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تقدمي الكتاب
لفضيةل الرئيس العام مجلعية "هنضة العلامء"
الش يخ الكيايه احلاج ادلكتور سعيد عقيل رساج
امحلد هلل اذلي أنزل الإسالم هدى ورمحة للعاملني ،والصالة والسالم عىل س يد اخلالئق محمد خامت
املرسلني ،وعىل أهل وحصبه وأتباعه املسلمني أمجعني.
وبعد ،فاإن مجعية "هنضة العلامء" من أول نشأهتا تعد من أوىل مجعيات دينية وتربوية واجامتعية يف
اإندونيس يا اليت تعمل يف تكريس حقوق املرأة املسلمة التثقيفية والعائلية واحلضارية والس ياس ية .فاإن تأسيس
أجنحة نسائية يف امجلعية ،مثل "املسلامت-هنضة العلامء" و"الفتيات-هنضة العلامء" و"الطالبات-هنضة العلامء"،
ل يكون اإل من أجل اإعطاء فرصة أكرب للمرأة املسلمة أن تعمل لصاحل نفسها ،وعائلهتا ،وجمتعها ،وشعهبا.
وقد جسل التارخي أن أعضاء هذه امجلعية عىل قدم ساق يف تقوية حقوق املرأة ،وخاصة يف فتح اجملال
لها يف الرتبية والثقافة والس ياسة العامة .ويف العام ،1920 ،قد افتتح الكيايه احلاج برشي شنسوري املعهد
اخلاص للنساء للتعلمي والتثقيف والرتبية .وفتح الكيايه واحد هامش ،عندما اكن وزيرا للشؤون ادلينية ،جمال
للمرأة أن تلحق يف املعهد العايل للقضاء مما يرتتب عىل اعرتافه حق املرأة أن تكون قاضية يف احملمكة الرشعية.
وهذا أمر ل جنده يف ادلول الإسالمية مثل اململكة السعودية وبقية دول الرشق الوسط ،وحىت املالزياي اليت
ل تزال حترم النساء حىت الآن من منصب القضاء يف احملمكة الرشعية.
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ويف جلس هتا القطرية ،عام  ،1957قررت امجلعية بإماكنية النساء أن تلحق يف اجمللس النيايب ،أي
الربملان ،سواء اكن املركزي أو احملافظي والبدلي .ويف جلسة العام  1997يف لومبوك ،أخرجت امجلعية
الوثيقة ما تسمى بلقرار عن "ماكنة املرأة يف الإسالم" ،حيث أفصحت فهيا السس العامة عن املعامةل
الصاحلة والصائبة بلنس بة للمرأة حىت تبلغ ما تس تحق هل من املساواة ،والعداةل ،والتعاون ،كام يس تحق
للرجال.
يسعدين أن أقدم هذا الكتاب اذلي يعترب معال يف تقوية حقوق املرأة يف الإسالم .وهو يتضمن بشلك
عام أن صالح المة يبدأ بصالح الرسة ،وأن صالح الرسة يبدأ أساسا عىل حصهتا الطبية ،والنفس ية،
وعىل صالح العالقة الزوجية فهيا ،وعىل اإعطاء حق لك من الرجل واملرأة عىل حد التساوي ،والتعاون،
واملعارشة بملعروف .واملواضيع اليت حيتوهيا الكتاب يه اليت اهمتت هبا "املنظمة-املسلامت والفتيات -هنضة
العلامء" ،وبلخص يه من أعامل "اللجنة يف مصلحة الرسة -هنضة العلامء".
وهذا الكتاب يدعو اإىل أمهية قاعدة الصحة الطبية والنفس ية يف بناء الرسة املسلمة القوية وأمهية
أساس املعارشة بملعروف يف بناء العالقة الزوجية الصاحلة والسلمية .وهذا ما أمران هللا تعاىل يف القرأآن
حيث قال يف سورة النساء(( ،ولْيخْش ذ ِاذلين ل ْو تر ُكوا ِم ْن خلْ ِفه ِْم ُذ ِري ذ ًة ِضعافًا خافُوا علهيْ ِ ْم فلْيتذ ُقوا ذاَّلل ولْي ُقولُوا
ارشوه ذُن ِبلْم ْع ُر ِ
اَّلل
وف فا ْن ك ِر ْه ُت ُموه ذُن فعس َأ ْن ت ْكرهُوا شيْئًا و َْيعل ذ ُ
ق ْو ًل س ِديدً ا)) ،وقال يف النساء(( :وع ِ ُ
ِ
ِفي ِه خ ْ ًريا ك ِث ًريا)) ،وقال يف الروم(( :و ِم ْن أ آاي ِت ِه َأ ْن خلق ل ُ ُْك ِم ْن َأنْ ُف ِس ُ ُْك َأ ْزوا ًجا ِلت ْس ُكنُوا الهيْ ا وجعل بيْن ُ ُْك
ِ
مو ذد ًة ور ْمح ًة ا ذن ِيف ذ ِِل لآاي ٍت ِلق ْو ٍم يتفكذ ُرون)) ،وقال يف التوبة(( :والْ ُم ْؤ ِمنُون والْ ُم ْؤ ِمن ُ
ات ب ْعضُ ه ُْم َأ ْو ِليا ُء
ِ
ب ْع ٍض يأْ ُم ُرون ِبلْم ْع ُر ِ
الصالة ويُ ْؤتُون ذالزاكة ويُ ِطي ُعون ذاَّلل ور ُس ُ
وهل ُأول ِئك
وف ويْنْ ْون ع ِن الْ ُم ْنك ِر ويُ ِقميُون ذ
اَّلل الْ ُم ْؤ ِم ِنني والْ ُم ْؤ ِمن ِ
ات جن ذ ٍ
ات َْت ِري ِم ْن حتْهتِ ا ْ َالهنْ ُار خ ِ ِادلين ِفهيا
اَّلل ا ذن ذاَّلل ع ِز ٌيز ح ِك ٌمي .وعد ذ ُ
س ْري ُمحهُ ُم ذ ُ
ِ
ات عدْ ٍن و ِرضْ و ٌان ِمن ذ ِ
ومسا ِكن طيِب ًة ِيف جن ذ ِ
اَّلل َأ ْك ُرب ذ ِِل ُهو الْف ْو ُز الْع ِظ ُمي)).
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مع الرجاء من هللا تعاىل بلتوفيق والقبول ،وهو املوفق اإىل أقوم الطريق وأهدى الس بل.
جاكرات ،ذو احلجة /1432نومفرب 2011
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تقدمي الكتاب
لفضيةل الش يخ كيايه احلاج حسني محمد أرشف ادلين
أحد ش يوخ معهد دار التوحيد  -شريبون
وسوى به بيْنم دون تفريق عىل أساس العرق ول
امحلد هلل اذلي جعل التقوى منبع كرامة الانسان ذ
اجلنس ،والصالة والسالم عىل س يدان محمد اذلي ذ
وَّص أتباعه حبسن املعامةل والعدل بيْنم ،ل عىل أساس
البغض ول البخس ،وعىل أهل وحصبه وسائر أتباعه املؤمنني واملسلمني من دون البأس.
وبعد ،يرسين ظهور هذا الكتاب القمي يف مادته والفريد يف مْنجه بني أظهر طلبة املعاهد الإسالمية
الإندونيس ية .وقد كنت أش تغل وما زلت منذ حوايل عرشين س نة يف ادلعوة اإىل تقوية حقوق املرأة وحتسني
أوضاعها الثقافية ،والاقتصادية ،والس ياس ية من املنظور الإساليم .وخالل هذا النشاط التقيت كثري ًا من
الساتذ والساتذة يف هذه املعاهد يفصحون أملهم ويعربون طلهبم ظهور مثل هذا الكتاب اذلي يرجعون إاليه
يف أنشطهتم التعلميية.
وذلا ،يسعدين أن أقدم هذا الكتاب لطلبة املعاهد وأساتذهتم خاصة ،وللقراء عامة ،فهو متص بطرح
النظرة املعرفية الإسالمية املهمة بأن الرجل واملرأة من حيث الإنسانية عىل حد التساوي وأن املعامةل فامي بيْنم
يقوم عىل أساس املشاركة ،والتعاند ،والتعاون .وهذه النظرة تضمنهتا أآايت قرأآنية نزلت عىل حبيبنا محمد صىل
هللا عليه وسمل منذ أكرث من ألف وأربعامئة س نة .مْنا:
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ات ب ْعضُ ه ُْم َأ ْو ِليا ُء ب ْع ٍض يأْ ُم ُرون ِبلْم ْع ُر ِ
قوهل تعاىل يف سورة التوبة(( :والْ ُم ْؤ ِمنُون والْ ُم ْؤ ِمن ُ
وف ويْنْ ْون ع ِن
الصالة ويُ ْؤتُون ذالزاكة ويُ ِطي ُعون ذاَّلل ور ُس ُ
اَّلل ا ذن ذاَّلل ع ِز ٌيز ح ِك ٌمي .وعد
وهل ُأول ِئك س ْري ُمحهُ ُم ذ ُ
الْ ُم ْنك ِر ويُ ِقميُون ذ
ِ
ات َْت ِري ِم ْن حتْهتِ ا ْ َالهنْ ُار خ ِ ِادلين ِفهيا ومسا ِكن طيِب ًة ِيف جن ذ ِ
اَّلل الْ ُم ْؤ ِم ِنني والْ ُم ْؤ ِمن ِ
ات جن ذ ٍ
ات عدْ ٍن و ِرضْ و ٌان
ذُ
ِمن ذ ِ
اَّلل َأ ْك ُرب ذ ِِل هُو الْف ْو ُز الْع ِظ ُمي)) ،الآية 71و.72
وقوهل تعاىل يف سورة النحل(( ،م ْن ِمعل صا ِل ًحا ِم ْن ذك ٍر َأ ْو ُأنَْث وهُو ُم ْؤ ِم ٌن فل ُن ْحيِين ذ ُه حيا ًة طيِب ًة
ولن ْج ِزيْنذ ُ ْم َأ ْجر ُ ُْه ِبأَ ْحس ِن ما اكنُوا ي ْعملُون)) ،الآية .97
وقوهل تعاىل يف سورة احلجرات(( :اي َأهيه ا النذ ُاس اانذ خل ْقن ُ ْاُك ِم ْن ذك ٍر و ُأنَْث وجعلْن ُ ْاُك ُش ُع ًوب وقبائِل
ِ
ِلتعارفُوا ا ذن َأ ْكرم ُ ُْك ِع ْند ذ ِ
اَّلل َأتْق ُ ْاُك ا ذن ذاَّلل ع ِل ٌمي خ ِبريٌ )) ،الآية .13
ِ
ِ
وقوهل تعاىل يف سورة الروم فامي خيتص بلعالقة الزواجية(( :و ِم ْن أ آاي ِت ِه َأ ْن خلق ل ُ ُْك ِم ْن َأنْ ُف ِس ُ ُْك َأ ْزوا ًجا
ِلت ْس ُكنُوا الهيْ ا وجعل بيْن ُ ُْك مو ذد ًة ور ْمح ًة ا ذن ِيف ذ ِِل لآاي ٍت ِلق ْو ٍم يتفكذ ُرون)) ،الآية .21
ِ
ِ
ول ذ ِ
وروى الإمام مسمل يف حصيحه ،ع ْن َأ ِيب هُرْيرة قال قال ر ُس ُ
اَّلل -صىل هللا عليه وسمل« -الْ ُم ْس ِ ُمل
َأخُو الْ ُم ْس ِ ِمل ل ي ْظ ِل ُم ُه ول ْخي ُذ ُ ُهل ول ْحي ِق ُر ُه .التذ ْقوى ها ُهنا» .وي ُِش ُري اىل صدْ ِر ِه ثالث م ذر ٍات « ِحب ْس ِب ا ْم ِرئٍ
ِ
الرش َأ ْن ْحي ِقر َأخا ُه الْ ُم ْس ِمل ُ ه
لك الْ ُم ْس ِ ِمل عىل الْ ُم ْس ِ ِمل حرا ٌم د ُم ُه وم ُ ُاهل و ِع ْرضُ ُه».
ِمن ذ ِ
وروى الإمام أمحد يف مس نده ،ع ْن َأ ِِب ن ْْضة حدذث ِِن م ْن َِسع خ ُْطبة ر ُسولِ ذ ِ
اَّلل -صىل هللا عليه
رش ِيق فقال «اي َأهيه ا النذ ُاس َأل ا ذن ربذ ُ ُْك وا ِح ٌد وا ذن َأب ُ ُْك وا ِح ٌد َأل ل فضْ ل ِلعر ِ ٍِب عىل
وسملِِ -ف وسطِ َأ ذاي ِم الت ذ ْ ِ
ِ
ِ
َأ ْْع ِم ٍى ول ِلعج ِم ٍى عىل عر ِ ٍِب ول َل ْمحر عىل أَ ْسود ول أَ ْسود عىل َأ ْمحر الذ ِبلتذ ْقوى َأبلذغ ُْت» .قالُوا بلذغ ر ُس ُ
ول
ِ
ذِ
اَّلل -صىل هللا عليه وسمل ُ -ذُث قال « ُأ هى ي ْو ٍم هذا» .قالُوا ي ْو ٌم حرا ٌم ُ .ذُث قال « َأ هى شهْ ٍر هذا» .قالُوا شه ٌْر حرا ٌم.
قال ُ ذُث قال « َأ هى ب ٍدل هذا» .قالُوا ب ٌدل حرا ٌم .قال «فا ذن ذاَّلل قدْ ح ذرم بيْن ُ ُْك ِدماء ُ ُْك و َأ ْموال ُ ُْك» .قال ول َأد ِْرى قال
ِ
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ول ذ ِ
َأ ْو َأعْراض ُ ُْك َأ ْم ل «ك ُح ْرم ِة ي ْو ِم ُ ُْك هذا ِِف شهْ ِرُ ُْك هذا ِِف ب ِدل ُ ُْك هذا َأبلذغ ُْت» .قالُوا بلذغ ر ُس ُ
اَّلل -صىل هللا
عليه وسمل .-قال « ِل ُيب ِلغ ِ ذ
الشا ِهدُ الْغائِب».
وبعد هذا الآايت والحاديث ل تكون نظرة كرب ،ومغط ،وسوء ،وظمل ،وازدراء عىل املرأءة انبعة اإل
النب صىل هللا عليه وسمل .وفوق ذِل،
من ءار أالناس أنفسهم ،ل من الإسالم ،ل من هللا تعاىل ول من ِ
اإن تكل النصوص ادلينية الإسالمية ،ومثلها كثري ،تعلمنا مبادئ احلقوق الإنسانية الساس ية .فالإسالم حيرتم
حق حياة ا إلنسان أفرادا وجامعات رجال ونساء ،احرتام ًا كبري ًا .وهو حيرتم احلياة الطاهرة الصاحلة ،ل حياة
الفجور والفتنة ،ول حياة الظمل والعدوان .ول قمية لحرتام حق احلياة ل إالنسان اإذا مل يصاحبه ترشي ٌع عاد ٌل
للحياة وتنظ ٌمي لها .يرعى الإسالم حق الإنسان يف حفظ حياته لتكون حيا ًة كرمية ،حيوطها المن والاس تقرار
والاطمئنان .وهو يدعو اإىل صةل الرحام ،وبر الوادلين ،وحسن اجلوار ،وتعارف بني الشعوب ليكون أكرم
الناس أتقاُه .ويف الإسالم أمثةل كثرية يف هذا الترشيع اذلي هيدف اإىل احرتام الإنسان ،وبنا ِء حياته عىل
العدل ،والرب ،والتقوى.
بناء عىل ذِل ف إان منظمة مؤمتر العامل الإساليم ِف جلس هتا بلقاهرة 5 ،أغسطس  1990قررت بأن
و ً
حقوق الإنسان الساس ية واحلرايت العامة يف الإسالم جزء من دين املسلمني ،ل ميكل أحد بشلك مبديئ
تعطيلها لكيا أو جزئيا ،أو خرقها أو َتاهلها .ويه اثبتة يف أحاكم اإلهية تلكيفية أنزل هللا هبا كتبه ،وبعث هبا
خامت رسهل ومتم هبا ما جاءت به الرسالت الساموية .وأصبحت رعايهتا عبادة ،وإاهاملها أو العدوان علهيا منكرا
يف ادلين .ولك اإنسان مسؤول عْنا مبفرده ،والمة مسؤوةل عْنا بلتضامن .والبرش مجيعا أرسة واحدة مجعت
بيْنم العبودية هلل ،والبنوة لآدم ،ومجيع الناس متساوون يف أصل الكرامة الإنسانية ،ويف أصل التلكيف
واملسؤولية ،دون متيزي بيْنم بسبب العرق ،أو اللون ،أو اللغة ،أو اجلنس ،أو املعتقد ادليين ،أو الانامتء
الس يايس ،أو الوضع الاجامتعي ،أو غري ذِل من الاعتبارات .وأن العقيدة الصحيحة يه الضامن لمنو هذه
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الكرامة عىل طريق تاكمل الإنسان .وأكدت املنظمة أن املرأة مساوية للرجل يف الكرامة الإنسانية ولها من
احلق مثل ما علهيا من الواجبات .ولها خشصيهتا املدنية وذمهتا املالية املس تقةل وحق الاحتفاظ بَسها ونس هبا.
وهذا الكتاب ،كتبه أحد طلبيت يف املعهد دار التوحيد شريبون ،حماوةل صغرية ورسيعة ،ولكْنا
بلتأكيد مشكورة وصائبة ،يف اإبداء نظرة عادةل فامي بني الرجل واملرأة يف الإسالم ،مس تخلصة من نصوصه:
من القرأآن ،والحاديث ،وأقوال فقهاء السلف ،وأراء علامء اخللف .ومن حسن مادة الكتاب أنه يأيت بلبحث
عن أسس حسن املعارشة يف احلياة الزوجية ،وأن الرعاية بلصحة والعافية مطلوبة فهيا .وهو موضوع ق ِمي وهمم
حيتاجه الطلبة يف املعاهد الإندونيس ية يف حني ل يلفت اإليه كثريٌ ممن يش تغل يف النشاطات التعلميية يف هذه
املعاهد.
ومن حسن مْنج الكتاب أنه حييل لك قوهل اإىل كتب السلف ،وخاصة من علامء مذهب الإمام
الشافعي رمحه هللا .فرنى من الكتب املرجعية هل الإحياء للغزايل ،وفتح الباري لبن جحر العسقالين ،وتفسري
ابن كثري ،ورشح النووي عىل حصيح مسمل ،واجملموع رشح املهذب للنووي ،وهناية احملتاج لشهاب ادلين
الرميل ،وادلر املنثور للس يوطي ،وفتح الوهاب لزكراي النصاري ،وفتح املعني للمليباري ،وإاعانة الطالبني
للس يد البكري ،والتفسري واملنري للنووي البنتاين .وهذه الكتب مشهورة دلي الطلبة والساتذة يف املعاهد
الإندونيس ية ،اإىل جانب الكتب املرجعية الخرى من بقية املذاهب الفقهية ،والكتب املعارصة.
ومن أُه ما يأيت به الكتاب هو املفهموم التباديل يف فهم النصوص املعنية بلعالقة الزوجية يف بيت
العائةل .وعىل هذا املفهوم ،كام يراه صاحب الكتاب ،أن النص املوجه للرجل مثال هو موجه للمرأة يف نفس
الوقت تبادل ومشاركة ،وكذلكل النص املوجه للمرأة موجه للرجل .فاإذا أمر النص الزوج أن حيسن املعامةل
بزوجته ،فهو أمر للزوجة حبسن املعامةل بزوهجا عىل أساس التبادل .وإاذا أمر النص الزوجة أن تشكر عىل
سعي زوهجا لها فهو أمر للزوج شكر زوجته عىل سعهيا هل .فهذا مفهوم حسن وهمم يف التناول مع كثري من
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النصصوص املتعلقة بأمر الزواج ،وخاصة بواجبات املرأة وحقوقها ،وإان اكن ما زال حباجة اإىل التأسيس
والتقعيد والتأصيل .واملفهوم التباديل من حيث القاعدة ،أيضا ،ل يسمل من مس تثنياته.
وأُه من ذِل يدعو هذا الكتاب اإىل اإثراء النظرة الاحرتامية حنو الآخرين ،يف احلياة العامة وبلخص
يف احلياة الزوجية ،وإاىل خلق النظم الاجامتعية اليت تقوم عىل أسس اإميانية وإانسانية ،من توحيد هللا تعاىل،
والإخالص هل ،والعدل بني الناس ،والإخاء ،والتعاون ،والتاكفل فامي بني أعضاء اجملمتع باكفته.
أسأل هللا تعاىل أن ينتفع به املسلمون ،وخاصة طلبة املعاهد الإندونيس ية ،وأن يصلحنا وهيدينا اإىل
خري س بل ،وحيمينا من سوء ظمل ،ويعيننا عىل التقوى ،والصالح ،واخلري ،والنفع للمسلمني والناس أمجعني.
وامحلد هلل رب العاملني.
شريبون ،ذو احلجة /1432نومفرب 2011
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لكمة الافتتاح
امحلد هلل اذلي ألطف بعباده بإنزال وحيه ،القرأآن العظمي ،وأكرهمم بإرسال عبده محمد ،الرسول الكرمي،
وفضلهم برشف الإسالم ،العدل الرحمي .نشهد أن ل اإهل اإل هللا ،ونشهد أن محمدا س يدان وحبيبنا رسول هللا.
ونصىل ونسمل عليه ،وعىل أهل وحصبه ،وعىل سائر املؤمنني واملسلمني أمجعني.
وبعد ،فهذه رسا ٌةل وجزي ٌة ،طلهبا ُ
بعض الإخوان والخوات يف املعاهد الإندونيس ية ،عن ُأ ُس ِس ُح ْس ِن
املعارشة وأمهية الص ذحة الإجنابية يف احلياة الزوجية .واكنوا يسألوين يف اللقاءات التعلميية وادلورات التثقيفية
عن عناية الإسالم حبقوق املرأة ،وإارشاده للعالقة الزوجية بني الرجل واملرأة ،الهادفة اإىل بناء الرسة
الصاحلة ،اليت تقوم عىل أساس التعاون واملعارشة بملعروف ،وعىل اإحياء احملبة فامي بيْنام ،وتوفري السعادة للك
واحدة مْنام.
وعليه ،تأمل هذه الرساةل أن تكون حصائفها عىل مصداق قوهل تعاىل يف أمر الزواج(( :و ِم ْن أ آاي ِت ِه َأ ْن
خلق ل ُ ُْك ِم ْن َأنْ ُف ِس ُ ُْك َأ ْزوا ًجا ِلت ْس ُكنُوا الهيْ ا وجعل بيْن ُ ُْك مو ذد ًة ور ْمح ًة ا ذن ِيف ذ ِِل ل آاي ٍت ِلق ْو ٍم يتفكذ ُرون))،
ِ
ِ
الروم.21 :
وهذه الرساةل بلساس تؤمن بقاعدية العدل يف الإسالم ،ومصدرية احلمكة يف رشيعته ،ومرجعية
الرمحة يف تعالميه ،وبأن عدم الْضر والْضار أصل راخس من أصوهل .وفوق لك ذِل تؤمن هذه الرساةل بتوحيد
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هللا تعاىل وحده اذلي تأسس عليه مجيع ترشيعاته ،وبكرامة الإنسان عنده اليت تبِن علهيا مجيع تعالميه
وإارشاداته.
فقد قال تعاىل يف ذِل(( :ا ذن ذاَّلل يأْ ُم ُر ِبلْعدْ لِ و ْال ْحس ِان وايتا ِء ِذي الْ ُق ْرِب ويْنْ ىى ع ِن الْف ْحشا ِء
ِ
ِ
ِ
والْ ُم ْنك ِر والْب ْغ ِي ي ِع ُظ ُ ُْك لعل ذ ُ ُْك تذكذ ُرون)) النحل.90 :
ِيل ربِك ِبلْ ِح ْمك ِة والْم ْو ِعظ ِة الْحس ن ِة وجا ِدلْهُ ْم ِبل ذ ِيت ِيه َأ ْحس ُن)) النحل:
وقال تعاىل(( :ا ْد ُع اىل سب ِ
ِ
 ،125وقال(( :وما َأ ْرسلْناك ا ذل ر ْمح ًة ِللْعال ِمني)) ،النبياء.107 :
ِ
وقال تعاىل(( :ول تُلْ ُقوا ِبأَيْ ِد ُ ْ
يُك اىل الهتذ ْلُك ِة وأ َْح ِس ُنوا ا ذن ا ذَّلل ُ ِحي هب الْ ُم ْح ِس ِنني)) ،البقرة.195 :
ِ
ِ
اُه ِمن ا ذلطيِب ِ
اُه عىل ك ِث ٍري
ات وفضذ لْن ُ ْ
اُه ِيف الْ ِرب والْب ْح ِر ورز ْقن ُ ْ
وقال تعاىل(( :ولقدْ ك ذر ْمنا ب ِين أآدم ومحلْن ُ ْ
ِم ذم ْن خل ْقنا ت ْف ِضيال)) ،ا إلرساء.70 :
وقال تعاىل(( :لقدْ خل ْقنا ا إلنْسان ِيف أَ ْحس ِن ت ْق ِو ٍمي)) ،التني.4 :
النب املصطفى صىل هللا عليه وسمل يف احلديث املشهور(( :ل َضر ول َِضار)) ،رواه الإمام
وقال ه
ماِل يف املوطأ ،كتاب القضية ،ورواه ابن ماجه يف سننه ،كتاب الحاكم.
ويف بناء قاعدية العدل يف الرشيعة الإسالمية ،قال ابن القمي اجلوزية يف كتابه ،اإعالم املوقعني عن رب
العاملني(( :الرشيعة مبناها وأساسها عىل احلُك ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد ،ويه عدل لكها ورمحة لكها
ومصاحل لكها وحمكة لكها .فلك مسأةل خرجت عن العدل اإىل اجلور وعن الرمحة اإىل ضدها وعن املصلحة إاىل
املفسدة وعن احلمكة اإىل العبث فليست من الرشيعة وإان أدخلت بلتأويل)) .اإهـ.
وما سارت اإليه هذه الرساةل يف حصائفها احملدودة بي ٌان أن الإسالم قد اعتِن جبسد الفرد كام يعتين
بروحه عىل حد سواء ،واهمت بملرأة كام هيمت بلرجل عىل حد سواء .فال تسمل الروح اإل بسالمة اجلسد ،ول
يسعد الرجل اإل بسعادة املرأة ،سواء بسواء.
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فالسعي وراء التعالمي عن حصة اجلسد همم كام أن العمل ب إلرشادات عن سالمة الروح مطلوب.
ومثل ذِل متاما السعي من أجل صالح لك فرد من أفراد اجملمتع ،فهو مرغوب ومطلوب يف الإسالم .وذِل
لن صالح اجملمتع اإمنا يقوم عىل صالح الرسة .وصالح الرسة يبدأ بصالح لك فرد فهيا ،ويقوم عىل العالقة
السلمية فامي بني الزوج والزوجة ،وعىل تعاوهنام يف حياهتام .وحصة فرد ،رجال اكن أو امرأة ،وسالمته وسعادته
رشط همم من أجل صالح الرسة ،ومن ُث صالح اجملمتع باكفته.
وبلساس ،تدعو هذه الرساةل الناس ،وخاصة املسلمني ،أن ينظروا للآخرين نظرة احرتام وإاكرام
اُه ِمن
اُه ِيف الْ ِرب والْب ْح ِر ورز ْقن ُ ْ
حيث كـ ذرهمم هللا وفضذ لهم تفضيال .وقال تعاىل(( :ولقدْ ك ذر ْمنا ب ِين أآدم ومحلْن ُ ْ
ا ذلطيِب ِ
اُه عىل ك ِث ٍري ِم ذم ْن خل ْقنا ت ْف ِضيال)) ،ا إلرساء .70 :وقال أيضا(( :اي أَهيه ا النذ ُاس اانذ خل ْقن ُ ْاُك ِم ْن
ات وفضذ لْن ُ ْ
ِ
ذك ٍر و ُأنَْث وجعلْن ُ ْاُك ُش ُع ًوب وقبائِل ِلتعارفُوا ا ذن َأ ْكرم ُ ُْك ِع ْند ذ ِ
اَّلل َأتْق ُ ْاُك ا ذن ذاَّلل ع ِل ٌمي خبِريٌ )) ،احلجرات.13 ،
ِ
ِ
وعىل هذا ،تؤمن هذه الرساةل بأن ا إلسالم دين اإنساين ،حيث حيرت ُم كيان الإنسان ويصون كرامت ُه.
ولقد كـ ذرهمم هللا تعاىل وجعلهم خالئفه يف الرض لعامرهتا .وتؤمن بأن النظام الإساليم يف العالقات
الاجامتعية والرسية يقوم عىل ُأ ٍ
سس اإمياني ٍة وإانساني ٍة :من توحيد هللا تعاىل ،والإخالص هل ،والعدل بني
الناس ،واملساواة ،والإخاء ،والاحرتام ،واحملبة ،واملودة ،والسكينة ،والتعاون ،والتساند ،والتاكفل.
وإاذا اكن أفراد اجملمتع حباج ٍة اإىل هذه النظرة كساس املعامةل فامي بيْنم ،حفاجة الفراد يف ٍ
بيت واح ٍد
أش هد وأكرب .وانطالق ًا من هذه النظرة ،أي نظرة الاحرتام من زوج اإىل زوجته والعكس ،من وادل اإىل ودله
والعكس ،ومن أخ أو أخت اإىل أخيه أو أخته ،ميكن أن يتأسس بنيان البيت عىل قاعدة خري تأيت من توفري
الرمحة واملودة والسعادة مجليع أفراده.
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وتتجىل هذه النظرة الاحرتامية والإكرامية يف تعالمي الإسالم يف عنايته بلإنسان ،جبسده وروحه ،بعقهل
ونفسه ،بصحته ومنوه ،يف لك مراحل معره بدء ًا من كونه جنينا يف بطن أمه ،بل وحىت قبهل يف اختيار الزوج
الصاحل والزوجة الصاحلة ،اإىل أن يصبح ش يخا كبريا.
قال تعاىل يف شأن رعاية احلامل ورعاية املرضع(( :أَ ْس ِكنُوه ذُن ِم ْن ح ْي ُث سكنْ ُ ْمت ِم ْن ُو ْج ِد ُ ُْك ول
تُض هاروه ذُن ِل ُتض ِي ُقوا علهيْ ِ ذن وا ْن ُك ذن ُأول ِت ْمح ٍل فأَنْ ِف ُقوا علهيْ ِ ذن ح ذىت يض ْعن ْمحله ذُن فا ْن َأ ْرض ْعن ل ُ ُْك فأ آتُوه ذُن
ِ
ِ
ارس ُ ْمت فس ُ ْرت ِض ُع ُهل ُأخْرىِ .ل ُي ْن ِف ْق ُذو سع ٍة ِم ْن سع ِت ِه وم ْن قُ ِدر عل ْيهِ
ُأ ُجوره ذُن و ْأت ِم ُروا بيْن ُ ُْك بِم ْع ُر ٍ
وف وا ْن تع ْ
ِ
ُرسا)) ،الطالق.7-6 ،
اَّلل ب ْعد ع ْ ٍ
اَّلل ن ْف ًسا ا ذل ما أ آاتها س ي ْجع ُل ذ ُ
اَّلل ل يُ ِلك ُف ذ ُ
ِر ْزقُ ُه فلْ ُي ْن ِف ْق ِم ذما أ آات ُه ذ ُ
ُرس ي ْ ً
ِ
وقال تعاىل يف شأن رعاية الش يوخ وكبار السن(( :وقَض ربهك َأ ذل ت ْع ُبدُ وا ا ذل ا ذاي ُه و ِبلْو ِادل ْي ِن ا ْحساانً ا ذما
ِ
ِ
ِ ِ
ي ْبلُغ ذن ِع ْندك ْال ِكرب َأحدُ ُمها َأ ْو ِلِك ُمها فال ت ُق ْل لهُما ُأ ٍف ول تْنْ ْر ُمها وقُ ْل لهُما ق ْو ًل ك ِرميًا .وا ْخ ِف ْض لهُما جناح
هاذل ِل ِمن ذالر ْمح ِة وقُ ْل ر ِب ْار ْمحهُما مَك ربذي ِاين ص ِغ ًريا)) ،ا إلرساء.24-23 ،
وما ييل يف فصول هذه الرساةل رشح هذه النظرة انطالقا من نصوص الإسالم ،من قرأآن ،وأحاديث
نبوية ،وأقوال فقهاء السلف ،وأراء علامء اخللف .وهذه النصوص بشلك عام حتث عىل اإتيان حقوق اجلسد
كوس يةل لتمنية الروح ،وعىل أمهية الصحة الرسية –ما يعرف بلصحة الإجنابية -كرشط من رشوط بناء
الرسة القوية والسلمية ،وعىل أسس حسن املعارشة يف العالقة الزوجية كقاعدة لبناء العائةل من أجل أن
تتوفر فهيا السكينة ،واملودة ،والرمحة ،والربكة.
وسوف تبدأ الرساةل يف حصائفها ببيان حسن املعارشة حيث هو الساس ،ومن ذُث بيان أمهية الصحة
الإجنابية يف احلياة الزوجية .وهبذا أرجو هللا أن يوفقين هبا يف اإعداد ثقافة اإسالمية للمعاهد الإندونيس ية عن
العالقة الزوجية يف الإسالم اليت حتث لِك الطرفني احرتام الطرف الآخر وإارشاكه يف بناء الرسة املرجوة
الصاحلة واملباركة.
