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  :المقدمة

 مـــا  وأنعامـــه علـــى جمیـــع آالءه،ا لـــم نعلـــمالحمــد هللا بجمیـــع محامـــد اهللا مـــا علمنـــا منهـــا ومــ

 ســـیدنا وأســـعدنا محمـــد مـــا ذكـــره ،علمنـــا منهـــا ومـــا لـــم نعلـــم، ونـــصلي ونـــسلم علـــى الرحمـــة المهـــداة

    : وما غفل عن ذكره الذاكرون، وبعد،الذاكرون األبرار

ٕ، واذا أردنــا لهــذا البنــاء أن یقــوى ویتماســك مجتمــعفـإن األســرة هــي اللبنــة األولــى فــي بنـاء ال

 أهــم معــالم هــذه ت الــشریعة الغــراءحــدد؛ لــذلك القــة متمیــزة بــین الرجــل والمــرأةال بــد مــن إیجــاد عفــ

 بــین الرجـل والمــرأة بــالزواج الــشرعي، تفجمعــ  لهــا مـن األطــر مــا یكفــل دیمومتهـا،تالعالقـة، وأطــر

 تقویـــة ؛ مـــن أجـــل الـــشرعیة ألي عالقـــة بینهمـــا خـــارج بیـــت الزوجیـــة والقواعـــد الـــضوابطتووضـــع

یجــد  المعاصـرالنـاظر إلـى العالقــة بـین الرجــل والمـرأة فـي واقعنــا ، لكــن صـر فـي بیــت الزوجیـةاألوا

  . هوة كبیرة بین النظریة والتطبیق بمعنى أن ثمة، العالقة بینهماطبیعة في ًا كبیرًخلال

مـــسلمین دراســـته والنظـــر فـــي مـــدى انـــسجامه واتفاقـــه أو وهـــذا الواقـــع یحـــتم علینـــا نحـــن ال 

 ؛ اإلصــالح والوصــول إلــى الحــل المنــشودافــي عملیــة اجتماعیــة هــدفه ،نــا الحنیــفاختالفــه مــع دین

ـــسائدة " :  بحثنـــا هـــولـــذلك أردنـــا أن یكـــون موضـــوع العالقـــة بـــین الرجـــل والمـــرأة بـــین الثقافـــة ال

 كمــــا رســــمها  العالقـــةمالمــــح هــــذه  تعـــالىنجلــــي فیـــه بحــــول اهللاوســــنحاول أن  "والتطبیـــق النبــــوي

  .اقعنا المعاشم، ثم نربط ذلك بواإلسال

مـن خـالل اجتماعیـة كثـر اللغـط فیهـا، قـضیة فـي أنهـا سـتعالج دراسـة ال وتكمن أهمیة هذه 

 وتحولــت ،الــدین والحیــاةفــصل بــین كثــر فیــه المطالبــة بالحقیقــي للــسنة النبویــة فــي وقــت التوظیــف ال

  .في بعض أیام السنةنتغنى بها نتذاكرها وذاتیة سیرة السنة النبویة إلى 

  :تيعلى النحو اآل ، وخاتمةمباحث خمسة مقدمة ونا البحث إلىوقد قسم   

  .وذكرنا فیها أهمیة الموضوع وسبب اختیاره وخطة البحث: المقدمة



  .واقع العالقة بین الرجل والمرأة قبل اإلسالم:  األولالمبحث

  .واقع العالقة بین الرجل والمرأة بعد مبعث النبي :  الثانيالمبحث

  .لرجل على المرأة في ضوء الهدي النبويحق ا: الثالثالمبحث

  .حق المرأة على الرجل في ضوء الهدي النبوي:  الرابعالمبحث

  .تفنید بعض الشبهات في عالقة الرجل بالمرأة في اإلسالم: الخامسالمبحث

  .التوصیاتذكرنا فیها أهم النتائج وثم الخاتمة و

 ســمیع مجیــب الـــدعوات ،إنهلین مـــضلین ال ضــا، ســائلین المــولى العظــیم أن یجعلنـــا هــداة مهــدیین

  .آمین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   األولالمبحث

  .المرأة قبل اإلسالمعالقة الرجل ب

برفــع بأنهــا عالقــة مأزومــة، تمیــزت یمكــن وصــفها العالقــة بــین الرجــل والمــرأة قبــل اإلســالم   

مــن كانــت مجــردة مــن جمیــع حقوقهــا، لدرجــة أنهــا حرمــت و، المــرأةمــن منزلــة  الحــط الرجــل ومنزلــة

اتفـــاق "كانـــت المـــرأة الرومانیـــة إذا تزوجـــت ال بـــد مـــن إبـــرام عقـــد مـــع زوجهـــا یـــسمى فحـــق الحیـــاة 

أي سیادة الزوج علیها ، وذلـك فـي حفلـة دینیـة علـى یـد الكـاهن، أو بالـشراء الرمـزي بحیـث " السیادة

لـد الــسیادة یـشتري الـزوج زوجتــه، أو بالمعاشـرة الممتـدة بعــد الـزواج إلـى ســنة كاملـة، وبـذلك یفقــد الوا

 .)١(على ابنته وتنتقل هذه السیادة إلى الزوج، وال تملك المرأة حریتها بحال

ُالمرأة الهندیـة لـیس لهـا الحـق فـي الحیـاة بعـد وفـاة زوجهـا، وعلیهـا أن تحـرق معـه علـى موقـد 

 .)٢(واحد بعد وفاته في یوم واحد، 

بیهـــا الحـــق فـــي بیعهـــا بعـــض طوائـــف الیهـــود تنظـــر إلـــى المـــرأة علـــى أنهـــا مجـــرد خادمـــة، وأل

ًقاصـــرة، وهـــي ال تـــرث مـــن أبیهـــا شـــیئا مـــا دام لـــه ذریـــة مـــن البنـــین، وقـــد یعطیهـــا شـــیئا یـــسیرا مـــن 

ٕالعقــارات، أمــا األمــوال المنقولــة فلــیس لهــا حــق فــي شــيء منهــا، واذا لــم یكــن لهــا أخــوة ذكــور تــرث 

ًبطها، وعمومـا فــإن بـشرط أن ال تتــزوج مـن ســبط آخـر،  وال یحــق لهـا أن تنقــل میراثهـا إلــى غیـر ســ

  .)٣(الیهود ینظرون إلى المرأة على أنها لعنة؛ ألنها أغوت آدم وأخرجته من الجنة

                                                
، واإلسـالم )١١٠-١٠٦ص(م لمحمـد قطـب، وشـبهات حـول اإلسـال)٣٠-١ص(المرأة بین الفقه والقانون: ینظر(١)

  .) ٢٩-٢٨ص(، واإلسالم والقضایا المعاصرة )١٢-٩ص(وقضایا المرأة المعاصرة

 ).١٢-٩ص(، واإلسالم وقضایا المرأة المعاصرة)١١٠-١٠٦ص(شبهات حول اإلسالم لمحمد قطب: ینظر(٢)

، واإلســالم )١١٠-١٠٦ص(طــب، وشــبهات حــول اإلســالم لمحمــد ق)١٩ص(المــرأة بــین الفقــه والقــانون: ینظــر(٣)

  ).١٢-٩ص(وقضایا المرأة المعاصرة



فجعلـوا الـزواج دنـس ورجـس یجـب االبتعـاد عنـه، وأن األعـزب : أمـا بعـض طوائـف النـصارى

ـــوا المـــرأة بـــاب الـــشیطان، وأن جمالهـــا هـــو ســـالح إبلـــیس للفتنـــة  أكـــرم عنـــد اهللا مـــن المتـــزوج، وجعل

وبأنها خطر فـي األسـرة والبیـت وأنهـا شـر ) أي الرجل(إلغراء، ووصفوها بأنها مشوهه لصورة اهللا وا

  .ال بد منه، واتفقوا على أنها مخلوقة لخدمة الرجل فقط

ًولــم تكــن المــرأة فــي الجاهلیــة أفــضل حــاال ممــا هــي علیــه فــي األمــم التــي ســبقت، وتــروي لنــا 

 النكـاح فـي الجاهلیـة كـان إن: "واج في الجاهلیة فتقولعن حال الز-رضي اهللا عنها-السیدة عائشة

 یخطـب الرجـل إلـى الرجـل ولیتـه أوابنتـه فیـصدقها ؛ فنكـاح منهـا نكـاح النـاس الیـوم:على أربع أنحاء

 أرســـلي إلـــى فـــالن : كـــان الرجـــل یقـــول المرأتـــه إذا طهـــرت مـــن طمثهـــا؛ ونكـــاح آخـــر،ثـــم ینكحهـــا

أبـدا حتـى یتبـین حملهـا مـن ذلـك الرجـل الـذي تستبـضع  ویعتزلها زوجها وال یمسها ،فاستبضعي منه

 فكـان هـذا ،ٕ وانمـا یفعـل ذلـك رغبـة فـي نجابـة الولـد، فـإذا تبـین حملهـا أصـابها زوجهـا إذا أحـب،منه

 ونكــاح أخــر یجتمــع الــرهط مــا دون العــشرة فیــدخلون علــى المــرأة كلهـــم ،النكــاح نكــاح االستبــضاع

بعد أن تـضع حملهـا أرسـلت إلـیهم فلـم یـستطع رجـل  فأذا حملت ووضعت ومر علیها لیال ،یصیبها

 وقـد ولـدت فهـو ابنـك یـا ، قـد عـرفتم الـذي كـان مـن أمـركم:أن یمتنع حتى یجتمعوا عندها تقـول لهـم

 ؛ ونكــاح رابــع، فیلحــق بــه ولــدها ال یــستطیع أن یمتنــع منــه الرجــل، تــسمي مــن أحبــت باســمه؛فــالن

 كــن ینــصبن علــى ؛ وهــن البغایــا،ع ممــن جاءهــایجتمــع النــاس كثیــرا فیــدخلون علــى المــرأة ال تمتنــ

معـوا لهـا ُ فإذا حملـت إحـداهن ووضـعت حملهـا ج، فمن أراد دخل علیهن،ًأبوابهن رایات تكون علما



 ال یمتنــع مــن ذلــك فلمــا ، ودعــي ابنــه،)٥( فالتــاط بــه، ثــم ألحقــوا ولــدها بالــذي یــرون،)٤(ودعــوا القافــة

  .  )٦(ال نكاح الناس الیومبالحق هدم نكاح الجاهلیة كله إبعث النبي 

ِمــا كــان علیــه النــاس قبــل مبعــث " :ًا بعنــوان بابــب اإلمــام الــدارمي فــي مقدمــة ســننهوقــد بــو َِ ُْ ْ َْ ََ َ َّ َ َ َ َ

ِّالنبــى  َِِّمــن الجهــل والــضاللة ََِ َّ َ ِ ْ َ  مــا تقــشعر منــه األبــدان مــن بعــض ، وقــد أدرج تحــت هــذا البــاب)٧("َْ

ْعـن مـسرة بـن معبـد مـن بنـى الحـارث ابـن َأبـى الحـرام مـن  فأفعال العرب في الجاهلیـة تجـاه األنثـى، ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ٍِ َ َ ََ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِْ َ َّ َ َ

َّلخــم عــن الوضــین َأن رجــال َأتــى النبــى  َِّ َ ًْ ُ ََ َّ ِ ِِ َ ْ ٍ ََفقــال ِ یــا رســول اللــه:ََ َّ َ ُ َ ٍ إنــا كنــا َأهــل جاهلیــة وعبــادة َأوثــان ،َ َ ْ ِ ٍ ِ َِ َ َِ َِ َّ َ ْ َّ َُّ

َفكنــا نقتــل اَألوالد وك َُ َ َ ْ ُ ْ َُ َ َانــت عنــدى بنــت لــى فلمــا َأجابــت عبــادة اَألوثــان وكانــت مــسرورة بــدعائى إذا َّ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ ً ْ َ َ ْ ْ ْ َْ ُ َْ َ ََ َ ِ َ ْ َّ َ ٌ

ُدعوتهـا فــدعوتها یومــا فـاتبعتنى فمــررت حتــى َأتیــت بئـرا مــن َأهلــى غیــر بعیـد فَأخــذت بیــدها فردیــت  ُ ْ ُ ُْ َ ْ ْ َّْ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َِ ِ َّ َّْ َ َ َ ًَ ًْ َ ُ ُْ ْ َ ْ ْ ْ

َبها ُ فى البئر وكان آخر عهدى بها َأن تقول یا َأبتاه یا َأبتاه ِ َُ َ ََ َ َ َ َ ََ ُ ْْ َ َِ ِِ ِ ِْ َ َ ِ ِفبكى رسـول اللـه . ْ َّ ُ َُ َ َ َ ُحتـى وكـف دمـع ْ َ َ َ َ َّ َ

ِعینیه فقال له رجل من جلساء رسول اللـه  َّ ِ ِ ِِ ُ ََ ََ َُ ُ ُ َْ ْ ٌْ َ ََ َ َِأحزنـت رسـول اللـه َّ َ ُ َ َ ْ َ ُفقـال لـه . ْ َ َ َكـف فإنـه یـ« ََ ُ ََِّ َّ َّسَأل عمـا ُ َ ُ ْ

َُأهمــه  َّ ُثــم قــال لـــه . » َ َ َ َ َّ ََأعــد علــى حــدیثك « ُ َ َِّ َِ ََ َفَأعـــاده فبكــى حتــى وكــف الـــدمع مــن عینیــه علـــى . » ْ َ َ َ َ َِ ِْ ْ َْ ُ ْ َّ َ ََ ََ َّ َ َُ

ُلحیته ثم قال له ََ َ َ َُّ ِ ِ َإن الله قد وضع عن الجاهلیة ما عملوا فاستأنف عملك « :ِْ َ ََ َُ َ ََ َ َ َ َ َْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َّْ ْ َّ َّْ ِ َ ِ« )٨(  .   
                                                

قوم یعرفـون األنـساب بالـشبه وال یخـتص ذلـك بقبیلـة معینـة بـل مـن عرفـت منـه المعرفـة بـذلك وتكـررت  :القافة(٤) 

محمـد : ،  تحقیـق لمطلع علـى أبـواب الفقـه،  محمد بن أبي الفتح الحنبلـي، االبعلي.(منه اإلصابة فهو قائف

  ).٢٨٤ص.(م١٩٨١لبنان، الطبعة األولى -دلبي، المكتب اإلسالمي، بیروتبشیر األ

ََأي التصق به: التاط به(٥)    ).٤/٥٩٥لنهایة في غریب األثر. (َ

ــصحیح المختــصر ،محمــد بــن إســماعیل، البخــاري(٦)  ،  دار ابــن كثیــر،مــصطفى دیــب البغــا:  تحقیــق،الجــامع ال

  ).٤٨٣٤(ح، باب من قال ال نكاح إال بولي، برقمالنكام، ١٩٨٧الطبعة الثالثة، لبنان، -بیروت

ــدارمي(٧) ــسنن، بــداهللا بــن عبــدالرحمن ع،ال  -بیــروت،  دار الكتــاب العربــي،خالــد الــسبع وفــواز زمرلــي: تحقیــق، ال

 .)١/١٣(هـ، المقدمة١٤٠٧الطبعة األولى، لبنان، 

  .٢الدارمي، المقدمة، برقم (٨)



  :ٕواذا أردنا أن نجمل أهم معالم الصورة المأزومة بین الذكر واألنثى فنجملها بما یلي 

  .األنثىالذكر على  یةأفضل: ًأوال

ـــة تـــشتت وتـــشرذم، وقـــد ســـادت الحـــروب المتواصـــلة التـــي    عـــاش العـــرب فـــي الجاهلیـــة حال

،  مغــواره مــشروع فــارسم علــى األنثــى ألنــّ، وكــان الــذكر مقــدأنهكــت العــرب قبــل مبعــث النبــي 

، وخوفــا مــن جلــب العــار، ًوفــي المقابــل كانــت المــرأة غیــر مرغــوب فیهــا، للــسبي الــذي كــان موجــودا

  .لذلك قدم العرب الرجل على المرأة وفضلوه علیها

  .  لدرجة اسوداد الوجهوالدة األنثى من استیاء الرجل: ثانیا

 وقـد سـطر لنـا مـن الغـضب والغـیظ، ویسود وجهـه كان العربي یستاء عندما یبشر باألنثى،  

ـــاُألنثى ظـــل وجهـــه مـــسودا وهـــو : بقولـــه تعـــالىالقـــرآن الكـــریم هـــذا الوصـــف َواذا بـــشر َأحـــدهم ب َ َ ُ َ َُ ّ ًُ َ ِْ ُ ْ َُ ُْ َّ َِ َ ُِّ َ ٕ

ٌكظیم ِ َ)٩(.  

