِّ قَاَلْت » قال: ُم َهذَ إِّنَّ اَّللََّ َخَلَق اخْلَْلَق َحىتَّ إِّذا فـَرَغ مِّ َمَقاُم اْلَعائِّذِّ  االرَّحِّ

َل َمْن َوَصَلكِّ َوَأْقَطَع َمْن َقَطَعكِّ  ْن اْلَقطِّيَعةِّ قَاَل نـََعْم َأَما تـَْرَضنْيَ َأْن َأصِّ بَِّك مِّ
ُتْم فـََهْل  اَل فـَُهَو َلكِّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ قَاَلْت بـََلى اَي َربِّّ قَ  ئـْ فَاقْـَرُءوا إِّْن شِّ

ُدوا يفِّ اأَلْرضِّ َوتـَُقطُِّّعوا َأْرَحاَمُكمْ  ُتْم َأْن تـُْفسِّ ُتْم إِّْن تـََولَّيـْ واللفظ  متفق عليه «َعَسيـْ
َل الذي إذا َقَطَعتْ » :وقال ، للبخاري ُل ابملُكافئِّ ولكنَّ الواصِّ  لَْيَس الواصِّ

. وهذا كله يدل أخرجه البخاري من طريق عبد هللا بن عمرو «ُه َوَصَلهاَرِحُِّ 
على احلث على صلة الرحم. وصلة الرحم تدل على مبلغ ما شرعه هللا من 
الصلة والود بني اجلماعة اإلسالمية، يف صلة األقارب بعضهم مع بعض، 

املرأة ابلرجل، وتنظيم والتعاون بينهم، وعلى مبلغ عناية الشرع يف تنظيم اجتماع 
ما ينش  عن هذا االجتماع من عالقات، وما يتفرع عنه، فكان الشرع 
اإلسالمي ابألحكام اليت شرعت للناحية االجتماعية يف اجملتمع خري نظام 

 اجتماعي لإلنسان.
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