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وأود قبل لك يشء أن أعرب شكري وأبدي ثنايئ اإىل الإخوان والخوات اذلين سامهوا يف اإثراء
مضامني هذه الرساةل قليال أو كثريا .وشكري اجلزيل موصول خاصة لس تاذي الش يخ حسني محمد أرشف
ادلين ،أحد ش يوخ معهد دار التوحيد بشريبون ،أس تاذي يف التعلمي ومعلمي يف الرتبية وصاحب يف ادلرب،
ترشف بتقدمي هذا الكتاب للقراء وطلبة املعاهد الإندونيس ية ،وبلخص شكري الوفري موصول
اذلي ذ
للخت هديل محمد صالح محمد اخلويل املرصي اليت قرأت النسخة وحررهتا .جزاُه هللا خري اجلزاء وأنعمهم
بأحسن ما عنده من خريات ادلنيا والآخرة .ومن ُث أترك هذه الرساةل للقراء اإن وجدوا خري ًا فليحمدوا هللا
تعاىل وإان وجدوا غري ذِل فلييتواصوا يب بخلري .وبلرساةل هذه(( :ا ْن ُأ ِريدُ ا ذل ْال ْصالح ما ا ْس تط ْع ُت وما
ِ
ِ ِ
يب)) ،هود.88 :
ت ْو ِفي ِقي ا ذل ِب ذ َِّلل عل ْي ِه تو ذ ْلك ُت وال ْي ِه ُأ ِن ُ
ِ
ِ
ذي احلجة /1432نومفبري 2011
الفقري اإىل هللا واملعز به
فقيه ادلين عبد القادر الشريبوين
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الفصل الول
اإن جلسدك عليك حقا

ورد يف الس نة النبوية الرشيفة ع ْن ع ْو ِن ْب ِن َأ ِِب ُجح ْيفة ع ْن َأبِي ِه قال أآخ النذ ِ هب  -صىل هللا عليه
ادلذردا ِء .فزار سلْم ُان َأب ادلذ ْردا ِء فر َأى ُأ ذم ادلذ ْردا ِء ُمتب ِذ ًةل فقال لها ما شأْن ُِك قال ْت
وسمل  -ب ْني سلْمان و َأ ِِب ْ
َأخُوك َأبُو ادلذ ْردا ِء ليْس ُهل حاج ٌة ِِف ادله نْيا .فجاء َأبُو ادلذ ْردا ِء فصنع ُهل طعا ًما فقال ُ ْ
لك فا ِّن صا ِ ٌئ .قال ما َأان
ِ
لك ح ذىت تأْ ُلك .فأَلك ،فل ذما اكن الل ذ ْي ُل ذهب َأبُو ادلذ ْردا ِء ي ُقو ُم فقال َْن .فنام ُ ،ذُث ذهب ي ُقو ُم فقال َْن .فل ذما اكن
ِبأ آ ِ ٍ
أ آ ِخ ُر الل ذ ْي ِل قال سلْم ُان قُ ِم الآن .قال فصلذيا فقال ُهل سلْم ُان ا ذن ِلربِك عل ْيك حقًّا ،و ِلن ْف ِسك عل ْيك حقًّا،
ِ
و َله ِْكل عل ْيك حقًّا ،فأَ ْعطِ ُ ذ
لك ِذى ح ٍق حقذهُ .فأََت النذ ِ ذب  -صىل هللا عليه وسمل  -فذكر ذ ِِل هلُ .فقال النذ ِ هب
 صىل هللا عليه وسمل « -صدق سلْم ُان» .رواه البخاري يف حصيحه ،كتاب الدب.ويف لفظ الرتمذي :أنه زار سلْم ُان َأب ادلذ ْردا ِء فر َأى ُأ ذم ادلذ ْردا ِء ُمتب ِذ ًةل فقال ما شأْن ُِك ُمتب ِذ ًةل قال ْت ا ذن
ِ
َأخاك َأب ادلذ ْردا ِء ليْس ُهل حاج ٌة ِِف ادله نْيا .قال فل ذما جاء َأب ُو ادلذ ْردا ِء ق ذرب ال ْي ِه طعا ًما فقال ُ ْ
لك فا ِّن ص ِائٌ .قال
ِ
ِ
لك ح ذىت تأْ ُلك .قال فأَلك فل ذما اكن الل ذ ْي ُل ذهب أَبُو ادلذ ْردا ِء ِلي ُقوم فقال ُهل سلْم ُان َْن .فنام ُ ذُث ذهب
ما َأان ِبأ آ ِ ٍ
الص ْب ِح قال ُهل سلْم ُان قُ ِم الآن فقاما فصلذيا فقال ا ذن ِلن ْف ِسك عل ْيك حقًّا
ي ُقو ُم فقال ُهل َْن .فنام فل ذما اكن ِع ْند ه
ِ
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و ِلربِك عل ْيك حقًّا و ِلض ْي ِفك عل ْيك حقًّا وا ذن َله ِْكل عل ْيك حقًّا فأَ ْعطِ ُ ذ
لك ِذى ح ٍق حقذهُ .فأَتيا النذ ِ ذب -صىل هللا
ِ
عليه وسمل -فذكرا ذ ِِل فقال ُهل «صدق سلْم ُان» .أخرجه الرتمذي يف سننه ،كتاب الزهد ،وقال أنه حديث
حصيح.
ويرتتب عىل حديث البخاري والرتمذي أن للجسد حقا َيب أن هيمت به ه
لك فر ٍد كام أن للروح حقا
َيب عليه أن يعتين هبا .وحقوق اجلسد اليت أشار اإليه احلديث ثالث :التغذي الصحيح ،وأخذ الراحة
الوافية ،وإاتيان الغريزة اجلنس ية .ويصدق ذِل للرجل واملرأة سواء بسواء .وإاليك رشح حقوق اجلسد كام
ييل.
التغذي بلطعام الطيب من دون ا إلرساف
ومن حقوق اجلسد أخذ الطعام احلالل الطيب من دون ا إلرساف .وفيه قال هللا تعاىل(( :اي ب ِين أآدم
رسِفني)) ،العراف .31 :وتأمر هذه
خ ُُذوا ِزينت ُ ُْك ِع ْند ُ ِ
رسفُوا ان ذ ُه ل ُ ِحي هب الْ ُم ْ ِ
لك م ْسجِ ٍد و ُ ُلكوا و ْارشبُوا ول ت ُ ْ ِ
ِ
الآية أن يزتين املرء ،رجال اكن أو امرأة ،حىت عند رشوعه إلقامة العبادات ،من أجل حسن مظهره البدين،
وأن يألك ويرشب من أجل حصته اجلسدية.
وقال تعاىل(( :اي َأهيه ا النذ ُاس ُ ُلكوا ِم ذما ِيف ْ َال ْر ِض حال ًل ط ِي ًبا ول تت ذ ِب ُعوا خ ُُطو ِات ا ذلش ْيط ِان ان ذ ُه ل ُ ُْك عدُ و
ِ
اَّلل حال ًل ط ِي ًبا وات ذ ُقوا ذاَّلل ذ ِاذلي َأن ُ ْْمت ِب ِه ُم ْؤ ِمنُون))،
ُمبِني)) ،البقرة .168 ،وقال أيضا(( :و ُ ُلكوا ِم ذما رزق ُ ُُك ذ ُ
اَّلل حال ًل ط ِي ًبا و ْاش ُك ُروا ِن ْعمة ذ ِ
اَّلل ا ْن ُك ْن ُ ْمت ا ذاي ُه ت ْع ُبدُ ون)) ،النحل،
املائدة .88 ،وقال(( :ف ُ ُلكوا ِم ذما رزق ُ ُُك ذ ُ
ِ
ِ
.114
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رسفُوا ان ذ ُه
ول يُْنىى املرء عن لك ذِل اإل ا إلرساف فيه أو ما حرمه هللا تعاىل(( .وو ُ ُلكوا وا ْرشبُوا ول ت ُ ْ ِ
ِ
رسِفني)) ،العراف .31 ،وقال الش يخ النووي البنتاين يف التفسري املنري ،أن ا إلرساف هو
ل ُ ِحي هب الْ ُم ْ ِ
التعدي اإىل احلرام ،وحترمي احلالل ،والإفراط يف الطعام .اإهـ.
وا إلرساف يف الطعام كام أن التقتري فيه ِ
يؤدي اإىل كثري من المراض تسبب ضعف البدن وهالكه.
فلك من ا إلرساف والتقتري ،سواء يف الطعام ويف أ ٍي من أمور احلياة مْنىي عنه يف الرشد القرأآين.
ُرسفُوا ول ْم ي ْق ُ ُرتوا واكن ب ْني ذ ِِل
قال تعاىل يذكر صفات عباده احملمودة(( :و ذ ِاذلين اذا َأنْف ُقوا ل ْم ي ْ ِ
ِ
قوا ًما)) ،الفرقان .67 :فالتوجيه الإلهىي يرشد اإىل عدم ا إلرساف وعدم التقتري يف النفقة ولك ما يتعلق هبا،
ويكون املأمور هو العدل والقوام فامي بيْنام.
رسفُوا] ،فأَ ْرشد ِعباد ُه اإىل إادْخالِ ما
قال ابن القمي يف زاد املعادِ (( :م ْن ق ْو ِ ِهل تعاىل[ :و ُ ُلكوا و ْارشبُوا ول ت ُ ْ ِ
يُ ِق ُمي الْبدن ِم ْن الطعا ِم والرش ِاب ِعوض ما حتلل ِمنْ ُه و َأ ْن ي ُكون بِقدْ ِر ما ينْت ِف ُع ِب ِه الْبد ُن ِيف ْالمكي ِة و ْالك ْي ِفي ِة
الرش ِب َأ ْو ْال ْرساف
فمىت جاوز ذ ِِل اكن ا ْإرسافًا و ِلِك ُمها ما ِن ٌع ِم ْن الصح ِة جا ِل ٌب ِللْمر ِض َأع ِْين عدم ْالَ ْ ِ
لك و ْ
ِ
ِفي ِه)) .اإهـ.
والعدل يف التغذي يرتتب عليه أن يُرا ِعي املر ُء الطعام الصحيح وأن حيرص عىل أن تكون حمتوايت
طعامه سلمية ومناس بة حملتاجات اجلسد من دون اإفراط ول تقتري .والتويق من الطعام الفاسد ومن حمتوايته
الفاسدة أو الزائدة عن حمتاجات اجلسد أيضا لز ٌم .اإذ تأيت كثريٌ من المراض من الطعام ومن سلوكيات املرء
يف تناول الطعام.
قال املصطفى صىل هللا عليه وسمل(( :ا ذن َأ ذول ما يُ ْن ِ ُِت ِمن النْس ِان ب ْط ُن ُه ،فم ِن ْاس تطاع َأ ْن ل يأْ ُلك الذ
ِ
ِ
ِ
ط ِي ًبا فلْي ْفع ْل)) ،رواه البخاري يف حصيحه ،كتاب الحاكم .والطعام الطيب هو احلالل السلمي املناسب
حملتاجات اجلسد من دون إارساف ول تقتري.
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والعدل يف التغذي يس تلزم أن ل يفرط يف ا إلش باع ،بل ينبغي للمرء أن يرتك فراغا ما يف بطنه من
ولَِ :س ْع ُت ر ُسول ذ ِ
اَّلل -صىل هللا عليه وسمل -ي ُق ُ
أجل نف ِسه .عن الْ ِم ْقدام ْبن م ْع ِديك ِرب ي ُق ُ
ول «ما م َل أآد ِمى
رشا ِم ْن ب ْط ٍن ح ْس ُب الآد ِم ِى لُق ْيم ٌ
ات يُ ِق ْمن ُصلْب ُه فا ْن غلب ِت الآد ِم ذى ن ْف ُس ُه فثُلُ ٌث ِل ذلطعا ِم وثُلُ ٌث ِل ذلرشا ِب
ِوع ًاء ًّ
ِ
وثُلُ ٌث ِللنذف ِس» ،رواه ابن ماجه يف سننه ،كتاب الطعمة.
ون ع ْن ِزايد ِة ماد ٍة
ويف رشح احلديث قال ابن القمي يف زاد املعادَ ْ (( :ال ْمر ُاض ن ْوع ِان َأ ْمر ٌاض مادي ٌة ت ُك ُ
ُأفْ ِرط ْت ِيف الْبد ِن حىت َأَض ْت ِبأَفْع ِ ِاهل الط ِبي ِعي ِة و ِيه ْ َال ْمرا ُض ْالَ ْك ِرثي ُة وسبهبُ ا إادْخ ُال الطعا ِم عىل الْبد ِن ق ْبل
هضْ ِم ْ َالولِ والزايد ُة ِيف الْقدْ ِر ِاذلي ْحيت ُاج اإل ْي ِه الْبد ُن وتن ُاو ُل ْ َال ْغ ِذي ِة الْق ِل ِ
يةل الن ْفع ِ الْب ِطيئ ِة الْهضْ ِم و ْال ْكث ُار ِم ْن
ِ
يب الْ ُمتنوع ِة فاذا م َل ْالآد ِمي ب ْطن ُه ِم ْن ه ِذ ِه ْ َال ْغ ِذي ِة واعْتاد ذ ِِل َأ ْورث ْت ُه َأ ْمراضً ا ُمتنوع ًة
ْ َال ْغ ِذي ِة الْ ُمخْ ت ِلف ِة الرتا ِك ِ
ِ
رسي ُع ُه فاذا توسط ِيف الْ ِغذا ِء وتناول ِمنْ ُه قدْ ر الْحاج ِة واكن ُم ْعت ِد ًل ِيف َكي ِت ِه وك ْي ِفي ِت ِه اكن
ِمْنْ ا ب ِطي ُء الزوالِ و ِ
ِ
انْ ِتفا ُع الْبد ِن ِب ِه َأ ْكرث ِم ْن انْ ِتفا ِع ِه ِبلْ ِغذا ِء ْالك ِث ِري)) .اإهـ.
وحق التغذي يرتتب أيضا عليه أخذ لك وس يةل من وسائل احلفاظ عىل حصة البدن ،والتقاء من
أمراضه ،واملداومة بأمور تؤدي اإىل سالمته وعافيته .فالتطهر من لك جنس ووخس مثال رشع من رشائع
الإسالم .وعىل هذا ،فقد أمر املسلمني الوضوء والغسل من احلدث واجلنابة .وينبغي هلم أن يداوموا عىل
النظافة يف سائر أمورُه احلياتية فاإنه من شطر الإميان.
ويف الويح الثاين  -التايل للمر بلقراءة يف الويح الول  -أ ٌمر بنظافة الثياب من القذرات وطهارة
القلوب من املعصيات .قال تعاىل يف وحيه الثاين(( :اي َأهيه ا الْ ُمد ِذث ُر ،قُ ْم فأَنْ ِذ ْر ،ورب ذك فك ِ ْرب ،و ِثيابك فطه ِْر،
و هالر ْجز ف ْاْه ُْر)) ،املدثر .5-1 :وقال ابن كثري يف تفسريه أن املرشكني اكنوا ل يتطهرون ،فأمر هللا تعاىل النب
صىل هللا عليه وسمل أن يتطهر.اإهـ.
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أخذ الراحة بعد النشاط
ومن حقوق اجلسد أخذ الراحة بعد النشاط اكلنوم وأي نوع من أنواع الاسرتاحة .فالراحة هممة للبدن
كام أن النشاط لزم هل .فالقرأآن يذكر الليل لراحة الإنسان كام يذكر الْنار لنشاطه وكسب رزقه .قال تعاىل:
((وهُو ذ ِاذلي جعل ل ُ ُُك الل ذ ْيل ِلب ًاسا والنذ ْوم ُس بااتً وجعل الْنذ ار ن ُ ُش ًورا)) ،الفرقان.47 :
قال ابن كثري يف تفسري الآية ((والنوم س باات)) أي :ق ْط ًعا للحركة لراحة البدان ،ف إان العضاء
واجلوارح تلك من كرثة احلركة يف الانتشار بلْنار يف املعايش ،فاإذا جاء الليل وسكن سكنت احلراكت،
الناس فيه
فاسرتاحت حفصل النوم اذلي فيه راحة البدن والروح معا(( .وجعل الْنذ ار ن ُ ُش ًورا)) أي :ينترش ُ
ملعايشهم وماكس هبم وأس باهبم ،كام قال تعاىل(( :و ِم ْن ر ْمحتِ ِه جعل ل ُ ُُك الل ذ ْيل والْنذ ار ِلت ْس ُكنُوا ِفي ِه و ِلت ْبت ُغوا ِم ْن
فضْ ِ ِهل ولعل ذ ُ ُْك ت ْش ُك ُرون)) ،القصص .73 :اإهـ.
فاإن النوم نعمة أنعم هللا هبا الإنسان ،فيسرتحي بلنوم من لك نشاط يومه ليجد نشاطا جديدا بعد
ساعته .والنوم س نة حيوية للك اكئن يح .وهو سكنة تلب حاجة البدن للراحة وهو أيضا هدنة للروح من
رصاع احلياة اليومية .وغري ذِل فاإن للنوم فوائد مجة ل إالنسان ،مْنا أنه يركب املواد الغذائية اليت حيتاهجا املخ
فيقوم بوظيفته عىل أَكل وجه يف فرتة اليقظة ،وأنه يعيد تركزي القدرة العقلية وبناء القوة اذلهنية ،وأنه حيل
بعض املشألك النفس ية فيجد كثريٌ من الناس ُحت هل مشأ ُلكهم خالل النوم ،وأنه بوجه عام َيدد احليوية
والش بابة ل إالنسان.
ورد يف اجلامع لخالق الراوي للخطيب البغدادي ،أن عليا بن أيب طالب كرم هللا وهجه قالِ « :روحوا
القلوب وابتغوا لها طرف احلمكة فاإهنا مت هل كام مت هل البدان» .ويف جامع بيان العمل لبن عبد الرب ،عن ابن
شهاب ،أنه اكن يقول« :ر ِو ُحوا ال ُقلوب ساع ًة وساع ًة» .ويف الزهد والرقائق لبن املبارك ،روي عن النب
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تني ،فأ ْو ِغ ْل فيه ِب ِرفْ ٍق ،ول تُبغض اإىل نفسك عبادة هللا
صىل هللا عليه وسمل ،أنه قال« :ا ذإن هذا ِادلين م ٌ
تعاىل ،فاإن امل ُـ ْنبتذ ل أرضا قطع ،ول ظهر ًا أبقى» .اإهـ.
وقال الإمام الغزايل يف الإحياء(( :اإن يف تروحي النفس اإيناسها بجملالسة والنظر واملالعبة إاراحة للقلب
وتقوية هل للعبادة ،فاإن النفس ملول ،ويه عن احلق نفور ،لنه عىل خالف طبعها ،فلو اكنت املداومة عىل
ما خيالفها مجحت واثبت ،وإاذا روحت بلذلات يف بعض الوقات قويت ونشطت)) .اإهـ .وقال الإمام أنه
ورد أيضا أثر قال(( :عىل العاقل أن يكون هل ثالث ساعات :ساعة ينايج فهيا ربه ،وساعة حياسب فهيا
نفسه ،وساعة خيلو فهيا مبطعمه ومرشبه فاإن يف هذه الساعة عو ًان عىل تكل الساعات)) .ومثهل بلفظ أ آخر:
((ل يكون العاقل ظاعن ًا اإل يف ثالث :تزود ملعاد ،أو مرمة ملعاش ،أو ذلة يف غري حمرم)) .اإهـ.
تلبية الغريزة اجلنس ية
ومن حقوق اجلسد تلبية غريزته اجلنس ية .فاإن هذه الغريزة يف واقعها وحقيقهتا جزء من احلياة وعنرص
من عنارصها ل غِن لحد عنه .وذكر الإمام الغزايل يف الإحياء أن الإمام اجلنيد قال :اإين أحتاج إاىل امجلاع
كام أحتاج اىل الطعام.اإهـ .ويصدق هذا للرجل واملرأة معا بوجه عام .والغريزة هذه يه أداة حلفظ النوع
البرشي ووس يةل إلش باع احلاجة اجلنس ية اليت فطرت علهيا اخمللوقات احلية جبميع أنواعها.
ويكون تلبية هذه احلاجة يف الإسالم عن طريق الزواج الرشعي ،حيث يعقد الرجل املرأة عىل اتفاق
احلياة بيْنام يف بيت يسعى لك واحد لإسعاد رشيكه ،الزوج من أجل سعادة زوجته ،والزوجة من أجل
سعادة زوهجاُ ،ث عىل اإسعاد أولدهام ،والفراد يف بيهتام .فال ينبغي لحد ،رجال اكن أو امرأة ،أن يتقدم
للزواج من أجل اإش باع حاجة نفسه الغريزية دون رشيكه .ذِل لن أصل الزواج ملنفعة الطرفني معا،
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فالزوج لباس للزوجة ،كام أهنا لباس هل .قال هللا تعاىلُ (( :أ ِح ذل ل ُ ُْك ل ْيةل ِ
الصيا ِم ذالرف ُث اىل ِنسائِ ُ ُْك ه ذُن ِلب ٌاس
ِ
ل ُ ُْك و َأن ُ ْْمت ِلب ٌاس له ذُن)) ،البقرة.187 ،
اِل  -رىض هللا عنه  -ي ُق ُ
وعن َأنس ْبن م ِ ٍ
ول جاء ثالث ُة ر ْهطٍ اىل بُ ُيو ِت َأ ْزواجِ النذ ِ ِب  -صىل هللا عليه
ِ
وسمل  -ي ْسأَلُون ع ْن ِعباد ِة النذ ِ ِب  -صىل هللا عليه وسمل  -فل ذما ُأخ ِ ُْربوا َكهنذ ُ ْم تقالهوها فقالُوا و َأ ْين ْحن ُن ِمن النذ ِ ِب
 صىل هللا عليه وسمل  -قدْ غُ ِفر ُهل ما تقدذم ِم ْن ذنْ ِب ِه وما تأَخذر .قال َأحدُ ُ ُْه َأ ذما َأان فا ِّن ُأص ِىل الل ذ ْيل َأبدً ا.ِ
ول ذ ِ
وقال أآخ ُر َأان َأ ُصو ُم ادلذ هْر ول ُأفْ ِط ُر .وقال أآخ ُر َأان َأ ْع ِزت ُل ا ِلنساء فال َأتز ذو ُج َأبدً ا .فجاء ر ُس ُ
اَّلل  -صىل
هللا عليه وسمل  -فقال « َأن ُ ُْمت ذ ِاذلين ُقلْ ُ ْمت كذا وكذا َأما و ذ ِ
اَّلل ا ِّن َل ْخش ُ ْاُك ِ ذ َِّلل و َأتْق ُ ْاُك هلُ ،ل ِك ِِن َأ ُصو ُم و ُأفْ ِط ُر،
ِ
و ُأص ِىل و َأ ْرقُدُ و َأتز ذو ُج ِالنساء ،فم ْن ر ِغب ع ْن ُسن ذ ِىت فليْس ِم ِِن» .رواه البخاري يف حصيحه ،كتاب الناكح.
ويف احلديث السابق أرشد رسول هللا صىل هللا عليه وسمل أحصابه أن ل تأخذُه نشو ُة العبادة،
وتغرهيم فيبتعدوا عن الزواج ،ويقبلوا اإقبال اتما اإىل حماريب الصالة واخللوة والصوم ،نس ياان لنصيهبم من
حس نات احلياة ادلنيا وطيباهتا.
ويف رواية أخرى أرشد رسول هللا صىل هللا عليه وسمل أن ل يبتعد الرجل عن مضاجعة زوجته ،ول
ون َْتت ِض ُب وتطيذ ُب فرتك ْت ُه فدخل ْت
املرأة عن مباضعة زوهجا .ع ْن عائِشة قال ْت :اكن ِت ا ْمر َأ ُة ُعثْمان ْب ِن م ْظ ُع ٍ
يب .قُلْ ُت لها :ما ِِل؟ قال ْتُ :عثْم ُان ل يُ ِريدُ ادله نْيا ول
يب .فقال ْتُ :م ْشهِ ٌد َكُ ِغ ٍ
ع ذىل ف ُقلْ ُت لهاَ :أ ُم ْشهِ ٌد أَ ْم ُم ِغ ٌ
ول ذ ِ
يُ ِريدُ ِالنساء .قال ْت عائِش ُة :فدخل ع ذىل ر ُس ُ
اَّلل -صىل هللا عليه وسمل -فأَخ ْْربتُ ُه بِذ ِِل .فل ِقى ُعثْمان فقال:
«اي ُعثْما ُن َأت ُْؤ ِم ُن بِما ن ُْؤ ِم ُن ِب ِه» .قال نع ْم اي ر ُسول ذ ِ
اَّلل .قال« :فأُ ْسو ٌة ما ِل بِنا» .أخرجه أمحد يف مس نده.
وإاذا اكنت املرأة حباجة اإىل من يش بع غريزهتا اجلنس ية ،فعىل زوهجا أل يغفل عْنا وعن اإش باع حاجاهتا
هذه ،وكذِل بلنس بة حلاجة الرجل من زوجته ،فعلهيا أن تلب اإذا دعاها اإىل فراشه .وعىل هذه املناس بة
ول ذ ِ
يأيت أحاديث طاعة الزوجة لزوهجا .ومْنا ما رواه البخاري ع ْن َأ ِِب هُرْيرة رىض هللا عنه قال قال ر ُس ُ
اَّلل
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صىل هللا عليه وسمل ((اذا دعا ذالر ُج ُل ا ْمر َأت ُه اىل ِفر ِاش ِه فأَب ْت ،فبات غضْ بان علهيْ ا ،لعنهتْ ا الْمالئِك ُة ح ذىت
ِ
ِ
ت ُْصبِح)) .رواه البخاري يف حصيحه ،كتاب بدء اخللق.
وع ْن َأ ِِب س ِعي ٍد قال جاء ِت ا ْمر َأ ٌة اىل النذ ِ ِب -صىل هللا عليه وسمل -و ْحن ُن ِع ْند ُه فقال ْت اي ر ُسول ذ ِ
اَّلل ا ذن
ِ
ِ
ْضبُ ِِن اذا صل ذ ْي ُت ويُف ِط ُر ِّن اذا ُ ْص ُت ول يُص ِىل صالة الْف ْج ِر ح ذىت ت ْطلُع
ز ْو ِِج ص ْفوان ْبن الْ ُمع ذط ِل ي ْ ِ
ِ
ِ
الش ْم ُس .قال وص ْفو ُان ِع ْند ُه .قال فسأَ ُهل ذمعا قال ْت فقال اي ر ُسول ذ ِ
ْضب ُ ِِن اذا صل ذ ْي ُت فاهنذ ا ت ْقرأُ
ذ
اَّلل َأ ذما ق ْولُها ي ْ ِ
ِ
ِ
ب ُِسورت ْ ِني وقدْ هن ْيهتُ ا .قال فقال «ل ْو اكن ْت ُسور ًة وا ِحد ًة لكف ِت النذاس» .و َأ ذما ق ْولُها يُف ِط ُر ِّن فاهنذ ا ت ْنط ِل ُق فت ُصو ُم
ِ
ول ذ ِ
و َأان ر ُج ٌل شاب فال َأ ْص ِ ُرب .فقال ر ُس ُ
اَّلل -صىل هللا عليه وسمل -ي ْوم ِئ ٍذ «ل ت ُصو ُم ا ْمر َأ ٌة الذ ِب ْذ ِن ز ْو ِهجا».
ِ ِ
و َأ ذما ق ْولُها ا ِّن ل ُأص ِىل ح ذىت ت ْطلُع ذ
الش ْم ُس فاانذ َأ ْه ُل بيْ ٍت قدْ ُع ِرف لنا ذاك ل ناك ُد ن ْست ْي ِقظُ ح ذىت ت ْطلُع
ِ
ِ
ذ
الش ْم ُس .قال «فاذا ْاست ْيق ْظت فص ِل» .رواه أبو داوود يف سننه ،كتاب الصوم.
ِ
ف إاش باع الغريزة اجلنس ية حق للزوجة عىل زوهجا كام أنه حق هل علهيا .وفوق ذِل لقد جعل النب صىل
هللا عليه وسمل ممارسة هذا احلق فامي بني املرأة وزوهجا عبادة وصدقة تثاب علهيام مجيعا .ع ْن َأ ِِب ذ ٍر َأ ذن ان ًسا
ِم ْن َأ ْحص ِاب النذ ِ ِب -صىل هللا عليه وسمل -قالُوا ِللنذ ِ ِب -صىل هللا عليه وسمل -اي ر ُسول ذ ِ
اَّلل ذهب َأ ْه ُل ادله ثُ ِور
اَّلل ل ُ ُْك ما
ِب ُل ُج ِور يُصلهون مَك ن ُص ِىل وي ُصو ُمون مَك ن ُصو ُم ويتص ذدقُون ِب ُفضُ ولِ َأ ْموا ِله ِْم .قال « َأوليْس قدْ جعل ذ ُ
لك ْهت ِل ٍ
يةل صدق ٌة و َأ ْم ٌر ِبلْم ْع ُر ِ
وف
لك ْحت ِميد ٍة صدق ٌة و ُ ِ
لك ت ْكبِري ٍة صدق ٌة و ُ ِ
لك ت ْسبِيح ٍة صدق ًة و ُ ِ
ت ذص ذدقُون ا ذن ِب ُ ِ
ِ
صدق ٌة و ْهن ٌىى ع ْن ُمنْك ٍر صدق ٌة و ِِف بُضْ ع ِ َأح ِد ُ ُْك صدق ٌة» .قالُوا اي ر ُسول ذ ِ
ون ُهل ِفهيا
اَّلل َأيأْ َِت َأحدُ ان شهْوت ُه وي ُك ُ
َأ ْج ٌر قال « َأر َأيْ ُ ْمت ل ْو وضعها ِِف حرا ٍم َأاكن عل ْي ِه ِفهيا ِو ْز ٌر فكذ ِِل اذا وضعها ِِف الْحاللِ اكن ُهل َأ ْج ٌر» .رواه
ِ
مسمل يف حصيحه ،كتاب الزاكة .وأجر الصدقة يكتب عىل الزوج يف ممارس ته اجلنس ية مع زوجته ،ويكتب
أيضا عىل الزوجة بملبادةل وأساس املشاركة يف ممارس هتا مع زوهجا.
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وقال الإمام الغزايل يف الإحياء(( :لعمري يف الشهوة حمكة أخرى سوى الإرهاق اإىل الإيالد ،وهو ما
يف قضاهئا من الذلة اليت ل توازهيا ذلة لو دامت ،فهىي منهبة عىل الذلات املوعودة يف اجلنان ،إاذ الرتغيب يف
ذلة مل َيد لها ذواقا ل ينفع ،فلو رغب العنني يف ذلة امجلاع ،أو الصب يف ذلة املكل والسلطنة ،مل ينفع
الرتغيب .وإاحدى فوائد ذلات ادلنيا ،الرغبة يف دواهما يف اجلنة ليكون بعثا عىل عبادة هللا)).
وقال ابن القمي اجلوزية يف زاد املعاد(( :فاإن امجلاع وضع يف الصل لثالثة أمور يه مقاصده الصلية:
الول :حفظ النسل ودوام النوع اإىل أن تتاكمل املدة اليت قدر هللا بروزها اإىل هذا العامل .الثاين :اإخراج املاء
اذلي يْض احتباسه واحتقانه جبمةل البدن .الثالث :قضاء الوطر ونيل الذلة والمتتع بلنعمة وهذه وحدها يه
الفائدة اليت يف اجلنة اإذ ل تناسل هناك ول احتقان يس تفرغه الإنزال .وفضالء الطباء :يرون أن امجلاع من
أحد أس باب حفظ الصحة قال جالينوس :الغالب عىل جوهر املين النار والهواء ومزاجه حار رطب لن كونه
من ادلم الصايف اذلي تغتذي به العضاء الصلية وإاذا ثبت فضل املين فاعمل أنه ل ينبغي اإخراجه إال يف
طلب النسل أو اإخراح احملتقن منه فاإنه اإذا دام احتقانه أحدث أمراضا رديئة مْنا :الوسواس واجلنون والرصع
وغري ذِل وقد يربئ اس تعامهل من هذه المراض كثريا فاإنه اإذا طال احتباسه فسد واس تحال اإىل كيفية َسية
توجب أمراضا رديئة كام ذكران وذلِل تدفعه الطبيعة بلإحتالم اإذا كرث عندها من غري جامع .وقال بعض
السلف :ينبغي للرجل –وكذِل املرأة -أن يتعاهد من نفسه ثالاث :أن ل يدع امليش فاإن احتاج إاليه يوما قدر
عليه وينبغي أن ل يدع اللك فاإن أمعاءه تضيق وينبغي أن ل يدع امجلاع فاإن البرئ اإذا مل تزنح ذهب
ماؤها)) .اإهـ .ويصدق هذه القوال للرجل كام يصدق للمرأة سواء بسواء.
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الفصل الثاين
أُ ُس ِس املصلحة و ُح ْس ِن املعارشة
يف العالقة الزوجية

اَّلل ِم ْن
الصا ِل ِحني ِم ْن ِعبا ِد ُ ُْك وامائِ ُ ُْك ا ْن ي ُكون ُوا فُقراء يُغْْنِ ِ ُم ذ ُ
قال هللا تعاىل(( :و َأ ْن ِك ُحوا ْ َالايمى ِمنْ ُ ُْك و ذ
ِ ِ
اَّلل ِم ْن فضْ ِ ِهل و ذ ِاذلين يبْتغُون ْال ِكتاب
اَّلل و ِاس ٌع ع ِل ٌمي .ولْي ْس ت ْع ِف ِف ذ ِاذلين ل َيِدُ ون ِناك ًحا ح ذىت يُ ْغ ِنهيُ ُم ذ ُ
فضْ ِ ِهل و ذ ُ
ُوُه ِم ْن مالِ ذ ِ
اَّلل ذ ِاذلي أ آات ُ ُْك ول تُ ْك ِر ُهوا فتيا ِت ُ ُْك عىل الْبِغا ِء
وُه ا ْن ع ِل ْم ُ ْمت ِف ِهي ْم خ ْ ًريا وأ آت ُ ْ
ِم ذما ملك ْت َأيْمانُ ُ ُْك فاك ِت ُب ُ ْ
ِ
ا ْن َأردْن حت هصنًا ِلتبْت ُغوا عرض الْحيا ِة ادله نْيا وم ْن يُ ْك ِره ذهن فا ذن ذاَّلل ِم ْن ب ْع ِد ا ْكرا ِهه ذِن غ ُف ٌور ر ِح ٌمي)) ،النور-32 ،
ِ
ِ
ِ
.33
والناكح مرغوب يف الإسالم وجعهل املصطفى صىل هللا عليه وسمل س نة من سنن نفسه .ول َيوز
ملسمل أن يتعهد لنفسه اجتناب الناكح من أجل اإقباهل للعبادة بدعوى اتباع دين املصطفى صىل هللا عليه
وسمل .وملا أراد بعض أحصابه برتك النوم والطعام والنساء من أجل التفرغ التام للعبادة ،قال صىل هللا عليه
وسمل« :ما ب ُل َأ ْقوا ٍم قالُوا كذا وكذا ل ِك ِِن ُأص ِىل و َأان ُم و َأ ُصو ُم و ُأفْ ِط ُر و َأتز ذو ُج ِالنساء فم ْن ر ِغب ع ْن ُسن ذ ِىت
فليْس ِم ِِن» ،رواه مسمل يف حصيحه ،كتاب الناكح.
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وليست الس نة هنا ،كام يراها البعض يه الناكح وحده .بل ما يتضح من لفظ احلديث أن الس نة يه
ما استن ذه املصطفى صىل هللا عليه وسمل يف مدار حياته ،من صالة ،ونوم ،وصيام ،وإافطار .وكذِل زواجه
صىل هللا عليه وسمل .ومن سنته صىل هللا عليه وسمل –كام اتضح يف لفظ احلديث -أنه ل ينبغي أن تكون
صالة املرء عىل حساب نومه ،ول صيامه عىل حساب اإفطاره ،ول ميهل للعبادات عىل حساب شهوته
اجلنس ية.
ول تعين سنية الناكح يف هذا احلديث أنه عىل لك املرء أن يزتوج بغض النظر عن أحواهل وحالته.
ولِكم كثري من الفقهاء عىل خالف ذِل .فالناكح يف النظرة الفقهية حمكه يتعلق بثالثة أمور :مدى خوف
املرء من الزان ،واس تطاعته مبؤن الناكح وواجباته ،واس تعداده بكف الذى والْضر عن زوجه ،رجل عن
زوجته وامرأة عن زوهجا .وهذه النظرة تأيت من معِن "الباءة" يف احلديث« :م ِن ْاس تطاع الْباءة فلْيزت ذو ْج،
رص وأَ ْحص ُن ِللْف ْر ِج ،وم ْن ل ْم ي ْس ت ِط ْع فعل ْي ِه ِبل ذص ْو ِم ،فان ذ ُه ُهل ِوجا ٌء» ،رواه البخاري يف حصيحه،
فان ذ ُه َأغ هض ِللْب ِ
ِ
ِ
كتاب الصوم.
قال ابن جحر العسقالين يف فتح الباري(( :الْباءة ِبلْه ْم ِز واتء تأْ ِنيث م ْمدُ ود ،و ِفهيا لُغة ُأخْرى ِبغ ْ ِري ْمهز
ول مد ،وقدْ هيُ ْمز ويُمد بِال هاء ،ويُقال لها َأيْضً ا الْباهة اك ْ َل ذولِ ل ِك ْن هبِ ا ٍء بدل الْه ْمزة ،و ِقيل ِبلْم ِد الْ ُقدْ رة عىل
رص الْو ْطء .....وقال النذو ِويِ :اخْتلف الْ ُعلماء ِيف الْ ُمراد ِبلْباء ِة ُهنا عىل ق ْول ْ ِني ي ْر ِجع ِان اىل
ُمؤن ِالناكح و ِبلْق ْ ِ
ِ
م ْع ًِن وا ِحد :أَحصهما َأ ذن الْ ُمراد م ْعناها اللهغ ِوي وهُو الْجِ ماع ،فت ْق ِديره م ْن ِا ْس تطاع ِمنْ ُ ُْك الْجِ ماع ِل ُقدْ رِت ِه عىل
ْس ما
ُمؤنه -و ِيه ُمؤن النِاكح– فلْيزت ذو ْج ....والْق ْول الث ِذاين َأ ذن الْ ُمراد هُنا ِبلْباء ِة ُمؤن النِاكحَِ ُ ،سي ْت ِب ْ ِ
يُال ِزهما ،وت ْق ِديره م ْن ِا ْس تطاع ِمنْ ُ ُْك ُمؤن ِالناكح فلْيزت ذو ْج)) .اإهـ.