 مقولتـه المفتـراة فـيالكبیـر القرآن الكریم قـد عـاب علـى العربـي وبـین وجـه التنـاقض  إن ثم 

ُواذا بــشر َأحــدهم بمــا ضــرب للــرحمن مــثال ظــل وجهــه  : ز وجــل، فقــال عــعلــى اهللا جــل وعــال ُُ َ َْ َّْ َِ ً َِ َ َ َ َ َِ َِّّ ِ َ َ َُ ُ َ ٕ

ٌمسودا وهو كظیم ِ َ َ َ َُ ًّ ْ ُ)١٠(.  

  .حیة من غیر ذنبوأد األنثى : ثالثا

ل مـا نـزل مـن ائـ، وكـان مـن أووأد البنات عادة منتشرة عنـد العـربكان عندما بعث النبي  

ْواذا الموؤودة سئلت :  فقال تعالىلعادة الشنیعة،كتاب اهللا العزیز تحریم هذه ا َِ ُ َُ َ ُ ْ َ ْ َ ِٕ)١١(.  

  

                                                
 .٥٨سورة النحل، اآلیة (٩)

 .١٧ اآلیة سورة الزخرف،(١٠)

 .٨سورة التكویر، اآلیة (١١)



  .عدم المساواة في العطیة بین الذكر واألنثى :ًارابع

 یـدلك علـى على عدم العـدل بـین األبنـاء،فقد سار المسبق من المرأة العربي   لموقفنتیجة  

َ عــن النعمــان بــن بــشیر قــالهــذا مــا روي َ ٍ ِ ِ ِِ َ َْ َ ْ َِ نحلنــى:ُّ َ ِ َأبــى نحــال ثــم َأتــى بــى إلــى رســول اللــه َ َّ ِ ُ َ َِ ِ َِ َّ ُ ً ْ ُ ُلیــشهده َ ِ ْ ُِ

َفقال  ََأكل ولدك َأعطیته هذا « ََ ََ ْ ُْ َ َ َ ِ َ َّ َقـال ال . » ُ َ َقـال . َ ََألـیس تریـد مـنهم البـر مثـل مـا تریـد مـن ذا « َ ْ َْ ِْ ِ ُِ ْ ُِ ُِ َُ َُ َّ ِ ْ ُ َ « .

ََقال بلى  َ َقال . َ ُفإنى ال َأشـهد « َ َ ْ َ َقـال. » َِِّ َ ابـن عـون فحـدثت بـه محمـدا فقـال إنمـا تحـدثنا َأنـه قـال َ َ َ َ َُ َ َ َ َ َُّ ََّ ُْ َّْ ََّ َ ُِ َِ ً َّ ِ ٍ ْ ْ »

ْقاربوا بین َأوالدكم  ُ َِ ْ َ َ ُْ ِ َ«)١٢( .   

  . من المیراثحرمان المرأة: ًرابعا

ِعن شهر بن حوشب عن َأبـى هریـرة َأنـه حدثـه عـن رسـول اللـه  َّ ِ ُ َ َ َْ ْ ُ ْ ْ َْ ُ َ ُ َ َ ََ َّ َّ َ ِ ٍ َ َْ ِ ِ َْقـال ُإن الرجـل لیعمـل والمـرَأة «  :َ ْ َ َْ َ ُ َْ َ َُ َّ َّ ِ

ِبطاعة الله ستین سنة ثم یحضرهما الموت فیضاران فى الوص ِ ِ ِ َّ َِ ْ ِْ َّ َ ُ ُ َ َ ََ ُ َْ َ َ ُُ ْ َُّ ً َ ِّ َ ُیة فتجب لهما النارِ َ َُّ َ ُ ِ َ َ ِ َّ«)١٣(   

  .ولیهاریده ی بمن  على الزواج المرأةإجبار: خامسا

مـا دام دوام الحیـاة، ومـن أظلـم الظلـم أن تـدخل االرتباط في قـضیة الـزواج ارتبـاط طویـل رب  

 فـــي الجاهلیـــة ال ، غفـــد كانـــت المـــرأةالمـــرأة فـــي عالقـــة باإلجبـــار والقـــوة مـــع رجـــل غیـــر راغبـــة فیـــه

  . بغض النظر عن رأیها فیهّبل تتزوج من الرجل الذي یختاره لها ولیهاتستشار في أمر زواجها، 

  

                                                
لبنـان، -بیـروت، دار إحیاء التراث العربي، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق، الصحیح، مسلم بن الحجاج، مسلم(١٢)

 ).١٨( ،برقمالهبة في األوالد بعض تفضیل كراهة بابالهبات، 

 دار إحیــاء التـــراث ، وآخــرونأحمــد محمـــد شــاكر : تحقیــق، الجـــامع الــصحیح ،محمــد بــن عیــسى، الترمــذي(١٣)

ســلیمان ، أبــو داود، و)٢١١٧( ،برقمالوصـیة فــي الـضرار فــي جـاء مــا لبنـان، الوصــایا، بـاب-بیــروت، العربـي

 اإلضـرار كراهیـة بـابلبنان، الوصایا، -، بیروت دار الفكر، محمد محیي الدین: تحقیق، السنن، بن األشعث

 ).١/٢٨٢وضعیف أبو داود١/٢٤١ ضعیف الترمذيفي(، وضعفه األلباني في)٢٨٦٧(، برقمالوصیة في



  المبحث الثاني

  .مرأة بعد مبعث النبي الالعالقة بین الرجل وواقع 

الناس في جاهلیة مظلمة، انعكست ظاللها علـى العالقـة  كان   محمدبعث النبيعندما   

معالجـة الوضـع المتـردي للعالقـة التـي ارتـسمت بین الرجل والمرأة، وقد كانت من أولویات النبـي 

 على نحـو یـسهم فـي ،أةصیاغة معالم العالقة بین الرجل والمر أعادمعالمها بین الرجل والمرأة، ف

وعـــالج مـــا یمكـــن  لـــذلك فقـــد عـــاین الوضـــع القـــائم ؛تحقیـــق الغایـــة والمـــصلحة العلیـــا مـــن ارتباطهمـــا

  :ومن أهم معالم هذه العالقة،  یسمع بمثلهاأوم األمر بمنظومة لم یرى التاریخ ّ ثم تمعالجه،

  . بین الذكر واألنثى في میدان العملالمساواة: ًأوال

بأدلة دامغة لم یستطع أحد أن یقارعها اش واللغط الذي دار لفترة طویلة نق المحسم اإلسال  

في قوله  بالحجة والمنطق، وكان اإلعالن العالمي األول لمعالم العالقة الجدیدة بین الذكر واألنثى

َفاستجاب لهم ربهم َأني ال ُأضیع عمل عامل منكم من ذ : تبارك ونعالى َِّ ُِّ ٍ ِ َِ َ ُ َ ََ َ ْ َ َْ ِّ ُ ُُّ َ َ ُكر َأو أُنثى بعضكم ْ َُ ْ َْ َ ٍ

ٍمن بعض ْ َ ِّ)١٤(.  

  .ً أكثر عدال جدیدا للتفاضلسوضع أسا: ثانیا

ال شـك أن تقــدیم أســس التفاضــل فــي غایــة األهمیــة، وكلمــا كانــت هــذه األســس أكثــر عــدال   

ذكر الــــ (قبــــل اإلســــالم یقــــوم علــــى الجــــنسد كــــان األســــاس الــــسائد كلمــــا كانــــت أدعــــى للقبــــول، وقــــ

ـــدیانات ر أفـــضل مـــن األنثـــى بغـــض النظـــر عـــنذك، والـــ)نثـــىواأل  دواعـــي التفـــضیل بـــین مختلـــف ال

 ألنــه ذكــر وألنهــا أنثــى، ؛واألفكــار التــي ســادت، إال أن النتیجــة كانــت أن الــذكر أفــضل مــن األنثــى

التفاضـل ال عالقـة لـه الـذي قـام علیـه ، واألسـاس لـیس فیهـا تكـافؤ ظلمت األنثى، في مقارنة بذلكو

، فكیــف یكــون التفــضیل قــائم علــى أســاس ال البتــة إلنــسان فــي تحدیــد جنــسهدخــل لبالعــدل؛ إذ ال 
                                                

 .)١٩٥(سورة آل عمران، من اآلیة(١٤)



جـــاء اإلســـالم باألســـاس األعـــدل  فـــي التفاضـــل ببـــین الـــذكر  وال نـــستطیع التـــصرف فیـــه، فنمتلكـــه

َیـا َأیهـا النـاس إنـا خلقنـاكم مـن ذكـر وأُنثـى: الوارد قي قولـه تعـالىواألنثى أال وهو أساس التقوى َ ُ ٍَ َ ُ ََ ِّ َ ْ َ َّ َِّ ُّ َ 

ٌوجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنَّ َأكـرمكم عنـد اللـه َأتقـاكم إنَّ اللـه علـیم خبیـر  ْ ْ َ َ َ ِْ َ ُ ُ ٌُ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ََّ َِّ َِ ْ َ ُْ َُ ََ َ ُ َ ََ ً ْ)ّأكـد  وقـد .)١٥

ِعــن ابــن عمــر َأن رســول اللــه ف ،النبــي َّ َ ُ ََ َ ََّ ُ ِ َِْخطــب النــاس یــوم فــتح مكــة فقــال َ ََ َ َّ َ ِ ْ َ ْ َ ََ َّ َ َیــا َأیهــا ال « :َ ُّ َّنــاس إن َ ِ ُ َّ

ِاللـه قـد َأذهـب عـنكم عبیـة الجاهلیـة وتعاظمهـا بآبائهــا فالنـاس رجـالن رجـل بـر تقـى كـریم علـى اللــه  َّ ِ ِ ِ ِ ِ ََّ ََ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ ٌَ ِ َِ ٌُّ ٌَ َ ٌّْ َ َ َ َ َ َْ ُُ ََّ َ َِ َ َّ َّْ ِّْ ْ َ

َوفاجر شقى هین على الله والناس بنو آدم وخلق َ ََ ََ َ ََ ُ ٌَ َُ َّ ِ َّ َِِّ ٌّ َ ٌَ َُ الله آدم من ترِ ْ ِ ََّ َ   )١٦( . وذكر اآلیــة...»ٍابُ

  .منحها حق اختیار الزوج: ًثالثا

َّعــن َأبــى ســلمة َأن َأبــا هریــرة حــدثهم َأن النبــى ف   َِ َِّ َّ َُّْ َ َ ََّ َ ََ ْ ُ َْ َ َ َ َقــال َال تــنكح األَیــم حتــى تـــستأمر وال « َ ََ َ َ ْ َِّ ُ ُْ َّ َ ُُ َ ْ

َتنكح البكر حتى تستأذن  َ َُ َْ ُ ُْ َّ ُِ ْ ْ َ َّقالوا یا رسول الل. » ْ َ َُ َ َ َه وكیف إذنها قال ُ َ َ ُ ْ ِ َ ْ َ َ ََأن تسكت « ِ ُ ْ َ ْ«)١٧(.   

َعن خنساء بنت خذام األَنصاریة َأن َأباها زوجها وهى ثیب ، فكرهت ذلك فَأتت رسول و َ َ َُ َ َ ََ َْ ْ َ ْ ْ ْ ََ ِ ِ ِ َِ ََ َ ِْ َِ ٌ َِّْ َ َ َ َ ََّ َّ َّ ٍ ِ

ِالله  َّ ُفرد نكاحه َ َ ِ َّ ََ. )١٨(.  

َعن عائشة َأن فتاة دخلت علو َ ََ َ َْ َ َ ً َ َ ََّ ِ ِیها فقالـت إن َأبـى زوجنـى بـن َأخیـه لیرفـع بـْ ِ َِ ََ َْ َ َ َِ ِ ِ ِْ َّْ َ َّْ َ َ خسیـسته وَأنـا يَ َ ُ َ َ ِ َ

ٌكارهــة  َ ِ ُّقالــت اجلـــسى حتــى یـــأتى النبــى . َ ِ ََّّ َ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ ِفجـــاء رســول اللــه َّ ُ َُ ََ َ ُفَأخبرتـــه فَأرســل إلـــى َأبیهــا فـــدعاه ََ ُ ََ َ َ َ ََ َِ َِ ْ ْ ْ

                                                
 .١٣سورة الحجرات، اآلیة (١٥)

 .)٣٢٧٠(برقم ،الحجرات سورة من بابالترمذي، تفسیر القرآن، (١٦)

 اببــ، ومــسلم، النكــاح، )٤٨٤٣(ُالبخــاري، النكــاح، بــاب ال یــنكح األب وغیــره البكــر والثیــب إال برضــاها، بــرقم(١٧)

 .)٦٤(، برقمبالسكوت والبكر بالنطق النكاح في الثیب استئذان

 .)٤٨٤٥(البخاري، النكاح، باب إذا زوج ابنته وهي كارهة، برقم(١٨)



ْفجعــل اَألمــر إلیهــا فقالــت َ َََ َ ََ َْ ِ ْ َ َ یــا رســول اللــه قــد َأجــزت مــا صــنع َأبــى ولكــن َأردت َأن َأعلــم َأللنــساء مــن َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ََّ َ ُِّ َ َ َْ ْ ُْ َ ُْ ْ َْ َ َ ََ ِ َ َ

ٌاَألمر شىء ْ َ ِ ْ
)١٩(.   

  .المهرإثبات حقها في : ًرابعا

، بــل هــو مــن الحقــوق المــشروعة  فــي الجاهلیــةالمهــر لــیس مــن الحقــوق المــشروعة للمــرأة  

ألب أن یعتـدي ا للـزوج أو یـبح، ولـم المهـرالم وأقـر بحـق المـرأة فـي لزوج، وقد جـاء اإلسـالألب أو 

َوآتــــوا النــــساء  : ، قــــال تعــــالىًعلـــى هــــذا الحــــق، أو أن یأخــــذ منــــه شــــیئا، إال بطیــــب نفـــس منهــــا ََّ ْ ُ

ًصدقاتهنَّ نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنیئا مریئا  ً ًِ َِّ ِ ٍ ِ ِ َِ ُ ْ ُْ ْ َ َُ َُ َ َْ َ ُِّ ُْ َ َ ْ َ ِ ً َ)٢٠(.  

  .عالقة الرجل بالمرأةمن  الغایة  بیان:ًامسخا

واألهداف المرجوة منه، ، زواجلمن االحقیقیة الغایة ًبین اإلسالم بما ال یدع مجاال للشك   

 بشكل تفصیلي قبل اإلسالم، ومن أهم األهداف التي شرع اإلسالم الزواج  لم یتحدث فیه أحدما

    :من أجلها

  . والمودة والرحمة السكن-١

ُومن آیاته َأن خلق لكم من َأنفسكم َأزواجا لتسكنوا إلیها وجعل بینكم  :لىقال تعا ُ ْ ُ ُ ََ ُ ِّْ َْ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َِ ِّ ِْ َ ً ُْ ِ ِ ِْ َ ْ ْ

َمودة ورحمة إنَّ في ذلك آلیات لقوم یتفكرون ُ َ ََّ ِّ َِ َ َ ٍَ ْ َ ٍ ِ َِ ًَ َ ً ْ َ ََّ َّ)٢١(.  

                                                
سـید كـسروي حـسن دار ، عبد الغفار سلیمان البنـداري .د: تحقیق ، لكبرىانن الس ،أحمد بن شعیب، النسائي(١٩)

 ( بـرقم، كارهـة وهـي أبوهـا یزوجهـا البكـر بابالنكاح، م، ١٩٩١لى، الطبعة األولبنان، -بیروت،الكتب العلمیة

النكـاح، ،  بیـروت– دار الفكـر ،محمـد فـؤاد عبـد البـاقي: تحقیـق، وابن ماجه، محمد بن یزید، الـسنن، )٥٣٩٠

 ).١/١٤٥ضعیف ابن ماجه(، وضعفه األلباني)١٨٧٤(، برقمكارهة وهي ابنته زوج من باب

 .٤سورة النساء، اآلیة (٢٠)

 .٢١سورة الروم، اآلیة (٢١)



  .التناسل والتكاثر -٢

 التكاثر والتناسل، وقد جاءت :إلسالممن أهم أهداف الزواج الفطریة والتي ركز علیها ا  

ِّعن معقل بن یسار قال جاء رجل إلى النبى ف هذا المعني،لالسنة النبویة مؤكدة  ِ َِّ َ ٌ ُ َ ََ ََ َ ََ َ ٍ ِ ْ ِْ ِ ْفقال َ ِِّ إنى :ََ

ََأصبت امرَأة ذات حسب وجمال وانها ال تلد َأفَأتزوجها قال َ ََ َ َ َُ َ ََّ َ ُ ًَ َِ َ َِّ ٕ َ ٍَ ٍ َ ََ َُ ْ َُأتاه الثانیة فنهاه ثم َأتاه َُّثم . » َال  « :ْ ُ َُ ََُّ َ ََ َ َِ َّ

َالثالثة فقال  ََ َ َ ِ َتزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم اُألمم « َّ َُ ُُ َِ ٌِِ ِّ َ َ َ ُ َُ َ َْ ْ ُ َّ َ«)٢٢(.  