قال الس يد البكري يف اإعانة الطالبني(( :ذكر هل –أي الناكح -أربعة أحاكم :السنية لتائق قادر عىل
املؤن وخالف الاوىل لتائق غري قادر علهيا ،والكراهة لغري قادر وغري اتئق ،والوجوب لناذر هل حيث ندب
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يف حقه .وبقي احلرمة ،ويه يف حق من مل يقم حبقوق الزوجية)) .وقال أيضا يف حق املرأة(( :وهو أيضا
مس تحق اإن اكنت املرأة اتئقة ،فيس تحب لها الناكح مبعِن الزتوج اذلي هو الاَياب لكن بواسطة الويل.
ويف معِن التائقة احملتاجة للنفقة واخلائفة من اقتحام الفجرة ،بل اإن مل تندفع الفجرة عْنا اإل بلناكح وجب،
فاإن مل تكن اتئقة ول حمتاجة ول خائفة كره لها لهنا خيىش مْنا أن ل تقوم حبقوق الزوجية مع عدم السبب
املقتيض للناكح)) .اإهـ.
وعىل ذِل فالسنية يف أمر الناكح ل ترجع اإىل ذات الناكح ،ولكن اإىل سلوك املرء َتاه الناكح.
والناكح يف حد ذاته ليس اإل لقاء الرجل واملرأة من أجل اإش باع حاجهتام .وهو مثل تلبية بقية احلاجات
والشهوات الإنسانية اكللك والرشاب .وأما سلوك الإنسان َتاه الناكح فهو موضع احلُك ،يكون مندوب أو
واجبا اإذا اكن عىل أساس الصالح واخلري ،ويكون غري ذِل اإذا اكن عىل أساس الفساد والظمل.
وذلِل أدخل الإمام الغزايل يف اإحياء علوم ادلين فصل الناكح يف ربع العادات ل يف ربع العبادات.
وجعل هل بب سامه "الرتغيب يف الناكح والرتغيب عنه" وحبث فيه أن للناكح فوائد كثرية كام أنه هل غوائل
عديدة .ومن فوائد الناكح الاس متتاع وتلبية الشهوة اجلنس ية ،من الرجل للمرأة والعكس .ومن غوائهل أنه قد
يوقع املرء يف وضع ضيق من حياته وعدم انضباط نفسه ،فيس ئي رجل لزوجته وتس ئي امرأة لزوهجا .فال يأيت
الرجل ،مثال ،بواجبات عليه لزوجته فتتْضر وتتأذى منه .ومن ُث يسري املرء يف حرام دائ يوما تلو يوم
حيث يظمل نفسه ويْض زوجته.
ولن يأيت الناكح بفوائده ول يأيت مبْضاته ،ينبغي للك املرء قبل التقدم والرشوع اإليه أن هيُ ِىيء نفسه
بلك ما َيعل مس تقبهل الزوايج صاحلا سلامي هل ولرشيكه ،وتكون حياته الزوجية عىل خري وسؤدد وبركة للك
أفراد البيت.
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مقدمات الناكح
اإن للناكح مقدمات ينبغي أن هيمت هبا املرء اكختيار زوج صاحل أو زوجة صاحلة ،وحسن التعرف،
والاس تعداد نفس يا وماداي .ومن أُه ما َيب أن يس تعد املرء به قبل الرشوع يف الزواج هو الانضباط
اخللقي .أل وهو التقوى حبيث خياف هللا تعاىل فال يظمل نفسه ول يْض زوجه ،ويبين حياته الزوجية عىل
ون اي ُأ ِويل ْ َاللْب ِاب))،
حسن الفهم وحسن املعارشة فامي بني الزوجني(( .وتز ذو ُدوا فا ذن خ ْري ذالزا ِد التذ ْقوى وات ذ ُق ِ
ِ
البقرة .197 ،والزتود هو الاس تعداد ويكون بلتقوى والانضباط النفيس .وهذا هو معِن اللفظ "ادلين"
الوارد يف حديث املصطفى صىل هللا عليه وسمل اذلي أرشد الرجل عىل ناكح صاحبة ادلين ،واملرأة عىل
ناكح صاحب ادلين.
ع ْن َأ ِِب هُرْيرة  -رىض هللا عنه  -ع ِن النذ ِ ِب  -صىل هللا عليه وسمل  -قال «تُ ْنك ُح الْم ْر َأ ُة َل ْربع ٍ ِلما ِلها
و ِلحس هبِ ا ومجا ِلها و ِ ِدليْنِ ا  ،ف ْاظف ْر بِذ ِات ِادل ِين ت ِرب ْت يداك» ،رواه البخاري يف حصيحه ،كتاب الناكح .ومثل
ذِل بملبادةل ،بنس بة الرجل للمرأة ،علهيا أن تظفر بصاحب ادلين ،أي صاحب خلق حسن ،تربت يداها
أي ابتعدت عن سيئات احلياة الزوجية واقرتبت خبرياهتا عىل مدى حياهتا معه.
ول ذ ِ
ع ْن َأ ِِب هُرْيرة ريض هللا عنه قال :قال ر ُس ُ
اَّلل -صىل هللا عليه وسمل« -اذا خطب ال ْي ُ ُْك م ْن
ِ
ِ
ت ْرض ْون ِدين ُه و ُخلُق ُه فز ِو ُجو ُه الذ ت ْفعلُوا ت ُك ْن ِف ْتن ٌة ِِف ا َل ْر ِض وفسا ٌد ع ِر ٌيض» ،رواه الرتمذي يف سننه ،كتاب
ِ
الناكح .فاملرء ،رجال اكن أو امرأة ،ينبغي أن خيتار وينكح من اكن دينه موضع رضا وخلقه حسن ،وإان اختار
غري ذِل س تكون فتنة وفساد عريض وخاصة يف حياته الزوجية.
ومن املقدمات الالزمة التأكد من رضا الطرفني يف الزواج .فيكون مبدأ الرضا والرتايض يف الناكح من
أحد مقومات الزواج احلسن املبارك ادلائ املتوف ذر فيه السؤدد واخلري واملودة والرمحة .فال ينبغي للمرء ،رجال
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اكن أو امرأة ،أن يرشع يف الزواج وهو ُمكره ًا ول ينبغي هل أيضا أن يس تكره أحدا للزواج بأحد ل يرضاه ول
يفضهل.
وقال ابن القمي اجلوزية يف زاد املعاد(( :فان الْ ِب ْكر الْبا ِلغة الْعا ِقةل الر ِش يدة ل يترص ُف َأبُوها ِيف َأقل
ِ
ون ِرضاها فك ْيف َُي ُوز أَ ْن يُ ِرقها و ُ ْخي ِرج بُضْ عها
يش ٍء ِم ْن ما ِلها اإل ِب ِرضاها ول ُ َْي ِ ُربها عىل إاخْرا ِج الْي ِس ِري ِمنْ ُه ِبدُ ِ
ْ
يش ٍء اإلهيْ ا؟  ....وم ْعلُو ٌم َأن إاخْراج ما ِلها
ِمْنْ ا بِغ ْ ِري ِرضاها اإىل م ْن يُ ِريدُ ُه هُو و ِيه ِم ْن َأ ْكر ِه الن ِاس ِفي ِه َأبْغ ِض ْ
ُلك ِه بِغ ْ ِري ِرضاها َأ ْسه ُل علهيْ ا ِم ْن ت ْز ِوَيِها بِم ْن ل َْتت ُار ُه ِبغ ْ ِري ِرضاها)) .اإهـ.
وهذا لِكم رائع يف أمهية احلصول عىل رضا املرأة يف الزواج .وهذا الالكم يقوهل عاملٌ يعيش يف القرن
الثامن الهجري أو الرابع عرش املس يحي يف حني كثري من املسلمني يف عرصان هذا يكرهون بناهتم بلزواج
مبن يكرهنه .ونص ابن القمي هذا واحض يف أمهية حق املرأة يف اختيار زوهجا وإاناكره للويل اذلي يكره ابنته أو
أخته أو يتميته أن تزتوج من يريده ول َتتاره .وهذه العادة ما زالت متداوةل الآن عند بعض املسلمني يظنون
أهنا من الإسالم ،لِكُ ،ث لِك .ول غرو يف لِكم ابن القمي هذا حيث اكن املصطفى صىل هللا عليه وسمل قد
أبطل زواج اخلنساء بنت اخلذام املكرهة .وقد حدث هذا مثامنائة س نة قبل ابن القمي اجلوزية ،وأكرث من ألف
وأربعامئة س نة قبل عرصان.
ع ِن الْق ِ
اْس َأ ذن ا ْمر َأ ًة ِم ْن و ِدل ج ْعف ٍر َت ذوف ْت َأ ْن يُز ِوهجا و ِلهيه ا ويه اك ِره ٌة فأَ ْرسل ْت اىل ش ْيخ ْ ِني ِمن
ِ
ِ
ا َلنْص ِار ع ْب ِد ذالر ْمح ِن و ُمج ِمع ٍ ابْ ِْن ج ِارية قال فال َْتش ْني ،فا ذن خنْساء ِبنْت ِخذا ٍم َأ ْنكحها َأبُوها ويه اك ِره ٌة،
ِ
فر ذد النذ ِ هب  -صىل هللا عليه وسمل – ذ ِِل)) ،رواه البخاري يف حصيحه ،كتاب احليل.
ع ْن عائِشة َأ ذن فتا ًة دخل ْت علهيْ ا فقال ْت ا ذن َأ ِِب ز ذوج ِِن ا ْبن َأ ِخي ِه ِل ْريفع ِِب خ ِسيس ت ُه و َأان اك ِره ٌة .قال ِت:
ِ
ول ذ ِ
ا ْج ِل ِس ح ذىت يأْ َِت النذ ِ هب -صىل هللا عليه وسمل -فجاء ر ُس ُ
اَّلل -صىل هللا عليه وسمل -فأَخْربتْ ُه فأَ ْرسل اىل
ِ
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َأ ِبهيا فدعا ُه فجعل ا َل ْمر الهيْ ا فقال ْت(( :اي ر ُسول ذ ِ
اَّلل قدْ أَج ْز ُت ما صنع َأ ِِب ول ِك ْن َأرد ُْت َأ ْن أَ ْعمل َأ ِل ِلنسا ِء ِمن
ِ
َش ٌء)) ،رواه النسايئ ،وابن ماجه ،والإمام أمحد.
ا َل ْم ِر ْ
والإكراه يف الزواج ،سواء اكن اإكراه الرجل أو املرأة ،يورث البغضاء واحلقد .وهو يتناِف مبقاصد الناكح.
أل ويه السكينة ،واملودة ،والرمحة(( .و ِم ْن أ آاي ِت ِه َأ ْن خلق ل ُ ُْك ِم ْن َأنْ ُف ِس ُ ُْك َأ ْزوا ًجا ِلت ْس ُكنُوا الهيْ ا وجعل بيْن ُ ُْك
ِ
مو ذد ًة ور ْمح ًة ا ذن ِيف ذ ِِل لآاي ٍت ِلق ْو ٍم يتفكذ ُرون)) ،الروم.21 :
ِ
وقال تعاىل(( :واذا طل ذ ْق ُ ُمت ِالنساء فبلغْن َأجله ذُن فال ت ْعضُ لُوه ذُن َأ ْن ي ْن ِك ْحن َأ ْزوا ُهج ذن اذا تراض ْوا بيْْنُ ْم
ِ
ِ
ِبلْم ْع ُر ِ
اَّلل ي ْع ُمل و َأن ُ ْْمت ل
وف ذ ِِل يُوعظُ ِب ِه م ْن اكن ِمنْ ُ ُْك يُ ْؤ ِم ُن ِب ذ َِّلل والْي ْو ِم ْالآ ِخ ِر ذ ِل ُ ُْك أَ ْزَك ل ُ ُْك و َأ ْطه ُر و ذ ُ
ت ْعل ُمون)) ،البقرة .232 ،وعضل النساء بأن ميتنع أهلهن ناكهحن مبن خيرتن ويرضني به .وإاذا اكن عضل
النساء مْنيا ،يكون اإكراههن أن يزتوجن مبن ل يرضني أيضا مْنيا بل أشد.
قال تعاىل(( :اي َأهيه ا ذ ِاذلين أ آمنُوا ل ِحي هل ل ُ ُْك َأ ْن ت ِرثُوا ِالنساء ك ْر ًها ول ت ْعضُ لُوه ذُن ِلت ْذه ُبوا بِب ْع ِض ما
ارشوه ذُن ِبلْم ْع ُر ِ
وف فا ْن ك ِر ْه ُت ُموه ذُن فعس أَ ْن ت ْكر ُهوا شيْئًا و َْيعل
أ آتيْ ُت ُموه ذُن ا ذل َأ ْن يأْ ِتني بِفا ِحش ٍة ُمبيِن ٍة وع ِ ُ
ِ
ِ
اَّلل ِفي ِه خ ْ ًريا ك ِث ًريا)) ،النساء .19 ،ويف هذه الآية بيان واحض بأن النساء ل يورثن كرها ،أي ل ينكحن بغري
ذُ
رضاهن وبغض النظر عن شعورهن واختيارهن.
ومن الآايت والحاديث السابقة ينبغي أن يسرتشد املرء أن احلياة الزوجية مبنية عىل أساس رغبة
الزوج يف زوجته وميهل اإلهيا ،وكذِل عىل رغبة الزوجة يف زوهجا وميلها اإليه .وهذه الرغبة يه أول لبنة لبناء
الرسة الصاحلة والسلمية ،ويه رس من أرسار حسن التفاُه فامي بيْنام يف السري عىل احلياة الزوجية .فينبغي
أن يسعى لك من الطرفني لإحداث رغبة الآخر هل ول يسعى لإحداث ما يسبب البغض والبغضاء فامي بيْنام.
وعىل هذا ،ل ي ُس تحسن البتة اإهامل رأي املرأة يف رشيك حياهتا ،ول َيوز اإكراهها عىل زواهجا.
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ومن مقدمات الزواج اخلطبة من أجل حسن املعرفة من لك الطرفني .فالرجل من خالل اخلطبة
يرِج أن يعرف من سزيوهجا وكذِل املرأة يرِج مْنا أن تفهم من سزتوجه .واخلطبة ليست يه الناكح فال
حيل هلام ما أحل بعد عقد الناكح ،اللهم اإل ما اس تدعاهام اإىل الناكح اكلنظرة الفاحصة ،واللقاءات احملرتمة
املعتدةل الهادفة اإىل حسن املعرفة من لك الطرفني .واخلطبة ل متثل أ ذي عقد رشعي ،ول حىت أ ذي اتفاق
اختبار قد يمت بعدها الارتباط الزوايج وقد ل حيدث.
تعار ٍف ودراس ٍة و ٍ
مضين ،وإامنا يه مبثابة فرتة ُ
ومن اإرشادات املصطفى صىل هللا عليه وسمل يف مقدمات الناكح أن يصدق املرء عن نفسه ول خيدع
أخاه أو أخته .فال ينبغي أن يتعمد اخلطيب ليظهر أمام خطيبته ،وكذِل اخلطيبة أمام خطيهبا ،واقعا مغايرا
لواقعه جمامةل ومراءاة .لن اخلطبة يه البداية ويه بنفس الوقت مرأآة املرء عن نفسه .فاإذا ابتدأ املرء عالقته
برشيكته  -أو املرأة برشيكها  -بخلدعة خياف أن تس متر اخلدعة مدى حياهتام الزوجية فيصعب حسن التفاُه
بيْنام ويبعد حسن املعارشة بيْنام .وإاذا اكن الصدق يف اإظهار املرء نفسه أمام خطيبته –أو املرأة أمام خطيهبا-
مطلوب ،يكون الصدق يف اإفصاح القبول مبا عند الرشيك أيضا مطلوب ومرشوع.
ومن اإرشاده صىل هللا عليه وسمل أيضا أن ل خيطب املرء عىل خطبة أخيه ،فيورث البغض والبغضاء
واحلقد والعداوة .ذِل لن الناكح وس يةل من وسائل اإَياد املودة واحملبة فامي بني أفراد اجملمتع ،فينبغي أن
َيتنب املرء ما ل يالئ مبقصد من مقاصد الزواج وينافيه .عن ابن ُمعر  -رىض هللا عْنام  -اكن ي ُق ُ
ول هنىى
النذ ِ هب  -صىل هللا عليه وسمل َ -أ ْن يبِيع ب ْعضُ ُ ُْك عىل ب ْيع ِ ب ْع ٍض ،ول ْخي ُطب ذالر ُج ُل عىل ِخ ْطب ِة َأ ِخي ِه ،ح ذىت ي ْ ُرتك
الْخا ِط ُب ق ْبهلَُ ،أ ْو يأْذن ُهل الْخا ِط ُب)) ،رواه البخاري يف حصيحه ،كتاب الناكح.
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الناكح عقد اإبحة ل عقد متليك
اختلف الفقهاء يف كون عقد الناكح :هل هو اإبحة ،أو متليك .ويف القول بلمتليك ،قائل بمتليك العني،
يعرف الس يد
وقائل بمتليك املنفعة ،والآخر بمتليك الانتفاع .واش هتر عند الشافعية أنه اإبحة ل متليك .و ِ
البكري صاحب اإعانة الطالبني ،مث ًال ،الناكح أنه عقد رشعي يتضمن اإبحة وطء .فالناكح عنده اإبحة وطء،
ل متليكه ،ول متليك منفعته .فيكون املعقود عليه يف عقد الناكح –كام رصح بذِل الس يد البكري -هو حل
الاس متتاع ،وليس عني ال ُبضْ ع ِ كام يراه البعض ،ول منافع ال ُبضْ ع ِ كام يراه الآخر.
وهذا قول حسن ونظرية هممة لساس بناء املشاركة يف احلياة الزوجية .ومن حيث النظرية يف الفقه،
َتتلف الإبحة عن المتليك ،وخيتلف أيضا متليك العني عن متليك املنفعة ،ومتليك املنفعة عن متليك الانتفاع.
ويف المتليك يكون مكل احلق لصاحبه قواي ومس تقال خبالف الإبحة .ويكون متليك العني يف أقوى صور
الاس تحقاق بلعني من متليك املنفعة والانتفاع .فلامِل العني اس تعاملها بلك معِن احليازة والاس تقالل
واحلرية .ويف متليك العني ،يكون للمرء بيع العني اململوكة ،وإاجارهتا ،وإاعارهتا ،وهبهتا للآخر ويرهثا ورثته .أما
يف متليك املنفعة لصاحبه اإجارهتا وإاعارهتا دون بيعها ،وليس لصاحب متليك الانتفاع اإل اإعارهتا دون اإجارهتا
ول بيعها.
وأما الإبحة فهىي أضعف صور الاس تحقاق ،بل ليس فهيا اس تحقاق اإمنا يه جمرد اإذن وتبقى العني
ومنافعها يف مكل صاحب العني ل صاحب الإبحة .ويف الإبحة ل َيوز بيع العني املباحة ،ول اإجارهتا ،ول
اإعارهتا ول يرهثا ورثة صاحهبا .ومثال الإبحة يف الفقه كام أورده الس يوطي وابن جنمي يف الش باه والنظائر،
هو حق الضيف بطعام الضيافة .فالطعام يف حق الضيف مباح ،وهو مأذون عىل ألكه .ويبقى مكل الطعام
أصال لصاحب البيت وهو صاحب الطعام ومالكه .والإذن يف حق الضيف مقيد وحمدود عىل قدر احلاجة
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ومراعاة حق صاحب الطعام .وعىل هذه احلدود ،ليس للضيف بيع الطعام ،ول أخذه اإىل بيته ،ول هبته ،اإل
بإذن صاحب الطعام.
قال ابن رجب يف القواعد عن أمثةل الإبحة(( :و ِمْنْ ا ع ْقدُ النِاك ِح ،وتردذد ْت ِعبار ُات ْ َال ْحص ِاب ِيف
كل منْفع ِة الْ ُبضْ ع ِ َأ ْو ِم ْ ُ
كل ُ .ذُث تر ذددُوا ه ْل هُو ِم ْ ُ
كل َأ ْو ِال ْس ِتباح ُة؟ ف ِم ْن قائِ ٍل هُو الْ ِم ْ ُ
م ْو ِر ِد ِه ه ْل هُو الْ ِم ْ ُ
كل
ِالنْ ِتفا ِع هبِ ا و ِقيل ب ْل هُو الْ ِح هل ل الْ ِم ْ ُ
كل و ِلهذا يق ُع ِال ْس تِ ْمتا ُع ِم ْن ِهج ِة ذالز ْوج ِة مع َأن ذ ُه ل ِم ْكل لها و ِقيل ب ْل
اَّلل ُس ْبحان ُه ب ْني ِال ْز ِدوا ِج و ِم ْ ِ
كل الْي ِمنيِ وال ْي ِه م ْي ُل ذ
الش ْي ِخ ت ِق ِي
الْم ْع ُقو ُد عل ْي ِه ْاز ِدو ٌاج اكلْ ُمشارك ِة و ِلهذا ف ذرق ذ ُ
ِ
ون ِم ْن ب ِب الْ ُمشاراك ِت دُون الْ ُمعاوض ِ
ات)) .اإهـ.
ِادل ِين في ُك ُ
واخملتار أن يكون عقد الناكح هو عقد اإبحة ل عقد متليك البضع ،ول متليك منافع البضع ول الانتفاع
بلبضع .وتعين الإبحة أن البضع تبقى يف مكل املرأة وكذِل مكل منافعها .ول تعين الإبحة سوى أن
الاس متتاع صار مباحا بعد أن اكن حمرما ،أي قبل العقد للك الطرفني .والإبحة يه جمرد الإذن بعد أن اكن
ممنوعا .ويكون الناكح من بب املشاراكت وليس من بب املعاوضات.
ول يعين يف الإبحة أن أحد الطرفني يس تحق الاس متتاع دون الآخر ،أو أن أحدهام أحق من الآخر،
ول أن يس تعمل حق الاس متتاع مبعِن احليازة والاس تقالل والاستيالء .بل يس متتع أحد الطرفني من الآخر،
زوجا اكن أو زوجة ،عىل حدود مراعاة حق الآخر .فال َيوز لحد الطرفني أن يكره الآخر ،ول يس تويل
عليه ،ول يؤذيه ،ول يظلمه عند ممارسة حق الاس متتاع اجلنيس .بل عليه مراعاة الآخر عىل أساس حسن
املعارشة وحسن التفاُه والتعاون.
وهذا معِن الازدواج واملشاركة يف لِكم ابن رجب .وعليه ،فاإن الناكح عقد اإبحة بني الرجل واملرأة
حيث يباح لحدهام الاس متتاع بلآخر .ويكون أيضا عقد الازدواج بني الرجل واملرأة حيث يتجىل فيه معِن
املشاركة فامي بيْنام ل املعاوضة .فال يتعاوض يف هذا العقد مكل أحدهام مبكل الآخر.
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وعىل هذه النظرية ل يكون همر الزوج عوضا عن بضع الزوجة .ول يكون متكني البضع من قبل املرأة
عوضا عن املهر اليت قبلته من زوهجا .بل املهر ،قد سامه هللا تعاىل صدُ ق ًة ِ ْ
وحن ًةل ،أي هبة من الزوج عن
طيب نفس منه ،ل معاوضة عني أو اإجارة منفعة .قال تعاىل(( :وأ آتُوا ِالنساء صدُ قاهتِ ِ ذن ِ ْحن ًةل فا ْن ِط ْْب ل ُ ُْك ع ْن
ِ
يش ٍء ِمنْ ُه ن ْف ًسا ف ُ ُلكو ُه هنِيئًا م ِريئًا)) ،النساء.4 ،
ْ
ويف اإرشادات املصطفى صىىل هللا عليه وسمل ،ع ْن سه ِْل ْب ِن س ْع ٍد قال جاء ِت ا ْمر َأةٌ اىل ر ُسولِ ذ ِ
اَّلل -
ِ
صىل هللا عليه وسمل  -فقال ْت ا ِّن وه ْب ُت ِم ْن ن ْف ِس .فقام ْت ط ِوي ًال فقال ر ُج ٌل ز ِو ْج ِنهيا ،ا ْن ل ْم ت ُك ْن ِل هبِ ا
ِ
ِ
َش ٍء ت ُْص ِدقُها» .قال ما ِع ْن ِدى الذ از ِارى .فقال «ا ْن َأعْط ْيهتا ا ذاي ُه جل ْست ل ازار
حاج ٌة .قال «ه ْل ِع ْندك ِم ْن
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِل ،فالْت ِم ْس ش ْيئًا» .فقال ما َأ ِجدُ شيْئًا .فقال «الْت ِم ْس ول ْو خات ًما ِم ْن ح ِدي ِد» .ف ْمل َِيدْ  .فقال « َأمعك ِمن
َش ٌء» .قال نع ْم ُسور ُة كذا و ُسور ُة كذا ِل ُسو ٍر ذَساها .فقال «ز ذو ْجناكها بِما معك ِمن الْ ُق ْرأ آ ِن» ،رواه
الْ ُق ْرأ آ ِن ْ
البخاري يف حصيحه ،كتاب الناكح.
وحيث أن املهر يصح بخلامت من احلديد وبقراءة القرأآن ،وحىت بقراءة أقرص سور منه اك إلخالص،
وحىت بتعلمي بس يط من أمور القراءة والكتابة ،ي ُستبعدُ أش ذد الاستبعاد أن يكون عوضا عن بضع املرأة.
والصحيح أن الناكح عقد اإبحة كام قاهل الشافعية .ويعين من الإبجة أن الوطء صار مباحا بعد أن اكن
حمرما ،للك من الطرفني يف الزواج .وهو عقد الازدواج واملشاركة كام قاهل ابن رجب .وهذا يعين وجوب
انضباط لك من الطرفني عىل قاعدة حسن املعارشة اليت أرشدها القرأآن الكرمي وتعلمي املصطفى صىل هللا
عليه وسمل.
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حسن املعارشة ومفهوم التبادل
ومبا أن الناكح عقد ازدواج ومشاركة بني الرجل واملرأة ،يلزم عىل لك واحد مْنام معامةل الآخر فامي
بيْنام عىل ُأ ُس ِس حسن املعارشة ،والرتايض ،واملشورة ،والتعاون ،وحسن التفاُه .وإاليك الآايت القرأآنية اليت
ترشد اإىل ذِل:
ارشوه ذُن ِبلْم ْع ُر ِ
اَّلل ِفي ِه خ ْ ًريا ك ِث ًريا)) ،النساء،
وف فا ْن ك ِر ْه ُت ُموه ذُن فعس َأ ْن ت ْكر ُهوا شيْئًا و َْيعل ذ ُ
(( -1وع ِ ُ
ِ
.19
(( -2وعىل الْم ْولُو ِد ُهل ِر ْزقُه ذُن و ِك ْسوهتُ ُ ذن ِبلْم ْع ُر ِ
وف ل تُلكذ ُف ن ْف ٌس ا ذل ُو ْسعها ل تُض ذار و ِادلةٌ بِو ِدلها ول
ِ
م ْولُو ٌد ُهل بِو ِدل ِه وعىل الْو ِار ِث ِمثْ ُل ذ ِِل فا ْن َأرادا ِفص ًال ع ْن ترا ٍض ِمْنْ ُما وتش ُاو ٍر فال ُجناح علهيْ ِ ما))،
ِ
البقرة.233 ،
(( -3فال ت ْعضُ لُوه ذُن َأ ْن ي ْن ِك ْحن َأ ْزو ُ
اهج ذن اذا تراض ْوا بيْْنُ ْم ِبلْم ْع ُرو ِف ذ ِِل يُوعظُ ِب ِه م ْن اكن ِمنْ ُ ُْك ي ُ ْؤ ِم ُن
ِ
اَّلل ي ْع ُمل و َأن ُ ْْمت ل ت ْعل ُمون)) ،البقرة.232 ،
ِب ذ َِّلل والْي ْو ِم ْالآ ِخ ِر ذ ِل ُ ُْك أَ ْزَك ل ُ ُْك و َأ ْطه ُر و ذ ُ
(( -4و ِم ْن أ آاي ِت ِه َأ ْن خلق ل ُ ُْك ِم ْن َأنْ ُف ِس ُ ُْك َأ ْزوا ًجا ِلت ْس ُكنُوا الهيْ ا وجعل بيْن ُ ُْك مو ذد ًة ور ْمح ًة ا ذن ِيف ذ ِِل لآاي ٍت
ِ
ِ
ِلق ْو ٍم يتفكذ ُرون)) ،الروم.21 :
(( -5وتعاونُوا عىل الْ ِ ِرب والتذ ْقوى ول تعاونُوا عىل ْال ْ ُِث
ِ

والْ ُعدْ و ِان وات ذ ُقوا ذاَّلل ا ذن ذاَّلل ش ِديدُ الْ ِعق ِاب))،
ِ

املائدة.2 ،
ُ (( -6أ ِح ذل ل ُ ُْك ل ْيةل ِ
الصيا ِم ذالرف ُث اىل ِنسائِ ُ ُْك ه ذُن ِلب ٌاس ل ُ ُْك و َأن ُ ْْمت ِلب ٌاس له ذُن)) ،البقرة.187 ،
ِ
ولك من ألفاظ :املعارشة بملعروف ،والرتايض ،والتشاور ،والتعاون يف الآايت السابقة تتضمن معِن
التبادل حيث ل يس توي املعِن حني يعمل أحد الطرفني به دون الآخر .وعليه ،حفقوق طرف يف العالقة
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الزوجية ،ل تأيت اإل بواجبات من طرف أآخر ،وكذِل العكس .والتبادل يعين أيضا أن الصل يف احلقوق
والواجبات يف احلياة الزوجية أهنا لكها مشرتكة وتقوم عىل أسس حسن املعارشة ،والتشاور ،والتعاون.
ومبا أن حسن املعارشة مبعناه التباديل أساس احلياة الزوجية ينبغي أن تفرس لك النصوص اليت وردت
يف معرض هذه العالقة الزوجية بملفهوم التباديل .وذِل لن النص قد يأيت ماطبا اإىل طرف واحد من
الطرفني ،ولكن بملفهوم التباديل يفهم أن نفس الطلب موجه للطرف الآخر عىل حد سواء وعىل أسس
املشاركة ،وحسن املعارشة ،وحسن التفاُه فامي بيْنام ،وإاَياد املصلحة هلام معا.
وإاليك املثال يف تفسري النصوص ذات العالقة بملفهوم التباديل.
 -1س بق أن قلت أن احلديث :تُ ْنك ُح الْم ْر َأ ُة َل ْربع ٍ ِلما ِلها و ِلحس هبِ ا ومجا ِلها و ِ ِدليْنِ ا ،ف ْاظف ْر بِذ ِات ِادل ِين
ت ِرب ْت يداك» ،يفهم بملبادةل أن عىل املرأة أيضا أن تظفر بصاحب ادلين ،أي صاحب خلق حسن،
تربت يداها أي ابتعدت عن سيئات احلياة الزوجية واقرتبت خبرياهتا عىل مدى حياهتا معه.
 -2ع ِن الْ ُم ِغري ِة ْب ِن ُش ْعبة َأن ذ ُه خطب ا ْمر َأ ًة فقال النذ ِ هب -صىل هللا عليه وسمل« -ان ُْظ ْر الهيْ ا فان ذ ُه َأ ْحرى َأ ْن
ِ ِ
يُ ْؤدم بيْن ُمكا» ،رواه الرتمذي يف سننه .وبملفهوم التباديل للمرأة أيضا أن تنظر خطيهبا ما يؤدم حهبا هل.
ولفظ "بينكام" يدل بلوضوح عىل املبادةل واملشاركة.
رش النذ ِاس ِع ْند ذ ِ
 -3عن أيب س ِعي ٍد الْ ُخدْ ِر ذى ي ُقو ُل قال ر ُسو ُل ذ ِ
اَّلل
اَّلل -صىل هللا عليه وسمل« -ا ذن ِم ْن َأ ِ
ِ
رسها» ،رواه مسمل يف حصيحه.
م ْ ِزن ًةل ي ْوم الْ ِقيام ِة ذالر ُجل يُ ْف َِض اىل ا ْمر َأ ِت ِه وتُ ْف َِض ال ْي ِه ُ ذُث ينْ ُ ُ
رش ِ ذ
ِ
ِ
وبملفهوم التباديل ،ل ينبغي للمرأة أيضا أن تنرش رس زوهجا كام أن عليه أن ل ينرش رس زوجته.
 -4س بق احلديث(( :و ِِف بُضْ ع ِ أَح ِد ُ ُْك صدق ٌة» ،رواه مسمل ،حيث يؤجر الرجل بإتيانه زوجته .وبملفهوم
التباديل ،تؤجر أيضا املرأة بإتيان زوهجا سواء بسواء.
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ول ذ ِ
 -5ع ْن َأ ِِب هُرْيرة  -رىض هللا عنه  -قال قال ر ُس ُ
اَّلل  -صىل هللا عليه وسمل « -اذا دعا ذالر ُج ُل ا ْمر َأت ُه
ِ
اىل ِفر ِاش ِه فأَب ْت ،فبات غضْ بان علهيْ ا ،لعنهتْ ا الْمالئِك ُة ح ذىت ت ُْص ِبح» ،رواه البخاري يف حصيحه.
ِ
بملفهوم التباديل ،وعىل أساس أن صاحل الناكح مشرتك بني الزوجني ،للمرأة أيضا حق دعوة زوهجا
اإىل جامعها .وعىل الزوج أيضا تلبية دعوهتا كام أن علهيا تلبية دعوته .وعىل القل ،عىل الزوج مراعاة
حاجهتا اجلنس ية وحفظها وإاش باعها بملفهوم التاديل من احلديث ،وبأساس حسن املعارشة اليت طلهبا
القرأآن .وعىل هذا املفهوم ،ل تكون املتعة اجلنس ية من حق الزوج وحده دون الزوجة .وهذا ل يقوهل
أحد من العلامء .وفوق ذِل ،فاإن ادلعوة اجلنس ية–يف لفظ احلديث خبالف لفظ "المر" -من قبل
الزوج ينبغي أن تكون برفق ومراعاة وضع املدعو وحالته .وهذا مطابق أيضا بأساس حسن املعارشة
وحسن التفاُه وأساس الازدواج واملشاركة .ويف لفظ "ادلعوة" ،يكون ادلاعي واملدعو اإليه عىل قدم
املساوة اإل أن ادلاعي يفصح أول ويثري املدعو وهييجه ولكن ل يكرهه ول يأتيه عن غضب وتكرب
علو واس تعال ٍء عاد ًة فوق املأمور .واحلديث يفضل لفظ
عليه .وأما لفظ "المر" ،يكون المري عىل ٍ
"ادلعوة" عىل لفظ "المر" معال بأسس املبادةل واملشاركة .وعىل هذا الساس ،ل ينبغي للرجل يف
دعوته لزوجته اإىل فراشه أن يكون ظاملا ،عنيفا ،مؤذاي .وليس هل أيضا أن يغفل حقوقها اجلنس ية ،ول
حىت عند ممارس ته امجلاع أن يغفل مراعاة شعورها ول يبايل هبا البتة .وهذا بعيد لك البعد عن تعالمي
املصطفى صىل هللا عليه وسمل.
 -6عن ابن عباس ريض هللا عْنام ،قال رسول هللا صىل هللا عليه وسملَ « .أل ُأخ ِ ُْربك ِخب ْ ِري ما ي ْك ِ ُزن الْم ْر ُء
رستْ ُه واذا َأمرها َأطاع ْت ُه واذا غاب عْنْ ا ح ِفظ ْت ُه» ،رواه أبو داود يف سننه،
الْم ْر َأ ُة ذ
الصا ِلح ُة اذا نظر الهيْ ا ذ
ِ
ِ
ِ
ِ
كتاب الزاكة .وهذا احلديث قاهل النب صىل هللا عليه وسمل أمام الفقراء اذلين تثاقلوا من أمر الزاكة
حيث ل مال هلم فظنوا أن ل خري فهيم .ويف رواية ابن ماجه :ع ْن َأ ِِب ُأمامة ع ِن النذ ِ ِب -صىل هللا عليه
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ول «ما ْاس تفاد الْ ُم ْؤ ِم ُن ب ْعد ت ْقوى ذ ِ
وسملَ -أن ذ ُه اكن ي ُق ُ
اَّلل خ ْ ًريا ُهل ِم ْن ز ْوج ٍة صا ِلح ٍة ا ْن َأمرها َأطاع ْت ُه وا ْن
ِ
ِ
رستْ ُه وا ْن َأ ْقسم علهيْ ا َأب ذرتْ ُه وا ْن غاب عْنْ ا نصح ْت ُه ِِف ن ْف ِسها وم ِ ِاهل» ،رواه ابن ماجه يف سننه،
نظر الهيْ ا ذ
ِ
ِ
ِ
كتاب الناكح .وهذا احلديث ماطبا الرجل حىت يشكر هللا تعاىل عىل زوجته الصاحلة .وإاذا اكن
ماطبا اإىل املرأة ،فالعكس التباديل أيضا حصيح .فرسور الرجل يكون يف مرأته الصاحلة بلنس بة اإليه
ويكون رسور املرأة أيضا يف زوهجا الصاحل بلنس بة اإلهيا .ول يوجد رسور الول اإل بوجود رسور
الثاين ،والعكس حصيح.
وجوب التلطف وعدم ا إلرساع اإىل الْضب
وإاذا اكن المر واحضا أن حسن املعارشة ،وحسن التفاُه ،والرتايض ،والتعاون ،فامي بني الزوجني لكها
يه أسس العالقة الزوجية ينبغي عىل لك واحد مْنام تقدمي التلطف عىل التغليظ ،واحملبة عىل البغضاء،
والرمحة عىل غريها ،والالكم احلسن عىل الالكم الس ئي ،ول يرسع اإىل العنف ول الْضب حىت بنية
التأديب.
وينبغي بلساس أن تكون املعامةل بني الزوجني عىل قاعدة احرتام اإنسانية لك واحد مْنام ،وخاصة
الرجل من املرأة .فالزوجة اإنسانة لها كياهنا وخشصياهتا كام أن الزوج اإنسان مكرم وحمرتم .ويه رشيكة احلياة
الزوجية للزوج كام أنه رشيك لها .وعىل هذا ،ليست الزوجة يف هذا الساس خادمة ول َأم ًة مسخر ًة خلدمة
زوهجا وتأمني راحته حبيث َتدُ م كام َتدم ا َلمة طلبات س يدها .لِك ُث لِك.
وبأساس حسن املعارشة ينبغي للك واحد من الزوجني أن ل يتقدم بإهانة رشيكه ،زوج لزوجته ول
زوجة لزوهجا .بل يسعى دامئا للخطاب حبسن الالكم مما يثري احملبة فامي بيْنام ويؤدم املودة عىل مدى حياهتام.
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وإاذا عزم لك واحد مْنام عىل هذا المر احلسن وهذا الساس الطيب ،فاهلل تعاىل يسهل هلام اخلري واملعونة.
وإاليك الآايت والحاديث عن أخالق املصطفى صىل هللا عليه وسمل ،اللني والرمحة وترك الغلظة والبذاءة.
قال هللا تعاىل(( :فبِما ر ْمح ٍة ِمن ذ ِ
اَّلل ِل ْنت له ُْم ول ْو ُك ْنت ف ًّظا غ ِليظ الْقلْ ِب لنْفضه وا ِم ْن ح ْو ِِل فاع ُْف
لك عىل ذ ِ
عْنْ ُ ْم و ْاس ت ْغ ِف ْر لهُ ْم وشا ِو ْر ُ ُْه ِيف ْ َال ْم ِر فاذا عز ْمت فتو ذ ْ
اَّلل ا ذن ذاَّلل ُ ِحي هب الْ ُمتو ِ ِلكني)) ،أل معران،
ِ
ِ
 .139وقال(( :لقدْ جاء ُ ُْك ر ُسو ٌل ِم ْن َأنْ ُف ِس ُ ُْك ع ِز ٌيز عل ْي ِه ما ع ِنمته ْ ح ِر ٌيص عل ْي ُ ُْك ِبلْ ُم ْؤ ِم ِنني ر ُء ٌوف ر ِح ٌمي))،
التوبة.128 ،
ول ذ ِ
ع ْن َأ ِِب هُرْيرة ريض هللا عنه قال قال ر ُس ُ
اَّلل -صىل هللا عليه وسملَ « -أ َْك ُل الْ ُم ْؤ ِم ِنني امياانً
ِ
َأ ْحس ْنُ ُ ْم ُخلُقًا و ِخي ُارُ ُْك ِخي ُارُ ُْك ِل ِنساهئِ ِ ْم ُخلُقًا» .رواه الرتمذي يف سننه ،كتاب الرضاع.
ول ذ ِ
وع ْنه قال قال ر ُس ُ
اَّلل -صىل هللا عليه وسمل« -الْ ُم ْس ِ ُمل َأخُو الْ ُم ْس ِ ِمل ل ي ْظ ِل ُم ُه ول ْخي ُذ ُ ُهل ول ْحي ِق ُر ُه.
الرش َأ ْن ْحي ِقر َأخا ُه الْ ُم ْس ِمل ُ ه
لك الْ ُم ْس ِ ِمل
التذ ْقوى ها هُنا» .وي ُِش ُري اىل صدْ ِر ِه ثالث م ذر ٍات « ِحب ْس ِب ا ْم ِرئٍ ِمن ذ ِ
ِ
عىل الْ ُم ْس ِ ِمل حرا ٌم د ُم ُه وم ُ ُاهل و ِع ْرضُ ُه» .رواه مسمل يف حصيحه ،كتاب الرب والصةل والدب.
ول ذ ِ
وعنه أيضا  -رىض هللا عنه  -قال ر ُس ُ
اَّلل  -صىل هللا عليه وسمل « -م ْن ل ي ْرح ُم ل يُ ْرح ُم» .رواه
وعن جا ِبر بن عبد هللا ريض هللا عنه َأ ذن ر ُسول ذ ِ
اَّلل -صىل هللا عليه
البخاري يف حصيحه ،كتاب الدبْ .
وسمل -قال «ا ذن ِم ْن َأحب ُ ُِْك ا ذىل و َأ ْق ِرب ُ ُْك ِم ِِن م ْج ِل ًسا ي ْوم الْ ِقيام ِة َأح ِاس ن ُ ُْك َأخْالقًا وا ذن َأبْغض ُ ُْك ا ذىل و َأبْعد ُ ُْك ِم ِِن
ِ
ِ
ِ
ِ
الرثاث ُرون والْ ُمتش ِدقُون والْ ُمتفهيْ ِ ُقون» .رواه الرتمذي يف سننه ،كتاب الرب والصةل.
م ْج ِل ًسا ي ْوم الْ ِقيام ِة ذ ْ
وعن سعد بن أيب وقاص ريض هللا عنه ،قال ْاس تأْذن ُمع ُر ْب ُن الْخ ذط ِاب  -رىض هللا عنه  -عىل
ر ُسولِ ذ ِ
اَّلل  -صىل هللا عليه وسمل  -و ِع ْند ُه ِن ْسو ٌة ِم ْن قُري ٍْش ي ْسأَلْن ُه وي ْس ت ْك ِ ْ نرثهُ ،عا ِلي ًة َأ ْصواهتُ ُ ذن عىل ص ْو ِت ِه،
فل ذما ْاس تأْذن ُمع ُر تباد ْرن الْ ِحجاب ،فأَ ِذن ُهل النذ ِ هب  -صىل هللا عليه وسمل  -فدخل والنذ ِ هب  -صىل هللا عليه
اَّلل ِس نذك اي ر ُسول ذ ِ
اَّلل ِبأَ ِِب َأنْت و ُأ ِمى فقال « ِْع ْب ُت ِم ْن ه ُؤل ِء ال ذال َِت ُك ذن
وسمل  -يضْ ح ُك فقال َأ ْحضك ذ ُ
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ِع ْن ِدى ،ل ذما َِس ْعن ص ْوتك تباد ْرن الْ ِحجاب» .فقال َأنْت أَح هق َأ ْن هي ْْب اي ر ُسول ذ ِ
اَّلل ُ .ذُث َأ ْقبل علهيْ ِ ذن فقال اي
اَّلل  -صىل هللا عليه وسمل  -ف ُقلْن ان ذك أَفظه و َأ ْغلظُ ِم ْن ر ُسولِ ذ ِ
عدُ ذو ِات َأنْ ُف ِسه ذِن َأهت ْبن ِِن ول ْم هت ْْب ر ُسول ذ ِ
اَّلل -
ِ
صىل هللا عليه وسمل  . -رواه البخاري يف حصيحه ،كتاب الدب.
وعن هبز بن حكمي عن أبيه عن جده قال قُلْ ُت اي ر ُسول ذ ِ
اَّلل ِنسا ُؤان ما نأْ َِت ِمْنْ ُ ذن وما نذ ُر قال «ائْ ِت
ْض ْب» .رواه أبو داوود يف
ح ْرثك َأ ذّن ِشئْت و َأ ْط ِع ْمها اذا ط ِع ْمت وا ْك ُسها اذا ا ْكتسيْت ول تُق ِب ِح الْو ْجه ول ت ْ ِ
ِ
ِ
سننه ،كتاب الناكح.
وع ْن ل ِقيطِ ْب ِن ص ْربة ريض هللا عنه قال ُك ْن ُت وا ِفد ب ِِن الْ ُم ْنت ِف ِق َ -أ ْو ِِف وفْ ِد ب ِِن الْ ُم ْنت ِف ِق  -اىل ر ُسولِ
ِ
اَّلل -صىل هللا عليه وسمل -قال قُلْ ُت اي ر ُسول ذ ِ
ذِ
اَّلل ا ذن ِىل ا ْمر َأ ًة وا ذن ِِف ِلساهنِ ا ش ْيئًا ي ْع ِِن الْبذاء .قال «فط ِل ْقها
ِ
ِ
ا ًذا» .قال قُلْ ُت اي ر ُسول ذ ِ
حصب ًة و ِىل ِمْنْ ا و ٌدل .قال «ف ُم ْرها  -ي ُق ُ
اَّلل ا ذن لها ُ ْ
ول ِع ْظها  -فا ْن ي ُك ِفهيا خ ْ ٌري
ِ
ِ
ِ
ْضبِك ُأميذتك» .رواه أبو داوود يف سننه ،كتاب الطهارة.
فس ت ْفع ُل ول ت ْ ِ
ْض ْب ظ ِعينتك ك ْ
ول ذ ِ
وأخريا ،ع ْن عائِشة ريض هللا عْنا قال ْت ما َضب ر ُس ُ
اَّلل -صىل هللا عليه وسمل -شيْئًا قطه بِي ِد ِه
ِيل ذ ِ
َش ٌء
ول ا ْمر َأ ًة ول خا ِد ًما الذ َأ ْن َُيا ِهد ِِف سب ِ
َش ٌء قطه في ْنت ِقم ِم ْن صا ِح ِب ِه ِالذ َأ ْن يُنْهتك ْ
اَّلل وما ِنيل ِمنْ ُه ْ
ِ
ِم ْن مح ِار ِم ذ ِ
اَّلل في ْنت ِقم ِ ذ َِّلل ع ذز وج ذل .رواه مسمل يف حصيحه ،كتاب الفضائل.
بناءا عىل الحاديث السابقة ،ذهب كثري من العلامء الوائل أن الْضب يف بيت العائةل ،وخاصة
و ً
َضب الزوج زوجته ،ليس من الفضائل ول ينبغي لحد أن يس تعمهل يف معاملته مع زوجته .وهذا ما قاهل
الإمام الشافعي يف الم .وقبهل قال الإمام عطاء بن أسمل بن أيب ربح ،حمدث أهل مكة وفقهيها يف عرص
ْضهبُ ا وا ْن َأمرها وهناها ف ْمل ت ُِط ْع ُه ،ول ِك ْن ي ْغض ُب علهيْ ا)) .اإهـ.
التابعني ،أن عىل الزوج(( :ل ي ْ ِ
ِ
وقال ابن العريب يف تفسريه ،أحاكم القرأآن ،تعليقا عىل قول الإمام عطاء(( .قال الْق ِايض :هذا ِم ْن ِف ْق ِه
لْض ِب هاهُنا َأ ْم ُر اإبح ٍة ،ووقف
عطا ٍء ،فان ذ ُه ِم ْن فهْ ِم ِه ِب ذ ِ
لرشيع ِة و ُوقُو ِف ِه عىل مظ ِان ِال ْجهتِ ا ِد ع ِمل َأ ذن ْ َال ْمر ِب ذ ْ
ِ
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يث ع ْب ِد ذ ِ
اَّلل عل ْي ِه وس ذمل ِيف ح ِد ِ
اَّلل ْب ِن ز ْمعة :ا ِإين لَ ْكر ُه
عىل ْالكرا ِهي ِة ِم ْن ط ِر ٍيق ُأخْرى ِيف ق ْولِ النذ ِ ِب ص ذىل ذ ُ
ْض ُب َأمت ُه ِع ْند غض ِب ِه ،ولع ذ ُهل َأ ْن يُض ِاجعها ِم ْن ي ْو ِم ِه .اإهـ.
ِل ذلر ُج ِل ي ْ ِ
وقال الش يخ النووي البنتاين يف تفسري املنري ،أن َضب الزوجة خالف الوىل وتركه أفضل .وإال
حماةل فعىل الزوج أن يْضب مبنديل ملفوف ،وَيتنب الوجه ،بعد أن تقدم بلنصح والهجران وفشل هبام.
وقال ابن عاشور يف التحرير والتنوير(( ،وأما الْضب فهو خطري وحتديده عسري ،ولكنه أذن فيه يف
حاةل ظهور الفساد؛ لن املرأة اعتد ْت حينئذ ،ولكن َيب تعيني حد يف ذِل ،يبني يف الفقه ،لنه لو أطلق
للزواج أن يتولوه ،وُه حينئذ ْيش ُفون غضهبم ،لاكن ذِل مظنة َتاوز احلد  ،اإذ قل من يعاقب عىل قدر
اذلنب ،عىل أن أصل قواعد الرشيعة ل تسمح بأن يقيض أحد لنفسه لول الْضورة .بيد أن امجلهور قيدوا
ذِل بلسالمة من ا إلَضار ،وبصدوره ممن ل يعد الْضب بيْنم اإهانة وإاَضار ًا .فنقولَ :يوز لولة المور إاذا
علموا أن الزواج ل حيس نون وضع العقوبت الرشعية مواضعها ،ول الوقوف عند حدودها أن يْضبوا عىل
أيدهيم اس تعامل هذه العقوبة ،ويعلنوا هلم أن من َضب امرأته عوقب ،كيال يتفامق أمر الإَضار بني الزواج،
ل س امي عند ضعف الوازع)).
وأقوال العلامء هذه تكون يف معرض تفسري قوهل تعاىل ((و ذالال ِيت َتافُون ن ُ ُشوزه ذُن ف ِع ُظو ُه ذن و ْاْه ُُروه ذُن
اَضبُوه ذُن)) ،النساء .34 ،فالْضب املذكور يف هذه الآية ،هو الْضب اخلفيف بملنديل
ِيف الْمض ِاجع ِ و ْ ِ
امللفوف ،وبعد أن ل ينجع النصح والهجران .ومع ذِل ،فقد ذهب كثري من العلامء أنه خالف الوىل وتركه
أفضل .ذِل ملا ورد من الحاديث الكثرية يف وجوب حسن املعارشة وتقدمي التلطف عىل القبح والغلظة .ومبا
أن الزوج يف واقع المر ل ميكن أن يْضب َضب خفيفا ول أن يقف يف َضبه مؤدب غري غاضبا ول همينا ول
مْضا ،فالوىل لولة المور أن مينع الْضب وأي نوع من أنواع العنف املْض يف بيت العائةل ويعاقب فاعهل كام
ذهب اإليه الش يخ طاهر ابن عاشور من أكرب علامء تونس يف عرصه.
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وذِل لن الصل يف املعامةل الزوجية هو حسن العرشة وإاَياد املصلحة لالك الطرفني .فالْضب
خيالف هذا الصل وينايف الرفق واللني الذلان هام أساس بنيان احلياة الزوجية يف اإرشادات املصطفى صىل
هللا عليه وسمل .فالعطف واحلنان الذلان يبهثام أحد الطرفني للآخر ،الزوجة لزوهجا والزوج لزوجته ،وكذِل
الرفق واللني ،لك هذه المور ترخس بيت العائةل ،وَتعهل عىل أساس متني ،وتبعث فيه روح السعادة واملودة
والرمحة والهناء للك أفراده.
وهذا مصداق قوهل تعاىل(( :و ِم ْن أ آاي ِت ِه َأ ْن خلق ل ُ ُْك ِم ْن َأنْ ُف ِس ُ ُْك َأ ْزوا ًجا ِلت ْس ُكنُوا الهيْ ا وجعل بيْن ُ ُْك مو ذد ًة
ِ
ور ْمح ًة ا ذن ِيف ذ ِِل لآاي ٍت ِلق ْو ٍم يتفكذ ُرون)) ،الروم .21 :فال ينبغي لحد أن يْضب زوجته حىت من أجل
ِ
تأديهبا أو أي مقصد اكن .وإاذا وجد عندها ما ل يرغبه مْنا ،عليه أن يس تقيص لك وسائل النصح من دون
اقتداء بملصطفى صىل هللا عيل وسمل يف الحاديث السابقة .ع ْن َأ ِِب هُرْيرة قال
اإهدار كرامهتا ،وإال فليصرب ً
ول ذ ِ
قال ر ُس ُ
اَّلل -صىل هللا عليه وسمل« -ل ي ْفركْ ُم ْؤ ِم ٌن ُم ْؤ ِمن ًة ا ْن ك ِره ِمْنْ ا ُخلُقًا ر ِىض ِمْنْ ا أآخر» ،رواه مسمل
ِ
يف حصيحه ،كتاب الرضاع.
وقال النووي يف رشح مسمل(( :يفرك بفتح الياء والراء وإاساكن الفاء بيْنام .قال أهل اللغة :فركه بكرس
الراء يفركه بفتحها اذا أبغضه .والفرك بفتح الفاء وإاساكن الراء البغض .قال القايض عياض هذا ليس عىل
الْنىي قال هو خرب أي ل يقع منه بغض اتم لها .قال :وبغض الرجال للنساء خالف بغضهن هلم .قال :ولهذا
قال اإن كره مْنا خلقا ريض مْنا أآخر .هذا لِكم القايض وهو ضعيف أو غلط بل الصواب أنه هنىي .أي ينبغي
أن ل يبغضها لنه إان وجد فهيا خلقا يكره وجد فهيا خلقا مرضيا .بأن تكون رشسة اخللق لكْنا دينة أو مجيةل
أو عفيفة أو رفيقة به أو حنو ذِل .وهذا اذلي ذكرته من أنه هنىي يتعني لوهجني أحدهام أن املعروف يف
الرواايت ل يفرك بإساكن الاكف ل برفعها وهذا يتعني فيه الْنىي ولو روي مرفوعا لاكن هنيا)) .اإهـ.
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حق املتعة اجلنس ية املشرتك بني الزوجني
والصل اإن حق املتعة اجلنس ية حق مشرتك فامي بني الزوجني حبيث ل يكون أحدهام أحق دون
الآخر .قال تعاىل عن العالقة اجلنس ية فامي بني الرجل وزوجته(( :ه ذُن ِلب ٌاس ل ُ ُْك و َأن ُ ْْمت ِلب ٌاس له ذُن)) ،البقرة،
 .187وهذا الصل انبع من أساس املشاركة وحسن املعارشة يف العالقة الزوجية .اإل أن تطبيق هذا الصل
يف واقع احلياة الزوجية يكون عىل حدود القدرة والإماكنية اليت يرجع بعضها اإىل حدود وفروق جسدية بني
الرجل واملرأة.
إاذا اكن الرجل ،عىل حد طبعه اجلسدي ،يكرث هياجه اجلنيس ويرسع اإفصاحه اإىل املامرسة اجلنس ية،
ينبغي للمرأة زوجته أن تعينه وتعفه بأن تلب دعوته تكل .ويف نفس الوقت ،اإذا اكنت املرأة ،عىل حد طبعها
اجلسدي ،يقل هياهجا وتصعب رعش هتا اجلنس ية ،يبنغي للرجل زوهجا أن يعفها ،ويعيْنا للوصول إاىل تكل
الرعشة بأن يكرث املالعبة ويطيل املداعبة من أجلها.
والصل أن الزوج مطالب بإش باع حاجة زوجته اجلنس ية كام أهنا مطالبة بإش باع حاجته .ولك واحد
مْنام يف هذا القدر عىل حد سواء .والفرق يكون يف كيفيات ا إلش باع ومعليات التلبية مراعاة حلالت لك
واحد مْنام اجلسدية والنفس ية والصحية .ذِل لن ألية اس تجابة الرجل اجلنس ية بشلك عام َتتلف عْنا عند
املرأة .فالرجل ،وخاصة الشاب ،يكفيه نظرة جزء معني من بدن املرأة لإاثرة شهوته اجلنس ية فهيرع إاىل
املامرسة واملبارشة .بيامن املرأة ل يكفي النظر لإاثرهتا اإاثرة اكمةل .ذلِل تتأخر اس تجابهتا عن اس تجابة الرجل.
فعليه أن حيسن فهم حالت زوجته ويعيْنا يف شهوهتا كام أن علهيا أن حتسن فهم حاجات زوهجا وتعينه يف
شهوته.
ول غرو لهذا الفرق ما دام الصل املتفق فامي بيْنام هو أن املتعة اجلنس ية حق مشرتك .ويف نفس
الوقت يه واجب مشرتك .وييل التفاق املشرتك حسن التفاُه والتعاون فامي بيْنام عند التطبيق وعىل أساس
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املبادةل .وذِل لن العملية اجلنس ية الناحجة واملسعدة لالك الطرفني ،حتتاج بقدر أكرب اإىل حسن التفاُه
والتعاون فامي بيْنام.
واكن يف اإرشادات املصطفى صىل هللا عليه وسمل َضورة املالعبة واملداعبة بني الزوجني ،ملا يف هذه
العامل من بعث املودة والرسور فامي بيْنام .عن جابر بن عبد هللا ريض هللا عنه .سأهل النب صىىل هللا عليه
وسمل« :ه ْل تز ذو ْجت ب ْعد َأبِيك» .قال قُلْ ُت نع ْم .قال « َأ ِب ْكر ًا َأ ْم ث ِيب ًا» .قال قُلْ ُت ث ِيب ًا .قال « َأل تز ذو ْجهتا ِب ْكر ًا
تُال ِع ُبك وتُال ِعهبُ ا وتُضا ِح ُكك وتُضا ِح ُكها» ،رواه أمحد يف مس نده ،والبخاري ،ومسمل ،والنسايئ ،واللفظ
لمحد .ويف رواية البخاري ومسمل :أجاب جابر ريض هللا عنه((:ف ُقلْ ُت ُهل اي ر ُسول ذ ِ
اَّلل ت ُُو ِِف و ِ ِادلى َ -أ ِو
ا ْستُ ْشهِد  -و ِىل َأخو ٌ
ات ِصغ ٌار فك ِره ُْت َأ ْن َأتز ذوج الهيْ ِ ذن ِمثْلهُ ذن فال تُؤ ِدهبُ ُ ذن ول ت ُقو ُم علهيْ ِ ذن فزت ذو ْج ُت ث ِي ًبا ِلت ُقوم
ِ
علهيْ ِ ذن وتُؤ ِد ُهب ذن)) ،فقال الرسول صىىل هللا عليه وسملَ « :أصبْت» .ووجه الاس تدلل هو َضورة املالعبة
واملضاحكة بني الزوجني .ول تكون هذه من البكر فقط ،اإذ الثيب أيضا قد تأيت بملالعبة أحسن من البكر.
وقال صاحب زاد املعاد(( :و ِمما ينْب ِغي ت ْق ِدمي ُ ُه عىل الْجِ ما ِع ُمالعب ُة الْم ْر َأ ِة وت ْقبِيلُها ومصها واكن ر ُسو ُل
ِ
اَّلل عل ْي ِه وسمل اكن يُقب ُل
اَّلل عل ْي ِه وسمل يُال ِع ُب َأه ُْهل ويُقبلُها .وروى َأبُو د ُاود ِيف " ُسن ِن ِه" َأن ُه صىل ُ
اَّلل صىل ُ
ول ِ
عائِشة وي ُمص ِلساهنا .ويُ ْذك ُر ع ْن جا ِب ِر ْب ِن ع ْب ِد ِ
اَّلل قال هنىى ر ُس ُ
اَّلل عل ْي ِه وسمل ع ْن الْ ُمواقع ِة
اَّلل صىل ُ
ق ْبل الْ ُمالعب ِة)) .اإهـ .واملالعبة اْس فيه معِن التبادل ،فتأيت من الرجل للمرأة ،ومن املرأة للرجل.
وعىل أساس احلق املشرتك يف املتعة اجلنس ية ،اإذا اكن أخذ الزينة والطيب مرغوب لالك الزوجني،
فاللك مطالب أن يزتين ويتطيب من أجل اإرضاء نفسه وإاسعاد الطرف الآخر .واش هتر عن ابن عباس ريض
هللا عنه أنه قال(( :اإين لتزين لزوجيت كام أحب أن تزتين يل)) .وكذِل بلنس بة لكيفيات املبارشة،
وأشاكلها ،وأوقاهتا ،وأمكنهتا ،يبنغي أن تكون لكها يف مضن رغبة الطرفني .ما دام الطرفان يرغبان ويرضيان
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عىل أية كيفية وأية َكية فهام يف حالل وخري وبركة .اللهم اإل التصال اجلنيس يف ادلبر ويف الفرج أثناء احليض
فهام حرام بتفاق العلامء.
وقال الش يخ زين ادلين املليباري يف فتح املعنيَ(( :يوز للزوج لك متتع مْنا مبا سوى حلقة دبرها ولو
مبص بظرها أو اس متناء بيدها ل بيده وإان خاف الزان خالفا لمحد ول افتضاض بأصبع ويسن مالعبة الزوجة
ايناسا وأن ل خيلهيا عن امجلاع لك أربع ليال مرة بال عذر وأن يتحرى بمجلاع وقت السحر وأن ميهل لتزنل
اإذا تقدم اإنزاهل وإان َيامعها عند القدوم من سفره وأن يتطيبا للغش يان وأن يقول لك ولو مع اليأس من الودل
بسم هللا اللهم جنبنا الش يطان وجنب الش يطان ما رزفتنا وأن يناما يف فراش واحد والتقوي هل بأدوية مباحة
بقصد صاحل كعفة ونسل وس يةل حملبوب فليكن حمبوب فامي يظهر)) .اإهـ.
وهذا الالكم من صاحب فتح املعني اكن ماطبا للرجال يف عرصه .وقوهل جبواز الزوج مبص بظر
زوجته ،والاس متناء بيدها ،وسنية املالعبة هبا ،وعدم َتلية جامعها بأكرث من أربع ليايل ،وحسن جامعها عند
القدوم من السفر ،ل يدل عىل حق الزوج من زوجته حفسب ،بل حق زوجته مْنا .فيكون للنساء ،إاذا،
عىل أساس املشاركة وحسن املعارشة ،حد سواء يف حق املتعة اجلنس ية ومسؤوليهتن من أجل عفة
أزواهجن ،تبادل ،كام أن للرجال حقهم مْنن ومسؤوليهتم يف عفهتن.
وعىل أسس التعاون والتساند وحسن املعارشة ،ينبغي للزوج أن يفهم احلالت اليت تكون فهيا الزوجة
راغبة للمامرسة اجلنس ية ،فيلب اإلهيا ويساعدها .وعليه أن يفهم احلالت اليت تكون الزوجة غري راغبة للمامرسة
اجلنس ية :مثل حالت امحلل ،والرضاعة ،واملرض ،والإرهاق بسبب العمل املزنيل أو غريه .فيحرص الزوج
أشد احلرص عىل عوهنا وإاراحهتا وعدم مطالبهتا .وحىت اإن حدثت –يف احلالت املرهقة للزوجة -املامرسة
اجلنس ية من قبل الزوجة بعد أن يدعوها لها زوهجا ،فينبغي هل أن ل يزيدها "ضعفا عىل ضعف" ،أو اإرهاقا
عىل اإرهاق.
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وينبغي كذِل عىل حد سواء للزوجة أن تفهم احلالت اليت يكون زوهجا فهيا راغبا للامرسة اجلنس ية
فترسع بأن تعينه وتلب حاجاته ،واحلالت اليت يكون غري راغب لها لسبب من الس باب ،فتعينه حىت
يرغهبا اإن رغبهتا .فالساس هو حسن التفاُهُ ،ث التعاون ،واملشاركة عىل املتعة اجلنس ية فامي بني الزوجني.

املسؤولية املشرتكة يف رعاية الطفال وتربيهتم
ول يكون اجلنني اإل بلقاء مادة تناسلية من الرجل ومادة تناسلية من املرأة يف رمحها ،فرعايته تكون
مشرتكة بني أبويه ول يكون عىل عاتق أحدهام دون الآخر .وبعد أن اكن اجلنني طفال خرج اإىل عني الوجود
يف احلياة ادلنيا وصار اإنساان صغريا اإىل أن يمنو ويصبح مراهقاُ ،ث شاب ،تكون مسؤولية رعايته وتربيته عىل
اكهل لك من أبيه وأمه.
ع ْن َأ ِِب هُرْيرة قال قال ر ُس ُ
ول ا ذ َِّلل  -صىل هللا عليه وسمل « -ما ِم ْن م ْولُو ٍد الذ يُ ُ
ودل عىل الْ ِف ْطر ِة ،فأَبوا ُه
ِ
هيُ ِودا ِن ِه ويُن ِرصا ِن ِه » ،رواه البخاري يف حصيحه ،كتاب القدر .وهنا واحض أن الب والم هام مسؤولن ،ل
أحدهام دون الآخر ،عىل تربية ودلهام.
فعليه ،ل ينبغي أن يقول أحد ،كام شاع بني الناس ،أن جناح الودل بسبب أبيه وأما فشهل اكن بسبب
أمه .والناس يزرؤون حقوق املرأة الم ،حني يثنون الرجل الب عند جناح الودل ويوخبون املرأة الم عند
فشهل .وُه يزرؤون أكرث عند ما تركوا املرأة الم وحدها تعاين رعاية طفلها وتربيته يف س نينه املبكرة.
اَّلل -صىل هللا عليه وسمل -قال بيْنما ْحن ُن ننْت ِظ ُر ر ُسول ذ ِ
ع ْن َأ ِِب قتادة صا ِح ِب ر ُسولِ ذ ِ
اَّلل -صىل هللا
عليه وسملِ -ل ذلصال ِة ِِف ه
رص وقدْ دعا ُه بِال ٌل ِل ذلصال ِة ا ْذ خرج ال ْينا و ُأمام ُة ِبنْ ُت َأ ِِب الْع ِاص ِبن ْ ُت
الظهْ ِر َأ ِو الْع ْ ِ
ِ
ِ
ول ذ ِ
ابْن ِت ِه عىل ُع ُن ِق ِه فقام ر ُس ُ
اَّلل -صىل هللا عليه وسملِِ -ف ُمص ذال ُه وقُ ْمنا خلْف ُه و ِِه ِِف ماكهنِ ا ذ ِاذلى ِِه ِفي ِه
ول ذ ِ
قال فك ذرب فك ذ ْربان قال ح ذىت اذا َأراد ر ُس ُ
اَّلل -صىل هللا عليه وسملَ -أ ْن ي ْركع َأخذها فوضعها ُ ذُث ركع وجسد
ِ
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ول ذ ِ
ح ذىت اذا فرغ ِم ْن ُجسُو ِد ِه ُ ذُث قام َأخذها فردذها ِِف ماكهنِ ا فما زال ر ُس ُ
اَّلل -صىل هللا عليه وسمل -ي ْصن ُع هبِ ا
ِ
لك ر ْكع ٍة ح ذىت فرغ ِم ْن صال ِت ِه .رواه أبو داود يف سننه ،كتاب الصالة.
ذ ِِل ِِف ُ ِ
وقد أورد صاحب جامع الصول أن احلديث أيضا رواه ماِل ،والبخاري ،ومسمل ،والنسايئ بألفاظ
متنوعة ومضموهنا واحد .واحلديث يدل عىل أخذ املصطفى صىل هللا عليه وسمل مبسؤولية رعاية الطفةل
وتربيهتا ،يف حني أن كثريا من الناس يف عرصه ترك ذِل ملن يف داخل البيت ،وهن النساء .وأبلغ من ذِل
أرص صىل هللا عليه وسمل عىل اإظهار ذِل أمام الناس ويف حاةل العبادة العامة يف حني ل َيرأ واحد من
الناس اليوم عىل ذِل ،وخاصة اإذا اكنت املعنية هبا يه الطفةل.
ويف عني عائشة ريض هللا عْنا ،اكن النب صىل هللا عليه وسمل زوجا مساندا يف داخل البيت حىت
يف المور املزنلية .ع ِن ا َل ْسو ِد بن يزيد قال سأَلْ ُت عائِشة ما اكن النذ ِ هب  -صىل هللا عليه وسمل  -ي ْصن ُع ِِف بيْ ِت ِه
الصال ِة .رواه البخاري يف
ون ِِف ِمهْن ِة َأه ِ ِْهل  -ت ْع ِِن ِخدْ مة َأه ِ ِْهل  -فاذا حْض ِت ا ذلصال ُة قام اىل ذ
قال ْت اكن ي ُك ُ
ِ
ِ
النب املصطفى صىل هللا عليه وسمل كام وصف عنه ربه تعاىل(( :وان ذك لعىل
حصيحه ،كتاب الدب .ذِل لن ذ
ِ
ُخلُ ٍق ع ِظ ٍمي)) ،القمل.4 ،
وقد أورد ابن جحر العسقالين يف فتح الباري رواايت أخرى يف هذا احلديث .ويه –كام قال -ما ييل:
((وقدْ وقع ِيف ح ِديث أآخر ِلعائِشة َأخْرج ُه َأ ْمحد وا ْبن س ْعد و ذ
حصح ُه ِا ْبن ِحبذان ِم ْن ِرواية ِهشام ْبن ُع ْروة ع ْن
َأبِي ِه" :قُلْت ِلعائِشة :ما اكن ر ُسول ذاَّلل ص ذىل ذاَّلل عل ْي ِه وس ذمل ي ْصنع ِيف بيْته؟ قال ْتِ :خييط ث ْوبه ،و ْخي ِصف
ن ْعهل ،وي ْعمل ما ي ْعمل ِالرجال ِيف بُ ُيوهت ْم" .و ِيف ِرواية ِل ْب ِن ِحبذان" :ما ي ْعمل َأح ُ ْ
دُك ِيف بيْته" .و ُهل و ِ َل ْمحد ِم ْن
ِرواية هالز ْه ِري ع ْن ع ُْروة ع ْن عائِشةْ :
"خي ِصف ن ْعهل ،و ِخييط ث ْوبه ،ويُرِقع دلْوه" .و ُهل ِم ْن ط ِريق ُمعا ِوية ْبن
رشا ِم ْن الْبرش ،اكن يُف ِيل ث ْوبه ،و ْحيلُب
صا ِلح ع ْن ْحيَي ْبن س ِعيد ع ْن ْمعرة ع ْن عائِشة بِل ْفظِ" :ما اكن ِا ذل ب ً
الرت ِم ِذي ِيف ذ
الشمائِل والْ ذَبار .وقال :و ُر ِوي ع ْن ْحيَي ع ْن الْق ِاْس ع ْن عائِشة،
شاته ،و ْخيدُ م ن ْفسه" .و َأخْرج ُه ِ ْ
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و ُر ِوي ع ْن ْحيَي ع ْن ُمح ْي ٍد الْم ِّك ع ْن ُمجا ِهد ع ْن عائِشة ،و ِيف ِرواية ح ِارثة ْبن َأ ِيب ِالرجال ع ْن ْمعرة ع ْن
عائِشة ِع ْند َأ ِيب س ْعد" :اكن َألْني النذاس ،و َأ ْكرم النذاس ،واكن ر ُج ًال ِم ْن ِرج ُ ْ
الُك ا ذل َأن ذ ُه اكن ب ذسا ًما")) .اإهـ.