  .رعایة وتربیة النشئ -٣

ٕواذا أردنا الصالح لهذه األسرة فال بد لها ، أهداف الزواجأهم  الصالحة من األسرةتكوین   

ِعن ابن فًنصیبا من هذه الرعایة للمرأة،  جعل ومثلما كلف الرجل برعایة األسرة، فقد، ٍمن راع ِْ َ

َعمر  َ ِّ عن النبى - رضى اهللا عنهما - ُ َِّ ِ ََقال ُكلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعیته ، واَألمیر  « :َ َ َ ْ َ ِْ ِ ِ ُّ َُّ ََّ ِ ْ َ ٌ ُ ْ ُ ُ ُ ٍُ

ِراع ، والرجل راع على َأهل بیته  ِ ْ َ َ ُِ ْ َ ٍ َّ ٍَ َُ ْ، والمرَأة راعیة على بیت زوجها وولده ، فكلكم راع وكلكم َ َ ْ َ َ َُ ُ ُ ُُّ ُّ ِ ِ ِ َِ َ َ ٍَ َ َ َِ ْ َ ُْ َ َ ٌَ ْ ْ

ِمسئول عن رعیته  ِ َّ ِ َ َْ َ ٌ ُ ْ«)٢٣(.  

  .انه جعل خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة: سابعا

ْعـندرجـة أنـه جعلهـا خیـر متـاع الـدنیا، فلرفع اإلسالم من شأن العالقة بـین الرجـل والمـرأة    َ 

ِعبد الله بن عمرو َأن رسول الله  َّ ِ َّ َِ ُ َ َّ ٍ ِْ َ َْ َْقال ٌالدنیا متاع « :َ َ َ َ ْ َْ وخیر متاع الدنیا،ُّ َُّ ِ َ َ ُ ْ الحة :َ ُ المرَأة الصَّ َ ِ ُ ْ َ ْ«)٢٤(.  

  

  

  

                                                
 .)٢/٣٨٦صحیح أبو داود(، وصححه األلباني)٢٠٥٠(برقم ، من تزوج الودودأبو داود، النكاح، باب(٢٢)

 .)٤٩٠٤(برقم ،زوحها بیت في راعیة  المرأةالبخاري، النكاح، باب(٢٣)

 ).٦٤( برقم،الصالحة المرأة الدنیا متاع خیر بابمسلم، الرضاع، (٢٤)



   الثالثالمبحث

  .حق الرجل على المرأة في ضوء الهدي النبوي

 القـرآن الكـریم وصـحیح إلـىالرجوع إذا أردنا تكوین وجهة نظر شرعیة صحیحة فال بد من 

 العـــادات أو ،الثقافـــة الـــسائدةو ، وال بـــد مـــن االنتبـــاه إلـــى عـــدم الخلـــط بـــین رأي الـــشرعالـــسنة النبویـــة

هـو كـامن فـي هنـاك؛ ولـذلك ال بـد مـن تحریـر الفكـر ممـا كتـسبه اإلنـسان مـن هنـا وی أو ما ،والتقالید

  .، ثم یبحث عن رأي الشرع فیهافكره حول قضیة ما

مــسألة حقـــوق الــزوجین؛ إذ اختلطـــت هـــذه  :الـــشوائبها تم القـــضایا التــي شـــابلعــل مـــن أهــو  

  اإلســالممـنم علـى انــه ّقـدّمــشوه، و لتخــرج لنـا بتـصور ؛ والثقافـة الـسائدة،العـادات والتقالیــدالمـسألة ب

  .وما هو من اإلسالم في شيء

اقشة قبل من بعین االعتبار جملة من القضایا هذه المسألة ال بد من أخذ لتحریر  و

  :حقوق الرجل على المرأة أو حقوق المرأة على الرجل، ومن هذه القضایا

  .مسلمات في العالقةفي بعض ال النظر إعادة: القضیة األولى

ؤخذ كمسلمات من مسلمات  تبالعالقة بین الرجل والمرأةهناك بعض األمور الخاصة   

ات یسلكها ی سلوكٕوانما هيعید،  بالشرع ال من قریب وال من با ال عالقة له، في حین أنهالشرع

 طریق العادات  عنإنما اكتسبها أصحابهاات یهذه السلوكین في واقعهم المعاش، والمسلمبعض 

  . المجتمع عن طریق اإلعالمإلى الثقافة السائدة، أو دخلت والتقالید، أو

من  غیر الملتزمین أونقل لغیر المسلمین ُات عندما تی وتكمن المشكلة في هذه السلوك  

كیل التهم ذریعة ل ، الغربیةاإلعالم وسائل ها، فتأخذاإلسالم مستمدة من أنهاالمسلمین على 

 في فضح هذه الممارسات واالدعاء زورا وبهتانا بان اإلنسان وتتبارى مؤسسات حقوق ،لإلسالم

  .المرأة قد ظلم اإلسالم



 -عممنوال - غرب الإلىطائفة من المسلمین الذین هاجروا ب تتمثل أخرى وثمة مشكلة 

كما أن بعض المسلمین الجاهلین بأمور ، اإلسالم أنها على معاداتهم وتقالیدهوینقلون تصرفاتهم 

  . الشخصیة على أنها اإلسالم واإلسالم منها براءمتصرفاتهون یقدمدینهم 

الیقین بما یوجه مثل هذه التصرفات، یتولد عنده  إلى وحین ینظر اإلنسان الغربي

تقادات، ویأخذ هذه األمور على أنها مسلمات، والنتیجة تشویه صورة اإلسالم في لإلسالم من ان

  .عیون الغرب

 هذه ، ومنبع بحق العالقة بین المرأة والرجلا ما شابهاشابهكما أن بعض كتب التراث   

 الدلیل بقدر إلىال تستند التي لفقهاء الضعیفة لبعض اخاصة الراء ناتج عن بعض اآلالشوائب 

  . المیول النفسیة والشخصیة والبیئة لذلك الفقیهإلىد ما تستن

سادت الثقافة الذكوریة في المجتمع العربي المسلم، وهذه األسباب مجتمعة أو مفرقة،   

 المرأة نظرة دونیة، وهذه النظرة ال عالقة لها بشرع اهللا إلىنظر أصبحت هذه المجتمعات تو

  .، بل هي عالة علیهالحكیم

كان ال بد من المنتشرة في الوطن العربي  والثقافة الذكوریة ،رة السائدةلنظهذه انتیجة لو  

سنة ال، ودراستها وعرضها على الكتاب العزیز وعلى صحیح  النظر فیما یسمى مسلماتإعادة

 أن من المرفوض، وال شك ا والمقبول منهها،من سقیمهذه المسلمات صحیح المشرفة؛ لیتبین لنا 

؛ إذ یقول واألخرى العرض على الكتاب وصحیح السنة بین الفینة  نعیدأنمن انصح النصیحة 

ُال یزال هللا نصحاء في األرض من عباده یعرضون أعمال العباد  ":- رحمه اهللا- الحسن البصري

ٕعلى كتاب اهللا فإذا وافقوه حمدوا اهللا،واذا خالفوه عرفوا بكتاب اهللا ضاللة من ضل وهدي من 

  .)٢٥("اهتدى،فأولئك خلفاء اهللا
                                                

 .)١/٢٦(، ١،١٩٨٨،دار الرحمةطاالعتصام الشاطبي،إبراهیم بن موسى،،الحسن البصري(٢٥)



  .المصلحي االستشهاد االبتعاد عن: یة الثانیةالقض

 التـي تؤیـد  االستشهاد المـصلحي للنـصوص، فتـراه یحـشد النـصوصإلىالناس ینزع بعض   

فـــرض  أرادإذا أن الـــزوج  : هـــا؛ ومثـــال ذلــكوجهــة نظـــره، ویتــرك ویتجاهـــل النـــصوص التــي ال توافق

ًلــو كنــت آمــرا  « :، كقــول النبــي هالتــي تؤیــد وجهــة نظــر األدلــةیحــشد لهــا علــى زوجتــه؛ ســیطرته  ِ ُ ْ ُ ْ َ

َِّأحــدا َأن یــسجد َألحــد َألمــرت النــساء َأن یــسجدن َألزواجهــن لمــا جعــل اللــه لهــم علــیهن مــن الحــق  َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ َْ ِ َّ ِ ٍَّ َِّ ِْ ْ َْ َْ ُ َ ََ َ َ َِ َ ْ ْ ْ ِّْ ُ ْ َ ً

، وهـو ، وینسى سیاق الحدیث الذي قیل فیه، كما یعمد لحشد جمیع األدلة التي تـساند موقفـه )٢٦(»

 یأخـــذ بعـــضها ویتـــرك ، أو أنـــهٕیـــستخدم هـــذه األدلـــة الـــشرعیة إمـــا مبتـــورة وامـــا منزوعـــة مـــن ســـیاقها

  . اآلخربعضها

مـا نـسب لالحتجـاج علـى زوجهـا، فهـي تحفـظ التـي تناسـبها؛  األدلـةالمـرأة تـستخدم كما أن 

  .)٢٧(ه، مع أن الحدیث ال أصل ل"ما اكرمهن اال كریم وما اهانهن اال لئیم"  أنهلنبي ل

تحقیـــق ٕانمـــا لوالـــشریعة، لـــیس تطبیـــق هـــذا الـــسلوك مثـــل مـــن یـــسلكون والنتیجـــة أن قـــصد   

هــذا وم یجتهــدون فــي جمـع االدلــة الــشرعیة لتخــدم مــصالحهم، فتــراهم  رغبـاتهم، وتنفیــذ مخططــاتهم؛
                                                

وابــن حبــان فــي )٤/٣٨١(، وأحمــد فــي مــسنده)١٨٥٣( النكــاح، بــاب حــق الــزوج علــى المــرأة، بــرقم،ابــن ماجــه)٢٦(

 والترمــذي  ،)٣/٢٠٠السلـسلة الـصحیحة(وهـذا إسـناد صــحیح علـى شـرط مـسلم: ، وقـال األلبـاني) ٩/٤٧٩(صـحیحه

وفـي البـاب عـن :  وقـالمـن طریـق أبـي هریـرة) ١١٥٩(، بـرقمب ما جاء فـي حـق الـزوج علـى المـرأةباالرضاع ، 

معاذ بن جبل و سراقة بن مالك بن جعشم و عائشة و ابن عباس و عبد اهللا بـن أبـي أوفـي و طلـق بـن علـي و أم 

) ١/٥٩٥(ائـشةحـدیث حـسن غریـب، ورواه ابـن ماجـه مـن طریـق ع: ، وحدیث أبي هریرةسلمة و أنس و ابن عمر

ولو أن رجال أمر امـرأة أن تنقـل مـن جبـل أحمـر إلـى جبـل أسـود ومـن جبـل أسـود إلـى جبـل أحمـر لكـان : "وزاد فیه

 وللحـدیث شـواهد أخـرى )١/٣١١صـحیح ابـن ماجـه(نولها أن تفعـل، وضـعف األلبـاني هـذه الزیـادة وصـحح األصـل

  . ر؛ ألن ما ذكرته یكفي لصحة الحدیثكما أشار إلى ذلك اإلمام الترمذي، وقد تركتها ألجل االختصا

  . )٢/٢٤١، والسلسلة الضعیفة)١/٦٦٧الجامع الصغیر وزیاداته: (ینظر. الحدیث موضوع وال أصل له)٢٧(



ب، وقــد حیاتــه ال فیمــا یرغــكــل أمــور اهللا فــي شــرع ، إذ یجــب علــى المــؤمن أن یحكــم ســلوك محــرم

ینتقـون مـن الكتـاب مـا یناسـبهم ویتركـون مـا سـواه، فقـال  أنهـم إسـرائیل  الكریم علـى بنـيعاب القرآن

ََأفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فمـا جـزاء مـن یفعـل ذلـك   :جل ذكره وتقدست أسماؤه ُ َ ِْ َِ َ ََ َْ َ َ َ ََ َ ٍُ ِ ِ ِْ َْ َُ ْ َُ َ ُِ ِْ

ْمنكم إال خزي في الحیاة الدنیا ویوم ال َْ ْ َ َ َ ََ ٌْ ُّ ِ ِ ِ ِْ َُّ ِ ّقیامة یردون إلى َأشد العذاب وما اللْ َْ َ ََ َِ َِ ِّ َ َ َ ُّ ُ َِ َه بغافل عما تعملونِ ُ ََ ْ َ َّ َ ٍ ِ ِ ُ 

)٢٨(.     

صاحب الفضل  وأن ،النظر إلى تحقیق األجر ال تحصیل الحقوق: القضیة الثالثة

  .على أخیه هو األعلى عند اهللا تعالى

َِ◌ومــن آیاتــه : ، قــال تعـالىالحیـاة الزوجیــة قائمــة علـى المــودة والرحمــة مــن كـال الطــرفین ِ َ ْ ِ َ

ٍَأن خلق لكم من َأنفسكم َأزواجا لتسكنوا إلیها وجعل بینكم مودة ورحمة إنَّ فـي ذلـك آلیـات لقـوم  ْ َْ َ َ َِّ ِ ِ ٍِّ ِ ِ َِ َ ََ ً َ ُ َِّ ََ ً َ َ ْْ ْ َْ َ َ َ َ ََّ َّ ُ ُ ْ ُ ُ ََ ً ُ ْ َ ْ

َیتفكـــرون ُ َّ َ َ َ)بـــل یفـــسد كـــل ال شـــك أن التركیـــز علـــى الـــدقائق والحقـــوق یفـــسد الحیـــاة الزوجیـــة و.)٢٩ ،

ه دون أن یـــؤدي مـــا علیـــه مــــن حقوقــــیطالـــب ب الـــزوج أنعالقـــة، وممـــا انتـــشر وشـــاع بــــین النـــاس 

  .واجبات، والمرأة كذلك

والمطـــالع لتعـــالیم هـــذا الـــدین الحنیـــف یجـــد أن اإلســـالم قـــد ركـــز علـــى الفـــضل فـــي میـــدان   

  منهـــا المـــؤدي لمــا علیـــه ّ التنـــافس فـــي أداء الواجبــات، وعـــدإلــى ودعـــا ،العالقــة بـــین الرجــل والمـــرأة

ِعــن ســعد ،ف  عنــد اهللا ســبحانه وتعــالى، ولنأخــذ هــذا المثــال علــى ســبیل التوضــیح ال الحــصرًمــأجورا ْ َ َْ

ٍبن َأبى وقاص ا َّ َ ِ ِ َْقال ُّ جاء النبى :َ َِّ َ ََیعودنى وَأنا بمكـة َّ َ ِ َ َ ِ ُ ُ َ، وهـو یكـره َأن یمـوت بـاَألرض التـى هـاجر َ ُ ََ َ ََ َِّْ ِ ْ ِ َ ُْ ْ َ َ
َمنها قا َ ْ َیرحم اللـه ابـن عفـراء « :َلِ َ ْ َ َ ُ َ َْ َّ ُ ِقلـت یـا رسـول اللـه.  » ْ َّ َ ُُ َ َ ُ َ، ُأوصـى بمـالى كلـه قـال ْ َ ِ ِ ُِِّ َ ُقلـت. » َال « ِ ُْ: 

َفالــشطر قــال  َ َُ ْ ُقلـــت الثلــث . » َال « َّ ُُُّ ُ َقـــال . ْ َفالثلــث ، والثلــث كثیـــر ، إنــك َأن تـــدع ورثتــك َأغنیـــاء « َ َِ ِْ َ ََ َ ُ ُ ََ َ َ ََ َ ْ َِّ ٌ َ ُ ُُّ ُّ
                                                

 .٨٥سورة البقرة، من اآلیة (٢٨)

 ).٢١(سورة الروم، اآلیة)٢٩(



ْخیــ ٌر مــن َأن تــدعهم عالــة یتكففــون النــاس فــى َأیــدیهم ، وانــك مهمــا َأنفقــت مــن نفقــة فإنهــا صــدقة ، َ َِ َ ْ ََ ْ ََ ََ َ َ ْ ْ َُّ َّ َِّ ٍِ ِ ِ ِ ََِ َ َُ َْ ْ ْ ْْ ٕ َ َ َ َ ََّ َ َ ًَ َ ٌ

َحتـــى اللقمـــة التـــى ترفعهـــا إلـــى فـــى امرَأتـــك َ ِْ ِ َِّ َُّ َ َْ َْ ُِ َُّ َ َ ، وعـــسى اللـــه َأن یرفعـــك فینتفـــع بـــك نـــاَ َ َ َ َِ َ ِ ََّ ْ َ َ ُ ََ َْ ْ َس ویـــضر بـــك َ ِ َّ َ ُ ٌَ
َآخرون  ُ َ«)٣٠(.  