ِ
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الفصل الثالث
أمهية الصحة الإجنابية يف احلياة الزوجية

اإن التعالمي اليت أَت هبا املصطفى صىل هللا عليه تدعو اإىل اإخراج الناس من الظلامت اإىل النور،
وتفكهم من الغالل الاجامتعية اليت اكنت علهيمُ ،وحتل هلم طيبات ادلنيا ُوحترم علهيم خبائهثا ،وحتهثم عىل
حس نات ادلنيا من أجل حس نات الآخرة.
قال هللا تعاىل(( :قدْ جاء ُ ُْك ِمن ذ ِ
السال ِم
اَّلل ن ٌُور و ِكت ٌ
اب ُمب ٌِنيْ .هي ِدي ِب ِه ذ ُ
اَّلل م ِن ات ذبع ِرضْ وان ُه ُس ُبل ذ
الظلُم ِ
و ُ ْخي ِر ُ ُهج ْم ِمن ه
ات اىل النه ِور ِب ْذ ِن ِه و ْهي ِد ِهي ْم اىل ِرص ٍاط ُم ْس ت ِق ٍمي)) ،املائدة.16-15 ،
ِ
ِ
ِ
وقال تعاىل :ذ ِ
يل
((اذلين يت ذ ِب ُعون ذالر ُسول النذ ِ ذب ْ ُال ِم ذي ذ ِاذلي َِيدُ ون ُه م ْك ُت ًوب ِع ْند ُ ُْه ِيف التذ ْورا ِة و ْال ْ ِجن ِ
ِ
يأْ ُم ُر ُ ُْه ِبلْم ْع ُر ِ
اُه ع ِن الْ ُم ْنك ِر و ُ ِحي هل لهُ ُم ا ذلطيِب ِ
ات و ُحي ِر ُم علهيْ ِ ُم الْخبا ِئث ويض ُع عْنْ ُ ْم ا ْرص ُ ُْه و ْ َال ْغالل
وف ويْنْ ُ ْ
ِ
رصو ُه وات ذب ُعوا النهور ذ ِاذلي ُأ ْن ِزل مع ُه ُأول ِئك ُ ُُه الْ ُم ْف ِل ُحون))،
ال ذ ِيت اكن ْت علهيْ ِ ْم ف ذ ِاذلين أ آمنُوا ِب ِه وع ذز ُرو ُه ون ُ
العراف.157 ،
وقال تعاىل(( :قُ ْل م ْن ح ذرم ِزينة ذ ِ
اَّلل ال ذ ِيت َأخْرج ِل ِعبا ِد ِه وا ذلطيِب ِ
ات ِمن ال ِر ْز ِق قُ ْل ِيه ِل ذ ِذلين أ آمنُوا ِيف
الْحيا ِة ادله نْيا خا ِلص ًة ي ْوم الْ ِقيام ِة كذ ِِل ن ُف ِص ُل ْالآاي ِت ِلق ْو ٍم ي ْعل ُمون)) ،العراف .32 ،وقال تعاىل(( :و ِمْنْ ُ ْم م ْن
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ي ُق ُ
رسي ُع
اَّلل ِ
يب ِم ذما كس ُبوا و ذ ُ
ول ربذنا أ آ ِتنا ِيف ادله نْيا حس ن ًة و ِيف ْالآ ِخر ِة حس ن ًة و ِقنا عذاب النذ ِارُ .أول ِئك له ُْم ن ِص ٌ
الْ ِحس ِاب)) ،البقرة.202-201 ،
وتكون احلياة احلس نة يف ادلنيا يه احلياة الكرمية ،واحملرتمة ،والطيبة ،فهيا قوة ،ورمحة ،وسعة،
ومناعة ،وفهيا متتع بلطيبات ،وفهيا اجتناب عن السيئات .وأُه مقومات احلياة الطيبة واحلس نة يه الصحة
مبعناها الشامل والاكمل للك فرد من أفراد اجملمتع .وحصة الرسة –تسمى أيضا الصحة ا إلجنابية -تعد من أُه
مقومات احلياة الطيبة احلس نة .حيث يعيش الإنسان بلطمئنان والاس تقرار اإذا اكنت أرسته حصيحة تسعده
وترحيه .وتعالمي الإسالم تشري بلوضوح اإىل أمهية هذه املقومات للحصول عىل احلياة الطيبة واحلس نة.
أمهية توفري الصحة اجلسدية
س بق يف الفصل الول اإيضاح حقوق اجلسد الثالث اليت أثبهتا املصطفى صىل هللا عليه وسمل .ويه
التغذي بلطيب ،وأخذ الراحة ،وتلبية الغريزة اجلنس ية .وهذه احلقوق حيث أهنا وس يةل لإحقاق حقوق
الروح ،ل تتوفر بأمت شلكها اإل عند توفر الصحة اجلسدية والنفس ية دلي الإنسان .والإرشادات العامة عن
حفظ حصة اجلسد ،فضال عن حصة النفس اليت وهجنا اإلهيا النب صىل هللا عليه وسمل توفرت يف نصوص
الحاديث الصحيحة.
فال ينبغي البتة ملن أآمن بلنب صىل هللا عليه وسمل واتبع قدوته احلس نة أن يتغافل عن هذه
الإرشادات ويتقاعد عن حفظ حصة جسده بدعوى التولك والاعامتد عىل هللا تعاىل .فاإن التولك إامنا يكون مع
الخذ بلس باب من أجل الوصول اإىل مسبباهتا .وبدونه يكون التولك عن ضعف وْعز.
وقال بعض السلف يف زد املعاد(( :فال ينْب ِغي ِللْع ْب ِد َأ ْن َْيعل تولك ُه ْْع ًزا ،ول َْيعل ْْعز ُه تو ًلِك ،ب ْل
َْيع ُل تولك ُه ِم ْن ُ ْمج ِةل ْ َال ْس ب ِاب الْمأْ ُم ِور هبِ ا ال ِيت ل ي ِمت الْم ْق ُصو ُد اإل هبِ ا ُلكها)) .وقال ابن القمي فيه(( :وملا اكنت
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الصحة والعافية من أجل نعم هللا عىل عبده وأجزل عطاايه وأوفر منحه بل العافية املطلقة أجل النعم عىل
الإطالق حفقيق ملن رزق حظا من التوفيق مراعاهتا وحفظها وحاميهتا عام يضادها)) .اإهـ.
ومن هذه الإرشادات قوهل صىل هللا عليه وسمل من حديث ابن عباس ،قال :قال رسول هللا صىل
ون ِف ِهيما ك ِثريٌ ِم ْن الن ِاس الصح ُة والْفرا ُغ)) ،رواه البخاري يف حصيحه ،كتاب
هللا عليه و سملِ (( :ن ْعمت ِان م ْغ ُب ٌ
الرقاق .ومن أجل أل يكون مغبوان يف الصحة فعىل املرء أن يتخذ لك وسائل حفظها ومراعاة دواهما.
ويف حديث عبيد هللا بن حمصن النصاري ،قال :قال رسول هللا صىل هللا عليه و سمل(( :م ْن َأ ْصبح
رسب ِه ِع ْند ُه قُ ُ
وت ي ْو ِم ِه فَكَنما ِحزي ْت ُهل ادلنْيا )) ،رواه الرتمذي يف سننه ،كتاب
ُمع ًاِف ِيف جس ِد ِه أ آ ِمنًا ِيف ِ ْ ِ
الزهد.
وعن أيب بكر ريض هللا عنه ،أن النب صىل هللا عليه و سمل قال(( :سلُوا ذاَّلل الْعا ِفية فان ذ ُه ل ْم يُ ْعط
ِ
ع ْب ٌد شيْئ ًا َأفْضل ِمن الْعا ِفي ِة)) ،رواه الإمام أمحد يف مس نده.
وقال صاحب زاد املعاد(( :ول يمت صالح العبد يف ادلارين اإل بليقني والعافية فاليقني يدفع عنه
عقوبت الآخرة والعافية تدفع عنه أمراض ادلنيا يف قلبه وبدنه)) .اإهـ.
وإاذا اكن هذا هو شأن الصحة يف اإرشادات النب صىل هللا عليه وسمل ،تكون مراعاهتا مقصودة يف
الرشع .ويكون أخذ لك معرف ٍة ووس ي ٍةل ورايض ٍة من أجل توفر الصحة اجلسدية أيضا مطلوب ومرغوب يف
الرشع .وعليه ،ينبغي أل يتقاعد أحد عن لك ذِل ،رجال اكن أو امرأة .والطبابة بوجه عام يه من اإحدى
الش ياء اليت تشري اإلهيا الآايت القرأآنية بلعناية هبا ،فنجد بعض الآايت اليت حتض عىل الصحة وترشد املسمل
اإىل تويخ احلذر واحليطة .ويه ما يسمى اليوم بلطب الوقايئ ،وهو بوجه عام ،ما خيتص بحملافظة عىل حصة
الفرد واجملمتع.
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ويمت ذِل من خالل نرش التعالمي وا إلرشادات وإاقامة ا إلجراءات ،سواء اكن للفرد أو اجملمتع ،رجال اكن
أو امرأة ،من أجل توفري الصحة ومنع حدوث المراض املعدية .وجند الإشارة اإىل ذِل يف رشيعة الطهارة من
النجس ،والوضوء ،والغسل ،وحراكت الصالة ،وأخذ الزينة لها ،والصيام ،وإاصباح السحور مع اإْعال الفطور
فيه ،ومجيع حراكت احلج والعمرة ،واملواظبة عىل امجلع وامجلاعات ،وغري ذِل من العبادات .والصحة أول
سعادة الإنسان يف احلياة ادلنيا كام أهنا وس يةل حلصول سعادته يف الآخرة .ويصدق فهيا ادلعاء القرأآين(( :ربذنا
أ آ ِتنا ِيف ادله نْيا حس ن ًة و ِيف ْالآ ِخر ِة حس ن ًة و ِقنا عذاب النذار)) ،البقرة.201 ،
الطهارة والعبادة أمثةل للعمل الوقايئ يف أمر الصحة
اإن يف الطهارة والعبادة أرسارا تفيد الروح وتقوهيا فتصلح وتتقرب اإىل هللا عز وجل ،كام أن فهيا أرسارا
تعود اإىل اجلسد فيصح ويسهل هل أن يتقرب اإليه بأمت وجه ،وأن يأيت بأحسن ما ينفع عباده .فاملتطهر من
الوساخ والنجاسات عند هللا اكلتائب اإليه من اذلنوب والسيئات .واملتطهر يزنل مزنةل التائب ،وهللا حيهبام
معا.
قال تعاىل(( :ا ذن ذاَّلل ُ ِحي هب التذ ذوابِني و ُ ِحي هب الْ ُمتطهِ ِرين)) ،البقرة .222 ،بل جعل هللا تعاىل نظافة
ِ
الصال ِة فا ْغ ِسلُوا
اجلسد من النجس والوخس رشطا من رشوط التقرب اإليه(( .اي َأهيه ا ذ ِاذلين أ آمنُوا اذا قُ ْم ُ ْمت اىل ذ
ِ
ِ
ُو ُجوه ُ ُْك و َأيْ ِدي ُ ُْك اىل الْمرا ِف ِق وا ْمس ُحوا ِب ُر ُء ِ
وس ُ ُْك و َأ ْر ُجل ُ ُْك اىل ْالك ْعب ْ ِني وا ْن ُك ْن ُ ْمت ُجنُ ًبا ف ذاطه ُذروا وا ْن ُك ْن ُ ْمت
ِ
ِ
ِ
ِ
م ْرىض َأ ْو عىل سف ٍر َأ ْو جاء َأح ٌد ِم ْن ُ ُْك ِمن الْغا ِئطِ َأ ْو لم ْس ُ ُمت ِالنساء ف ْمل َتِدُ وا م ًاء فتي ذم ُموا ص ِعيدً ا ط ِي ًبا
فا ْمس ُحوا ب ُِو ُجو ِه ُ ُْك و َأيْ ِد ُ ْ
اَّلل ِلي ْجعل عل ْي ُ ُْك ِم ْن حر ٍج ول ِك ْن يُ ِريدُ ِل ُيطهِرُ ُْك و ِل ُي ِ ذمت ِن ْعمت ُه عل ْي ُ ُْك لعل ذ ُ ُْك
يُك ِمنْ ُه ما يُ ِريدُ ذ ُ
ت ْش ُك ُرون)) ،املائدة.6 ،
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وعن ابن معر ريض هللا عنه ،قال :قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل(( :ل تُ ْقب ُل صال ٌة بِغ ْ ِري ُطه ٍُور
ول صدق ٌة ِم ْن غُلُولٍ )) ،رواه مسمل يف حصيحه ،كتاب الطهارة .وقال الإمام الس يوطي يف جامع الحاديث أن
احلديث رواه أيضا ابن أِب شيبة ،والرتمذى ،وابن ماجه ،وابن حبان.
ول ذ ِ
اِل ا َل ْشع ِر ِى ريض هللا عنه قال :قال ر ُس ُ
وفوق ذِل ورد عن َأ ِِب م ِ ٍ
اَّلل -صىل هللا عليه وسمل-
ه
((الطه ُُور ش ْط ُر المي ِان)) ،رواه مسمل يف حصيحه ،يف كتاب الطهارة .وقال الإمام الس يوطي روى هذا
ِ
احلديث أيضا الإمام أمحد ،والرتمذي ،والبهيقي.
وأما فوائد التطهر مْنا ما ورد ع ْن َأ ِِب هُرْيرة ريض هللا عنه َأ ذن ر ُسول ذ ِ
اَّلل -صىل هللا عليه وسمل -قال
((اذا توضذ أَ الْع ْبدُ الْ ُم ْس ِ ُمل  -أَ ِو الْ ُم ْؤ ِم ُن  -فغسل و ْهج ُه خرج ِم ْن و ْ ِهج ِه ُ ه
لك خ ِطيئ ٍة نظر الهيْ ا بِع ْين ْي ِه مع الْما ِء -
ِ
ِ
َأ ْو مع أ آ ِخ ِر ق ْط ِر الْما ِء  -فاذا غسل يديْ ِه خرج ِم ْن يديْ ِه ُ ه
لك خ ِطيئ ٍة اكن بطش هتْ ا يدا ُه مع الْما ِء َ -أ ْو مع أ آ ِخ ِر
ِ
ق ْط ِر الْما ِء  -فاذا غسل ِر ْجل ْي ِه خرج ْت ُ ه
لك خ ِطيئ ٍة مش هتْ ا ِر ْجال ُه مع الْما ِء َ -أ ْو مع أ آ ِخ ِر ق ْط ِر الْما ِء  -ح ذىت
ِ
ُوب)) ،رواه مسمل يف حصيحه ،كتاب الطهارة.
ْخي ُرج ن ِقيًّا ِمن هاذلن ِ
وتعين اخلطيئة كام ورد يف رشح النووي لصحيح مسمل يه الصغائر دون الكبائر .وقال عن القايض
عياض أن املراد خبروج اخلطيئة مع املاء اجملاز والاس تعارة يف غفراهنا ،لهنا ليست بأجسام فتخرج حقيقة.
اإهـ.
وميكن أن تعين اخلطيئة يف احلديث ظاهرا وحقيق ًة الوساخ والقاذورات أو عىل القل الغبار العالق
يف العضاء .ذِل لن الوضوء ظاهرا غسل العضاء املعينة ابتداء من الكفني وانهتاء اإىل الرجلني بملاء
الطاهر فزالت عْنا الوساخ والقاذورات.
هذا وإان اكن املعِن الغري مادي للخطيئة هو الشائع ،فقد وردت مبعناها الظاهر يف حصيح البخاري
عن أنس بن ماِل ريض هللا عنه ،قال :قال النذ ِ هب  -صىل هللا عليه وسمل – ((الْ َُب ُاق ِِف الْم ْسجِ ِد خ ِطيئ ٌة،
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وكفذارهتُ ا دفْْنُ ا)) ،كتاب الصالة .فالَباق خطيئة ظاهرة مرئية ويكون تطهريها حينئذ بدفْنا يف بطن الرض
يك ل يتأثر الناس بأوساخها.
وي ُس تخلص من ذِل أمهية ما يُعرف يف العرص احلديث بلطب الوقايئ يف الإسالم .ففي الوضوء عن
احلدث الصغر والغسل عن احلدث الكرب ،واجباهتام وسنْنام ،اإرشادات اإلهية وتعالمي نبوية عن الخذ
بلس باب للوقاية من المراض اليت تسبهبا املكروبت اليت تصيب اجلسم غري النظيف .فغسل اليدين مثال
هيدف اإىل الوقاية من كثري من المراض اإذ اليدي املتلوثة تعد من أُه العوامل يف نقل المراض وانتشارها
وخاصة المراض املعدية .وغسل الفم يقيض عىل ما يسبب الراحئة الكرهية فيه وينظف اللثة والس نان
وكذِل نرث املاء يف النف .وأقل ما يأيت به غسل الوجه واليدين والرجلني ومسح الرأس هو اإزاةل الغبار
والقاذورات العالقة هبا.
وكام س بق التوضيح أنه قد أرشدان املصطفى صىل هللا عليه وسمل الاستنجاء من النجس قبل الوضوء
والغسل .وهو غسل مرج البول والَبار بملاء الطهور للرجال والنساء عىل حد سواء .ويف هذا العمل اإرشاد
ظاهر وتعلمي جيل عن وجوب الوقاية من الوساخ الضارة اليت تمنو وتتاكثر يف تكل الماكن احلساسة خاصة
يف عدم نظافهتا .وفوق لك ذِل فاإن طهارة اجلسد وامللبس واملاكن من النجاسة احلامةل للقاذورات
واملكروبت رشط من رشوط الصالة ومطلب من مطالب الرشع عىل جمرى احلياة.
وبمجلةل فاإن رشيعة الطهارة من غسل اجلسد وامللبس واملاكن من النجاسة ،والوضوء قبل الرشوع اإىل
العبادات ،والغسل من اجلنابة ،لك ذِل يشري اإىل ما يسمى يف الطب الوقايئ إبَياد البيئة الصحية .فيعيش
يف هذه البيئة أفراد اجملمتع بلك أس باب العافية .وعليه ،فاإن الاعتناء بلصحة مبدأ من املبادئ الساس ية يف
تعالمي املصطفى صىىل هللا عليه وسمل حيث وضع بنياهنا عىل رشيعة الطهارة والنظافة.
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والنظافة مبعناها العام تعم نظافة الناس يف أجسادُه ومالبسهم ،ونظافة الشوارع والبيوت ،والطعام
والرشاب ،وموارد املياه ،وغري ذِل مما يعيشون منه وفيه وعليه .والطهارة من النجاسة عينا وطعام ولوان
وراحئة يف فقه املذاهب تلزم املبالغة وعدم املساهةل يف أمر النظافة وخلق البيئة الصحية يف حياة الفرد
والرسة واجملمتع بأرسه .وإايراد اللفاظ أمثال اخلطيئة والرجس والرجز والش يطان يف أآايت القرأآن ويف احلديث
للتعبري عن النجاسة ،يُل ِزم الفرد الاجتناب بأشد سعيه والوقاية بأشد مبلغه بأس باب حصية وطبية.
السما ِء م ًاء ِل ُيطهِرُ ُْك ِب ِه ويُ ْذ ِهب ع ْن ُ ُْك ِر ْجز ذ
الش ْيط ِان و ِل ْريبِط عىل قُلُو ِب ُ ُْك
قال تعاىل ((ويُ ِزن ُل عل ْي ُ ُْك ِمن ذ
اب و ْ َال ْزل ُم ِر ْج ٌس
رس و ْ َالنْص ُ
ويُث ِبت ِب ِه ْ َال ْقدام)) ،النفال .11 ،وقال(( :اي َأهيه ا ذ ِاذلين أ آمنُوا ان ذما الْخ ْم ُر والْميْ ِ ُ
ِ
الش ْيط ِان فا ْجت ِن ُبو ُه لعل ذ ُ ُْك تُ ْف ِل ُحون)) ،املائدة .90 ،وقال(( :قُ ْل ل أَ ِجدُ ِيف ما ُأ ِ
ِم ْن مع ِل ذ
ويح ا ذيل ُمح ذر ًما عىل
ِ
طِ
اِع ي ْطع ُم ُه ا ذل َأ ْن ي ُكون م ْيت ًة َأ ْو د ًما م ْس ُفو ًحا َأ ْو ل ْحم ِخ ْ ِزني ٍر فان ذ ُه ِر ْج ٌس َأ ْو ِف ْسقًا أُ ِه ذل ِلغ ْ ِري ذ ِ
اَّلل ِب ِه فم ِن
ٍ
ِ
ِ
اضْ ُط ذر غ ْري ب ٍغ ول عا ٍد فا ذن ربذك غ ُف ٌور ر ِح ٌمي)) ،النعام.145 ،
ِ
وهبذا أراد هللا تعاىل أن تكون النظافة عند املسمل ليست جمرد اخلوف من املرض بل أبلغ من ذِل
تكون عقيدة وعبادة يف حياته ،وتكون مْنجا وسلواك يف عيشه ،بل يه اإميان كام س بق ذِل يف تعبري
املصطفى صىل هللا عليه وسمل يف حصيح مسمل :ه
((الطه ُُور ش ْط ُر المي ِان)).
ِ
تعود اجلسد فيصح وتتوفر فيه أس باب
واحلراكت يف العبادات مترن الروح فتتقرب اإىل هللا تعاىل و ِ
العافية والسعادة .فالصالة عىل سبيل املثال مفروضة اكنت أو مندوبة اإمنا يه حراكت اجلسد وخشوع القلب
يؤدهيا الفرد تقرب اإىل هللا س بحانه وتعاىل .والفرد اإذ يقمي الصالة ل تعود فائدهتا اإىل هللا تعاىل وهو غين عْنا
جل جالهل .بل الصالة تعود بلكها اإىل قامئها وهو حباجة اإىل فوائدها ول يس تغين عن منافعها .ورد يف
احلديث القديس أن هللا تعاىل قال(( :اي ِعبا ِدى ان ذما ِِه َأ ْمعالُ ُ ُْك أُ ْح ِصهيا ل ُ ُْك ُ ذُث ُأو ِف ُ ْ
يُك ا ذايها فم ْن وجد خ ْ ًريا
ِ
ِ
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فلْي ْحم ِد ذاَّلل وم ْن وجد غ ْري ذ ِِل فال يلُوم ذن الذ ن ْفسهُ)) ،رواه مسمل يف حصيحه ،يف كتاب الرب والصةل
ِ
والدب.
ومن أرسار الصالة تعويد جسد املصيل بلتدريب البدين العائد عىل حصته وعافيته .وقال عْنا صاحب
زاد املعاد ابن القمي اجلوزية(( :الصال ُة ِرايض ُة الن ْف ِس والْبد ِن ِمجي ًعا إا ْذ اكن ْت ت ْش ت ِم ُل عىل حراك ٍت و َأ ْوضاعٍ
ُمخْ ت ِلف ٍة ِم ْن ِالنْ ِتص ِاب والر ُكو ِع والس ُجو ِد والتور ِك و ِالنْ ِتقال ِت وغ ْ ِريها ِم ْن ْ َال ْوضا ِع ال ِيت يتحركُ معها َأ ْك ُرث
الْمف ِاص ِل وي ْنغ ِم ُز معها َأ ْك ُرث ْ َالعْضا ِء و ْ َال ْمعا ِء وسائِ ِر أل ِت الن ْف ِس والْ ِغذا ِء فما ي ُ ْن ِك ُر َأ ْن ي ُكون ِيف ه ِذ ِه
الْحراك ِت ت ْق ِوي ٌة و ْحت ِلي ٌل ِللْمواد ول ِس يما بِو ِاسط ِة قُو ِة الن ْف ِس وان ْ ِرشا ِهحا ِيف الصال ِة فت ْقوى الط ِبيع ُة في ْند ِف ُع
ْ َاللم)) .اإهـ.
وقال(( :ول ريْب َأن الصالة ن ْفسها ِفهيا ِم ْن ِح ْفظِ ِحص ِة الْبد ِن واذاب ِة َأخْال ِط ِه وفضال ِت ِه ما هُو ِم ْن َأنْفع ِ
ِ
يش ٍء ُهل ِسوى ما ِفهيا ِم ْن ِح ْفظِ ِحص ِة ْالمي ِان وسعاد ِة َأنْفع ِ َأ ْس ب ِاب ِح ْفظِ الصح ِة و ِم ْن َأ ْمنع ِ ْ ُال ُم ِور ِلك ِث ٍري ِم ْن
ْ
ِ
اَّلل عل ْي ِه وسمل
يش ٍء ِللْبد ِن والرو ِح والْقلْ ِب مَك ِيف الص ِحيح ْ ِني ع ْن الن ِب صىل ُ
ْ َال ْمر ِاض الْ ُم ْز ِمن ِة و ِم ْن َأنْشطِ ْ
ْض ُب عىل ُلك ُع ْقد ٍة عل ْيك ل ْي ٌل ط ِوي ٌل
َأن ُه قال ي ْع ِقدُ الش ْيط ُان عىل قا ِفي ِة ر ْأ ِس َأح ِد ُ ُْك اإذا هُو انم ثالث عُق ٍد ي ْ ِ
ف ْارقُدْ فا ْن هُو ْاست ْيقظ فذكر اَّلل ْاحنل ْت ُع ْقدةٌ فا ْن توضأَ ا ْحنل ْت ُع ْقد ٌة اث ِني ٌة فا ْن صىل ْاحنل ْت ُعقدُ ُه ُلكها
ِ
ِ
ِ
فأَ ْصبح ن ِش ًيطا طيب الن ْف ِس وال َأ ْصبح خبِيث الن ْف ِس ك ْسالن)) .اإهـ.
ِ
وبلطبع اإن فوائد الصالة أكرث من أن تقىص حيث فهيا الانضباط النفيس واجلسدي .وما هيمنا يف
هذه الرساةل أن رشيعة الطهارة والصالة وغري ذِل من العبادات ترشد عىل أن الفرد ينبغي هل أن يأخذ لك
وسائل الصحة والعافية وأن يكون عىل احلذر لك احلذر من لك أس باب الضعف واملرض .ومما تويح اإليه
حراكت الصالة أن تدبري البدن من أجل حصته أمر من أمور ادلين ،وأن رايضته من أجل قوته جزء من
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أجزاء العبادة .وعىل ذِل فاإن رشيعة الصحة مطلب من مطالب رشع املصطفى صىل هللا عليه وسمل املوىح
عن هللا عز وجل.
وعىل هذا اختمت صاحب زاد املعاد يف البحث عن هدي املصطفى صىىل هللا عليه وسمل يف أمر
رشع
عنايته بلرايضة والعبادة(( :وهذا َأقل ما ِفي ِه الرايض ُة الْ ُم ِعين ُة عىل ِح ْفظِ الصح ِة ودفْع ِ الْفضال ِت و َأما ما ُ ِ
رشو ِر ِمها فأَ ْم ٌر وراء ذ ِِل .فع ِل ْمت َأن هدْ ي ُه ف ْوق ُلك هدْ ٍي
ُهل ِم ْن التوص ِل ِب ِه اإىل خ ْري ِات ادلنْيا و ْالآ ِخر ِة ودفْع ِ ُ ُ
وب و ِح ْفظِ ِحصهتِ ا ودفْع ِ أَ ْسقا ِمهِما ول م ِزيد عىل ذ ِِل ِلم ْن قدْ َأ ْحْض ُر ْشد ُه و ِب َِّلل
ِيف ِطب ْ َالبْد ِان والْ ُقلُ ِ
الت ْو ِفيق)) .اإهـ.
وقال املصطفى صىل هللا عليه وسمل ،عن أيب هريرة ريض هللا عنه(( ،اذا َِس ْع ُ ُمت القامة فا ْم ُشوا اىل
ِ
ِ
ِ
رس ُعوا ،فما َأدْر ْك ُ ْمت فصلهوا وما فات ُ ُْك فأَ ِت هموا)) ،رواه البخاري يف
الصال ِة ،وعل ْي ُ ُْك ِب ذلس ِكين ِة والْوق ِار ول ت ُ ْ ِ
ذ
حصيحه ،يف كتاب الآذان .فاإذا تقدم املرء اإىل الطهارة والصالة ومجيع العبادات ينبغي أن يأتهيا بلك طيب
نفس منه واس تعداد اتم بروحه وجسده للحصول عىل منافعها من خري ادلنيا والآخرة .ومن أُه خريات ادلنيا
يه الصحة والعافية فينبغي للك املرء أن يواظب العامل من أجل احملافظة علهيا وأخذ لك أس باب الوقاية من
المراض اجلسدية والروحية .والنظافة اجلنس ية اليت هبا تتحصل الصحة الإجنابية مطلب من مطالب الرشع
الإلهىي والتعلمي النبوي.
وإاذا عرف املسمل ،رجال اكن أو امرأة ،أن الطهارة من النجس ،والوضوء ،والغسل يه من تعالمي
الإسالم للحفاظ عىل الصحة وأن حراكت العبادات من اإرشاداته للوقاية من أس باب املرض ،فعليه أن ل
ينهتىي مبجرد تطبيق ذِل ظاهرا دون مراعاة الوقائع واحلقائق الصحية امللموسة .فالصحة مبفهوهما العام مطلوبة
رشعا ،كام أن الصحة الإجنابية أيضا مرغوبة وخاصة للحياة الزوجية ،حيث يه رشط من رشوط سالمة
العضاء التناسلية وحصهتا من أجل توظيفها الصائب السلمي الصحيح.
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الصحة الإجنابية يف احلياة الزوجية
والصحة الإجنابية كام عرفهتا منظمة الصحة العاملية يه الوصول اإىل حاةل من اكامتل السالمة البدنية
والنفس ية والعقلية والاجامتعية يف المور املتعلقة بوظائف اجلهاز التناسيل ومعلياته وليس فقط اخللو من
المراض .ويس هتدف هذا املفهوم رفع املس توى الصحي عند لك من الرجل واملرأة يف سن الإجناب،
وبلخص النساء ما بعد سن الإجناب وقاية من المراض املتعلقة بجلهاز التناسيل ،واملراهقون والش باب
فيتجنبوا لك السلوكيات الضارة اليت قد تؤدي اإىل انتشار المراض املنقوةل جنس يا .ويس هتدف أيضا أن
يتغذى لك جنني يف بطن أمه بلك طيب صاحل حيتاجه هو وأمه ويتوىق هو وأمه من لك مرض ،وأن يكون
لك طفل ما بعد الولدة حتفظ حصته وبقاؤه وحاميته ومناؤه.
وأعامل الصحة الإجنابية هتدف بشلك عام اإىل حفاظ النسل الإنساين يف أعىل وضع حصي جسدا
وروحا ،علام وثقافة وتطبيقا .وبشلك خاص هتدف الصحة الإجنابية اإىل التثقيف مبعلومات الصحة الالزمة
املتعلقة بجلهاز التناسيل ،وإاىل التنظمي الصحي للحمل والولدة ،والتقليل من اخملاطر الصحية يف امحلل
والولدة ،والتقليل من أعداد وفيات الهمات واملواليد ،وتقدمي املشورة والتثقيف والتوعية بلمومة الآمنة،
وتوفري اخلدمات والرعاية قبل الولدة وبعدها ،ورعاية املولود الصحية ،والتشجيع عىل الرضاعة الطبيعية عىل
القل تكون يف س تة أشهر وعىل الكرث تكون يف س نتني ،والوقاية من الإهجاض غري المن ومعاجلة عواقبه
عىل أن يكون مضن ضوابط الرشيعة الإسالمية.
والصحة الإجنابية هبذا املفهوم مطلب من مطالب الرشع الإلهىي وتعلمي من تعالمي املصطفى صىل هللا
عليه وسمل .قال تعاىل(( :ولْيخْ ش ذ ِاذلين ل ْو تر ُكوا ِم ْن خلْ ِفه ِْم ُذ ِري ذ ًة ِضعافًا خافُوا علهيْ ِ ْم فلْيتذ ُقوا ذاَّلل ولْي ُقولُوا ق ْو ًل
س ِديدً ا)) ،النساء .9 ،ومثهل قال املصطفى صىىل هللا عليه وسمل(( :ان ذك َأ ْن تذر ورثتك َأ ْغنِياء خ ْ ٌري ِم ْن َأ ْن
ِ
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تذر ُ ُْه ع ًاةل يتكفذ ُفون النذاس ،وان ذك ل ْن تُ ْن ِفق نفق ًة تبْت ِغى هبِ ا و ْجه ذ ِ
اَّلل الذ ُأ ِج ْرت هبِ ا)) ،رواه البخاري يف
ِ
ِ
حصيحه ،كتاب اجلنائز .والغِن الاكمل ل يكون اإل بتوفر الصحة الشامةل وخاصة ما يتعلق بجلهاز الإجنايب.
وقال أيضا صىل هللا عليه وسمل(( :الْ ُم ْؤ ِم ُن الْق ِو هى خ ْ ٌري و َأح هب اىل ذ ِ
لك
اَّلل ِمن الْ ُم ْؤ ِم ِن الضذ ِع ِيف و ِِف ُ ٍ
ِ
خ ْ ٌري ْاح ِر ْص عىل ما ي ْنف ُعك و ْاس ت ِع ْن ِب ذ َِّلل ول ت ْعجِ ْز)) ،رواه مسمل يف حصيحه ،كتاب القدر .وليكون قواي،
عىل املسمل أن يكون يف وضع الصحة الشامةل بلك جوانهبا الوقائية والعالجية.
ويشري اإىل أمهية الصحة الشامةل يف الإسالم وبلخص ما يتعلق بجلهاز الإجنايب مطالبة الرشع لك
امللكفني الاجتناب من مقاربة الزان ،والتطهر من النجاسة يف مجيع احلالت ،والانضباط الصحي أثناء احليض
والاس تحاضة ،ووجوب غسل اجلنابة ،وختان الرجل دون املرأة ،والاس تعداد التام للزواج ،ومبدأ الرضا
يف العقد الزوايج من لِك الطرفني ،والعناية التامة بحلامل ومحلها ،ورضاعة الطفل يف احلولني ،ومبدأ توفري
السعادة والسكينة يف احلياة الزوجية للك فرد من أفراد العائةل ،رجال اكن أو امرأة ،كونه زوجا أو زوجة ،أب
أو أما ،ابنا أو بنتا ،مدوما يف البيت أو خادما فيه.
وهبذا تكون الصحة الإجنابية جزءا ل يتجزأ من مفهوم الرعاية الصحية الشامةل وتعين بشلك مبارش
بعمليات الإجناب واخلصوبة وعنارص الوقاية من املشألك والمراض والعلل اليت يعوق تكل العمليات .وتوفري
املعلومات املتعلقة لزم عىل صاحب املسؤولية ،وخاصة ادلوةل ،وهو حق للك الفراد .وعىل منوال توفر
يتعود املرء أن حيرص عىل ما يصلح لصحة هجازه التناسيل ول يقرتف ما يْضه
هذه املعلومات يرِج أن ذ
فيتْضر اجليل الإنساين أمجع.
وإاليك مسح عام من الفقه يف شؤون الصحة الإجنابية ،من عناية العضاء التناسلية وطهارهتا ،وختان
الرجل دون املرأة ،والابتعاد من الاس متناء املرهق أو العادة الرسية ،واحرتام احلائض والعناية بصحهتا،
ورعاية احلامل ،واملرضع ،ورعاية الصحة يف سن اليأس والش يوخ وكبار السن.
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العناية بنظافة العضاء التناسلية
ومن تعالمي املصطفى صىل هللا عليه وسمل الاعتناء بطهارة العضاء التناسلية من النجاسة ونظافهتا
من القاذورات والوساخ اجتناب من المراض والعلل .وتظهر هذه التعالمي يف الانضباط اجلنيس،
والاستنجاء ،والغسل بعد املباضعة ،وطهارة احمليض ،والغسل من احليض والنفاس ،وترشيع اخلتان للرجال،
وحترمي املباضعة أثناء احليض ،وحترمي أي اتصال جنيس خارج ا إلطار الزوايج.
نبدأ بلطهارة من البول َكثال للتعريف بأمهية الصحة يف ما يتعلق بلعضاء التناسلية .عن ابن عباس
ريض هللا عْنام ،قال :م ذر النذ ِ هب صىل هللا عليه وسمل بِق ْربْي ِن فقال «اهنذ ُما ل ُيع ذذب ِن ،وما يُع ذذب ِن ِِف ك ِب ٍري َأ ذما
ِ
َأحدُ ُمها فاكن ل ي ْس ت ِ ُرت ِمن الْب ْولِ  ،و َأ ذما الآخ ُر فاكن ي ْم ِىش ِبلنذ ِممي ِة» ،رواه البخاري يف حصيحه ،يف كتاب
الوضوء .ورواه أيضا مسمل يف حصيحه ،يف كتاب الطهارة .وقال الإمام النووي يف رشح حصيح مسمل ،أن يف
احلديث ورد ثالث رواايت( :ي ْس ت ِرت) بِتائ ْني ُمثنذات ْني( ،وي ْس ت ْ ِزنه) ِب ذلز ِاي والْهاء( ،وي ْس ت ْ ِربئ) ِبلْبا ِء الْ ُمو ذحدة
والْه ْمزة .وقال أن لك هذه الرواايت حصيحة ومعِن اللفظ الاحرتاز من البول والاجتناب عنه والتطهر منه.
اإهـ.
وبلنس بة اإىل قضية نظافة العضو التناسيل ،الاحرتاز املذكور يف احلديث يعين غس يل السبيلني
بملاء بعد التبول والتغوط من القاذورات اليت َترج مْنام .يسمى هذه العملية يف الفقه بلستنجاء.
وقال الش يخ زكراي النصاري يف فتح الوهاب أن الاستنجاء واجب من لك خارج من السبيلني كدم
وبول من أجل إازاةل النجاسة .ويكون الاستنجاء يف الصل بملاء .ويف حالت معينة َيوز الاستنجاء بجلامد
الطاهر القالع غري احملرتم برشط أن خيرح امللوث من الفرج ل َيف ،ول يتجاوز صفحة يف الغائط ول حشفة
يف البول ،ول يتقطع ،ول ينتقل ،ول يطرأ عليه أجنب .وإان أصبح اخلارج جافا ،أو انترش اإىل غري مرجه،
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أو تقطع ،أو انتقل عن احملل أصابه عند اخلروج واس تقر فيه ،أو طرأ فيه يشء أآخر ،تعني يف لك ذِل املاء.
اإهـ.
وعىل ذِل ينبغي أن حيتاط املسمل فيستنجي من البول والغائط بملاء يف لك احلالت ،إال أن يكون
مضطرا أو حمتاجا فهل الاس تعامل بلورق املعروف للتنظيف أو القرطاس املُه ذي ِأ للتنظيف .والحسن أن
يس تعمل بملاء ويسزتيد بلورق أو الصابون احتياطا واحرتازا مما يسبب المراض والعلل.
وَيب يف الإسالم التطهر بعد انهتاء املباضعة أو امجلاع ،وبعد انقطاع دم احليض والنفاس ،وخاصة
قبل الرشوع اإىل العبادات اكلصالة والطواف .ويكون التطهر بغسل مجيع أعضاء اجلسم وإان اكنت يف
الظاهر نظيفة من الوساخ وذِل من أجل اإعادة النشوة والنشاط .ويف ذِل يسن أيضا التطهر ،عىل القل
ول ذ ِ
الوضوء ،قبل املعاودة اجلنس ية .ع ْن َأ ِِب س ِعي ٍد الْ ُخدْ ِر ِى قال قال ر ُس ُ
اَّلل -صىل هللا عليه وسمل« -اذا أََت
ِ
َأحدُ ُ ُْك َأه ُْهل ُ ذُث َأراد َأ ْن ي ُعود – أو يعاود  -فلْيتوضذ أْ» .رواه مسمل يف حصيحه ،يف كتاب احليض.
ويف حصيح البخاري ،يف كتاب الغسل ،ع ْن َأ ِِب سلمة قال سأَلْ ُت عائِشة ريض هللا عْنا َأاكن النذ ِ هب
 صىل هللا عليه وسمل  -ي ْرقُدُ وهْو ُجنُ ٌب قال ْت نع ْم ويتوضذ أُ .ع ِن ا ْب ِن ُمعر ريض هللا عْنام َأ ذن ُمعر ْبنالْخ ذط ِاب سأَل ر ُسول ذ ِ
اَّلل  -صىل هللا عليه وسمل َ -أي ْرقُدُ َأحدُ ان وهْو ُجنُ ٌب قال «نع ْم اذا توضذ أَ َأحدُ ُ ُْك فلْ ْريقُدْ
ِ
اَّلل ْب ِن ُمعر ريض هللا عْنام َأن ذ ُه قال ذكر ُمع ُر ْب ُن الْخ ذط ِاب ِلر ُسولِ ذ ِ
وهُو ُجنُ ٌب» .وع ْن ع ْب ِد ذ ِ
اَّلل  -صىل هللا
ول ذ ِ
عليه وسمل َ -أن ذ ُه ت ُِصي ُب ُه الْجناب ُة ِمن الل ذ ْي ِل  ،فقال ُهل ر ُس ُ
اَّلل  -صىل هللا عليه وسمل « -توضذ أْ وا ْغ ِس ْل
ذكرك ُ ذُث َْن».
ويظهر يف احلديث أن غسل العضو التناسيل والوضوء بعد املباضعة حىت عند الرشوع اإىل النوم ل
العبادات حفسب يكون من اإرشادات املصطفى صىل هللا عليه وسمل .وقال الإمام الغزايل يف الإحياء(( :وإان
أراد أن َيامع اثني ًا بعد أخرى فليغسل فرجه أو ًل ،وإان احتمل فال َيامع حىت يغسل فرجه أو يبول ،ويكره
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امجلاع يف أول الليل حىت ل ينام عىل غري طهارة ،فاإن أراد النوم أو اللك فليتوضأ وضوء الصالة فذِل
س نة)) .اإهـ.
وَيب التطهر بلنس بة للمرأة بعد انهتاء دم احليض والنفاس .وقال تعايل(( :وي ْسأَلُونك ع ِن الْم ِح ِيض
قُ ْل هُو َأ ًذى فا ْع ِزتلُوا ِالنساء ِيف الْم ِح ِيض ول ت ْقربُوه ذُن ح ذىت ي ْطهُ ْرن فاذا تطه ْذرن فأْتُوه ذُن ِم ْن ح ْي ُث َأمرُُكُ ا ذ َُّلل
ِ
ا ذن ذاَّلل ُ ِحي هب التذ ذوابِني و ُ ِحي هب الْ ُمتطهِ ِرين)) ،البقرة .222 ،والتطهر يكون بتنظيف العضو التناسيل وغسل
ِ
مجيع البدن بملاء والطيب كام ورد يف تعالمي املصطفى صىل هللا عليه وسمل.
ع ْن عائِشة َأ ذن َأ َْساء سأَل ِت النذ ِ ذب -صىل هللا عليه وسمل -ع ْن غُ ْس ِل الْم ِح ِيض فقال «تأْخ ُُذ ا ْحدا ُك ذن
ِ
ماءها و ِسدْ رهتا فتطه ُذر ف ُت ْح ِس ُن ه
الطهُور ُ ذُث ت ُص هب عىل ر ْأ ِسها فتدْ لُ ُك ُه د ْل ًاك ش ِديدً ا ح ذىت ت ْبلُغ ُش ُئون ر ْأ ِسها ُ ذُث
ت ُص هب علهيْ ا الْماء ُ .ذُث تأْخ ُُذ ِف ْرص ًة ُمم ذسك ًة فتطه ُذر هبِ ا» .فقال ْت َأ َْسا ُء وك ْيف تطه ُذر هبِ ا فقال « ُس ْبحان ذ ِ
اَّلل
تطهذ ِرين هبِ ا» .فقال ْت عائِش ُة َكهنذ ا ُ َْت ِفى ذ ِِل تتبذ ِعني َأثر ادلذ ِم .وسأَل ْت ُه ع ْن غُ ْس ِل الْجناب ِة فقال «تأْخ ُُذ م ًاء
الطهُور َ -أ ْو تُ ْب ِل ُغ ه
فتطه ُذر ف ُت ْح ِس ُن ه
الطهُور  ُ -ذُث ت ُص هب عىل ر ْأ ِسها فتدْ لُ ُك ُه ح ذىت ت ْبلُغ ُش ُئون ر ْأ ِسها ُ ذُث تُ ِف ُيض
علهيْ ا الْماء» .فقال ْت عائِش ُة ِن ْعم ِالنسا ُء ِنسا ُء ا َلنْص ِار ل ْم ي ُك ْن ي ْمن ُعهُ ذن الْحيا ُء َأ ْن يتفقذهْن ِِف ِادل ِين .رواه مسمل
يف حصيحه ،كتاب احليض.
وحديث عائشة ريض هللا عْنا أعاله حيث عىل أمهية طهارة العضو التناسيل ،وخاصة للنَث،
وبلخص ما بعد احليض .ذِل لن العضو التناسيل بلنس بة للنَث خيتلف ترشحييا عام يكون بلنس بة
للرجل .فعضو النَث أكرث تفتحا وأسهل تعرضا للمراض .وهو حيتوي عىل غدد كثرية تفرز كثريا من املواد
القابةل للتفسخ واليت اإذا مل تنظف ميكن أن يصيهبا النِت وتصدر عْنا رواحئ كرهية غري مس تحبة .فنظافة هذا
العضو يعد همام جدا ورشطا أساس يا لصحة النَث الطبيعية وحلياهتا اجلنس ية .ويس تحسن أن تنظفه يوميا
بملاء والصابون ،وخاصة بعد التبول ،وبعد وجود أي اإفرازات همبلية ،والخص بعد احليض والنفاس.
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والإرشاد العام من الحاديث السابقة أن لك من الرجل واملرأة أن يعتِن بأعضائه التناسلية ،وأن هيمت بطهارهتا
ونظافهتا مما يسبب أقل مرض وعةل لها حىت ل يكون سببا يف تنفري الشهوة اجلنس ية.
وتظهر أيضا العناية بصحة العضاء التناسلية يف الإسالم بأعىل صورها يف حترميه الزان ،وحترميه
امجلاع أثناء احليض ،وترشيعه اخلتان للرجال دون املرأة .قال تعاىل(( :ول ت ْقربُوا ا ِلزان ان ذ ُه اكن فا ِحش ًة وساء
ِ
سبِيلً)) ،ا إلرساء .32 ،وقال املصطفى صىل هللا عليه وسمل« :ل ي ْز ِّن ذالز ِاّن ِحني ي ْز ِّن و ْهو ُم ْؤ ِم ٌن ،ول
رس ُق وهْو ُم ْؤ ِم ٌن ،ول ي ْرش ُب ِحني ي ْرشهبُ ا وهْو ُم ْؤ ِم ٌن» ،رواه البخاري يف حصيحه ،كتاب
رس ُق ِحني ي ْ ِ
يْ ِ
احملاربني .وع ْن َأ ِِب هُرْيرة ع ِن النذ ِ ِب -صىل هللا عليه وسمل -قال« :ل ي ْن ُظ ُر ا ذ َُّلل اىل ر ُج ٍل جامع ا ْمر َأت ُه ِِف
ِ
ُدبُ ِرها» ،رواه ابن ماجه يف سننه ،كتاب الناكح.
ويس تفاد من حترمي الزان أن املرء عليه أن ينضبط جنس يا فال يعمل ما يْض هجازه التناسيل ،ويؤذي
عائلته ،ويفسد جممتعه .ويس تفاد من حترمي امجلاع أثناء احليض أن عىل الزوج أن يعتين بوضع زوجته
التناسيل .فال ينبغي للمرء أن يس متتع بزوجته حبيث تتأذي منه وتتْضر .وأما ترشيع اخلتان للرجال واحض بأنه
يأيت خبريات حسان حصية وجنس ية.
ختان الرجل دون املرأة
ورد يف فتح الباري لبن جحر العسقالين ما ييل(( :قال املاو ْر ِديِ :ختان ذاذلكر ق ْطع الْجِ ْدلة ال ذ ِيت تُغ ِطي
الْحشفة ،والْ ُم ْس تحب َأ ْن ت ُ ْس ت ْوعب ِم ْن َأ ْصلها ِع ْند َأ ذول الْحشفة ،و َأقل ما ُ َْي ِزئ َأ ْن ل ي ْبقى ِمْنْ ا ما يتغ ذىش
يشء ِم ْن الْحشفة ،وقال امام الْحرم ْ ِني :الْ ُم ْس تحق ِيف ِالرجال ق ْطع الْ ُقلْفة  ،و ِيه الْجِ ْدلة ال ذ ِيت تُغ ِطي الْحشفة
ِب ِه
ْ
ِ
الصبذاغ :ح ذىت ت ْنك ِشف ِمجيع الْحشفة .وقال ِا ْبن كج ِفميا نق ُهل
يشء ُمتد ٍل .وقال ِا ْبن ذ
ح ذىت ل ي ْبقى ِم ْن الْجِ ْدلة ْ
ِرش ِط َأ ْن ي ْس ت ْو ِعب الْق ْطع تدْ ِوير ر ْأسها .قال
يشء ِم ذما ف ْوق الْحشفة وا ْن ق ذل ب ْ
ذالرا ِف ِعي :يتأَدذى الْو ِاجب بِق ْطع ِ ْ
ِ
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النذو ِوي :وهُو شاذ ،و ْ َال ذول هُو الْ ُم ْعتمد .قال ْالمام :والْ ُم ْس تحق ِم ْن ِختان الْم ْر َأة ما ي ْنط ِلق عل ْي ِه ِال ْْس .قال
ِ
الماو ْر ِدي ِختاهنا ق ْطع ِج ْدلة ت ُكون َأ ْعىل ف ْرهجا ف ْوق مدْ خل ذاذلكر اكلنذوا ِة َأ ْو ك ُع ْر ِف ِادليك ،والْو ِاجب ق ْطع
الْجِ ْدلة الْ ُم ْس ت ْع ِلية ِم ْن ُه دُون ِا ْس ِتئْصاهل)) .اإهـ.
ولِكم الفقهاء يف فوائد اخلتان ل يصلح اإل يف موضوع ختان الرجال دون النساء .يقال مثال أن القلفة
متسك النجاسة .وبقطعها ل َتمتع فهيا النجاسة ويمتكن للرجل الاس ترباء مْنا .ويقال أيضا أن اخلتان يأيت
بملصلحة والنظافة فيتذلذ الرجل اخملتون أكرث من غري اخملتون .وهبذه الفكرة يكون اخلتان صاحلا للرجال دون
النساء .فاخلتان ،بقطع القلفة ،مينع القذار اليت تتجمع حتهتا وتصبح بيئة لتوادل امليكروبت والرواحئ الكرهية.
وهو أيضا يعرض احلشفة عىل الذلة اجلنس ية عند املالمسة واملبارشة ويساعدها عىل الاطاةل أثناء املباضعة.
وذِل لن املوضع أكرث حساسا من اذلكر هو حلقة رأسه ويه احلشفة حيث ترتكز فهيا خالاي اجلنس
والعصاب.
وهذه العملية معكوسة متاما بلنس بة للنساء .يكون ختان املرأة يف عضوها التناسيل املس تعيل وهو
البظر .ويف عبارة املاوردي السابقة يكون ختاهنا يف "أعىل فرهجا فوق مدخل اذلكر اكلنواة أو كعرف
ادليك" .فيكون البظر بلنس بة للمرأة ليس مبثابة القلفة بلنس بة للرجل .وهو ل حيمل النجاسة ول تتجمع فيه
كام هو احلال بلنس بة لقلفة اذلكر .بل هو مبزنةل احلشفة بذاهتا أو حلقة رأس اذلكر بلنس بة للرجال.
وإاذا قطع البظر ،ولو جزء يسري منه ،يصعب للمرأة احلصول عىل الذلة اجلنس ية فتطيل يف املباضعة
بدون أن تأيت اإىل الذلة القصوى –تعرف بلرعشة اجلنس ية أو الارتواء اجلنيس -عىل حني يأيت زوهجا اإىل
هذه الذلة كثريا .ذِل لن البظر مبثابة اذلكر حيمل خالاي اجلنس والعصاب ما َيعل املرأة تتعرض لذلة
جنس ية مبالمسة أو مرور ذكر.
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وعىل عكس ما يكون يف ختان الرجل ،خفتان املرأة حيرهما من معظم أعصاب احلس اجلنيس الساكنة
يف بظرها .وهو يف تأثريه عىل أنوثة املرأة وعىل رغبهتا يف اجلنس واس تجابهتا هل يش به متاما تأثري اخليص عىل
الرجل .فال حماةل أن ختان املرأة ،بقطع بظرها ،هيدر اإنسانيهتا ويقيض أحاسيسها ويصيهبا بلربود اجلنيس ،ما
يأيت بملصائب حىت بلنس بة لزوهجا مس تقدما.
واختلف الفقهاء يف حُك ختان الرجل وكذا ختان املرأة .وقد ورد يف فتح الباري أنه من قائل
بلوجوب للرجال والنساء ،ومن قائل بلوجوب للرجال دون املرأة ،ومن قائل بلندب للرجال واملرأة ،ومن
قائل بلندب للرجال واملكرمة للنساء .وهذا الاختالف يرجع اإىل اختالف الدةل الواردة يف هذا املوضوع.
ولكنه ميكن أن يقال ،أن اخلتان أآكد بلنس بة للرجال ،حبُك الواجب أو الندب ،دون النساء.
قال الس يد سابق يف فقه الس نة ،أن ختان املرأة س نة قدمية وأن الحاديث فيه ضعيفة ل يصح مْنا
واحد .مْنا احلديث الول(( :اخلتان س نة للرجال ،مكرمة للنساء)) ،رواه أمحد والبهيقي .واحلديث الثاين:
ع ْن ُأ ِم ع ِط ذية ا َلنْص ِاري ذ ِة َأ ذن ا ْمر َأ ًة اكن ْت َْت ِ ُِت ِبلْم ِدين ِة فقال لها النذ ِ هب -صىل هللا عليه وسمل« -ل تُْنْ ِ ِِك فا ذن
ِ
ذ ِِل َأ ْحظى ِللْم ْر َأ ِة و َأح هب اىل الْب ْع ِل» ،رواه أبو داود يف سننه ،كتاب الآداب .وقال ابن الثري صاحب جامع
ِ
الصول ،أن يف رواية رزينَ « :أ ِ ِشي ول تْنْ ّك» .ويف لفظ البهيقي يف سننه واحلاُك يف املس تدرك« :اخفيض
ول تْنّك» .ذلِل يسمى ختان النَث اخلفاض أو الإشامم.
أما احلديث الول فقد ضعفه العلامء ،وحىت راويه الإمام البهيقي ضعفه .ومل يقل أحد من العلامء
بصحته .وقال احلافظ ابن العرايق(( :أخرجه أمحد والبهيقي من رواية أيب املليح بن أسامة عن أبيه بإس ناد
ضعيف)) .اإهـ .وقد أدخهل اللباين يف سلسلته للحاديث الضعيفة.
وأما الثاين فقد ضعفه أيضا كثري من العلامء ،حىت راويه أبو داود ضعفه .وقال أبو داود عقب رواية
احلديث(( :ليْس هُو ِبلْق ِو ِى وقدْ ُر ِوى ُم ْرس ًال .قال َأبُو د ُاود و ُمح ذمدُ ْب ُن ح ذسان م ْجهُو ٌل وهذا الْح ِد ُ
يث
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ض ِع ٌيف)) .وقد أورد ابن جحر العسقالين يف "تلخيص احلبري يف أحاديث الرافعي الكبري" لك الرواايت
وتعقهبا بقول ابن املنذر أنه ل يصح فيه خرب ول س ند.
وخالفه الش يخ اللباين من املعارصين حيث أدخل احلديث الثاين يف سلسلته للحاديث الصحيحة
وقال(( :لكن جميء احلديث من طرق متعددة و مارج متباينة ل يبعد أن يعطي ذِل للحديث قوة يرتقي هبا
اإىل درجة احلسن)) .اإهـ .وعليه ،أرص بعض املعارصين عىل سنية اخلتان للنَث ،أو عىل القل أنه
مس تحسن ومكرمة.
وعىل حني الس تاذ محمد بن لطفي الصباغ ،أس تاذ ادلراسات الإسالمية جبامعة الرايض السعودية،
قال عقب لك الرواايت حلديث أم عطية(( :وهبذا يتبني أن احلديث ضعيف ،ومل تزده طرقه الضعيفة اإل
ضعفا)) .وقال(( :فانظر رعاك هللا اإىل هذين الإمامني اجلليلني أبو داود والعرايق وغريه ممن مر ذكره يف
التخرجي وكيف حمكوا عليه بلضعف ،ول تلتفت اإىل من حصحه من املتأخرين)) .اإهـ.
وعىل فرض حصة احلديث الثاين جدل ،فليس فيه أمر املصطفى صىل هللا عليه وسمل خبتان املرأة.
وبلعكس يكون المر أن حيتاط املرء يف اختتان املرأة والإرشاد أن يبقي ما هو " َأ ْحظى ِللْم ْر َأ ِة و َأح هب اىل
ِ
الْب ْع ِل" ،أو يف لفظ أآخر" :أحظى عند أزواجكن و اإايكن" .فاملأمور هو الإبقاء ل اخلتان ،وحيث أن عدم
اخلتان يبقي ما "أَ ْحظى ِللْم ْر َأ ِة و َأح هب اىل الْب ْع ِل" أكرث فهو أوىل من اخلتان.
ِ
والإشامم أو اخلفاض يف حق النَث –اإن حص احلديث -خيتلف متاما من اخلتان يف حق الرجل.
والإشامم لغة هو املرور الرسيع وليس القطع كام يف اخلتان .وقد احتاط احلديث وحتفظ –وهو حديث
ضعيف -عن ختان النَث فعربه بملكرمة ،ويه دون الس نة .ولعل تركه أوىل لس باب أخرى اكخلوف من
اإحلاق الْضر بلنَث بسبب اخلتان.
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ول يصح القول بأن ختان املرأة سوف حيمهيا من الاحنراف .ذِل لن الاحنراف مقاةل السلوك يكون
هتذيبه عن طريق الرتبية ل برت عضو خياف منه .كام ل يصح القول بقطع اذلكر محلاية الرجل من الاحنراف ،ل
يصح أيضا بلنس بة للمرأة .البظر للمرأة مبثابة حلقة اذلكر بلنس بة للرجل .وقطع البظر ،ولو جزءا يسريا منه-
قد نتج منه برود جنيس يف نفس املرأة ول ترغب البتة بجلنس .وهذا مصيبة أكرب حيث أن املتعة اجلنس ية
من حق لك اإنسان ،رجال اكن أو امرأة ،كام ورد يف الحاديث السابق ذكرها.
وإاذا اكن املقصد هو احلفاظ والعفة بلنس بة للمرأة ،وكذِل للرجل ،تكون الرتبية الرسية السلمية
والصحيحة والصائبة يه الساس يف احملافظة عىل العفة وليس قطع عضو همم لها يتعلق حبقها بلس متتاع
اجلنيس يف حياهتا الزوجية .كام أنه ل ينبغي منع الرجل من الاس متتاع احلالل فكذِل ل يس تحسن أبدا منع
املرأة منه خبتاهنا .قال تعاىل(( :قُ ْل م ْن ح ذرم ِزينة ذ ِ
اَّلل ال ذ ِيت َأخْرج ِل ِعبا ِد ِه وا ذلطيِب ِ
ات ِمن ِالر ْز ِق قُ ْل ِيه ِل ذ ِذلين
أ آمنُوا ِيف الْحيا ِة ادله نْيا خا ِلص ًة ي ْوم الْ ِقيام ِة كذ ِِل ن ُف ِص ُل ا ْلآاي ِت ِلق ْو ٍم ي ْعل ُمون)) ،العراف.32 ،
وأما الاحتجاج بحلديث الصحيح(( :اذا الْتقى الْ ِختاان ِن فقدْ وجب الْغ ُْسل)) ،كام يراه بعض
ِ
املعارصين فليس بسلمي .لن اللفظ "اخلتاانن" من قبيل التغليب ،أي تسمية الش يئني بلشهر مْنام .ومثهل
القمران ،أي الشمس والقمر ،والبوان ،أي الب والم .فاخلتاانن ل يعين أن النَث َتِت كام خيِت اذلكر .بل
املراد اذلكر اخملتون والفرج عىل سبيل التغليب ،ل عىل التسوية.
وبلقاعدة الثابتة أن الْضر َيب أن يزال ،ذهب كثري من العلامء املعارصين ،اكلش يخ محمود شلتوت،
والش يخ القراضاوي ،الش يخ محمد س يد طنطاوي ،الش يخ عيل مجعة ،الس تاذ جامل البنا ،الس تاذ محمد بن
لطفي الصباغ ،الس تاذ المني داوود ،الس تاذ محمد سلمي العوا ،الس تاذ محمود محدي زقزوق ،وغريُه ،أن
ختان املرأة حمظور رشعا .وقالوا أنه ليس مطلوب ،ول واجبا ،ول س نة ،بل هو عادة من العادات اليت َتضع
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التحكمي من جديد بلقواعد الرشعية .فاخملتار أنه ل َيب اخلتان اإل بلنس بة للرجل .وأما بلنس بة للمرأة
فاملس تحسن أنه ل َتتِت لنه يْضها أكرث من أن يأيت خبري لها.
وقال الش يخ القرضاوي يف بعض فتاويه عن ختان النَث:
((ل ذ
شك أننا عندما نظران اإىل ال ذدةل من القرأآن والس نة والإجامع والقياس ،مل جند فهيا دليال عىل
وجوب ختان الإانث ول عىل اس تحبابه .كام أننا مل جند فهيا دليال عىل حترميه أو كراهيته .فهم يقولون :اإنه
واجب أو مس تحب أو مكرمة .وهذا دليل عىل أهنم متذفقون عىل اجلواز .ولكن من املعلوم فقها :أن من
المور اجلائزة واملباحة ما َيوز منعها بصفة لكية أو جزئية ،اإذا ثبت أن من وراهئا مفسدة أو َضرا ،فاإمنا
ييرس علهيم ِ
أبح هللا ما أبح لعباده ل ِ
اَّلل َأ ْن ُخي ِفف ع ْن ُ ُْك و ُخ ِلق ْالنْس ُان
وخيفف عْنم ،كام قال تعاىل(( :يُ ِريدُ ذ ُ
ِ
ض ِعيف ًا)) [النساء.]28:
ومن املقرر رشعا :أن املباحات قد متنع منع كراهة أو منع حترمي اإذا ترتب علهيا َضر أو فساد .وهذا
مرجعه اإىل اخلرباء وأهل الاختصاص .وبعتبار أن ادلراسة املوضوعية من قبل اخلرباء واملتخصصني
يْض بلإانث جسداي
احملايدين ،اذلين ل يتبعون هواُه ،ول أهواء غريُه ،أثبتت :أن اخلتان بصوره احلالية ه
ونفس يا ،ويؤثر سلبا عىل مس تقبل حياهتن الزوجية ،لهذا وجب اإيقاف هذا المر سدًّا لذلريعة إاىل الفساد،
ومنعا للْضر والْضار.
وهبذا يكون لنا العذر يف مالفة من س بقنا من العلامء ،لن عرصُه مل يعطهم من املعلومات
تتغري ه
والإحصاءات ما أعطاان عرصان .من أجل هذا قالوا :اإن الفتوى ذ
بتغري الزمان واملاكن واحلال .ولو أن من
قبلنا ظهر هلم ما ظهر لنا ،ذ
احلق حيث دار.
لغريوا رأهيم ،فقد اكنوا يدورون مع ِ
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مسوغ يوجبه:
وبناء عىل ما بيناه :يكون ختان النَث أو خفاضها بلطريقة اليت َيري هبا الآن ،وبغري ِ
أمرا غري مأذون به بل حمظورا رشعًا ،وداخال يف (تغيري خلق هللا) اذلي هو من معل الش يطان ،وليس
هناك اإذن من هللا به)) .اإهـ.
العادة الرسية أو الاس متناء
العادة الرسية يه الوصول اإىل الذلة اجلنس ية بدون املباضعة أو امجلاع وذِل عن طريق اليد أو غريها
وتسمى أيضا بلس متناء أو ناكح اليد .والاس متناء لغة طلب خروج املين ويقال عىل لك تذلذ بلعضو
التناسيل اس متناء وإان مل خيرج منه املين .وحتدث هذه العادة للرجل كام حتدث للمرأة من سن املراهقة وحىت
قبل الزواج عادة .ويس متر فهيا بعض الفراد حىت يف حياته الزوجية لسبب من الس باب .وحتدث بشلك
أكرث عند بلوغ مرحةل املراهقة وسن الش بابة ملا فهيا من حدوث تغريات هرمونية لول مرة تؤثر عىل البدن
واذلهن بشلك كبري حتْض اجلهاز التناسيل لداء دوره هو امجلاع والإجناب.
وحُك العادة الرسية أو الاس متناء عند الفقهاء يس تخلصه الس يد سابق يف فقه الس نة ،فيقول:
((اس متناء الرجل بيده مما يتناِف مع ما ينبغي أن يكون عليه الانسان من الدب وحسن اخللق ،وقد اختلف
الفقهاء يف حمكه :مفْنم من رأى أنه حرام مطلقا .ومْنم من رأى أنه حرام يف بعض احلالت ،وواجب يف
بعضها الآخر .ومْنم من ذهب اإىل القول بكراهته)) .اإهـ.
والاختالف يرجع اإىل أنه ليس يف المر نص رصحي .فاذلين قالوا بتحرمي الاس متناء ،ومْنم الشافعية،
وهج ْم حا ِف ُظون ،ا ذل عىل َأ ْزو ِ ِ
يس تدلون بقوهل تعاىل(( :و ذ ِاذلين ُ ُْه ِل ُف ُر ِ ِ
اهج ْم َأ ْو ما ملك ْت َأيْماهنُ ُ ْم فاهنذ ُ ْم غ ْ ُري
ِ
ِ
ملُو ِمني ،فم ِن ابْتغى وراء ذ ِِل فأُول ِئك ُ ُُه الْعادُون)) ،املؤمنون.7-5 ،
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ويف الية أن حفظ الفرج واجب ول َيوز التذلذ به اإل يف الوصال الزوايج أو التصال ب َلمة .ول
يُذكر يف الآية سوى الزواج ومكل المة ،فيجب أن حيفظ املؤمن فرجه من غريهام اكلس متناء .وقال النب
رص و َأ ْحص ُن ِللْف ْر ِج ،وم ْن ل ْم ي ْس ت ِط ْع فعل ْي ِه
صىل هللا عليه وسمل« :م ِن ْاس تطاع الْباءة فلْيزت ذو ْج ،فان ذ ُه َأغ هض ِللْب ِ
ِ
ِب ذلص ْو ِم ،فان ذ ُه ُهل ِوجا ٌء» ،رواه البخاري يف حصيحه ،كتاب الصوم .وفيه أنه صىل هللا عليه وسمل أرشد
ِ
الش باب اإىل الناكح ،وإال فعليه بلصوم ،ومل يذكر فيه الاس متناء مع احتياهجم اإليه.
وحيرم عند احلنفية الاس متناء اإذا اكن املرء يفعهل لس تجالب الشهوة وإااثرهتا ،وأما اإذا غلبت الشهوة،
ومل يكن عنده زوجة أو أمة واس متِن بقصد تسكيْنا ،فال بأس به .وأما احلنابةل فقالوا :اإنه حرام ،إال اإذا
اس متِن خوفا عىل نفسه من الزان ،أو خوفا عىل حصته ،ومل تكن هل زوجة أو أمة ،ومل يقدر عىل الزواج ،فاإنه
لحرج عليه.
وأما ابن حزم فريى أن الاس متناء مكروه ول اإُث فيه ،لن مس الرجل ذكره بشامهل مباح إبجامع ا ُلمة
لكها .وإاذا اكن مباحا فليس هناِل زايدة عىل املباح اإل التعمد لزنول املين ،فليس ذِل حراما أصال ،لقول
هللا تعاىل(( :وقدْ ف ذصل ل ُ ُْك ما ح ذرم عل ْي ُ ُْك)) ،النعام .119 ،وليس هذا ما فصل لنا حترميه ،فهو حالل .وقال:
وإامنا كره الاس متناء لنه ليس من ماكرم الخالق ول من الفضائل .اإهـ .وأما احلديث(( :انكح اليد ملعون))
فقد أورد اللباين يف سلسلته للحاديث الضعيفة.
ومن حيث الصحة الطبية فاإن العادة الرسية ليست مْضة حبد ذاهتا ولكن الاس مترار وا إلكثار فهيا
يرهق اجلهاز العصب والتناسيل .فكرثة املامرسة املفرطة قد تؤدي اإىل تعود العصاب عىل الهياج اليدوي أو
أن يصاب اجلهاز التناسيل بلهتاب ،ولكن ل تسبب ذِل اإذا اكنت يف حدود املعقول.
فالس متناء حبد ذاته ل يسبب أي مرض من المراض اجلسدية اللهم اإل النفس ية حيث الشعور
بذلنب ،أو عدم الثقة بلنفس ،أو عدم الاكتفاء بمجلاع اإل مبامرسة الاس متناء ،والخطر عدم الرغبة اإىل
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امجلاع ،وصعوبة ميل املرء وحمبته وشوقه اإىل زوجه .وقد يْض الاس متناء جسداي اإذا اس تخدم أداة من
الدوات ،وخاصة بلنس بة للمرأة .حيث تؤذي الداة اجلهاز التناسيل من دون أن يشعر املرء عند
اس تخداهما يف العادة الرسية .وبمجلةل ،قد يكون املرء يف حاجة ماسة لقرتاف العادة الرسية ،فعليه أل
يتجاوز احلد لن لك يشء يزيد عن حده الطبيعي يكون بلطبع مْض .وهذا خيتلف خشص من أآخر فليتأمل.