التـي اللقمـة  : "الـشطر األخیـر مـن هـذا الحـدیث فـي دقـة التعبیـرودعونا تلقـي نظـرة علـى  

جـد أن ًفـإذا قارنـا هـذا القـول بمـا كـان سـائدا فـي المجتمـع فـي ذلـك الزمـان، ن" ترفعها إلى في امرأتك

فیمـا یخـص العالقـة بـین ً فریدا من نوعه ًنهجا نهج هاإلسالم قد قاد الناس إلى مراقي الحضارة، وأن

  .لى أخیه هو األعلى عند اهللاعلى فلسفة صاحب الفضل عّ، وهذا النهج مبني الرجل وزوجته

  .ضرورة فهم طبیعة المرأة :القضیة الرابعة

ًخاصا معها یتناسب مع ًتتمیز المرأة بطبیعة رقیقة، هذه الطبیعة تقتضي تعامال   

فالمرأة تمر بظروف طارئة  ،ذلك على أن ینتبه المسلم إلى فى، وقد حرص المصططبیعتها

یراعي لرجل أن  ا كالحیض والنفاس، وهي في تلك األحوال تحتاج منة؛نفسیحالتها التؤثر على 

  .ظروفها في هذه الفترة

راعــى هــذه المــسألة، وعلینــا أن ننتبــه إلــى التوجیهــات قــد   مــن أجــل ذلــك نجــد أن النبــي   

ِّعن َأبى هریرة عـن النبـى ف ؛لطبیعة المرأةر فهمه في إطاالنبویة  ِ َِّ ِ َ َ َ َْ ُ ْ ََقـال ِواستوصـوا بالنـساء ... « :َ َ ُِّ ِ َْ ْ َ
ْفإن المرَأة خلقت من ضلع وان َأعوج شىء فى الضلع َأعاله إن ذهبت تقیمـه كـسرته وان تركتـه لـم  َ ُ ََ َ َ َُ ُ ُ ََ َ َ ُْ ْ ْ َ ْ ْ ْ ِْ َ ِٕ َٕ َ َْ َْ َُ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ ِ ِِ ٍِّ ْ َ ََّ َّْ ُ ََ ْ

ْیزل  ََأعوجََ َ ِاستوصوا بالنساءَ، فْ َ ُِّ ِ َْ  مـن  هـذا الجانـبى النبـي أولـ فمـن خـالل هـذه التوصـیة )٣١("ً خیرا ْ

                                                
الوصــیة، ، ومــسلم، )٢٥٩١(، بــرقمالنــاس یتكففــوا أن مــن خیــر أغنیــاء ورثتــه یتــرك أن البخــاري، الوصــایا،باب(٣٠)

 .)٥(، برقمبالثلث الوصیة باب

 .)٦٠(، برقمبالنساء الوصیة باب، ومسلم، الرضاع، )٤٨٩٠(البخاري، النكاح، باب الوصایا بالنساء برقم(٣١)



َ قیـل لعائــشة مـا كــان فقـدٕالرعایـة مـا یــستحق، إن علـى مـستوى النظریــة وان علـى مـستوى التطبیــق،  َ َ َ َ َِ ِ َِ

ُّالنبى  َِّْیصنع فى بیته قالت َ َ ِ ِ ِْ َ َُ َ ُ كما یصنع َأحدك:ْ َُ َ َُ ََ ُم یخصف نعله ویرقع ثوبه ْ َ ُ ُ ََْ ُ َ ِّْ َ َ ْ َ ُ ِ ْ«)٣٢(.  

  . التسامح والعفو بین الزوجین طلبا للمغفرة:القضیة الخامسة 

ًم اإلسـالم حـال جـذریا لمـا یـسمى بالنقـاط العالقـة بـین الـزوجین، فأحیانـا ّبعد كل ما سـبق قـد   ً ً

 مـــن كـــل، ویـــصر مــا حتــى یتـــأزم األمـــر بینهویـــستحكم هـــذا الخـــالفبـــین الــزوجین خـــالف الینــشب 

أنه قد أهین أو وقـع علیـه الظلـم، عنـدها یجـب أن كل واحد منهما الزوجین على موقفه، وقد یشعر 

ْال یأتـل ُأولـوا الفـضل مـنكم  :  فـي قولـه تعـالى،افلیعفـوا ولیـصفحوتفعـل قاعـدة اآلیـة الكریمـة،  ُ ِ ِ ِْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ

ــي القربــى والمــس ــوا ُأول ــسعة َأن یؤت َوال َ َ ََ ْ َْ ُُْ ِ ْ ُ ْ ِ ــه ولیعفــوا ولیــصفحوا َأال َّ َاكین والمهــاجرین فــي ســبیل الل ُ َ ََ ُْ ْْ ْ َْ َ َ َ َِ ِ َِّ ِ ِِ َ َِ ُ

ٌتحبون َأن یغفر الله لكم والله غفور رحیم ِ ِ َِّ ٌْ ْ َُ َ ُ َُّ ََّ ُ َ َ َ ُّ ُ . )٣٣(.   

الحیــاة الزوجیــة قائمــة علــى المــودة والرحمــة مــن كــال الطــرفین، وقــد  وغنــي عــن القــول أن

ً بـین الـزوجین؛ فجعـل لكـل واحـد منهمـا حقوقـا، ورتـب علیـه واجبـات تجـاه ّنظم اإلسالم هـذه العالقـة

، عــن ســـلیمان بـــن شـــبیب بــن غرقـــدةالترمـــذي بــسند صـــحیح مـــن طریــق روى الطــرف اآلخـــر، فقــد 

أال واستوصـــوا ... : " یقـــول فــي حجـــة الـــوداععمــرو ابـــن األحـــوص، عــن أبیـــه أنـــه ســمع النبـــي 

ٌبالنــساء خیــرا، فإنمــا هــن عــوان عنــدكم،  ّ ًلــیس تملكــون مــنهن شــیئا غیــر ذلــك إال أن یــأتین بفاحــشة ً

ًمبینة، فإن فعلن، فـاهجروهن فـي المـضاجع، واضـربوهن ضـربا غیـر مبـرح، فـإن أطعـنكم فـال تبغـوا 

ًعلــیهن ســبیال، أال إن لكــم علــى نــسائكم حقــا، ولنــسائكم علــیكم حقــا، فأمــا حقكــم علــى نــسائكم ً فــال : ً

                                                
 ).٦/١٦٧(مسند أحمد(٣٢)

 .٢٢سورة النور، اآلیة (٣٣)



أن تحــسنوا : ٕي بیــوتكم مــن تكرهــون، أال وان حقهــن علــیكمیــوطئن فرشــكم مــن تكرهــون، وال یــأذن فــ

  .)٣٤("إلیهن في كسوتهن وطعامهن

وقد أجملها الحدیث السابق،  فهي معلومة، : الرجل على زوجتهحقوقأما فیما یتعلق ب

  :ًوسأقتصر في ذكرها على ذكر الحق والدلیل علیه، تجنبا لإلطالة، وهذه الحقوق هي

  .أن تقدم طاعته على طاعة غیرهو ،یة اهللاأن تطیعه في غیر معص :أوال

ْإنَف : قال تعالى   ً َأطعنكم فال تبغوا علیهنَّ سبیال إنَّ الله كان علیا كبیراِ ً ً َ َِ َِ َ ُّ ْ ِْ َ ََ َ ّ ِ َ ِ َ ُْ َ َ ْ َ ْ)٣٥(.  

طاعة غیر زوجها على الزوجة م یت تدخل إلى البیوت بسبب تقدلیا من اإلشكاًاكثیرلكن 

ة ویتحرج لذلك، وقد یكون هذا المقدم أخ أو أخت أو أم أو أب، طاعته، فیشعر الزوج بالدونی

وهي إن . فیجب على الزوجة أن ال تقدم طاعة غیر زوجها على طاعته، وذلك بحدود طاعة اهللا

  .فعلت ذلك أي قدمت طاعة غیر زوجها على طاعته فهي آثمة

  .تعینه على العفة بإشباع حاجاته الغریزیةأن : ثانیا 

 ،وقد ورد  عن الوقوع في المحرماتها الزواج أن تعف الزوجة زوج مقاصدمن أهم  

َعن َأبى هریرة ف ،المسألةزوجها في هذه لالتأكید النبوي على ضرورة طاعة المرأة  َ َْ ُ ِْ َ ، ِّعن النبى ِ َّ ِ َ 

َقال َإذا دعا الرجل امرَأته إلى فراشه فَأبت َأن تجىء « :َ ِ َ َْ ْ ََ ُ ُ ََ ُِ ِ َِ ََ َِ ِْ َ لعنتها،َّ ْ ََ َ المالئكة حتى تصبح َ َِ َّْ ُ ُ َ َِ َ ْ«)٣٦( ،

                                                
، محمـد األلبـاني حـسن صـحیح، وحـسنه حـدیث: وقال) ٣٠٨٧( برقم، باب سورة التوبة،التفسیر، رواه الترمذي)٣٤(

  ). ١/١٣٨٤(، المكتب اإلسالمي، مجلد واحدصحیح وضعیف الجامع الصغیر وزیادتهناصر الدین، 

 .٣٤سورة النساء، اآلیة (٣٥)

 تحــریم  بـاب، مــسلم، النكـاح، بــاب)٤٨٩٧(، بـرقمزوجهــا فـراش مهــاجرة المـرأة باتــت إذا بـاب البخـاري، النكــاح،(٣٦)

 .)١٢٢(برقم ،زوجها فراش من امتناعها



، زوجهارغبات بظروف نفسیة قد ال تستطیع تلبیة ًأحیانا وال بد من االنتباه إلى أن المرأة تمر 

   .ً دائما على أن ال یكون ذلك دیدنهافهذا معفي عنه،

  .أن تحفظ ماله :ثالثا

ظ علـى مـال زوجهـا، وأن من األمـور األساسـیة التـي تـضطلع بهـا المـرأة فـي بیتهـا أن تحـاف  

حفــظ الممتلكــات  فعلیهــا ،تـستأذنه فــي مالــه، ســواء بالحفــاظ علــى ممتلكاتــه  أو بمــا یجلبــه الــى بیتهــا

ِعــن عبــد اللــه بــن مــسعود قــال قــال رســول اللــه ف عــام،بــشكل بالنفقــة  االقتــصادو َّ ِ َّ ُِ َ َ َ َُ ُ ََ ٍَ ْ ِ ْ ْ َْ »  ِمــا عــال مــن َ ََ َ

َاقتـصد  َ َ فــي هــذه الحالــة أجــاز اإلســالم للمــرأة فًیال ال ینفــق علــى أهلــه، بخــأمــا إن كــان الــزوج ، )٣٧(»ْ

  مــا روتــهأن تأخــذ مــن مالــه مــا یكفیهــا ویكفــي عیالهــا بــالمعروف، ودلیــل ذلــك مــن الــسنة المطهــرة،

َعائــشة َ ِ ْ َأن هنــد بنــت عتبــة قالـــت-رضــي اهللا عنهــا-َ ْ َ َْ ََ َ ُْ َ ِ ِ َ یــا رســول اللــه إن َأبــا ســفیان رجــل شـــ:َّ ْ ٌَ ُ َ َ َ ََ َُ َُّ ِ ِ ٌحیح ، َّ ِ

َولیس یعطینى ما یكفینى وو َ َِ ِ ِ ِْ َ َُ ْ َ َ، إال ما َأخذت منه وهو ال یعلم فقالَِلدىَْ ََ ُ َ ْ َ َُ َ َْ ُْ َِ ْ َ َّ ِخـذى مـا یكفیـك وولـدك  « :  ِ ِ ِ َِ َُ َ َ ْ َ َ

ِبالمعروف  ُ َْ ْ ِ«)٣٨(.  

  .لما فیه صالح األسرة تقدیم النصح والمشورة :رابعا

لــى الطاعــات وتــرك المعاصــي؛ ألنهــا إن  الــصالحة حریــصة علــى إعانــة زوجهــا عالزوجـة   

أثقلت علیه بطلباتها ألجأته إلى الوقوع في الحرام؛ ولذلك فهي ال تكلفه فوق طاقتـه، وال تطالبـه بمـا 

 كـــان ،الـــسلف فـــي النـــساء عـــادة كانـــت وهكـــذا "ًفـــوق الحاجـــة، وتتعفـــف عـــن كـــسبه إن كـــان حرامـــا 

 الجـــوع علــى نـــصبر فإنــا الحـــرام وكــسب یـــاكإ ابنتــه أو امرأتـــه لــه تقـــول منزلــه مـــن خــرج إذا الرجــل

                                                
 .)١/٤٤٧(مصر-القاهرة، مؤسسة قرطبة، المسند،  أبوعبداهللا الشیباني، حمد بن حنبلأ(٣٧)

، بــرقم معــروف مــن وولــدها یكفیهــا مــا علمــه بغیــر تأخــذ أن فللمــراة الرجــل ینفــق لــم إذا بــابالبخــاري، النفقــات، (٣٨)

)٥٠٤٩.( 



زوج علـى مـا فیـه صـالح البیـت، وأن ال تكـتم ، وال بد من إطالع ال)٣٩("النار على نصبر وال والضر

ــــه مــــا یجــــب  ــــع علیــــهعن ــــه او معرفتــــه واألجــــر أن یطل ــــالمعروف دون اذن ــــصدقة ب ، ویجــــوز لهــــا ال

ِّ عن النبى صل- رضى اهللا عنه - ،فعن أبي هریرةبینهما َِّ ِ َى اهللا علیـه وسـلم قـال َ ُإذا َأنفقـت المـرَأة « َ ْْ َ ْ ِ ََ َ ِ

ِمن كسب زوجها عن غیر َأمره فله نصف َأجره  ِِ ِ ِْ ْ ْ ُْ َ َْ ِْ ُِ َََ ْ َ ِ ِْ َ«)٤٠(.  

  .خاصة أمام الناسبأن تحترمه و :ًخامسا

 بعض النساء الالتي ال لكن العالقة بینهما، یوطدتقدیر الزوجة لزوجها من شأنه أن   

هي المسیطرة على بیت الناس أنها ؛ لتوهم  أمام الناسأزوجهنللتقلیل من شأن ن یعمدیتقین اهللا 

الزوجیة، ویشجعها على ذلك التصرف أن بعض األزواج یتحرج من صدها أو معاتبتها أمام 

  .الناس مما یؤدي إلى تمادیها في غیها

دوث ، وبالتالي ح ضعف الروابط األسریةفيبطریقة أو بأخرى یساهم هذا التصرف و  

   .المشكالت العائلیة، ثم النشوز 

  .والتخفیف عنه قدر المستطاع األزماتفي  الوقوف إلى جانبه :ًسادسا

فإنهــا تــشعر بآالمــه وأحزانــه، وهمومــه، وتحــاول المــرأة هــي الــشریك الكامــل للرجــل، ولــذلك   

هـــا أن تقـــف مـــع زوجوهـــذا یمـــتن العالقـــة بینهمـــا التخفیـــف عنـــه كلمـــا ســـنحت لهـــا الفرصـــة بـــذلك، 

 عنــدما جــاءه -رضــي اهللا عنهــا-مــا حــصل مــن خدیجــةعلــى وخاصــة فــي األزمــات، وخیــر شــاهد 

ِّعائــشة زوج النبــى فعــن  الــوحي، َِّ َ َْ َ َ َ ِْقالــت َ ِ كــان َأول مــا بــدئ بــه رســول اللــه :َ َّ ِ ُِ ُُ ََ َِ ُ ََّ َ ادقة فــى ِالرؤیــا الــصَّ ُِ َ َ ْ ُّ

ِالنوم ،  ْ َِأى خدیجة مـا لـى ، لقـد خـشی« ....َّ ِ َِ َْ ََ َُ َ ِت علـى نفـسى ْ ْ َ َُ َفَأخبرهـا الخبـر . » َ ََ ََ ْ َ ْ َّقالـت خدیجـة كـال . َ َ ُ ََ ِ َ ْ َ

ََّأبــشر ، فواللــه ال یخزیــك اللــه َأبــدا ، فواللــه إنــك لتــصل الــرحم ، وتــصدق الحــدیث ، وتحمــل الكــل ،  َ ْ ُْ َ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َّ َّ ِ َّ ِْ َْ َ َ َْ َ َ ََ َ ُ ُُ ُ ْ َ َّ َ َِّ ً َِ ْ
                                                

 .)٢/٥٨(إحیاء علوم الدین(٣٩)

 ).٥٠٤٥( برقم،الولد ونفقة زوجها عنها غاب إذا المرأة نفقة بابالبخاري، النفقات، (٤٠)