ومع ذِل فاإن العفة مرغوبة ومطلوبة يف الويح الإلهىي والتعلمي النبوي(( .ولْي ْس ت ْع ِف ِف ا ذ ِذلين ل َيِدُ ون
اَّلل ِم ْن فضْ ِ ِهل)) ،النور .33 ،فعىل لك مؤمن ومؤمنة أن يتحىل مبزااي الاس تعفاف وأن
ِناك ًحا ح ذىت يُ ْغ ِنهيُ ُم ذ ُ
يبتعد عن الفاحشة من أجل احملافظة عىل النسل .والعادة الرسية قد تسبب التساهل يف أمر الفاحشة عند
بعض الناس .وقد تأيت مبْضات نفس ية فيجدون صعوبة يف الانضباط النفيس يف املس تقبل وخاصة يف حياهتم
اجلنس ية الزوجية.
تصورات وَت ٍ
ٍ
يالت عن
وذِل لكثري من الس باب ،أ ذو ًل ،إان العادة الرسية تُث ِبت يف مخ ممارسها عاد ًة
اجلنس قد ل تتوافر عند رشوعه بملامرسة اجلنس ية الزوجية احلقيقية خشصا بشخص .اثنيا ،اإن العادة الرسية
تُ ِعود ممارسها عىل الإاثرة اليدوية .فتت ذعود خالايه العصبية عىل الهياج اليدوي مما يصعب اإرواءها بلهياج
العادي خالل معلية امجلاع بني الزوج والزوجة ،وخاصة بلنس بة للمرأة .اثلثا ،العادة الرسية تدفع ممارسها اإىل
الإدمان حيث شاء وكيف شاء خبالف التصال اجلنيس الزوايج اذلي يتطلب حضور خشصني .رابعا ،ل
تكون العادة الرسية بديةل عن امجلاع ،فذلهتا غري ذلته ،اإذ الثاين يمت به التقاء خشصني حمبني يتبادلن املتعة
طيةل الوقت .ففي امجلاع تمت املتعة النفس ية الإنسانية واجلنس ية التناسلية معا فيسهل ل إالنسان أن يشعر
بلراحة والسعادة أكرب.
ولكن أحوال الناس خيتلف من واحد لآخر .ملا س ئل الش يخ القرضاوي عن ممارسة العادة الرسية
داخل السجون ،أجاب(( :هذا أمر اإذا الإنسان اش تدت عليه يعين شهوته ومل َيد فرصة للتنفيس فهذا أمر
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تقتضيه الْضورة أو احلاجة اليت تزنل مزنةل الْضورة وقد أجاز هذا بعض السلف يف السفار والغزوات
لبعض الناس وأجازه المام أمحد ملن اش تدت به الشهوة وليس عنده امرأة تعفه وأجازه الإمام ابن حزم فهذا
أمر يعين من أحاكم الْضورات ل حرج فهيا أن ينفس الإنسان عن غريزته وهللا س بحانه وتعاىل يغفر هل لو
حىت اكن فيه أدّن يشء وما أعتقد أن فيه شيئا اإن شاء هللا)) .اإهـ.
احليض وكرامة املرأة
واحليض خروج دم املرأة يف دورهتا الشهرية من رمحها عن طريق فرهجا .وقد اكن أمر احليض أمر
عظمي يف عادات المم قبل الإسالم .اكنت املرأة احلائض فهيا ليست جنسة يف حميضها حفسب بل اكن سائر
بدهنا يعترب جنسا ووخسا ل ينبغي لي أحد التعامل هبا وحىت ماطبهتا .ويه يف نظرة هذه العادات ليست
صاحلة لي معل من العبادات ول املعامالت .وُه خيرجوهنا من البيوت ويبعدوهنا عن أنفسهم حيث ل
تصلح هلم البتة.
ملا عرف املسلمون كيف اكن النب صىل هللا عليه وسمل يكرم املرأة وحيرتهما ،سألوه عن أمر هذه
العادات املسيئة للمرأة ،فزنل اإليه الويح عىل أن احليض ليست اإل جمرد حاةل قد تتأذى هبا املرأة .وليس عىل
املرء سوى الاحرتاز من موضع الذى .والاحرتاز يعين عدم جامعها يف فرهجا .وما سوى ذِل فاملرأة احلائض
اإنسان مكرم وحمرتم .وأبطل الإسالم تكل العادات السيئة واملسيئة .وما خيرج من املرأة احلائض من ادلم هو
كسائر ما خيرج من السبيلني اإل أن علهيا الغسل يف أآخر مدة الانهتاء اكجلنابة.
((وي ْسأَلُونك ع ِن الْم ِح ِيض قُ ْل هُو َأ ًذى فاعْ ِزتلُوا ِالنساء ِيف الْم ِح ِيض ول ت ْقربُوه ذُن ح ذىت ي ْطه ُْرن فاذا
ِ
اَّلل ا ذن ذاَّلل ُ ِحي هب التذ ذوابِني و ُ ِحي هب الْ ُمتطهِ ِرين)) ،البقرة.222 ،
تطه ْذرن فأْتُوه ذُن ِم ْن ح ْي ُث َأمرُُكُ ذ ُ
ِ
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ول ذ ِ
وعن عائشة ريض هللا عْنا ،قال ْت :قال ِىل ر ُس ُ
اَّلل -صىل هللا عليه وسملَ« -ا ِو ِل ِيِن الْ ُخ ْمرة ِمن
الْم ْسجِ ِد» .قال ْت ف ُقلْ ُت ا ِّن حائِ ٌض .فقال« :ا ذن ح ْيضت ِك ليْس ْت ِِف ي ِد ِك» ،رواه مسمل يف حصيحه ،كتاب
ِ
ِ
احليض.
وإاليك ما أورده الإمام الس يوطي يف ادلر املنثور ،يف تفسري تكل الآية مشريا اإىل وجود العادات
السيئة واملسيئة للمرأة احلائض:
قال :أخرج أمحد وعبد بن محيد وادلاريم ومسمل وأبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجة وأبو يعىل
وابن املنذر وابن أيب حامت والنحاس يف انخسه وابن حبان والبهيقي يف سننه عن أنس ،أن الهيود اكنوا اإذا
حاضت املرأة مْنم أخرجوها من البيت ،ومل يؤألكوها ،ومل يشاربوها ،ومل َيامعوها يف البيوت .فسأل رسول
هللا صىل هللا عليه وسمل عن ذِل ،فأنزل هللا ((يسألونك عن احمليض قل هو أذى فاعزتلوا النساء يف
احمليض)) .فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل« :جامعوهن يف البيوت ،واصنعوا لك يشء اإل الناكح».
فبلغ الهيود فقالوا :ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمران شيئ ًا اإل خالفنا فيه! جفاء أس يد بن حضري ،وعباد بن
برش ،فقال :اي رسول هللا اإن الهيود قالت كذا وكذا أفال جنامعهن؟ فتغري وجه رسول هللا صىل هللا عليه
وسمل حىت ظننا أن قد وجد علهيام ،خفرجا فاس تقبلهام هدية من لْب اإىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل،
فأرسل يف أثرهام فسقاهام ،فعرفا أنه مل َيد علهيام.
وقال :وأخرج النسايئ والَبار واللفظ هل عن جابر عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يف قوهل تعاىل
((ويسألونك عن احمليض)) ،قال :أن الهيود قالوا :من أَت املرأة من دبرها اكن ودله أحول ،واكن نساء
النصار ل يدعن أزواهجن يأتوهنن من أدبرهن ،جفاؤوا اإىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل فسألوه عن اإتيان
الرجل امرأته ويه حائض؟ فأنزل هللا ((ويسألونك عن احمليض قل هو أذى فاعزتلوا النساء يف احمليض ول
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تقربوهن حىت يطهرن فاإذا تطهرن)) بلغتسال ((فأتوهن من حيث أمرُك هللا))(( .نساؤُك حرث لُك)) اإمنا
احلرث موضع الودل.
وقال :وأخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس ،أن القرأآن أنزل يف شأن احلائض ،واملسلمون خيرجوهنن
من بيوهتن كفعل العجم ،فاس تفتوا رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يف ذِل ،فأنزل هللا ((ويسألونك عن
احمليض قل هو أذى فاعزتلوا النساء يف احمليض)) .فظن املؤمنون أن الاعزتال كام اكنوا يفعلون خبروهجن من
بيوهتن حىت قرأ أآخر الآية ففهم املؤمنون ما الإعزتال ،اإذ قال هللا ((ول تقربوهن حىت يطهرن)) .وأخرج عبد
بن محيد وابن جرير عن قتادة قال :اكن أهل اجلاهلية ل تساكْنم حائض يف بيت ومل يؤألكوُه يف اإانء ،فأنزل
هللا الآية يف ذِل ،حفرم فرهجا ما دامت حائض ًا ،وأحل ما سوى ذِل .اإهـ.
وقال الإمام الغزايل يف الإحياء(( :وينبغي أن تزتر املرأة إبزار من حقوها اإىل فوق الركبة يف حال
احليض ،فهذا من الدب ،وهل أن يؤألك احلائض ،وخيالطها يف املضاجعة وغريها ،وليس عليه اجتناهبا)) أهـ.
وقال الإمام النووي يف اجملموع(( :ل تكره مؤألكة احلائض ومعارشهتا وقبلهتا والاس متتاع هبا فوق الرسة وحتت
الركبة ول متتنع من فعل شئ من الصنائع ول من الطبخ والعجن واخلَب وادخال يدها يف املائعات ول َيتنب
الزوج مضاجعهتا اإذا سرتت ما بني الرسة والركبة وسؤرها وعرقها طاهران وهذا لكه متفق عليه وقد نقل ابن
جرير اجامع املسلمني عيل هذا ودلئهل يف الاحاديث الصحيحة ظاهرة مشهورة وقد س بقت هذه املسأةل يف
أآخر بب ما يوجب الغسل :وأما قول هللا عزوجل (فاعزتلوا النساء يف احمليض ول تقربوهن حيت يطهرن)
فاملراد به اعزتال وطهئن ومنع قربن وطهئن لقوهل صىل هللا عليه وسمل يف احلديث الصحيح (اصنعوا لك شئ
الا الناكح) وقد تظاهرت الاحاديث الصحيحة مبعناه مع الاجامع وهللا أعمل)) .اإهـ .وهذه القوال أتت ملا يف
التقاليد املوروثة عند كثري من المم نظرة دونية للحائض ما هيدر كرامهتا وإانسانيهتا.
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وهذه النظرة ادلونية ترسبت أيضا يف بعض املذاهب الفقهية ،وقال بعضهم أن املرأة احلائض تُبطل
صالة مرء اإذا مرت أمامه كام تبطلها الالكب وامحلار .ويبِن هذا القول عىل حديث ابن عباس ريض هللا
الصالة الْم ْر َأ ُة الْحائِ ُض والْ ْلك ُب» ،رواه أبو داود يف سننه ،كتاب الصالة .وحديث أيب هريرة
عْنا« :ي ْقط ُع ذ
الصالة الْم ْر َأ ُة والْ ِحم ُار و ْال ْلك ُب» ،رواه مسمل يف حصيحه ،كتاب الصالة.
ريض هللا عنه« :ي ْقط ُع ذ
وقد رد احلديث عائشة زوج املصطفى صىل هللا عليه وسمل وريض هللا عْنا .قال ا َل ْمع ُش وحدذث ِِن
الصالة الْ ْلك ُب والْ ِحم ُار والْم ْر َأةُ .فقال ْت عائِش ُة قدْ
رس ٍ
وق ع ْن عائِشة و ُذ ِكر ِع ْندها ما ي ْقط ُع ذ
ُم ْس ِ ٌمل ع ْن م ْ ُ
اَّلل لقدْ ر َأيْ ُت ر ُسول ذ ِ
ش هبذ ْ ُت ُموان ِبلْح ِم ِري و ْال ِالك ِب .و ذ ِ
الرسي ِر بيْن ُه
اَّلل -صىل هللا عليه وسمل -يُص ِىل وا ِّن عىل ذ ِ
ِ
وب ْني الْ ِق ْب ِةل ُمضْ طجِ ع ًة فت ْبدُ و ِىل الْحاج ُة فأَ ْكر ُه َأ ْن َأ ْج ِلس فأُو ِذى ر ُسول ذ ِ
اَّلل -صىل هللا عليه وسمل -فأَنْس هل ِم ْن
ِع ْن ِد ِر ْجل ْي ِه .رواه البخاري يف حصيحه ،كتاب الصالة ،ومسمل يف حصيحه ،كتاب الصالة.
حب نسائه
ومعال بلرد الثابت عن عائشة ريض هللا عْنا زوج املصطفى صىل هللا عليه وسمل ،بل أ ه
اإليه ،وأعل ُمهن ،وأفقههن ،بل أفقه من كثري من الصحابة الرجال ،ل يصح القول ببطالن الصالة بسبب مرور
املرأة احلائض ول املرأة مطلقا .وبلخص ثبت بطالن النظرة ادلونية للمرأة احلائض أو املرأة عامة .ذِل لن
حديث عائشة شهادة الواقع وأما حديث ابن عباس وأيب هريرة شهادة السامع .وشهادة الواقع أقوى من
شهادة السامع.
وعىل فرض ثبوت حديث ابن عباس وأيب هريرة ،ينبغي أن يفهم منه دون بطالن الصالة .والقطع يف
احلديث -كام ذهب اإليه الشافعي رمحه هللا -يعين قطع املرء من خشوعه يف صالته ل من حصة صالته .قال
النووي يف اجملموع(( :ما أجاب به الشافعي واخلطاِب واحملققون من الفقهاء واحملدثني أن املراد بلقطع القطع
عن اخلشوع واذلكر للشغل هبا والالتفات اإلهيا ل أهنا تفسد الصالة)) .اإهـ.
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وعىل هذا ،يعود أمر الانشغال والالتفات اإىل ذهن املصيل ل املرأة املرئية .وقد يش تغل املرء عن
اخلشوع يف صالته برؤية املرأة ،ورؤية غريها من العيان .وقد تش تغل املرأة أيضا عن اخلشوع يف صالته
برؤية الرجل وغريه من العيان .فالمر عائد اإىل انضباط املصيل ،والرجل واملرأة يف هذا المر عىل حد
سواء .فال يس تفاد إا ًذا من احلديث أن املرأة ول احلائض تبطل الصالة ،ول أن املرأة –بكوهنا امرأة وفقط-
تس تحق النظرة ادلونية من الرجل.
والنظرة ادلونية للمرأة بسبب حيضها يراها البعض مبنيا عىل حديث أيب سعيد اخلدري ريض هللا
عنه« :ما ر َأيْ ُت ِم ْن ان ِقص ِ
ات ع ْق ٍل و ِد ٍين َأ ْذهب ِللُ ِب ذالر ُج ِل الْح ِاز ِم ِم ْن ا ْحدا ُك ذن» .قُلْن وما ن ُ ْقص ُان ِدي ِننا
ِ
وع ْق ِلنا اي ر ُسول ذ ِ
اَّلل قال « َأليْس شهاد ُة الْم ْر َأ ِة ِمثْل ِن ْص ِف شهاد ِة ذالر ُج ِل» .قُلْن بىل .قال «فذ ِِل ِم ْن ن ُ ْقص ِان
ع ْق ِلهاَ ،أليْس اذا حاض ْت ل ْم تُص ِل ول ْم ت ُص ْم» .قُلْن بىل .قال «فذ ِِل ِم ْن ن ُ ْقص ِان ِديْنِ ا» ،رواه البخاري يف
ِ
حصيحه ،كتاب احليض.
ويفهم من ظاهر احلديث أن املرأة انقصة عقل لن شهادهتا يف مزنةل نصف شهادة الرجل ،وانقصة
دين لهنا حتيض فترتك الصالة والصيام .وليس المر كذِل ،لن حديث أيب سعيد اخلدري ،كام قاهل عبد
احللمي محمد أبو شقة ورمضان البوطي ،يكون يف معرض مدح وثناء للمرأة ل معرض ذم وانتقاص .ذِل لن
احلديث قاهل املصطفى صىل هللا عليه وسمل يف عيد الحضى بعد اخلطبة يف املسجد .والعيد يوم فرح ومرح
ي ُستبعد أن قال صىل هللا عليه وسمل أماهمن عن انتقاصهن .وقد سأل صىل هللا عليه وسمل من النساء يف
حني ذِل أن يتصدقن من أموالهن فتصدقت كثري مْنن حىت من حلهين.
ويف هذا الس ياق ل يكون احلديث اإل يف معرض مدح أو عىل القل املزاح ،فَكنه صىل هللا عليه
وسمل يقول(( :اإن انقصة عقل ودين منكن تغلب رجال عاقال وحازما ،وكيف باكمةل عقل ودين منكن
س تغلب أكرث من الرجال)) .أو كنه صىل هللا عليه وسمل يقولْ(( :عام لمر املرأة ،اليت قال عنه الناس أهنا
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انقصة عقل ودين ،وِل غلبت رجال عاقال وحازما)) .ومثل هذا أقرب اإىل قول مدح وثناء للمرأة من قول
اإثبات نقص عقلها وديْنا.
وأما تنصيف شهادة املرأة ل ينبع أبدا من نقص عقلها عامة بل من عدم التعود بلمور املشهود علهيا.
وإاذا تعودت املرأة يف أمر تعوده الرجال تكون شهادهتا مثل شهادهتم متاما كام يكون الشأن يف رواية
الحاديث حيث تقبل املرأة العدل الثقة من دون تنصيف .وأمر الشهادة يف الحاديث أكرب من أمر الشهادة
يف أمور املعامالت .فاإذا اكنت املرأة تقبل يف الول فهىي تقبل يف الثاين بلوىل.
وكذِل ترك املرأة صالهتا وصياهما ل ينبع من نقصان ديْنا ،بل امتثال بأوامر املصطفى صىىل هللا عليه
وسمل حيث أنه هو اذلي أمرها أن ل تصيل ول تصوم حني حيضهتا .ول يعقل أن يس تلزم الامتثال لوامر
ادلين نقص فيه .وقول نقصان دين املرأة بسبب ترك صالهتا وصياهما عند حيضهتا –املأمور من قبل ادلين
نفسه -يس تلزم دورا فاسدا يس ئي لدلين قبل أن يس ئي للمرأة.
ع ْن عائِشة قال ْت َأت ْت فا ِطم ُة ِبنْ ُت َأ ِِب ُحبيْ ٍش النذ ِ ذب -صىل هللا عليه وسمل -فقال ْت ا ِّن ْاس تحضْ ُت.
ِ
الصالة َأ ذايم ح ْي ِض ِك ُ ذُث اغْت ِس ِيل» ،رواه الإمام أمحد يف مس نده.
فقال «د ِعي ذ
ع ْن عائِشة ريض هللا عْنا ،قال ْتُ :كنذا ِحن ُيض عىل عهْ ِد ر ُسولِ ذ ِ
اَّلل -صىل هللا عليه وسمل ُ -ذُث ن ْطه ُُر
الصال ِة ،رواه الرتمذي يف سننه ،كتاب الصوم .وقال :هذا ح ِد ٌ
فيأْ ُم ُران بِقضا ِء ِ
يث
الصيا ِم ول يأْ ُم ُران بِقضا ِء ذ
حس ٌن .وقدْ ُر ِوى ع ْن ُمعاذة ع ْن عائِشة َأيْضً ا .والْعم ُل عىل هذا ِع ْند َأه ِْل الْ ِع ْ ِمل ل ن ْع ُمل بيْْنُ ُم ا ْخ ِتالفًا َأ ذن
الْحا ِئض ت ْق َِض ِ
الصالة .اإهـ.
الصيام ول ت ْق َِض ذ
فاحلائض بأمر من املصطفى صىل هللا عليه وسمل ل تصيل ول َيب علهيا أن تقيض صالهتا عند
الطهر ،ول تصوم وَيب علهيا قضاء الايم الفائتة أثناء حيضها عند الطهر.
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وإاليك بعض الحاديث -من حصيح مسمل يف كتاب احليض -تبني كيف اكن املصطفى صىل هللا عليه
وسمل يعامل زوجته احلائض عىل أساس أهنا اإنسانة حمرتمة ومكرمة:
ول ذ ِ
ع ْن عائِشة َأهنذ ا قال ْت اكن ر ُس ُ
اَّلل -صىل هللا عليه وسمل -يتذ ِك ُئ ِِف ِح ْج ِرى و َأان حائِ ٌض في ْقر ُأ الْ ُق ْرأآن.
وعْنا أيضا قال ْتُ :ك ْن ُت َأ ْرش ُب و َأان حائِ ٌض ُ ذُث ُأان ِو ُ ُهل النذ ِ ذب -صىل هللا عليه وسمل -فيض ُع فا ُه عىل م ْو ِضع ِ
ِ ذِف في ْرش ُب و َأتع ذر ُق الْع ْرق و َأان حائِ ٌض ُ ذُث ُأان ِو ُ ُهل النذ ِ ذب -صىل هللا عليه وسمل -فيض ُع فا ُه عىل م ْو ِضع ِ ِِفذ.
ول ذ ِ
وعْنا قال ْتَ :أمر ِّن ر ُس ُ
اَّلل -صىل هللا عليه وسملَ -أ ْن ُأان ِو ُهل الْ ُخ ْمرة ِمن الْم ْسجِ ِد .ف ُقلْ ُت ا ِّن
ِ
حائِ ٌض .فقال «تناو ِلهيا فا ذن الْح ْيضة ليْس ْت ِِف ي ِد ِك» .وعْنا أيضا قال ْت :اكن ر ُسو ُل ذ ِ
اَّلل -صىل هللا عليه
ِ
ول ذ ِ
وسمل -يُدْ ِّن ا ذىل ر ْأس ُه و َأان ِِف ُح ْجر َِت فأُر ِج ُل ر ْأس ُه و َأان حائِ ٌض .وعْنا أيضا قال ْت :اكن ر ُس ُ
اَّلل -صىل هللا
ِ
عليه وسملْ ُ -خي ِر ُج ا ذىل ر ْأس ُه ِمن الْم ْسجِ ِد وهُو ُمجا ِو ٌر فأَ ْغ ِس ُ ُهل و َأان حائِ ٌض.
ِ
وعن ُأ ذم سلمة ريض هللا عْنا قال ْت :بيْنما َأان ُمضْ طجِ ع ٌة مع ر ُسولِ ذ ِ
اَّلل -صىل هللا عليه وسملِِ -ف
الْخ ِم ِ
يةل ا ْذ ِحضْ ُت فانْسللْ ُت فأَخ ْذ ُت ِثياب ح ْيض ِىت فقال ِىل ر ُسو ُل ذ ِ
اَّلل -صىل هللا عليه وسملَ « -أن ُ ِف ْس ِت».
ِ
قُلْ ُت نع ْم .فدع ِاّن فاضْ طج ْع ُت مع ُه ِِف الْخ ِم ِ
يةل .قال ْت واكن ْت ِِه ور ُس ُ
ول ا ذ َِّلل -صىل هللا عليه وسمل-
يغْت ِسال ِن ِِف الان ِء الْوا ِح ِد ِمن الْجناب ِة.
ِ
وع ْن م ْي ُمونة قال ْت اكن ر ُسو ُل ذ ِ
ارش ِنساء ُه ف ْوق الز ِار وه ذُن ُحيذ ٌض .اإهـ.
اَّلل -صىل هللا عليه وسمل -يُب ِ ُ
ِ
واتضح من النصوص السابقة أن احليض ل ينتقص من كرامة املرأة البتة .واملرأة ،يف حاةل حيضها أو
غريها ،اإنسانة كرمية وحمرتمة .اإمنا يأتهيا يف حاةل حيضهتا يشء قد يؤذهيا ويشقها فرفع عْنا بعض التاكليف حىت
ذى ومشق ًة ،و ُم ِنع زوهجا عن اإتياهنا يف فرهجا ملا يف ذِل من زايدة الذى بلنس بة للمرأة .ويف هنىي
ل يُزيدها أ ً
جامع املرأة احلائض فوائد حصية ل تعود للمرأة حفسب ،بل للرجل زوهجا أيضا.
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وقال صاحب تفسري املنار يف معِن الآية السابقة(( :أنه َيب عىل الرجال ترك غش يان نساهئم زمن
احمليض لن غش ياهنن سبب للذي والْضر ،وإاذا سمل الرجل من هذا الذى فال تاكد تسمل منه املرأة .لن
الغش يان يزجع أعضاء النسل فهيا اإىل ما ليست مس تعدة هل ول قادرة عليه لش تغالها بوظيفة طبيعية أخرى
ويه اإفراز ادلم املعروف)) .اإهـ.
واحليض يعرف يف الطب بدلورة الشهرية ،ويه عبارة عن تغيريات جسدية داخلية حتدث يف رمح
املرأة نتيجة عدم تلقيح بيضهتا بحليوان املنوي من الرجل .ويه ذوبن الغشاء ادلاخيل للرمح – الغشاء جلدار
الرمح  -حيث يذوب شلك سائل أمحر ويس متر بلزنول عن طريق فرج املرأة من مخسة اإىل س بعة أايم عادة.
ُ
الطمث –اْس أآخر للحيض -أمل ًا ،بل ألما قد تكون شديدة ،للمرأة نتيجة وجود
وكثري ما ُ ْحي ِدث
الهرمون يف داخل الرمح يقوم بعملية انقباض وتقلص لطرد بقااي الغشاء ادلاخيل للرمح اإىل اخلارج.
وهناك أعراض  -تشق املرأة  -طبيعية عادية حتدُ ث أثناء الطمث ،مثل قليل من الصداع،
والإحساس بلإهجاد ،والعصبية ،والقلق ،والإحساس بلنتفاخ ،ويشء من الضغط النفيس وخاصة بلنس بة
ملن شهدته لول مرة .ويف هذه احلاةل حتتاج املرأة اإىل راحة اكفية وغذاء مناسب.
ذلا ،رفعت املرأة احلائض من وجوب الصالة والصيام ومنع زوهجا من اإتياهنا يف فرهجا .وينبغي لك من
حول املرأة احلائض ،وخاصة زوهجا ،حسن التفهم لوضعها اخلاص ،ومد العون والس ند لها وخاصة عند
طلب يشء مْنا.
وإاذا اكن الطمث مؤرشا أن املرأة ليست حبامل ،فعدم الطمث يكون بلعكس مؤرش أهنا حامل.
وعنده ،ينبغي للمرأة أن حتفظ نفسها وتعتين هبا أكرث من قبل ،ملا لها من وضع جديد ،من أجل حصهتا يه
وسالمة اجلنني يف رمحها.
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امحلل ،والولدة ،والرضاعة
ابتداء عندما يلتقي حيوان منوي واحد من الرجل ببويضة من املرأة ،ويتحد الثنان يف
وامحلل حيدُ ث ً
يكوانن بويض ًة ملقذح ًة تتجه اإىل َتويف الرمح .وهذه يه البداية للحمل .يوم تبدأ املرأة بمحلل
الرمحُ ،ث ِ
سوف َتد تغيريات جسدية ونفس ية كثريا ما تصاحهبا أعراض وتوترات واضطرابت .واحلاةل هذه عرب عْنا
وهن".
القرأآن الكرمي بــ"وهن ًا عىل ٍ
ومن أجل التغلب عىل هذه العراض ،ومن أجل أن تكون املرأة احلامل سلمية ويكون جنيْنا أيضا
سلامي ،ينبغي أن تُنشأ رعاي ٌة خاصة من ِقبل املرأة احلامل نفسها ،ومن حولها ِمن زوهجا وأفراد عائلهتا ،ومن
قبل اجملمتع وخاصة ادلوةل ،تثقيفا ومتديدا وتقوية ،يف لك ما يتعلق بصحهتا وحصة جنيْنا.
قال تعاىل معربا عن حاةل احلامل ووجوب شكر الودل لبويه ،وخاصة لمه(( :وو ذص ْينا ْالنْسان بِو ِادليْ ِه
ِ
محل ْت ُه ُأ هم ُه و ْهنًا عىل وه ٍْن و ِفص ُ ُاهل ِيف عام ْ ِني َأ ِن ْاش ُك ْر ِيل و ِلوا ِدليْك ا ذيل الْم ِص ُري)) ،لقامن .13 ،فوَّص هللا لك
ِ
اإنسان برعاية وادليه والشكر علهيام ،وخيص بذلكر عن أمه اليت محلته وودلته وأرضعته بلك هجد مْنا.
والشكر للم احلامل يكون بتغذيهتا غذاء سلامي مناس با ،ومعاونهتا ماداي وتساندها نفس يا ،ووتسهيل أمورها
يف هذه الوظيفة س ياس ي ًة بلنس بة لصاحب ادلوةل.
وقال(( :وو ذص ْينا ْالنْسان بِو ِادليْ ِه ا ْحساانً محل ْت ُه ُأ هم ُه ُك ْرهًا ووضع ْت ُه ُك ْرهًا و ْمح ُ ُهل و ِفص ُ ُاهل ثالثُون شه ًْرا))،
ِ
ِ
الحقاف .15 ،والإحسان أِع من جمرد التغذية والتساند .وهو يعم لك فعل خري من أجل مصلحة الوادلين،
وبلخص الم احلامل واملرضع.
وقال(( :أَ ْس ِكنُوه ذُن ِم ْن ح ْي ُث سك ْن ُ ْمت ِم ْن ُو ْج ِد ُ ُْك ول تُض هاروه ذُن ِل ُتض ِي ُقوا علهيْ ِ ذن وا ْن ُك ذن ُأول ِت ْمح ٍل
ِ
فأَنْ ِف ُقوا علهيْ ِ ذن ح ذىت يض ْعن ْمحله ذُن فا ْن َأ ْرض ْعن ل ُ ُْك فأ آتُوه ذُن ُأ ُجوره ذُن و ْأت ِم ُروا بيْن ُ ُْك بِم ْع ُر ٍ
ارس ُ ْمت
وف وا ْن تع ْ
ِ
ِ
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اَّلل ن ْف ًسا ا ذل
اَّلل ل يُ ِلك ُف ذ ُ
فس ُ ْرت ِض ُع ُهل ُأخْرىِ .ل ُي ْن ِف ْق ُذو سع ٍة ِم ْن سع ِت ِه وم ْن قُ ِدر عل ْي ِه ِر ْزقُ ُه فلْ ُي ْن ِف ْق ِم ذما أ آات ُه ذ ُ
ِ
ُرسا)) ،الطالق.7-6 ،
اَّلل ب ْعد ع ْ ٍ
ما أ آاتها س ي ْجع ُل ذ ُ
ُرس ي ْ ً
والرصحي من الآية هو رعاية املرأة احلامل من وقت محلها حىت أن تضع محلها ،وحىت أن ترضعه حولني
اكملني ،من اإَياد مسكن مرحي لها ،وعدم إاَضار لها أومضايقهتا ،ووجوب ا إلنفاق علهيا من أجل حاجاهتا
وحاجات جنيْنا.
وتغذية احلامل –وكذا املرضع -غذاء اكمال ومناس با أ ٌمر همم للغاية حىت يمنو جنيْنا –أو طفلها -قواي
حصيحا وسلامي .لن الم يه املصدر الوحيد لغذاء جنيْنا .وعليه ،ينبغي للحامل أن حترص لك احلرص عىل
تناول الغذاء احملتوي عىل مجيع العنارص الغذائية ،من حبوب ،وحلوم ،وخْضوات ،وفاكهات ،وحليب.
وعىل املرأة احلامل أن تأخذ راحة مناس بة من نشاطاهتا العادية اليت قد ترهقها فرتهق جنيْنا ،بل قد
تسبب اإهجاضه .وعلهيا أن تدرك أيضا أن راحهتا النفس ية ل تقل أمهية من راحهتا البدنية ،حيث أن الراحة
النفس ية تساعدها َتاه التوترات والضغوط نتيجة التغيريات داخل رمحها .وأن الانفعال أو التوتر النفيس دلي
املرأة احلامل يؤثر عىل جنيْنا تأ ًثريا سلبيا .فيجب عىل احلامل ومن يعيشون معها احلرص عىل أن يكون جو
البيت ممتلئًا بلسعادة والانرشاح ،حيث اإن احلاةل النفس ية من فرح أو حزن لها تأثريها يف إافراز الهرموانت
يف جسم الم ،ويتأثر اجلنني هبذه الهرموانت منذ شهوره الوىل.
وهذا ل يعين أن احلامل أن تسرتحي يف معظم وقهتا ،بل علهيا أيضا أن تتحرك حركة خفيفة ،وتأخذ
مترينات رايضية بس يطة .ولك هذه احلراكت والمترينات تساعدها يف التغلب عىل التوترات العصبية أثناء
امحلل ،وبلخص تيرسها يف وضع محلها عند حني الوضع .ويس تحسن لها أن متيش يف اجلو الطلق املنفتح،
وخاصة قرب الجشار من أجل نفسها ونفس جنيْنا .والاهامتم بصحة احلامل ،واملرضع ،هو همم للغاية
ومطلوب رشعا يف تعالمي الرسول صىل هللا عليه وسمل.
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وميكن أن ي ُس تخلص أن الالزتام برعاية احلامل واملرضع ينبغي أن يشمل نوايح ثالث :نفس ية،
غذائية ،وحصية طبية .والناحية الصحية تشمل الوقائية والعالجية .ولك هذه النوايح للرعاية مطلوبة رشعا يف
الويح الإلهىي حيث وَّص هللا تعاىل الناس بلإحسان اإىل الوادلين ،وبلخص الم احلامل واملرضع .ويه
مرغوبة يف التعلمي النبوي حيث عفى احلامل واملرضع عن الصيام يف رمضان .ذِل لن احلامل حباجة اإىل
غذاء لها وجلنيْنا ،واملرضع لها ولرضعهيا.
اِل ر ُج ٌل ِم ْن ب ِِن ع ْب ِد ذ ِ
ع ْن َأن ِس ْب ِن م ِ ٍ
اَّلل ْب ِن ك ْع ٍب قال َأغار ْت عل ْينا خ ْي ُل ر ُسولِ ا ذ َِّلل -صىل هللا عليه
وسمل -فأَت ْي ُت ر ُسول ذ ِ
اَّلل -صىل هللا عليه وسمل -فوجدْ تُ ُه يتغدذى فقال «اد ُْن ف ُ ْ
لك» .ف ُقلْ ُت ا ِّن ص ِائٌ .فقال:
ِ
الص ْو ِم َأ ِو ِ
الصال ِة وع ِن الْحا ِم ِل َأ ِو
الصيا ِم ا ذن ذاَّلل تعاىل وضع ع ِن الْ ُمسا ِف ِر ال ذص ْوم وش ْطر ذ
«اد ُْن أُح ِدثْك ع ِن ذ
ِ
الص ْوم َأ ِو ِ
الصيام» ،رواه الرتمذي يف سننه ،كتاب الصوم.
الْ ُم ْر ِضع ِ ذ
اِل ْالك ْع ِ ِب ح ِد ٌ
وقال الرتمذي عقب ذكر احلديث(( :ح ِد ُ
يث َأن ِس ْب ِن م ِ ٍ
يث حس ٌن ول ن ْع ِر ُف َلن ِس ْب ِن
اِل هذا ع ِن النذ ِ ِب -صىل هللا عليه وسمل -غ ْري هذا الْح ِد ِ
مِ ٍ
يث الْوا ِح ِد .والْعم ُل عىل هذا ِع ْند َأه ِْل الْ ِع ْ ِمل .وقال
ب ْع ُض َأ ْه ِل الْ ِع ْ ِمل الْحا ِم ُل والْ ُم ْر ِض ُع تُ ْف ِطر ِان وت ْق ِضي ِان وت ُْط ِعم ِان .و ِب ِه ي ُق ُ
ول ُس ْفي ُان وم ِ ٌ
اِل و ذ
الشا ِف ِع هى و َأ ْمحدُ  .وقال
ب ْعضُ ه ُْم تُ ْف ِطر ِان وت ُْط ِعم ِان ول قضاء علهيْ ِ ما وا ْن شاءات قضتا ول ا ْطعام علهيْ ِ ما .و ِب ِه ي ُق ُ
ول ا ْْس ُاق)) .اإهـ.