ْوتكــسب المعــدوم ، وتقــرى الــضی َّ ِ َْ ََ ََ ُ ْ َ ْ ُ ِ ِّف ، وتعــین علــى نوائــب الحــقْ َ َ ُْ ِ ِ َِ ََ َ ُ  وبــاقي القــصة معروفــة إذ  ...)٤١("َ

  .ًذهبت به إلى ورقة بن نوفل فسمع منه كالما أراح قلبه

  .أن تعینه على بر والدیه:ًسابعا

، كمـا تمتلـك  وترتیب العالقـة بـین الـزوج وأهلـه، وبخاصـة والدیـه في تنظیمللمرأة دور كبیر
ًزیم هــذه العالقـة، لــذلك كـان لزامــا علیهـا رعایــة هـذه العالقــة وتمتینهـا، وذلــك القـدرة علـى تعطیــل وتـأ
 والدیـــه، وأن ســـوء العالقـــة بـــین الـــزوج ووالدیـــه تـــنعكس آثارهـــا الـــسیئة علـــى ّألن الـــزوج مـــأمور ببـــر

ّكمـــا أن والـــدي الـــزوج مـــن األرحـــام، وقـــد أمـــر اهللا بـــصلة األرحـــام وتوعـــد قـــاطعي األرحـــام ، البیـــت
 خلـق اهللا إن " :قـال النبـي ّأن  هریـرة أبـيید، فقد روى البخاري بسنده من طریق بالعذاب الشد

 أمــا ،نعــم :قــال ،القطیعــة مــن بــك العائــذ مقــام هــذا :الــرحم قالــت ،خلقــه مــن فــرغ إذا حتــى ،الخلــق
 رسـول قـال، "لـك فهـو :قـال ،رب یـا بلـى :قالـت ؟ قطعـك مـن وأقطـع ،وصـلك من أصل أن ترضین

ــــــولیتم إن عــــــسیتم فهــــــل :شــــــئتم إن فــــــاقرؤوا : " اهللا ــــــي تفــــــسدوا أن ت ــــــوا األرض ف  وتقطع
 فقــال ،الــرحمن مــن شــجنة الــرحم إن " :قــال النبــي ّأن ، وفــي روایــة أخــرى عنــه)٤٢(أرحــامكم

 .)٤٣(" قطعته قطعك ومن وصلته وصلك من :اهللا
رهمـا، ّوصلة األرحام واجبة على الذكر واألنثى، وفي صلة والدي الـزوج واحترامهمـا، وتوقی

ّوخفض الجناح لهما، بر وصـلة، یقـرب الزوجـة إلـى زوجهـا، ویزیـد مـن محبتـه لهـا، وهـذا مـا تـسعى 
  .إلیه الزوجة الصالحة

  .حق المرأة على الرجل في ضوء الهدي النبوي: الرابعالمبحث 

، وقـد نظـم -ًأیـضا-ًمثلما رتب اإلسالم حقوقا للزوج على زوجتـه فقـد رتـب لهـا حقوقـا علیـه
أن تحـسنوا إلـیهن فــي : ٕ أال وان حقهــن علـیكم...: "ّه الحقـوق بقولــه فیمـا یخـص الزوجـة هـذالنبـي

أصـــحاب الـــسنن وغیـــرهم، جمـــیعهم مـــن طریـــق حكـــیم بـــن معاویـــة وروى . )٤٤("كـــسوتهن وطعـــامهن

                                                
،  اهللا رســــول إلــــى الــــوحي بــــدء بــــاباإلیمــــان، ، مــــسلم، )٤٦٧٠(البخــــاري، التفــــسیر، ســــورة العلــــق، بــــرقم(٤١)

 .)٢٥٢(برقم

  .)٢٢(سورة محمد، آیة)٤٢(
  ).٥٦٤٢(البخاري، األدب، باب من وصل وصله اهللا، برقم)٤٣(
، محمـد األلبـانيحـدیث حـسن صـحیح، وحـسنه : وقـال) ٣٠٨٧( باب سـورة التوبـة بـرقم،لتفسیرا، رواه الترمذي)٤٤(

  ). ١/١٣٨٤(، المكتب اإلسالمي، مجلد واحدصحیح وضعیف الجامع الصغیر وزیادتهناصر الدین، 



أن تطعمهــا إذا : "  یارســول اهللا، مــا حــق زوجــة أحــدنا علیــه ؟ قــال:قلــت: القــشیري، عــن أبیــه قــال
وال تـــضرب الوجـــه، وال تقـــبح، وال تهجـــر إال فـــي "، "اكـــسبت" ، أو"كتـــسیت طعمـــت، وتكـــسوها إذا ا

  .)٤٥("أن تقول قبحك اهللا" وال تقبح : " ، قال أبو داود"البیت
  . بحسب الوسع والطاقةالنفقة  المسكنتأمین: أوال

َِأسكنوهنَّ من حیث سكنتم من وجدكم وال تضاروهنَّ ل : قال تعالى ِ ِ ُِ ُُّ َ ُ َُ ِّ َُ ُ َْ ُ َْ ُْ َ ْ َِٕتضیقوا علیهنَّ وان ْ ِ ْ َ َُ ِّ َ ُ

ُكنَّ ُأوالت حمل فَأنفقوا علیهنَّ حتى یضعن حملهنَّ فإن َأرضعن لكم فآتوهنَّ ُأجورهنَّ وأتمروا  َ ِْ ِ َِ ُْ َ ُُ ُُ َ َ َ َ ََ َ َُ َُ َ َ َُ َ َ َْ ْْ ْ ْْ ِ َّ ِ ْ ٍ َ

ٍبینكم بمعروف ُ َْ ِ ُ َ ْ َ)بات ٍواألحادیث في ذلك كثیرة، وفیما ذكرنا في مقدمة المبحث كاف في إث ،)٤٦

   .حقها

  .أن یعفها:ثانیا   

 النــاس بعــضلكــن قــضیة اإلعفــاف قــضیة تبادلیــة، وهــي الزمــة للمــرأة كمــا هــي للرجــل، و   

الثقافـــة الذكوریـــة ذلـــك إلـــى  ّمـــردمتحیـــزین بـــذلك للرجـــل، وعـــدم التعـــرض لهـــذه المـــسألة  إلـــى یلجـــأ

ِ عبـد اللـه دلیـة،فعنمـا یؤیـد أن قـضیة اإلعفـاف قـضیة تباالسائدة، وقد ورد في حدیث رسـول اهللا  َّ ُ ْ َ

ِبن عمرو بن العاص قال قال رسول الله  َّ ُ َ َ َ َُ ََ ِ ْ ِ ِْ ْْ َ ُ » َیا عبد الله َألم ُأخبـر َأنـك تـصوم النهـار وتقـوم اللیـل َْ َّْ ِ َُّ َُُ َ َْ َ َ َّْ َُّ ْ َ َ ََ َ

ِقلت بلى یا رسول الله . »  َّ َ ُُ َ َ ََ ُ َقال . ْ َفال تفعل ، صم وَأفطر ، وقم ونـ« َ َ َ َْ ُْ ْ َْ ِ ْ ُْ َ َ َم ، فـإن لجـسدك علیـك حقـا ، َ َ ََ َ ََْ ِ َِ َّ ِ ْ

َِوان لعینك علیك حقا ، وان لزوجك علیك حقا  َ َ ََ َ َ َْ ْ َْ َْ َِ ِ َِّ َِّ ِٕ َٕ ََ«)٤٧(.  

                                                
 كتـــاب عـــشرة ،، النـــسائي فـــي الـــسنن الكبـــرى)٢١٤٢(أبـــو داود، النكـــاح، بـــاب حـــق المـــرأة علـــى زوجهـــا، بـــرقم)٤٥(

 النكـــاح، بـــاب حـــق المـــرأة علـــى زوجهـــا، ،وابـــن ماجـــه)٩١٧١(ساء، بـــاب حـــق المـــرأة علـــى زوجهـــا، بـــرقمالنـــ
صــــــحیح ابــــــن (وصــــــححه األلبـــــاني)٩/٤٨٢(، وابـــــن حبــــــان فــــــي صـــــحیحه)٤/٤٤٧(، وأحمــــــد)١٨٥٠(بـــــرقم
  )١/٣١١ماجه

 .)٦(سورة الطالق، اآلیة(٤٦)

 .)٤٩٠٣(، برقملزوجك علیك حقاالبخاري، النكاح، باب (٤٧)



ٍَّأبــى ذرروایــة لمــسلم مــن طریــق وفــي  َ ِ النبــيَّ َأنٌوفــى بــضع َأحــدكم صــدقة  «:َ قــال َ َ َ ْ ُ ِ َ ُِ ْ ِ َ « .

ِقــالوا یــا رســول اللــه َّ َ َُ َ َ ِ َأیــأتى َأ،ُ ْ َحــدنا شــهوته ویكــون لــه فیهــا َأجــر قــالَ َ ٌَ ْ َ ِ ُ ُ َ ُ ََ ُ َ ََ ْ ٍَأرَأیــتم لــو وضــعها فــى حــرام  « :َُ َ َ ْ ََ َِ َ َ ْ َ ُ ْ

ٌَأكان علیه فیها وزر فكذلك إذا وضعها فى الحالل كان له َأجر  ٌْ ُْ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َِ َ ْ ِ ِ ِ َِ ََ َ ِ َ َ ْ ِ«)٤٨(.  

  .أن یؤمن لها الحمایة: ثالثا

أمــــا ومعروفــــة، المادیــــة، والمعنویــــة،أما المادیــــة ف: االحمایــــة بــــشقیه: ونقــــصد بالحمایــــة هنــــا  

المعنویـــة فنقـــصد بهـــا  أن یمنـــع الـــزوج التـــدخالت الخارجیـــة فـــي بیتـــه، واألمـــر الـــسائد المنتـــشر أن 

لغیرهم بالتدخل في شؤون بیوتهم وهذا أكثر ما یغـیظ الزوجـة ویـنغص الكثیر من األزواج یسمحون 

 حـــاالت الطــــالق منـــشؤها التــــدخالت  البـــاب؛ ألن أكثــــرّأن یـــسد هــــذاعلـــى الــــزوج ف، علیهـــا حیاتهــــا

  .الخارجیة

  .إحسانهاأن یكرمها ویكافئها على :رابعا

 دیمومة الحیاة المكافأة والهدیة من أنجح وسائل التعزیز، التي من شأنها أن تؤدي إلى

جب  ی وفقدت حیویتها؛ لذلك  فسدت،الروتینقة الزوجیة إذا دخلت في إطار ال ألن الع؛الزوجیة

 :األسباب المؤدیة إلى ذلكإطار الروتین، ومن ها من خرجحرك هذه العالقة ویعلى الزوج أن ی

  . والمكافئة على اإلحسان، والهدیةاإلكرام

 « :  ٕواذا كانت الهدیة مستحبة لجمیع الناسفهي للزوجة من باب أولى؛ إذ یقول النبي

َتهادوا فإن الهدیة تذهب وحر ال َ ََ َُ ِ ِْ ُْ ََ َّ َّ َِ ْ در وال تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرسن شاة َ ٍصَّ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِْ َّ ْ َ َ ََ َ َ َِ َ ٌَ َّ ْ َ َْ«)٤٩(.   

  

  
                                                

 .)٥٣(، برقمالزكاة، باب بیان أن اسم الصدقة یقع على كل نوع من المعروف ،مسلم(٤٨)

 ).٢١٣٠(برقم، التهادي علىالنبي حث في بابالترمذي،  الوالء والهبة، (٤٩)



    مساعدتها في أعمال البیت:ًاسخام

ومــن شــأنه أن یقــوي  أعمــال البیــت أمــر فــي غایــة األهمیــة،لزوجتــه فــي  إن مــشاركة الــزوج

َ عائـــشة، فقـــد ســـئلت الـــسیدةوقـــدوتنا فـــي ذلـــك رســـول اهللا  أواصـــر العالقـــة الزوجیـــة، َ ِ رضـــي اهللا -َ

ُّ مـا كـان النبـى -عنها َِّ َ َ َِیـصنع فـى بیتـه ِ ِْ َ َُ َ ْ قالـت؟ْ َ ِ كـان یكـون فـى مهنـة َأهلـه :َ ِ ِ ِ ِْ َْ ُ َ َُ ِ تعنـى خدمـة َأهلـه -َ ِ ِ ِْ َ َ ْ َْ- 

الة الة خرج إلى الصَّ ِفإذا حضرت الصَّ َِ ََ َِ َِ َ ََ ََ ُ َ)٥٠(.  

  .نفاسها وحیضها في أوقات   مراعاة الحالة النفسیة للزوجة:ًدساسا

أوقات لیست بها تمر عندما تنفس أو تحیض من طبیعة تكوین المرأة الفسیولوجي أنها 

ٕفتحتاج في هذه األوقات إلى رفع معنویاتها، واشعارها بأنها ، ، تسوء فیها حالتها النفسیةعادیة 

تطیب نفسها وترتفع الزالت الزوجة والحبیبة بالرغم مما تعانیه في هذه الظروف الطارئة، ف

، وعلى الرجل عبة، وهذه مسألة في غایة األهمیةمعنویاتها، وتشعر أنها إنسانة، ولیست مجرد ل

 هذه المرحلة فیما  ال یتسامح فیه ویتسامح معها فيمعاملة خاصة،  المرأة یتنبه لها ویعاملأن 

  . في غیرها

  .أبنائهاأن یعینها على تربیة : ًسابعا

ٕمــسؤولیة المـــرأة وحـــدها، وانمــا هـــي مـــسؤولیة مــشتركة بـــین الـــزوجین، یـــست تربیــة األبنـــاء ل  

 ،بالــدعم النفــسي أمــام األبنــاءتكــون ٕاعانتــه لهــا علــى تربیــة األبنــاء، وعلــى الــزوج أن یعــین زوجتــه و

 أحـس بتغاضـي والـدهبعـض األوالد إذا ألن  ؛ال یتسامح مع من أساء منهم إلیهاو ،یأمرهم بطاعتهاف

ٕمــا انتقامــا، وامــا  علــى عقــوق أمهــاتهم إفمــا بالــك بمــن یــشجع األبنــاء، یتمــادى ، إســاءته ألمــهعــن

  .ًجهال، وهذا مما ال یجوز شرعا

  
                                                

 .)٥٦٩٢( ،برقمأهله في الرجل یكون یفك ، بابدبالبخاري، األ(٥٠)



  . ویعینها على بر والدیها أن یكرم أهلها وذویها:ًثامنا

سـبق القـول بـأن مـن واجـب الزوجـة أن تعـین زوجهـا علـى بـر أهلـه ووالدیـه، وتقـول هنـا إن   

  ً، ویرحب بهم في بیته إكراما لزوجته،ها وذویهاأن یكرم أهلمن واجب الزوج 

أن یوثـق العالقـة بینـه وبـین أهلهـا وذویهـا، وأن ال یقطـع العالئـق، وأن كما أن على الـزوج 

 ، فـي الحـدود المعقولـة والمتعـارف علیهـا عنـد أهـل بلـدهال یمنعها أن تزور أهلهـا وذویهـا بـالمعروف

، فهـــو یعینهــــا وهـــي تعینـــه، واهللا المعــــین تبادلیـــةألة المــــس ؛ ألنعلیـــه أن یعینهـــا علــــى بـــر والـــدیهاو

  .للجمیع

  .معصیة اهللاعدم طاعته إذا أمرها ب:  ًاتاسع

إذا كــان فــي طاعــة الزوجــة لزوجــه معــصیة هللا، فیجــب علیهــا أن ال تطیعــه؛ إذ ال طاعــة 

َعـــن عائـــشة َأن امـــرَأة مـــنف ،الـــشرع لهـــاحـــق منحـــه ، وهـــذا لمخلـــوق فـــي معـــصیة الخـــالق َِ ًِ َ ْ َّ َ َ ْ ِ األَنـــصار َ َ ْ

ِّزوجـــت ابنتهـــا فـــتمعَّط شـــعر رأســـها ، فجـــاءت إلـــى النبـــى  ِ َِّ َ ْ ََ ََ ََ َ ََ َ ُ َ َِ ِْ َ َ َ َ ْ َّْفـــذكرت ذلـــك لـــه ، فقالـــت َْ َ َ َََ َ َُ ِ َ َ إن زوجهـــا :َ َ ْ َ َّ ِ

ََأمرنى َأن َأصل فى شعرها  ِْ َ َ َِ ِ ِ َ َفقال. َ ُال إنه قد لعن الموصالت  « :ََ َ َِ ُِ ْ َ ُُ ْ َ َِّ«)٥١(.  

  . سرهاأن ال یفشي :عاشرا

على الزوج الحفاظ الحفاظ على أسرار الزوجیة من الواجبات المشتركة بین الزوجین، و

 فعنوبخاصة فیما یتعلق بأمر المعاشرة، وال یجوز له بحال أن یفشي سرها، على سر زوجته، 

ِعبد الرحمن بن سعد قال سمعت َأبا سعید الخدرىَّ ِْ ُ ُْ ٍ ِ ِ ٍَ َ ََ ُ َُ ْ َْ َ ْ ْ َْ َّیقول ُ ُ َ قال ر:َ َ ِسول الله َ َّ ُ ُ: » ِّإن من َأشر َ ْ ِ َّ ِ

َالناس عند الله منزلة یوم القیامة الرجل یفضى إلى امرَأته وتفضى إلیه ثم ینشر سرها  َّْ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ُِ َ َ َُ ْ ْ َْ ْ َ َْ ُ ُ َ ََُّ َ َ ً َِ ُِ َ ْ ْ َ ْ ِ ِ َّ«)٥٢(.  

  
                                                

 .)٤٩٠٩(، برقممعصیة في زوجها المرأة تطیع ال بابالبخاري، النكاح، (٥١)

 .)١٢٣(برقم ،المرأة سر إفشاء تحریم بابمسلم، النكاح، (٥٢)



   الخامسالمبحث

  .تفنید بعض الشبهات في عالقة الرجل بالمرأة في اإلسالم

مستـشرقین إلـى اتهـام اإلسـالم بظلـم المـرأة فـي أمـور عدیـدة، لكننـا سـنتحدث ذهـب بعـض ال

القوامـــة والطـــالق، إذ جعـــل اإلســـالم القوامـــة للرجـــل، وجعـــل قـــرار إنهـــاء :  عـــن أمـــرین فقـــط؛ همـــا

  .، وهذا بزعمهم ظلم للمرأة، وانتهاك لحقوقها-أیضا-بیده) الطالق(العالقة الزوجیة

ترســـیخ هـــذا المفهـــوم مـــن خـــالل بعـــض الممارســـات ولعـــل بعـــض الرجـــال قـــد ســـاهموا فـــي 

ّالخاطئــة الناتجــة عـــن قــصور فـــي الفهــم، وتكلـــف فــي تأویــل النـــصوص؛ فتــراه یتجـــاوز حــدوده فـــي 

معاملة الزوجة، فیجردها من جمیع حقوقهـا التـي كفلهـا لهـا اإلسـالم، فیـستولي علـى أموالهـا، بحجـة 

یلزمهـا بخدمتـه وخدمـة أهلـه بحجـة أنهـا مـأمورة ّالقوامة، وأنـه هـو رب األسـرة، وهـو اآلمـر النـاهي، و

بطاعتـــه، واألغـــرب مـــن ذلـــك أنـــه یـــستند فـــي ذلـــك إلـــى النـــصوص الـــشرعیة، فیفـــسرها علـــى هـــواه، 

  .ویوظفها في صالحه، وهذا فیه إساءة لإلسالم، ومخلفة للنصوص

 لـــو كنـــت آمـــرا أحـــد أن یـــسجد : "فـــبعض األزواج ال یحفـــظ فـــي حقـــوق الزوجـــة إال حـــدیث 

وهـو " لـو: " اسـتخدم لفـظ، وال یخطر بباله أن النبي)٥٣("هللا، ألمرت المرأة أن تسجد لزوجهالغیر ا

ٕحــرف امتنــاع المتنــاع؛ فقــد امتنــع الــالزم والملــزوم، فــاألمر لــم یــتم، والــسجود لــم یحــصل، وانمــا أراد 

ّ أكـد علـى حـق الـزوج فـي كثیـر مـن  بیان عظم حق الـزوج علـى زوجتـه، ومـع أن النبـي النبي

-فیمــا رواه الــشیخان وغیــرهم:ً بزوجــاتهم خیــرا، فقــال-كــذلك-مواضــع ، إال أنــه أوصــى األزواجال

َبأسانیدهم من طریـق َأبـى هریـرة -واللفظ للبخاري َ َْ ُ ِقـال رسـول اللـه َ:َقـال ِ َّ ُ َ َُ َ  :» ِاستوصـوا بالنـساء َ ُِّ ِ َْ ْ

َ، فإن المرَأة خلقت من ضلع ، وان َأعوج ش ََ َ َْ َّْ َِّٕ ٍ َ ِ ِ ِْ ُ ََ ْ َ ْ ْىء فى الضلع َأعاله ، فـإن ذهبـت تقیمـه كـسرته ، وان ِ َْ ْ ِْ َٕ َ ُ َُ ُْ َ َُ ُ ِ ِ ٍَ َ َِ َ ِ ِّ ْ

                                                
  .ًسبق تخریجه آنفا)٥٣(



ِتركتــه لــم یــزل َأعــوج ، فاستوصــوا بالنــساء  َ ُِّ ِ َْ َ َْ َ َ َ َُ ْ ْ َ ْ ََ ّ ، بــل إنــه عــد حــسن معاملــة الزوجــة مــن اإلیمــان، )٥٤(»ْ

ََحـــدثنا: "واللفـــظ للترمـــذي قـــال-فقـــد روى الترمـــذي وأبـــو داود وأحمـــد وغیـــرهم َّ ُ َأبـــو كریـــب محمـــد بـــن َ َ ُْ ُْ َّ ُ ٍَ ُ

َالعالء،حــدثنا عبـــدة بـــن ســلیمان،عن محمـــد بـــن عمرو،حــدثنا َأبـــو ســـلمة،عن َأبــى هریـــرة قـــال َ َ ُ ََ َ َ ُ َْ ُ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ََ َ ََ ُ ََ ََ ََّ ٍَّ ِْ ِ َِّ َ قـــال : ْ

ِرسول الله  َّ ُ ُ َ : »َإن من َأكمل المؤمنین إیمانا َأحسنهم خلقا وَأ ًُ ُ ُْ َ ُ َُ ًَ ْ ِْ ِ َِ ِ ِْ ْ ِ ْ ِلطفهم بَأهله َّ ِْ ِ ْ ُ ُ َ ْ«)٥٥( .  

 عــن بغــض الزوجــة بــسبب عــدم رضــاه عــن بعــض أخالقهــا وعاداتهــا، كمــا نهــى النبــي

ِفیمــا رواه اإلمــام مــسلم بـــسنده مــن طریــق َأبـــى : وحــث علــى الــصبر علیهـــا، وتحمــل أذاهــا فقـــال

َهریرة، قال َ َ َ َْ ِقـال رسـول اللـه : ُ َّ ُ َ َُ َ : »َال یفـرك مـؤمن مؤمنـ ٌِ ِْ ُْ ُ َْ ْ َ َة، إن كـره منهـا خلقـا رضـى منهـا آخـر َ َ َ ََ ْ ُ ِْ ِ َِ ًُ ًَ ِ َ ْ ِ« .

َُأو قال غیره َ ْ َ َ َ ْ
)٥٦(.  

ْ وعاشــروهنَّ بــالمعروف فــإن كرهتمــوهنَّ فعــسى َأن : ّوكــل هــذا یتمــشى مــع قولــه تعــالى َْ َ ََ َُ ُُ ُ َ ُُ ْ ِ َ ِ ِ ِْ ْ ِ َ

ًتكرهوا شیئا ویجعل الله فیه خیرا كثیرا ً ًِ ِ َِ َْ ْ ُْ َّ َ ََ ََ ُ َ ْ َ)٥٧(.  

األزواج ال یلتفـــت إلـــى ذلـــك كلـــه، وینـــسى أو یتناســـى النـــصوص التـــي تـــأمره   لكـــن بعـــض 

باإلحــسان إلــى الزوجــة، والوفــاء بالتزاماتــه تجاههــا، ویــشدد علــى النــصوص التــي تتحــدث عــن حقــه 

ًعلیهــا، وهـــذا إن حـــصل فإنــه ال یعـــد عیبـــا فــي الـــدین، أو قـــصورا فــي األحكـــام؛ ألن أي نظـــام فـــي  ً ّ

ً أم وضـعیا قـد یـساء اسـتخدامه، ویتمـرد بعـض األفـراد علـى بعـض أحكامـه، ًالدنیا سـواء أكـان ربانیـا

                                                
، وفــي كتــاب النكــاح بــاب الوصــاة بالنــساء )٣٣٣١(البخــاري، أحادیــث اآلنبیــاء، بــاب خلــق آدم وذریتــه، بــرقم(٥٤)

  ). ١٤٦٨( الرضاع، باب الوصیة بالنساء، برقم،ومسلم)٥١٨٦(برقم

مـن طریـق أبـي قالبـة )  ٢٦١٢(ن، باب ما جاء فـي اسـتكمال اإلیمـان وزیادتـه ونقـصانه، برقــم اإلیما،الترمذي(٥٥)

  . "حدیث صحیحهذا : "قالوفي الباب عن أبي هریرة و أنس بن مالك، ثم  :الترمذي قال عن عائشة،

  . )١٤٦٩(الرضاع، باب الوصیة بالنساء، برقم، مسلم(٥٦)

  ) .١٩(سورة النساء، اآلیة(٥٧)



فــال نلجــأ إلـــى إلغــاء النظــام، بـــل نحــاول إلــزام النـــاس بتطبیــق النظــام، ونطالـــب أولــى األمــر بتنفیـــذ 

  .أحكامه

ٕوال یقــاس صــالح التــشریعات أو فــسادها بــصالح مــستخدمیها، وانمــا بمقــدار المنفعــة التــي 

  .اواته بین فئاته، ومالئمته للفطرة اإلنسانیةیقدمها للمجتمع، ومس

  :  القوامة:المطلب األول

دعونــا نلقــي نظــرة علــى فلــسفة اإلســالم فــي جعــل حــق القوامــة للرجــل مــن بــادئ ذي بــدء 

َ الرجــال قوامــون علــى : خــالل نــصوص الــوحي المتلــو وغیــر المتلــو، فقــد قــال اهللا جــل فــي عــاله َ ََ ُ ََّ ُ ِّ

ل َالنساء بمـا فـضَّ َ َ ِ ْ اللـه بعـضهم علـى بعـض وبمـا َأنفقـوا مـن َأمـوالهمَِّ َ ِْ ِ َِ َ ُْ ْ ُْ ُ ََ ِ ٍ ْ َْ َ ََ ّ )ومعنـى ، )٥٨قوامـون :

أنهــم یقومــون بالــذب عــنهن كمــا یقــوم الحكــام واألمــراء بالــذب عــن الرعیــة، وهــم أیــضا یقومــون بمــا "

ي هــذا یحــتجن إلیــه مــن النفقــة والكــسوة، والمــسكن، وجــاء بــصیغة المبالغــة؛ لیــدل علــى أصــالتهم فــ

األمـــر، واســـتحقوا هـــذه المزیـــة لتفـــضیل اهللا للرجـــال علـــى النـــساء بمـــا فـــضلهم بـــه، ففـــیهم الخلفـــاء، 

والــسالطین، والحكــام واألمــراء، والغــزاة، وغیــر ذلــك مــن األمــور، كمــا أنهــم اســتحقوا ذلــك بمــا أنفقــوا 

ي الجهـاد ومــا مـن أمـوالهم علـى النـساء، وبمـا دفعـوه فـي مهـورهن مـن أمـوالهم، وكـذلك مـا ینفقونـه فـ

 وقد استدل جماعة من العلمـاء بهـذه اآلیـة علـى جـواز فـسخ النكـاح إذا عجـز ،)٥٩(یلزمهم في العقل

   .)٦٠("الزوج عن نفقة زوجته وكسوتها

وجعل القوامة بید الرجل ال ینقص من قدر المـرأة، وال یقلـل مـن قیمتهـا أو مـن أهلیتهـا، وال 

ّألمــر واقــع مــسلم بــه، إذ أن المــرأة ذات طبیعــة خاصـــة ٕیعنــي القهــر، واالســتبداد، وانمــا هــو تقریــر 

                                                
  ).٣٤(نساء، من اآلیةسورة ال)٥٨(

  .الدیة: أي)٥٩(

  .بتصرف)١/٦٩٤(فتح القدیر)٦٠(



تختلــف عــن طبیعــة الرجــل؛ فتعاقــب الحــیض، والحمــل، والــوالدة، والرضــاع، وســهر اللیــل فــي تربیــة 

ًاألوالد، وتعب النهار في أعمال البیت، كل ذلك یشغل كثیرا مـن وقتهـا، ویـستنفد الجـزء األكبـر مـن 

ٕك قواها، واحـساسها بـاأللم والتعـب، واضـطراب حالتهـا النفـسیة، إمكانیاتها وقدراتها، ویؤدي إلى إنها

ُباإلضافة إلى ما جبلت علیه مـن رقـة الطبـع، ولطافـة الحـس، وذكـاء العاطفـة، فلـو أسـند إلیهـا أمـر 

تــدبیر شــؤون األســرة، ورعایتهــا ألجحـــف بحقهــا، ولكلفهــا فــوق مـــا تطیــق، ومــا ال یناســب طبیعتهـــا 

  .األنثویة

عي أن تسند هذه المهمة إلـى الرجـل الـذي یملـك البـأس، وقـوة اإلرادة، ولذلك كان من الطبی

  .والخبرة بحكم ممارسته وتمرسه في شؤون المجتمع، وتفرغه للقیام بأعباء األسرة الخارجیة

ٕكمـا أن الرجــل هـو رب األســرة، ووالــد األوالد، والیـه ینتــسبون، وهــو صـاحب المــسكن الــذي  ّ

ًومعنویــا، والقیــام بعــبء النفقــة، ومنــع األشــرار  مــن دخولــه أو ًتقــع علیــه مــسؤولیة إصــالحه مادیــا 

اإلســـاءة إلیـــه بـــشكل أو بـــآخر، وعلیـــه تـــوفیر األمـــن واألمـــان لهـــذا البیـــت، وضـــمان عـــدم تعرضـــه 

ًلألخطار الداخلیة أو الخارجیة، لیكون صالحا الستقرار الزوجة فیه، وممارسـة وظیفتهـا علـى أكمـل 

  .وجه

، ولـــیس فیـــه إلغـــاء إلرادة الزوجـــة أو إهـــدار لكرامتهـــا؛ ألن وفـــي ظنـــي هـــذا تكـــریم للزوجـــة

ٕقوامــة الرجــل لیــست مطلقــة، وانمــا تحكمهــا مجموعــة مــن الــضوابط والقواعــد؛ فالقوامــة ال تعنــي أن 

الرجل سید وأن المرأة مسودة، فهـذا ینـافي الحكمـة مـن الـزواج القـائم علـى المـودة والرحمـة والـسكن، 

َ وجعل بین: قال تعالى ْ َ ََ َ ًكم مودة ورحمة َ َ َْ َ ًَ َّ َّ ُ)٦١( .  

فاإلســالم یمنـــع الرجــل مـــن التـــصرف فــي مـــال زوجتــه الخـــاص، ولهـــا الحریــة الكاملـــة فـــي 

  .التصرف المطلق بمالها؛ من بیع أو شراء، أو هبة أو إجارة أو صدقة ونحو ذلك
                                                

 ).٢١(اآلیةمن سورة الروم، )٦١(



كمــا أن الرجــل لــیس لــه ســلطان علــى زوجتــه فــي األمــور الدینیــة؛ فــال یــستطیع منعهــا مــن 

ـــ صالة المكتوبـــة أو الـــصیام المفـــروض، كمـــا أنـــه ال یملـــك إكراههـــا علـــى تغییـــر دینهـــا إن كانـــت ال

َ ال إكــراه فــي الــدین قــد تبــین الرشــد مــن :كتابیــة إال أن یكــون ذلــك بمحــض إرادتهــا؛ لقولــه تعــالى َِ ُِ ْ ُّ َّ ََّ َ ِ ِّ َ َ ْ ِ َ

ِّالغـــي َ ْ)ولـــه أن یـــدعوها بالحـــسنى، ویحاورهـــا بحكمـــة؛ لقولـــه تعـــالى،)٦٢  : ادع إلـــى ســـبیل ربـــك َ ِّ َ ِ ِ َ ِِ ُ ْ

ِبالحكمة والموعظة الحـسنة وجـادلهم بـالتي هـي َأحـسن إنَّ ربـك هـو َأعلـم بمـن ضـل عـن سـبیله  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َّ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َ ََ َ ََ َُ َ َ َُ َ ْ ُْ َ َّ ِ َِ َّ ْ ْ ْ َْ َْ ْ

َوهو َأعلم بالمهتدین َِ ْ ُ ْ ِ ُ َ ْ َ َُ)٦٣(.  

قومــات إنــسانیتها، فلــم وهكــذا بعــد أن اطمأنــت المــرأة علــى حقوقهــا ومــا تخــاف علیــه مــن م

یبــق شــيء یمنعهــا مــن قبــول قوامــة الرجــل فــي األمــور التــي یفرضــها علیــه الواقــع، وتتطلبهــا الفطــرة 

اإلنسانیة السلیمة؛ ألنه هو القادر على القیام بأعبائها، كیـف ال وقـد أوكـل اهللا إلیـه اإلمامـة الكبـرى 

  . ًبیته أصال؟، وقیادة الجیش أفال یستحق أن یكون قائد البیت الذي هو 

ٕوهذه القوامـة لـیس لهـا عالقـة بإنـسانیة المـرأة أو كرامتهـا أو أهلیتهـا، وانمـا اقتـضتها طبیعـة 

  .كل من الرجل والمرأة، ومراعاة الحالة النفسیة والرسالة االجتماعیة لكل منهما

ٕوال یجــوز للمــرأة أن تطالــب بالقوامــة؛ ألن فیــه مخالفــة ســنن الفطــرة الــسلیمة، وافــساد ســنة 

َالطبیعــة، وقــد نهــى اهللا الرجــل أو المــرأة عــن مجــرد تمنــي االضــطالع بوظیفــة اآلخــر، قــال تعــالى َ ُ :

 ل الله به بعضكم على بعض للرجال نصیب مما اكتسبوا وللنساء نصیب ممـا َّوال تتمنوا ما فضَّ َّ ِّّ َ ْ ِّ َ ٌِّ ُ ٌ َ َ َ َِ ِ َِ َ َ َِّ ٍ ِِ ِّْ َْ َ َِ ْ ْ َْ ْ َ َُ َ ُ َ َ َّ َ

                                                
  ).٢٥٦(سورة البقرة، من اآلیة)٦٢(

  ).١٢٥(سورة النحل، من اآلیة)٦٣(



ّاكتسبن واسَألوا الل ْ ُ ْ َ ََ ْ َ ًه من فضله إنَّ الله كان بكل شيء علیمـا ْ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ َ ِّ ُ َِ َ َ ْ َّ ِ َ)ذلـك نـوع مـن عـدم "؛ ألن فـي )٦٤

   .)٦٥("الرضا بالقسمة التي قسمها اهللا بین عباده على مقتضى إرادته وحكمته البالغة

كمــا أن تمنــي المــرأة أن تكــون القوامــة فــي البیــت فیــه تمــرد علــى وظیفتهــا التــي أوكلهــا اهللا 

ٕوفیـــه تمـــرد علـــى أنوثتهـــا، ویعـــارض حكمـــة اهللا جـــل وعـــال، واذا كانـــت تریـــد التـــشبه بالرجـــال إلیهـــا،  ّ

 -رضـي اهللا عنهمـا-فحسب؛ فقد استحقت لعنة اهللا؛ فقد روى البخاري بسنده من طریـق ابـن عبـاس

  .)٦٦("المتشبهین من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال لعن رسول اهللا : "قال

د أن قوامة الرجل علـى المـرأة اقتـضتها طبیعتـه، وقـد عـوض اهللا المـرأة عنهـا بمـا وهكذا نج

  .یناسبها من الوظائف األخرى التي تناسب طبیعتها

 إلــى حكمــة إســناد بعــض الوظــائف للرجــل ومنــع -رحمــه اهللا- وقــد نــوه الــدكتور الــسباعي

یح مـن إنـسانیة المـرأة وأهلیتهـا والخالصة أن اإلسالم بعد أن أعلن موقفه الصر: " المرأة منها بقولة

وكرامتهــا، نظــر إلــى طبیعتهــا ومــا تــصلح لــه مــن أعمــال الحیــاة، فأبعــدها عــن كــل مــا ینــاقض تلــك 

الطبیعة، أو یحول دون أداء رسالتها كاملة في المجتمع، ولهذا خصها بـبعض األحكـام عـن الرجـل 

ینیــة واالجتماعیــة؛ كــصالة بعــض الواجبــات الد-لــذات الغــرض-ًزیــادة أو نقــصانا، كمــا أســقط عنهــا

الجمعـة، ووجـوب اإلحـرام فــي الحـج، والجهـاد فـي غیــر أوقـات النفیـر العـام، وغیــر ذلـك، ولـیس فــي 

هــذا مــا یتنــافى مــع مبــدأ مــساواتها بالرجــل فــي اإلنــسانیة، واألهلیــة، والكرامــة االجتماعیــة، وال تــزال 

األحكـام لمـصلحة یقتــضیها الـشرائع والقـوانین فـي كــل عـصر، وفـي كــل أمـة تخـص النـاس بــبعض  

                                                
  ).٣٢(سورة النساء، من اآلیة)٦٤(

  ).١/٦٩٢(فتح القدیر)٦٥(

  ).٥٥٤٦(بالرجال، برقم اللباس، باب المتشبهین بالنساء والمتشبهات ،البخاري)٦٦(



ـــــة  ـــــین المـــــواطنین فـــــي األهلی ـــــدأ المـــــساواة ب ـــــه أي مـــــساس بمب ذلـــــك التخـــــصیص دون أن یفهـــــم من

  .)٦٧("والكرامة

ًوال یتحقـق هـذا اإلحـسان إال إذا كـان رجـال "وعلى الرجل أن یحسن اسـتخدام حـق القوامـة، 

للمـرأة؛ كقــوة الشخــصیة ناجحـا فــي قیادتــه لبیتـه وأســرته، بمــا اتـصف بــه مــن صـفات رجولیــة محببــة 

ٕمـــن غیـــر عنـــف، ولــــین الجانـــب مـــن غیــــر ضـــعف، وخلـــق عـــال نبیــــل، وســـماحة، واغـــضاء عــــن 

ٍالهفـوات، وقیــادة بارعــة حكیمــة لبقـة لدفــة الحیــاة الزوجیــة، وبــذل وسـخاء فــي غیــر ســرف وال تبــذیر، 

فــــال، ٕواحتـــرام لمـــشاعر الزوجـــة واشــــعارها بالمـــسؤولیة معـــه فـــي تــــدبیر شـــؤون البیـــت، وتربیـــة األط

  .)٦٨("والتعاون على بناء األسرة المسلمة الراقیة، كما أرادها اإلسالم أن تكون

  

   : الطالق: المطلب الثاني

ُلسنا بصدد الخـوض فـي أحكـام الطـالق، وانمـا نریـد أن نبـین حكمـة الطـالق، ولمـاذا جعـل  ّ ٕ

الطــالق، وكیــف الطــالق بیــد الرجــل ولــیس بیــد المــرأة؟ والتوجیهــات النبویــة فــي كیفیــة التعامــل مــع 

  یتعسف بعض الرجال في استعمال هذا الحق نتیجة الفهم القاصر للنصوص الشرعیة؟

  .الحكمة من تشریع الطالق. ١

الـزواج شـراكة بـین اثنـین، ومـن الطبیعــي أن یختلـف الـشریكان؛ ألن النـاس بحكـم طبــائعهم 

لـــق حتــى بـــین یختلفــون فـــي بعــض الجوانـــب، ویتفقــون فـــي بعــضها اآلخـــر، فلــیس هنـــاك اتفــاق مط

التـــوائم، ولكـــن قـــد تكـــون جوانـــب االتفـــاق بـــین شخـــصین أكثـــر مـــن جوانـــب االخـــتالف أو العكـــس، 

  .فالمسألة نسبیة
                                                

  ).٤٢-٤١ص(المرأة بین الفقه والقانون)٦٧(

  .)١٧٧ص.(هـ١،١٤٢٥، وزارة األوقاف السعودیة،طشخصیة المرأة المسلمة ، محمد علي،الهاشمي)٦٨(



وقــد یــؤدي الخــالف بــین الطــرفین إلــى أزمــة حقیقیــة، فــشرع اهللا الطــالق للخــروج مــن هــذه 

  .األزمة بعد استنفاد جمیع الوسائل في حلها

 ال یجـــوز للرجـــل أن یطلـــق زوجتـــه أو یتـــزوج وقـــد منعـــت بعـــض الـــشرائع الطـــالق، بحیـــث

علیهـــا إال إذا ثبتـــت فـــي حقهـــا الخیانـــة الزوجیـــة، ولـــیس لهـــا طلـــب الطـــالق إال إذ وقـــع الـــزوج فـــي 

، وال یجوز للرجل أن یتزوج بامرأة أخرى ما دامت زوجته األولـى علـى قیـد -كذلك-الخیانة الزوجیة

  .)٦٩ (الحیاة

ًفین فــي العـیش معـا بـالرغم مــن اتـساع الهـوة بینهمــا، ٕواننـا نـرى فـي منــع الطـالق إلـزام الطـر

  .وما یالقیه كل منهما من صعوبة في معاشرة اآلخر

إذا ابتلي الرجل بزوجة سیئة األخـالق، ولـیس لـه خـالص منهـا : والسؤال الذي یطرح نفسه

  إال بموتها، أو باتهامها بالفاحشة، فماذا ستكون النتیجة؟

  ً تنجب األوالد، وهو یحب األوالد كثیرا، فماذا یفعل؟ولو تزوج بامرأة واكتشف أنها ال

ولـــو كانــــت الزوجــــة ال تـــستطیع القیــــام بواجباتهــــا نحــــو الـــزوج، أو كانــــت الزوجــــة ال تلبــــي 

  رغبات زوجها الجنسیة، سواء أكان ذلك لبرودها، أو لمرضها، فماذا یفعل؟

  :الحلول المتاحة أربعة ال خامس لها

  ًأن یتزوج علیها سرا .١

  نهاأن یخو .٢

 أن یتهمها بالفاحشة .٣

 أن یتخلص منها بطریقة ما .٤

                                                
  )١٢و١٠:١١مرقس(، و)١٩:٦متى: (ینظر)٦٩(



ّوهـــذه الحلـــول األربعـــة جمیعهـــا فیهـــا ظلـــم للمـــرأة، ولكـــن اإلســـالم أبـــاح لـــه أن یخیرهـــا بـــین 

  .إما أن تبقى على عصمته ویؤدي لها حقوقها الزوجیة كاملة غیر منقوصة: أمرین

  .ٕواما أن یطلقها فتكون حرة تتزوج من تشاء

  ة، وأنفع لها ؟فأیهما أكرم للمرأ

وأجـــاز للـــزوجین إن اختـــارا إنهـــاء  ولـــذلك فقـــد شـــرع اإلســـالم الطـــالق لیكـــون آخـــر الـــدواء،

ِوان یتفرقا یغن اللـه كـال مـن سـعته : العالقة الزوجیة أن یتزوج كل منهما بمن یرید؛ لقوله تعالى ِ َ َ َِّ ُ ُ ّ ْ َِّ ُ ََ َ َِ ٕ

ًوكان الله واسعا حكیما ًِ َِ َ َُ ّ َ َ)٧٠(.  

  إلسالم الرجل بهذا الحق؟ ّلماذا خص ا. ٢

لعـــل األســـباب التـــي اســـتحق بهـــا الرجـــل حـــق القوامـــة، هـــي ذاتهـــا التـــي اســـتحق بهـــا حـــق 

ـــم مـــا یناســـب كـــال  التـــصرف بمـــصیر العالقـــة الزوجیـــة، واهللا هـــو الـــذي خلـــق الـــذكر واألنثـــى، ویعل

َُأال یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر : منهما، قال تعالى َِ َ َْ ُ ِ َّ َ َُ َ َْ َُ ْ َ َ)٧١(.  

وبما أن الرجل هو الذي یـدفع المهـر، وجمیـع النفقـات الزوجیـة، وهـو الـذي یتحمـل النفقـات 

المالیــة الناتجــة عــن الطــالق؛ فمــن حقــه إنهــاء الحیــاة الزوجیــة إذا رضــي بتحمــل الخــسارة المادیــة، 

  .والمعنویة واآلثار المترتبة علیهما

یحـسب حـساب النتـائج المترتبـة كما أن الرجل یملك نفسه عنـد الغـضب أكثـر مـن المـرأة، و

علــى وقــوع الطــالق، والنفقــات المالیــة الجدیــدة التــي یحتــاج إلیهــا مــن أجــل الــزواج الجدیــد، وال یقــدم 

الرجـــل علـــى الطـــالق إال إذا تأكـــد مـــن اســـتحالة اســـتمرار العالقـــة الزوجیـــة بـــصورة طبیعیـــة، وبعـــد 

  .ااستنفاذ جمیع الوسائل المتاحة لمعالجة نشوز الزوجة وتمرده
                                                

  ).٣٢(سورة النساء، من اآلیة)٧٠(

  ).١٤(سورة الملك، اآلیة)٧١(



  .ولكل ما سبق فمن الطبیعي أن یكون قرار الطالق بید الرجل ال بید المرأة

  :التعسف في استعمال حق الطالق. ٣

نتیجة الفهم القاصر للنصوص الشرعیة نجد بعض الرجـال یتعـسف فـي اسـتعمال حقـه فـي 

ل الطـــالق، فیطلـــق زوجتـــه ألتفـــه األســـباب، لدرجـــة أن الطـــالق قـــد یقـــع قبـــل أن یـــتم الـــزواج بـــشك

وتشیر إحصائیات المحـاكم الـشرعیة فـي المملكـة األردنیـة الهاشـمیة إلـى أن ) أي قبل الدخول(كامل

) ٢٠٣٨(حالـــة، منهـــا)٢٦٠٤(بلغـــت . م٢٠٠٦حــاالت الطـــالق الخاصـــة بــالزوج والتـــي تمـــت عــام 

مـــن إجمـــالي حـــاالت الطـــالق، % ٧٨.٣حالـــة تـــم الطـــالق فیهـــا قبـــل الـــدخول، أي مـــا یعـــادل نـــسبة

ّمتعلمــات مــن النــساء اللــواتي طلقــنوكانـت نــسبة ال ، فــي حــین بلــغ عــدد حــاالت الطــالق )٧٢(%)٩٩(ُ

حالـــــة تـــــم الطـــــالق فیهــــا قبـــــل الـــــدخول؛ أي مـــــا )٥٣٧٧(حالـــــة، منهــــا)١٢١٧٦(الخاصــــة بالزوجـــــة

ـــواتي %) ٤٤.٤١٦(یعـــادل مـــن إجمـــالي حـــاالت الطـــالق، وكانـــت نـــسبة المتعلمـــات مـــن النـــساء الل

ّطلقن ُ)٧٣(%)٩٨.٥( .  

دل على وجود مشكلة حقیقیة، والالفت للنظر أن نسبة الطـالق قبـل الـدخول وهذه النتائج ت

ًمــن أعلــى النــسب، وكــذلك نــسبة المتعلمــات إلــى غیــر المتعلمــات كبیــرة جــدا، وهــذا یــدل علــى أمــور 

  :عدیدة منها

ألن أسـس اختیـار الـزوج أو الزوجـة إذا كانـت : سوء االختیار ابتداء من قبـل الـزوجین. أ

یـــة علـــى أســـس واهیـــة، تحكمهـــا المـــصالح الدنیویـــة، فـــستؤدي حتمـــا إلـــى انهیـــار غیـــر ســـلیمة، ومبن

                                                
-٢٠٠٢صائیة الصادرة عن دائرة قاضي القضاة في المملكـة األردنیـة الهاشـمیة للعـوام مـن النشرة اإلح: ینظر)٧٢(

  ).٧٥ص.(م٢٢٦

-٢٠٠٢النشرة اإلحصائیة الصادرة عن دائرة قاضي القضاة في المملكـة األردنیـة الهاشـمیة للعـوام مـن : ینظر)٧٣(

  ).٧٧ص.(م٢٢٦



العالقــة الزوجیــة ربمــا قبــل أن تبــدأ، وال نــستطیع أن نغفــل نتــائج اإلحــصائیة الــسابقة؛ ففیهــا مؤشــر 

خطیــر علــى أن الرجــال یــسعون للحــصول علــى زوجــة متعلمــة علــى أمــل أن تحــصل علــى وظیفــة 

ًال،؛ أي أن هنــــاك أطمـــاع اقتـــصادیة، والمــــرأة تـــشعر باســــتقاللها وتـــساهم فـــي نفقــــات البیـــت مـــستقب

المـــالي، فتحـــاول فـــرض رأیهـــا علـــى الـــزوج، ومطالبتـــه بمزیـــد مـــن االمتیـــازات، فیـــدب الخـــالف بـــین 

الطـرفین منـذ البدایـة، ویتـور ویتفـاقم حتـى یـصل إلـى الطـالق، ولـو أن الطـرفین احتكمـوا إلـى أوامـر 

  . الشرع لما حصل ما حصل

ِ حدد األمور التي تنكح المرأة ألجلها فیما رواه الشیخان بـسندهما مـن طریـق َأبـى فالنبي

َهریـــرة  َ َْ ُ َِّأن◌ النبـــى َِّ ِ َّ َقـــال ٍتـــنكح المـــرَأة َألربـــع« َ َ ُْ ُْ َْ ْ َ ـــدینها ، فـــاظفر : ُ َْلمالهـــا، ولحـــسبها، وجمالهـــا، ول ْ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ ََ ََ

َبذات الدین تربت یداك  َ َْ َ ِ َِ ِّ ِ َ ِ«)٧٤(.  

لمال یذهب، والحسب یتبدل، والجمال یختفي مع تقدم الـسن، وال یبقـى إال الـدین، والمـرأة فا

المتدینــة تعــرف مــا لهــا ومــا علیهــا، وتعلــم أن طاعــة الــزوج مــن أوجــب الواجبــات علیهــا، فــال تــدع 

  .األمور تصل إلى طریق مسدود

 لهـا، وبالتـالي كما أن الرجل المتدین یعـرف أن اإلحـسان إلـى زوجتـه مـن الحقـوق الـشرعیة

ُهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان : ًستقابله باإلحسان امتثاال لقوله تعالى َ َْ ِْ ِْ َِّْ ِ َ َ ْ َ)٧٥(.  

كیفیــة : مـن أهـم التحـدیات التـي تواجـه الـزوجین: عـدم القـدرة علـى مواجهـة التحـدیات. ب

ًهمـــا معـــا؛ فـــإن التعامــل مـــع الخالفـــات الزوجیـــة الیومیــة، والخالفـــات ســـببها أحـــد الــزوجین، أو  كال

  -ًأیضا-"ًناشزا: "ل هو السبب سميٕ، وان كان الرج"ًناشزا: "كانت المرأة هي سبب الخالف سمیت

                                                
الرضـاع، بـاب اســتحباب نكـاح ذات الــدین، ، ومــسلم، )٤٨٠٢(النكـاح، بــاب األكفـاء فـي الــدین، بـرقم، البخـاري)٧٤(

  ).١٤٦٦(برقم

  ).٦٠(سورة الرحمن، اآلیة)٧٥(



ً، ولكـــل مــــن هـــذه الحــــاالت طرقــــا "ًشــــقاقا: "وأمـــا إن كــــان الخـــالف بــــسبب الطـــرفین ســــمي

ة ووسـائل خاصـة للعــالج، فـإن فـشلت كــل الطـرق والوسـائل لجــأ الطرفـان إلـى إنهــاء العالقـة الزوجیــ

  .إما بالطالق أو بالخلع

أمــا نــشوز الزوجــة فقــد بــین اهللا عــز وجــل طــرق معالجتــه بعــد تقریــر حــق القوامــة مباشــرة، 

ل اللـه بعـضهم علـى بعـض وبمـا َأنفقـوا مـن : فقال تعالى ْ الرجال قوامون على النـساء بمـا فـضَّ ُِ ْ ُ َ ََ َ ْ َ ُِ ٍ ِ َِّ ُ َْ َْ َ َ َ ََ َّ َ َُ ََّ ِّ

ََأمــوالهم فالــصالحات ق َُ َ ِ َِّ ْ ِ َ ُانتــات حافظــات للغیــب بمــا حفــظ اللــه والالتــي تخــافون نــشوزهنَّ فعظــوهنَّ ْ ُُ َ َِ ِ ِ ِ َِ َُ ُ ُ َ َ َ ََّ َ ُ ٌ ٌّ َْ ََ ِ ِ ِّْ َ

ًواهجــروهنَّ فــي المــضاجع واضــربوهنَّ فــإن َأطعــنكم فــال تبغــوا علــیهنَّ ســبیال إنَّ اللــه كــان علیــا  ً َ َّ ْ ِْ َِ َ ُ َُ ََ َُ ْ ّْ ِْ ِِ َ َ َِ َِ ُْ َ َ َ ِْ َ َُ ْ ُ ُِ ْ

ًكبیرا ِ َ)٧٦(.  

 اآلیـــة رتـــب اهللا جـــل وعـــال طـــرق معالجـــة النـــشوز؛ فبـــدأ بالموعظـــة والنـــصیحة، وفـــي هـــذه

والتــذكیر بحقــوق الــزوج علیهــا، ووجـــوب طاعتــه، فــإن لــم ینفــع هـــذا األســلوب انتقــل إلــى األســـلوب 

الهجر في المـضاجع، ثـم الـضرب غیـر المبـرح، الـذي ال یكـسر عظمـا وال یـشق لحمـا، : الثاني وهو

  .ها، عوملت بالحسنى، ونسیان ما صدر منها، وكأنه لم یكنفإن عادت المرأة إلى رشد

وأمـا نـشوز الــزوج، فقـد أمــر اهللا تعـالى الزوجـة بالتعامــل معـه بالحكمــة، والمعاملـة الحــسنة، 

َ  وَ◌إن امرَأة خافـت مـن بعلهـا نـشوزا َأو إعراضـا فـال جنـاح علیهمـا : والصبر علیه، قال تعالى َ َِ ِْ َْ َ َ ُ َْ َ ُ ٌَ ً ًَ َِ ِْ ُْ َ َِ ِ ْ َ ْ

َن یصلحا بینهما صلحا والصلح خیر وُأحضرت اَألنفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فـإنَّ اللـه كـان َأ َ ََ ّ ْ ِْ َ ْ ُْ َّ َ َُ َ ُ َ َ ُ ُُ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ ُ ًٕ َّ ُّ َ ٌ َُ َ َ ُُّ ْ

ًبما تعملون خبیرا ِ َِ َ ُ َ َْ َ)٧٧(.  

                                                
  ).٣٤(سورة النساء، اآلیة)٧٦(

  ).١٢٨(سورة النساء، اآلیة)٧٧(



وبمـــا أن المـــرأة ال تملـــك مـــن الوســـائل لمعالجـــة نـــشوز الـــزوج إال الموعظـــة والتفـــاهم معـــه 

في كثیر من األحیان ال تنجح هذه الوسیلة مع بعض الزواج، فتلجأ إلـى التـصالح معـه بالحسنى، و

  .واستمالته بالتنازل عن بعض حقوقها في سبیل االحتفاظ به

فلـــو تـــزوج الـــزوج بـــامرأة أخـــرى والحظـــت زوجتـــه األولـــى أن زوجهـــا یعـــرض عنهـــا، ویـــؤثر 

لیهــا بالتنــازل عــن بعــض حقوقهــا؛ كــأن علیهــا زوجتــه الجدیــدة، فــیمكن للزوجــة األولــى أن تــستمیله إ

ًتحط له شیئا من مهرها، أو تؤثر ضرتها ببعض حقها في المبیـت، أو تخقیـق مقـدار النفقـة، وبـذلك 

ٕتحــتفظ بزوجهــا، وتكــون محــسنة، واذا لــم تــرض بــذلك، فقــد یكــون الحــل فــي تــسریحها مــع االحتفــاظ 

َ فـال جنــاح ع: بجمیـع حقوقهـا، وهـذا معنـى قولـه تعـالى َ ُْ َ َ ُلیهمـا َأن یـصلحا بینهمـا صـلحا والــصلح َ َ َ ُْ ُّْ َ ُ ًُ َ ََ ْ ِْ ْ ِ َ

ٌْخیر َ
)٧٨(.  

  عنــدما كبــرت وخافــت أن یفارقهــا النبــي وهــذا مــا فعلتــه أم المــؤمنین ســودة بنــت زمعــة

َعائـشة وهبت لیلتها لعائـشة، فقـد روى البخـاري بـسنده مـن طریـق  َ ِ ْ قالـت– رضـى اهللا عنهـا -َ َ َكـان : َ َ

ِرسول الله َّ ُ ُ َِّذا َأراد سـفرا َأقـرع بـین نـسائه ، فـَأیتهن خـرج سـهمها خـرج بهـا معـه ، وكـان یقـسم لكـل ِإ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ُِ ْ ََ َ ُ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ ُ َ ُ َ َِ َ َ َ َْ َّ َُّ ْ ً َ َ

َامـــرَأة مـــنهن یومهـــا ولیلتهـــا، غیـــر َأن ســـودة بنـــت زمعـــة وهبـــت یومهـــا ولیلتهـــا، لعائـــشة  َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ٍَ َ ََ َ َ َ َ َ َ ُ ََ َْ َ ْ َْ َ َْ ْ َْ َ َْ َ ْ َ َ َ ْْ َْ ِ َّ ِّزوج النبـــى َّ َِّ ِ ْ َ

 ِتبتغى بذلك رضا رسول الله َّ ِ ِِ ُ َ َ ِ َ َ ِ َ َْ")كـان رسـول اهللا : "وفي روایـة أبـي داود قالـت. .)٧٩ ال یفـضل

ّبعـضنا علــى بعـض فــي القـسم مــن مكثـه عنــدنا، وكــان قـل یــوم إال وهـو یطــوف علینـا جمیعــا فیــدنو 

عنـدها، ولقـد قالـت سـودة بنـت من كل امرأة من غیر مسیس حتـى یبلـغ إلـى التـي هـو یومهـا فیبیـت 

یارســول اهللا، یــومي لعائــشة، فقبــل ذلــك رســول : زمعــة حــین أســنت وفرقــت أن یفارقهــا رســول اهللا 

                                                
  ).١٢٨(سورة النساء، اآلیة)٧٨(

تكن سفیهة الهبة وفضلها، باب هبة المرأة لغیر زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم ، البخاري)٧٩(

  ) .٢٤٥٣(فإذا كانت سفیهة لم یجز، برقم



ٕ وان امـرأة خافـت مـن نقـول فـي ذلـك أنـزل اهللا عزوجـل وفـي أشـباهها أراه قـال : منهـا، قالـتاهللا 

   .)٨٠( بعلها نشوزا

الوقــوف علـى أسـباب وصــول الخـالف إلــى فیحتـاج إلـى مزیــد مـن البحـث، و: مـا الــشقاقوأ

ْوان : هـــذه الحالـــة المستعـــصیة، وال بـــد مـــن االســـتعانة بأهـــل الـــرأي والخبـــرة والمـــشورة، قـــال تعـــالى َِٕ

َخفتم شقاق بینهما فابعثوا حكما من َأهله وحكما من َأهلها إن یریـدا إصـالحا یوفـق اللـه ب ُ ُ َ َ َُ َ ْ ْ َّ ِ ِّ َ َ َ ًَ َ ً ًْ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِّْ َِّ َ ْ ُ ْْ َْ َ َْ َینهمـا ُ ُ َ ْ

ًإنَّ الله كان علیما خبیرا  ًِ َ َِ َ َ َ ّ ِ)٨١(.   

ٕواذا لم ینجح الزوجان في حل الخالفات الزوجیة، واستنفدا كل الوسائل الممكنـة فعندئـذ ال 

  .ّسبیل لهما إال اللجوء إلى الطالق، ولكن الطالق السني

بهـا فـي طهـر طـالق مـدخول : وهـومـا وافـق أمـر اهللا وأمـر رسـول اهللا" : والطالق السني

   .)٨٢("لم یجامعها فیه وال في حیض قبله، ولیست بحامل

مــا نقــص منــه أحــد شــروط الطــالق الــسني؛ كــأن یطلــق الرجــل : أمــا الطــالق البــدعي فهــو

ّامرأته وهي حائض، أو فـي طهـر جامعهـا فیـه، أو كانـت حـامال؛ فـإذا حـصل شـيء مـن هـذا فیـسن  ً

َسنده مـــن طریــق عبـــد اللــه بـــن عمــر لــه أن یراجعهـــا، ودلیــل ذلـــك مــا رواه البخـــاري بــ َ ُ َِ ْ ِْ َّ  رضـــى اهللا -ِ

ِ َأنه طلق امرَأته وهى حائض على عهد رسول اللـه-عنهما  َّ ِ ِ َِّ ُ َ َْ َْ َ َ ُ َُ ٌ َْ َ َ َ َ َّ ِفـسَأل عمـر بـن الخطـاب رسـول اللـه َّ َ َ َُ ََ ُ َِ َّ َ ْ ُ ُْ

 ِعن ذلك، فقال رسول الله َّ ُِ َ َ َُ َ َ َ ْ َ: »ُمره فلیراجعها، ثم لی ُِ َُّ َ َ ُْ ِ َْ ُ َُمسكها حتى تطهر، ثـم تحـیض، ثـم تطهـر، ْ َُ َْ َْ َ ََّ َُّ ُ َْ َِ َِّ ْ

                                                
  ).٢١٣٥( النكاح، باب القسم بین النساء، برقم، داودوأب)٨٠(

  ).٣٥(سورة النساء، اآلیة)٨١(

  ).٣/٣٠٧(، مغني المحتاج)٨/٢٣٦(المغني البن قدامة: ینظر)٨٢(



، فتلك العدة التـى َأمـر اللـه َأن تطلـق لهـا النـساء  ُثم إن شاء َأمسك بعد وان شاء طلق قبل َأن یمسَّ َ َ َ َِّ َ َ َ ََ َ ُ َ َُّ َّ َِّ ِ ِ ََّ َ ُِ ْ ْ ْ ْ ُْ َ ََّ ْ َْ َ َ َ َ َ َٕ َ ْ ْ ِ َُّ

«)٨٣(.    

عظمـــة اإلســـالم، وحكمتـــه وروعتـــه؛ إذ انـــه  المتقـــدم یلحـــظ والنــاظر فـــي قـــول رســـول اهللا

یمـــنح الـــزوجین فرصـــة أخیـــرة وثمینـــة، فـــإذا أراد أن یطلقهـــا ال یطلقهـــا وهـــي حـــائض، وال فـــي طهـــر 

ٕجامعهــا فیــه، فــإن كانــت طــاهرة ینتظــر حتــى تحــیض ثــم تطهــر، وان كانــت حائــضة ینتظــر حتــى 

عـن شـهر، تكـون الزوجـة فـي تطهر، ثم تحیض ثم تطهر، وفي كال الحالین فإن هذه الفتـرة ال تقـل 

بیت الزوج هذه المدة دون أن یقربها، فإذا استطاع الزوجان عدم االقتـراب مـن بعـضهما لمـدة شـهر 

كامــل فــإن اســتمرار الحیــاة الزوجیــة بینهمــا تكــون مــستحیلة، وال مفــر مــن الطــالق لكــن بعــد دراســة 

  .ًمتأنیة ألوضاع كل منهما استغرقت شهرا كامال

ّلــسني فیــسن للمــرأة أن تبقــى فــي بیــت الزوجیــة طیلــة فتــرة العــدة؛ وهــي ٕواذا وقــع الطــالق ا

ً، وتعــادل ثالثــة أشــهر تقریبــا، وال یجــوز لهــا أن تخــرج مــن بیــت الزوجیــة طیلــة فتــرة )٨٤(ثالثــة قــروء

العــدة إال للــضرورة، ویجــوز لهــا أن تتــزین وتتعطــر، وتلــبس مــا تــشاء مــن الحلــي والثیــاب؛ الســتمالة 

 كــل هــذا الوقــت، وعلــى هــذه الحالـة فــي بیــت الــزوج وتحــت ناظریــة فیــه أثــر زوجهـا؛ ووجــود الزوجــة

كبیر في استمالة الزوج إلى مراجعة الزوجـة دون أن یترتـب علیـه أي تكـالیف مادیـة، وبعـد انقـضاء 

 تـشریع فـي العدة تبقى الفرصة قائمة أمـام الـزوج لمراجعتهـا، ولكـن بعقـد ومهـر جدیـدین، فهـل هنـاك

  تشریع اإلسالمي یفعل مثل هذا؟ الدنیا كلها غیر ال

                                                
  ).٤٩٥٣( الطالق، باب إذا طلقت الحائض یعتد بذلك الطالق، برقم،البخاري)٨٣(

العـرب قـد تـسمى الحـیض قـرءا وتــسمى "هـو الطهـر مـن الحـیض، وذلـك ألن : هـو الحـیض، وقیـل: قیـل: القـرء)٨٤(

  ).٣/٥٩شرح معاني اآلثار"(الطهر قرءا وتجمع الحیض والطهر فتسمیهما قرءا



ًوعودا على بدء فإن الطالق ضرورة اجتماعیة تستخدم عن الحاجـة، وفـي بعـض األحیـان 

یكون هو الحل الوحید، وجعل أمر الطالق بید الرجـل ال بیـد المـرأة هـو عـین الـصواب، ویـدل علـى 

لیـه الرجـل إال بعـد أن یـستنفد حكمة بالغة أرادها الشارع الحكیم، وهي التحكم بهذا األمر، وال یلجـأ إ

  .كل الوسائل الممكنة

  

  .الخاتمة والتوصیات

  .سائلین المولى أن ینفعنا بما علمنا إنه سمیع قریب مجیب الدعوات

  

  محمد الشریفین. محمد  الزعبي       د. د

  

  جامعة آل البیت األردنیة

 