ِ
ِ
ِ
وقال تقي ادلين أيب بكر بن محمد احلسيين الشافعي يف كفاية الخيار(( :اإذا خافت احلامل أو املرضع
عىل أنفسهام َضرا بينا من الصوم مثل الْضر الناَشء للمريض من املرض أفطرات وعلهيام القضاء اكملريض
وسواء تْضر الودل أم ل كام قاهل القايض حسني ول فدية اكملريض وإان خافتا عىل ودلهيام بسبب اإسقاط الودل
يف احلامل وقةل اللْب يف املرضع أفطرات وعلهيام القضاء ل إالفطار والفدية عىل أظهر القوال للك يوم مد من
طعام لقوهل تعاىل ((وعىل اذلين يطيقونه فدية طعام مسكني)) وبذِل قال ابن معر وابن عباس ريض هللا
عْنام ول مالف هلام وقال القايض حسنيَ :يب الافطار اإن أَض الصوم بلرضيع ولو أرادت واحدة أن ترضع
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صبيا تقرب اإىل هللا جاز الفطر لها ُث هذا فامي اإذا اكنتا مقميتني حصيحتني أما لو اكنتا مسافرتني وأفطرات بنية
الرتخص بلسفر أو املرض فال فدية علهيام وإان مل تنواي الرتخص ففي وجوب الفدية وهجان اكلوهجني يف فطر
املسافر بلجامع والحص أنه ل كفارة هناك)) .اإهـ.
وهذه النصوص تعين أمهية الرتخيص للمرأة احلامةل واملرضعة وإاعطاء فرص هلام للراحة والصحة
النفس ية .وعليه ،ينبغي للزوج أن يساند زوجته احلامل ،بأن يتثقف بثقافات طبية حصية عن شؤون امحلل
والولدة والرضاعة ،فيعرف كيف يتعامل معها معامةل حصيحة سلمية وصائبة ،وكيف حيسن اإلهيا ،وكيف ميدها
مبا حتتاجه .وهذا التساند مطلوب عىل أساس حسن املعارشة يف احلياة الزوجية.
وينبغي هل أن حيتاط لك الاحتياط يف جامع زوجته احلامل .لن فرتة امحلل بلنس بة للمرأة يه فرتة
معاانة حقيقية ،جسدية ونفس ية .فاحلامل يف الثلث الول من محلها تعاين من الغثيان ،والقيء ،واحامتل نزول
دم هيدد امحلل .وإان اكن جامع الزوجة احلامل حالل ،وليس فيه َضر طبيا أصال اإل يف بعض احلالت ،لكن
مراعاة وضعها ،و تفههم حالهتا ،وإاحساسها وشعورها أحسن ما ينبغي أن يتحىل به الزوج الصاحل .ومن حسن
خلق املرء أن يعتين بأوضاع زوجته اخلاصة هبا مثل احليض ،وامحلل ،والوضع ،والنفاس ،والرضاعة.

العزل وقضية تنظمي النسل
اش هتر الآن ما يسمى بتنظمي الرسة أو حتديدها ،وتنظمي النسل أو حتديدها ،وتنظمي الولدة أو
حتديدها ،والتحُك عىل اخلصوبة ،والبوة املنتظمة ،ولكها وإان اختلفت اللفاظ لكن مدلولها واحد وهو منع
الس ذاكنية ،وامجلالية
امحلل مع بقاء التصال اجلنيس الزوايج لس باب أمهها :الصحية الطبية ،والاقتصادية ُ
الفردية .ووسائل منع امحلل عديدة واش هتر يف القدمي ،ويف عهد املصطفى صىل هللا عليه وسمل ،ما يسمى
بلعزل كوس يةل ملنع امحلل.
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والعزل كام يعرف يف كتب الفقه هو أن َيامع الرجل زوجته ،فاإذا قارب الإنزال نزع ذكره وأنزل املين
خارج فرهجا .وهبذا تع ذمد الرجل أن ل تلتقي مادته التناسلية مبادهتا التناسلية يك ل حيصل امحلل يف رمحها .وأما
حُك العزل مفختلف كام قاهل الإمام الغزايل يف الإحياء ،وقد اختار الإبحة ملا فيه من أحاديث قوية وكثرية.
وقوهل ما ييل:
((ومن الآداب أن ل يعزل ،بل ل يرسح اإل اإىل حمل احلرث وهو الرمح ،مفا من نسمة قدر هللا كوهنا
اإل ويه اكئنة هكذا قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،فاإن عزل فقد اختلف العلامء يف اإبحته وكراهته
عىل أربع مذاهب ،مفن مبيح مطلق ًا بلك حال ،ومن حمرم بلك حال ،ومن قائل حيل برضاها ول حيل دون
رضاها ،وكن هذا القائل حيرم الإيذاء دون العزل ،ومن قائل يباح يف اململوكة دون احلرة .والصحيح عندان
أن ذِل مباح ،وأما الكراهية فاإهنا تطلق لْنىي التحرمي ولْنىي التزنيه ولرتك الفضيةل ،فهو مكروه بملعِن
الثالث أي فيه ترك فضيةل ،كام يقال :يكره للقاعد يف املسجد أن يقعد فارغ ًا ل يش تغل بذكر أو صالة ،ويكره
للحاَض يف مكة مقاميً هبا أن ل حيج لك س نة ،واملراد هبذه الكراهية ترك الوىل والفضيةل فقط)) .اإهـ.
والإمام الغزايل أبح العزل حيث وردت فيه أحاديث كثرية .وذهب كثري من الفقهاء أيضا إببحته .وأما
اذلين ذهبوا بكراهته أو حترميه ،معظمهم يبيحوهنا برشط الإذن من الزوجة –كام ورد يف الحاديث -وقالوا
ذِل لنه يؤذهيا ويقطع الذلة اجلنس ية مْنا .فاإذا أذنته صار العزل مباحا.
و ُأورد هنا الحاديث عن العزل من كتاب جامع الصول لحاديث الرسول لبن الثري .وردت فيه ما
ييل:
(من حديث البخاري ،ومسمل ،والرتذي ،وأبو داود) عن جابر بن عبد هللا  -ريض هللا عْنام  :-قال:
«كنا نعزل عىل عهد النب -صىل هللا عليه وسمل ،-والقرأآن يزنل» .أخرجه البخاري ،ومسمل .وملسمل قال:
«كنا نعزل عىل عهد رسول هللا -صىل هللا عليه وسمل .-فبلغ ذِل نب هللا -صىل هللا عليه وسمل .-فمل يْننا».
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وهل مترصا قال« :لقد كنا نع ِزل عىل عهد رسول هللا -صىل هللا عليه وسمل .»-وأخرج أبو داود الثانية من
أفراد مسمل .وهل يف أخرى قال :قلت« :اي رسول هللا كنا ،اإان نعزل .فزمع ِت الهيود :أهنا املوءودة الصغرى؟
فقال  :كذب ِت الهيود .اإن هللا اذا أراد أن خيلقه مل ي ْمن ْع ُه» .اإهـ.
ِ
وقال( :من حديث مسمل) عن عامر بن سعد -ريض هللا عْنام :-أن أسامة أخرب وادله سعد بن أيب
وقاصَ « :أ ذن رجال جاء اىل رسول هللا -صىل هللا عليه وسمل .-فقال :اين أعزل عن امرأيت؟ فقال رس ُ
ول هللا
ِ
ِ
صىل هللا عليه وسملِ :-لم تفع ُل ذِل؟ فقال الرجلُ :أش ِف ُق عىل ودلها -أو عىل أولدها -فقال ر ُسول هللا -
صىل هللا عليه وسمل :-لو اكن ذِل ضارا َض فارس والروم» .ويف رواية« :ان اكن كذِل فال .ما ضا ذر
ِ
فارس ول الروم» .أخرجه مسمل .اإهـ.
وأما اذلين قالوا بتحرميه فاحتجوا بحلديث:
ْض ُت ر ُسول ذ ِ
اَّلل -صىل هللا عليه وسملِِ -ف ُأان ٍس وهُو
ع ْن ُجدامة ِبنْ ِت وه ٍْب ُأخ ِْت ع ذُاكشة قال ْت ح ْ
ول «لقدْ مه ْم ُت َأ ْن َأهنْ ىى ع ِن الْ ِغ ِ
ي ُق ُ
ْض َأ ْولد ُ ُْه ذ ِِل
يةل فنظ ْر ُت ِِف هالرو ِم وف ِارس فاذا ُ ُْه يُ ِغيلُون َأ ْولد ُ ُْه فال ي ُ ه
ِ
ول ذ ِ
شيْئًا» ُ .ذُث سأَلُو ُه ع ِن الْع ْزلِ فقال ر ُس ُ
اَّلل -صىل هللا عليه وسمل« -ذ ِِل الْو ْأ ُد الْخ ِف هى» ،رواه مسمل يف
حصيحه ،كتاب الناكح .والغيةل تعين أن َيامع الرجل زوجته ويه مرضعة لطفلها.
وهذا احلديث ،كام قال ابن القمي اجلوزية صاحب زاد املعاد ،خيالف الحاديث الكثرية يف إابحة العزل
عن كثري من الصحابة .وأما حديث جدامة بنت وهب ريض هللا عْنا بذلات عىل أن العزل "هو الوأد
اخلفي" خيالف ما رواه أبو سعيد اخلدري ريض هللا عنه .وهذا ما قاهل ابن القمي عن حديث جدامة:
((وليْس ِيف هذا ما يُع ِار ُض َأحا ِديث ْالبح ِة مع رصاحهتِ ا و ِحصهتِ ا َأما ح ِد ُ
يث ُجدامة ِبنْ ِت و ْه ٍب فان ُه
ِ
ِ
وا ْن اكن روا ُه ُم ْس ِ ٌمل فان ْ َالحا ِديث ْالك ِثرية عىل ِخال ِف ِه وقدْ قال َأبُو د ُاود :حدثنا ُموَس ْب ُن ا ْإَسا ِعيل حدثنا
ِ
ِ
ْ
ِ
ِ
اَّلل
َأب ُن حدثنا ْحيَي َأن ُمحمد ْبن ع ْبد الر ْمح ِن ْب ِن ث ْوبن حدث ُه َأن ِرفاعة حدث ُه ع ْن َأ ِيب سعي ٍد ال ُخدْ ِري ر ِيض ُ
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ع ْن ُه َأن ر ُج ًال قال اي ر ُسول ِ
اَّلل عل ْي ِه وسمل اإن ِيل ج ِاري ًة و َأان َأ ْع ِز ُل عْنْ ا و َأان َأ ْكر ُه َأ ْن ْحت ِمل و َأان ُأ ِريدُ
اَّلل صىل ُ
اَّلل َأ ْن ْخيلُق ُه ما
ما يُ ِريدُ الرج ُال وان الْهيُود ُحتد ُث َأن الْع ْزل الْم ْو ُءود ُة الصغْرى قال " كذب ْت ُهيو ُد ل ْو َأراد ُ
ِ
ِ
رصف ُه وح ْس ُبك هبِ ذا ْال ْس نا ِد حص ًة ف ُلكه ُْم ِثق ٌ
ات ُحف ٌاظ)) .اإهـ.
ْاس تط ْعت َأ ْن ت ْ ِ
ِ
رصحي ٌة ِ
حصيح ٌة ِيف جو ِاز
وقال عقب لك الرواايت الواردة عن العزل(( :ول ريْب َأن َأحا ِديث جا ِب ٍر ِ
اَّلل عل ْي ِه وسمل َأ ُهن ْم رخ ُصوا
اَّلل و ْحن ُن ن ْر ِوي ع ْن عد ٍد ِم ْن َأ ْحص ِاب الن ِب صىل ُ
الْع ْزلِ وقدْ قال الشا ِف ِعي ر ِمح ُه ُ
ِيف ذ ِِل ول ْم ير ْوا ِب ِه بأْ ًسا .قال الْبهيْ ِقي :وقدْ ُروينا الرخْصة ِفي ِه ع ْن س ْع ِد ْب ِن َأ ِيب وق ٍاص و َأ ِيب َأيوب ْ َالنْصا ِري
وزيْ ِد ْب ِن اثب ٍِت وا ْب ِن عب ٍاس وغ ْ ِري ِ ُْه وهُو م ْذه ُب م ِ ٍ
اِل والشا ِف ِعي و َأه ِْل ا ْل ُكوف ِة و ُ ْمجه ُِور َأه ِْل الْ ِع ْ ِمل)) .اإهـ.
وقد خلص الإمام الغزايل أس باب تنظمي النسل ،وبلخص العزل ،يف حبثه عن نيات العزل .ويه ما
ييل:
((فاإن مل يكن العزل مكروه ًا من حيث أنه دفع لوجود الودل فال يبعد أن يكره لجل النية الباعثة
عليه ،اإذ ل يبعث عليه اإل عليه اإل نية فاسدة فهيا يشء من شوائب الرشك اخلفي فأقول :النيات الباعثة عىل
العزل مخس :الوىل يف الرساري وهو حفظ املكل عن الهالل بس تحقاق العتاق وقصد استبقاء املكل برتك
الإعتاق ودفع أس بابه ليس مبْنىي عنه .الثانية استبقاء جامل املرأة وَسْنا دلوام المتتع واستبقاء حياهتا خوف ًا من
خطر الطلق ،وهذا أيض ًا ليس مْني ًا عنه .الثالثة :اخلوف من كرثة احلرج بسبب كرثة الولد والاحرتاز من
احلاجة اإىل التعب يف الكسب ودخول مداخل السوء ،وهذا أيض ًا غري مْنىي عنه ،فاإن قةل احلرج معني عىل
ادلين ،نعم الكامل والفضل يف التولك والثقة بضامن هللا حيث قال" :وما من دابة يف الرض اإل عىل هللا
رزقها" ول جرم فيه سقوط عن ذروة الكامل وترك الفضل ،ولكن النظر اإىل العواقب وحفظ املال وادخاره
مع كونه مناقض ًا للتولك ل نقول اإنه مْنىي عنه .الرابعة اخلوف من الولد الإانث ملا يعتقد يف تزوَيهن من
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املعرة كام اكنت من عادة العرب يف قتلهم الإانث ،فهذه نية فاسدة لو ترك بسبهبا أصل الناكح أو أصل الوقاع
أُث هبا ل برتك الناكح والوطء ،فكذا يف العزل)).
ومن قول الإمام الغزايل أعاله ميكن أن يقال أن ادلواعي ملنع امحلل يف الصل مباحة ،سواء اكن من
أجل اإبقاء جامل املرأة ،أو اخلوف من كرثة الطفال ،أو الاحرتاز من كرثة احلرج بسبب الطفال .ومنع امحلل
بسب هذه ادلواعي عن طريق العزل أيضا مباح .وهناك وس يةل غري العزل أبهحا أيضا الفقهاء.
وإاليك ما ورد يف بعض الكتب الفقهية لعلامء السلف عن منع امحلل بَتاذ وس يةل غري العزل:
 -1ورد يف هناية احملتاج يف رشح املْناج لشمس ادلين محمد بن أمحد بن محزة الرميل ما ييل(( :وقال
يش :هذا ُلكه ُه ِيف ْاس ِت ْعمالِ ادلذ وا ِء ب ْعد ْال ْنزالِ  ،فأَ ذما ق ْب ُهل فال منْع ِم ْنهَُ ،أ ذما ْاس ِت ْعم ُال ذالر ُج ِل والْم ْر َأ ِة
ذالز ْرك ِ ه
ِ
دو ًاء ِلم ْنع ِ الْحب ِل فقدْ ُس ِئل عْنْ ا ذ
الش ْيخُ ِع هز ِادل ِين فقال :ل َُي ُوز ِللْم ْر َأ ِة ذ ِِل وظا ِه ُر ُه التذ ْح ِر ُمي ،و ِب ِه َأفْىت
الْ ِعما ُد ْب ُن يُونُس ،ف ُس ِئل ذمعا اإذا تراىض ذالز ْوج ِان الْ ُح ذر ِان عىل ت ْر ِك الْحب ِل ه ْل َُي ُوز التذدا ِوي ِلم ْن ِع ِه ب ْعد
ُطهْ ِر الْح ْي ِضَ .أجاب ل َُي ُوز .وقدْ يُق ُال :هُو ل ي ِزيدُ عىل الْع ْزلِ  ،وليْس ِفي ِه ِسوى س هد ب ِب الن ذ ْس ِل ظنًّا
وا ذن ذ
الظ ذن ل يُغ ِْين ِم ْن الْح ِق شيْئًا ،وعىل الْق ْولِ ِبلْم ْنع ِ فل ْو فُ ِرق ب ْني ما ي ْمن ُع ِبلْ ُ ِلك ذي ِة وب ْني ما ي ْمن ُع ِيف و ْق ٍت
ِ
ون اكلْع ْزلِ لاكن ُمتذجِ هًا)) .اإهـ.
دُون و ْق ٍت في ُك ُ
 -2ويف حاش ية البجرييم عىل رشح اخلطيب ملِت أيب جشاعَ (( :أ ذما ما يُ ْب ِط ُئ الْحبل ُم ذد ًة ول ي ْقط ُع ُه ِم ْن َأ ْص ِ ِهل
فال ْحي ُر ُم مَك هُو ظا ِه ٌر ب ْل ا ْإن اكن ِل ُع ْذ ٍر ك ْرتبِي ِة و ٍدل ل ْم يُ ْكر ْه َأيْضً ا وا ذل ُك ِره)) .اإهـ.
ِ
 -3ويف حاش ية رد احملتار عىل ادلر اخملتار رشح تنوير الابصار يف فقه مذهب الإمام أيب حنيفة النعامن لبن
عابدين ،ما ييل(( :عىل ادلر اخملتار رشح تنوير الابصار يف فقه مذهب الإمام أيب حنيفة النعامن)) .اإهـ.
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 -4ويف س بل السالم للصنعاينُ (( :معالج ُة الْم ْر َأ ِة ِل ْسق ِاط النه ْطف ِة ق ْبل ن ْف ِخ ا هلروحِ يتف ذر ُع جوا ُز ُه وعد ُم ُه عىل
ِ
الْ ِخال ِف ِيف الْع ْزلِ  ،وم ْن َأجاز ُه َأجاز الْ ُمعالجة ،وم ْن ح ذرم ُه ح ذرم هذا ِب ْ َل ْوىل ،ويلْح ُق هبِ ذا تعا ِطي الْم ْر َأ ِة
ما ي ْقط ُع الْحبل ِم ْن َأ ْص ِ ِهل)).
ويبقى الاجهتاد للعلامء املعارصين يف اس تعامل الوسائل احلديثة ملنع امحلل ،كحبوب منع امحلل،
والتحقني ،والغطاء املطاطي لذلكر أوالنَث ،وغري ذِل من الوسائل املعروفة يف الحباث الطبية .والصل يف
منع امحلل قبل حدوث اتصال احليوان املنوي والبيوضة جائز عند كثري من علامء السلف وكذا اخللف فامي
يبدو .وهذا هو معِن تنظمي النسل بشلك عام ،أو حتديد النسل.
وينبغي أن يكون اَتاذ منع امحلل بس تعامل وس يةل من الوسائل ،أو عدم اَتاذه ،بعد مشورة من قبل
الزوجني ،ل أن يكرهه أحدهام عىل الآخر .لن الاس متتاع بمجلاع حق مشرتك ،واَتاذ وس يةل ما قد حترج
وتؤذي أحدهام أو لِكهام .وأن حق امحلل أو النسل يف الصل أيضا حق مشرتك بني الزوجني ،اإل أن
الزوجة حيث أهنا تتأثر أكرث بأتعاب جسدية ونفس ية من امحلل ينبغي احلرص لك احلرص بلنس بة للزوج أن
يأخذ مشورهتا ورضاها واس تعدادها اس تعدادا اتما لخذ أي قرار أو أي وس يةل ما يضمن أل حيرهجا
ويؤذهيا.
قضية ا إلهجاض
وقضية الإهجاض تتصل مبارشة بقضية تنظمي النسل .وهام تلتقيان يف التعمد مبنع امحلل .وقد حبث
الفقهاء قضية الإهجاض أيضا عقب حبهثم لقضية العزل مبارشة .وإان اكنتا عىل السوية يف منع امحلل ،إال أن
الإهجاض يكون بعد لقاء احليوان املنوي والبويضة أو بعد التلقيح ،وأما تنظمي النسل ،أو العزل ،يكون قبهل.
والإهجاض يسمى أيضا الإسقاط والإلقاء والطرح والإمالص.
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وقد س بق قول الصنعاين أن اختالف العلامء يف الإهجاض ،مبعِن املعاجلة من أجل اإسقاط امحلل قبل
نفخ الروح ،متفرع من اختالفهم يف العزل .ولكن لِكم الإمام الغزايل اذلي يساند اإبحة العزل يشري بلعكس
اإىل عدم اإبحة الإهجاض .فالتفرع اذلي قاهل الصنعاين ل يثْبُ ُت بلنس بة لالكم الإمام الغزايل .قال الإمام يف
الإحياء:
((الودل يتكون بوقوع النطفة يف الرمح ،ولها أربعة أس باب :الناكحُ ،ث الوقاعُ ،ث الصرب اإىل الإنزال بعد
امجلاعُ ،ث الوقوف لينصب املين يف الرمح ،وبعض هذه الس باب أقرب من بعض ،فالمتناع عن الرابع
اكلمتناع عن الثالث ،وكذا الثالث اكلثاين ،والثاين اكلول ،وليس هذا اكلإهجاض والوأد ،لن ذِل جناية
عىل موجود حاصل ،وهل أيض ًا مراتب وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة يف الرمح وَتتلط مباء املرأة وتس تعد
لقبول احلياة وإافساد ذِل جناية ،فاإن صارت مضغ ًة وعلق ًة اكنت اجلناية أحفش ،وإان نفخ فيه الروح واس توت
اخللقة ازدادت اجلناية تفاحش ًا ،ومنهتىى التفاحش يف اجلناية بعد الانفصال حي ًا .وإامنا قلنا مبدأ سبب الوجود
من حيث وقوع املين يف الرمح ل من حيث اخلروج من الإحليل ،لن الودل ل خيلق من مين الرجل وحده
بل من الزوجني مجيع ًا)) .اإهـ.
وهذا قول رصحي أن جواز العزل ل يتفرع منه مبارشة جواز املعاجلة لإسقاط امحلل قبل نفخ الروح.
ذِل لن العزل يكون قبل التلقيح ،واملعاجلة تكون بعده .وإان مل يرصح الإمام الغزايل بتحرمي الإهجاض ،اإل
أن لِكمه يفيد اإىل عدم ترغيبه البتة .ولكن قول الصنعاين أيضا حصيح أن هناك اختالف بني فقهاء املذاهب
يف قضية الإهجاض قبل نفخ الروح .وأما بعد نفخ الروح فلكهم متفقون عىل حترمي الإهجاض اإل إاذا اكن امحلل
بعد نفخ الروح هيدد خطورة حياة الم .واملراد عند الفقهاء بنفخ الروح هو ميض اجلنني مائة وعرشين يوما
بناءا عىل احلديث الوارد يف ذِل.
يف رمح الم ً
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ول ذ ِ
عن عبد هللا بن مسعود ريض هللا عنه ،قال ر ُس ُ
اَّلل -صىل هللا عليه وسمل« :-ا ذن َأحد ُ ُْك ُ َْيم ُع ِِف
ِ
ون علق ًة ِمثْل ذ ِِل ُ ،ذُث ي ُكو ُن ُمضْ غ ًة ِمثْل ذ ِِل ُ ،ذُث ي ْبع ُث ذ ُ
ب ْط ِن ُأ ِم ِه َأ ْرب ِعني ي ْو ًما ُ ،ذُث ي ُك ُ
اَّلل ِال ْي ِه مل ًاك ِبأَ ْربع ِ
ِلكم ٍ
وح)) ،رواه البخاري يف حصيحه ،كتاب
ات ،ف ُي ْكت ُب مع ُ ُهل و َأج ُ ُهل و ِر ْزقُ ُه وش ِقى َأ ْو س ِعي ٌد ُ ،ذُث ي ُ ْنفخُ ِفي ِه ا هلر ُ
أحاديث النبياء .وقال صاحب جامع الصول أن احلديث رواه أيضا مسمل ،وأبو داود ،والرتمذي.
وأما اختالف الفقهاء يف شأن الإهجاض قبل نفخ الروح ،ورد يف املوسوعة الفقهية الكويتية .وهو ما
ييل:
((يف حُك الإهجاض قبل نفخ الروح اَتاهات متلفة وأقوال متعددة ،حىت يف املذهب الواحد ،مفْنم
من قال بلإبحة مطلق ًا ،وهو ما ذكره بعض احلنفية ،فقد ذكروا أنه يباح الإسقاط بعد امحلل ،ما مل يتخلق
يشء منه .واملراد بلتخلق يف عبارهتم تكل نفخ الروح.وهو ما انفرد به من املالكية اللخمي فامي قبل الربعني
يوم ًا ،وقال به أبو اإْساق املروزي من الشافعية قبل الربعني أيض ًا ،وقال الرميل  :لو اكنت النطفة من ز ًان
فقد يتخيل اجلواز قبل نفخ الروح .والإبحة قول عند احلنابةل يف أول مراحل امحلل ،اإذ أجازوا للمرأة رشب
ادلواء املباح لإلقاء نطفة ل علقة ،وعن ابن عقيل أن ما مل حتهل الروح ل يبعث ،فيؤخذ منه أنه ل حيرم
اإسقاطه ،وقال صاحب الفروع :ولالكم ابن عقيل وجه.
ومْنم من قال بلإبحة لعذر فقط ،وهو حقيقة مذهب احلنفية .فقد نقل ابن عابدين عن كراهة اخلانية
عدم احلل لغري عذر ،اإذ احملرم لو كرس بيض الصيد مضن لنه أصل الصيد .فلما اكن يؤاخذ بجلزاء فال أقل
من أن يلحقها  -من أهجضت نفسها  -اإُث هنا اإذا أسقطت بغري عذر ،ونقل عن ابن وهبان أن من العذار
أن ينقطع لبْنا بعد ظهور امحلل وليس ليب الصب ما يس تأجر به الظرئ «املرضع» وخياف هالكه ،وقال ابن
وهبان :اإن اإبحة الإسقاط محموةل عىل حاةل الْضورة.
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ومن قال من املالكية والشافعية واحلنابةل بلإبحة دون تقييد بلعذر فاإنه يبيحه هنا بلوىل ،وقد نقل
اخلطيب الرشبيين عن الزركيش :أن املرأة لو دعهتا َضورة لرشب دواء مباح يرتتب عليه الإهجاض فينبغي
أهنا ل تضمن بسببه.
ومْنم من قال بلكراهة مطلق ًا .وهو ما قال به عيل بن موَس من فقهاء احلنفية .فقد نقل ابن عابدين
عنه :أنه يكره الإلقاء قبل ميض زمن تنفخ فيه الروح؛ لن املاء بعدما وقع يف الرمح مأهل احلياة ،فيكون هل
حُك احلياة ،كام يف بيضة صيد احلرم .وهو رأي عند املالكية فامي قبل الربعني يوم ًا ،وقول حممتل عند
الشافعية .يقول الرميل :ل يقال يف الإهجاض قبل نفخ الروح اإنه خالف الوىل ،بل حممتل للتزنيه والتحرمي،
ويقوى التحرمي فامي قرب من زمن النفخ لنه جرمية.
ومْنم من قال بلتحرمي ،وهو املعمتد عند املالكية .يقول ادلردير :ل َيوز اإخراج املين املتكون يف الرمح
ولو قبل الربعني يوم ًا ،وعلق ادلسويق عىل ذِل بقوهل :هذا هو املعمتد .وقيل يكره .مما يفيد أن املقصود بعدم
اجلواز يف عبارة ادلردير التحرمي .كام نقل ابن رشد أن مالاكً قال :لك ما طرحته املرأة جناية ،من مضغة أو
علقة ،مما يعمل أنه ودل ،ففيه الغرة وقال :واس تحسن ماِل الكفارة مع الغرة .والقول بلتحرمي هو الوجه عند
الشافعية لن النطفة بعد الاس تقرار أآيةل اإىل التخلق هميأة لنفخ الروح .وهو مذهب احلنابةل مطلق ًا كام ذكره
ابن اجلوزي ،وهو ظاهر لِكم ابن عقيل ،وما يشعر به لِكم ابن قدامة وغريه بعد مرحةل النطفة ،إاذ رتبوا
الكفارة والغرة عىل من َضب بطن امرأة فألقت جنين ًا ،وعىل احلامل اإذا رشبت دو ًاء فألقت جنين ًا)) .اإهـ.
والالكم يف قضية الإهجاض حيتوي عىل ثالثة أسس اثبتة يف الفقه الإساليم :احرتام النسل ،واحرتام
الم احلامل ،وحق الاشرتاك فامي بني الزوجني .واملتلكم عن هذه القضية ،أو من يرشع للفتوى أو يتخذ قرار
التطبيق ،ينبغي أن حيرص عىل هذه السس الثالثة لتكون مراجع التقومي ،والفتوى ،وقرار التطبيق.

90

والبعض قد يأخذ أحد السس وينس البايق ،فيعترب ُ
خر الثاين دون الول،
البعض الول دون الثاين ،والآ ُ
وغري ُه الثالث دون الول أو الثاين .واملس تحسن أن حيرص لك احلرص الاعتبار بلسس الثالثة جبميعها.
ُ
فالنسل يف الصل َيب احلفاظ عليه وامحلاية من أجهل .ولكن هذا احلفاظ ل يعين عىل حساب الم
احلامل ،من دون أي مساندة ،ول تعاون ،ول تسهيل أمورها الصحية والنفس يه واملادية .والمر يصبح
صعبا اإذا اكنت مسؤولية احلفاظ عىل عاتق املرأة ودامئا عىل حساب وجودها الإنساين احملرتم.
واملساندة من قبل اجملمتع املسمل ل تنهتىي عىل التأكيد عىل أن الإسالم رخص عدم صيام املرأة احلامل
كام حيلو لكثري من املتلكمني يف هذه القضية .وهذا اخلطاب ل يسمن ول يغنهيا من جوع .فاملرأة املغتصبة،
مث ًال ،يُكتب لها الفتوى حبرمة الإهجاض وحىت قبل نفخ الروح –وقيل جبوازه اإل بعد نفخ الروح -وفقطُ .ث
يه ترتك وحدها تعاين أعراضا جسداي ونفس يا ويف نفس الوقت تس هتدفها ويالت وتوبيخات من جممتعها ول
َتد أي س ند ول أي عون ،ل من أرسهتا ،ول من ادلوةل ،ول حىت من العلامء اذلين أفتوا بوجوب احلفاظ
عىل النسل.
وقضية الإهجاض يه قضية صعبة بلنس بة للمرأة املعنية هبا .والإهجاض يف الواقع يسبب َضرا وحرجا
لرمح النَث طبيا .فاملرأة املعنية هباَ ،تتلف حالهتا ِمن واحد ٍة ُلخرى ،تُعاّن من الإهجاض كام أهنا تُعاين من
عدم الإهجاض أي امحلل .لِكهام متاعب نفس يا وجسداي بلنس بة للمرأة .ول يكون اَتاذ قرار بأحدهام
سهل .ول يكون ذِل دامئا أمرا مرحيا للمرأة من تكل املتاعب.
بلنس بة للمرأة ،اإن اكن لها حق القرار ،بأم ٍر ٍ
ذلا ،ينبغي أن تُ ْفهم القضااي بأدقها وتُدْ رس حالت املرأة بتنوعها ،ول يرسع بإبداء النصح عىل الإهجاض
أو عدم الإهجاض ،وإان اكن فيه قول احلالل أو التحرمي الفقهىي .وعىل الزوج خاصة ،أو من يعيشون حول
املرأة املعنية ،أن يتثقف بأمور طبية عن الإهجاض قبل الرشوع اإىل النصح أو القرار ،وأن هيمت بزوجته حني
اضطرت أن َتتار اإهجاض محلها .لن املرأة اليت أهجضت محلها- ،وحىت اإذا حدث الإهجاض من دون تعمد
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مْنا أو بتعمد خشص أآخر عىل محلها جناية -سوف تعاين من مشألك جسدية ونفس ية كثرية ومتنوعة .ول
يسهل لها بلتغلب عىل هذه املشألك .ول ينبغي للزوج بدعوى أن هل حق يف امحلل يف بطن زوجته فيرسع
بقرار الإهجاض أو رفضه من دون تفحص دقيق واعتبار حلالهتا اجلسدية والنفس ية.
سن اليأس
وسن اليأس اإذا اكن متعلقا بأمر اإماكنية الطمث فهو خاص بلنساء .وأما اإذا اكن متعلقا بأمر اإماكنية
الإجناب فالرجل معين به مثل املرأة .وإان اكنت املرأة أكرث معنية من الرجل .واليأس من ا إلجناب حيدث للمرأة
غالبا عند ما يتوقف الطمث ،أو احليض ،أو ادلورة الشهرية.
وأما بلنس بة للرجل ،ليست هل عالمة خاصة أو حتديد معر معني يتأكد يف يأسه من الإجناب .اإل أنه
بتقدم العمر للرجل ،وخاصة بعد الربعني س نة ،يبدأ اخنفاض الهورمون اذلكري .ويزيد تدرَييا هذا
الاخنفاض مع لك تقدم من العمر وتضعف شهوته وتتناقص قوته الإجنابية .ومن الرجال من هيمت بصحته،
وحيتفظ بقدرته اجلنس ية ،وحىت بقدرته عىل الإجناب عىل الرمغ من تقدم س نه.
ويف معظم النساء ،تبدأ فرتة اليأس من احليض والطمث يف منتصف عقد الربعينات من العمر،
وتنهتىي مع أآخر فرتة حيضية يف حوايل سن امخلسني .وميكن أيضا أن تنهتىي الفرتات احليضية عند سن مبكرة
دورا يف حتديد موعد دخول
أو متأخرة عن هذه السن بكثري .وتلعب عوامل أسلوب حياة املرأة ،اكلتدخنيً ،
هذه املرحةل .فالتدخني ،مثال ،يبكر دخول املرأة يف فرتة اليأس.
وهذه الفرتة حتدث تغيريات جسدية ونفس ية للمرأة .ذِل لن سن اليأس من احمليض يُعد عالم ًة عىل
نقص ما حيدُ ث يف داخل الرمح ،وخاصة هرمون الاسرتوجني
انهتاء وظيفة الإجناب بلرمح .وينتج عن هذا ٌ
العنرص املهم يف جسد املرأة .وهذا العنرص ميارس مفعوهل يف جسد املرأة ،وخاصة يف خالاي الوعية ادلموية،
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والعظام ،واجلدل ،والرمح ،والنس يج الثديي ،وبطانة املهبل ،واجلهاز البويل ،واملخ .وبشلك عام ،اخنفاض
هرمون الاسرتوجني يسبب ضعفا عىل ضعف بلنس بة للمرأة اليائسة من الطمث .وذلا ،ينبغي لها أن تعتين
بصحهتا أكرث ،وهيمت برعايهتا من يعيشون حولها ،وخاصة أولدها.
وفرتة اليأس ،يه مرحةل الش يخوخة حيث تبدو املرأة والرجل يصبحان يف حاةل ضعف بعد أن اكان يف
قوة ونشاط .واملرء ،رجال اكن أو امرأة ،يف هذه الفرتة يصيبه عادة ضعف الرتكزي ،واخنفاض الثقة بلنفس،
وكرثة التعب ،واضطرابت عصبية أو قلق نفيس ،والاكتئاب ،وضعف كثري من أعضاء البدن معوما .وعىل
هذا ،اإن العالقة الزوجية يف حاةل سن اليأس حتتاج اإىل روح التساند ومعلية املشاركة بني الزوجني أكرث مما
قبلها حىت يسهل هلام قضاء هذه املرحةل.
ويف هذه احلاةل ،يبدأ املرء بدِع الثقة بنفسه ،ويقبل وضعه الضعيف كحاةل من سنن هللا تعاىل،
ويشكره ما أعطاه اإايه ويتولك عليه .فاإن الشكر بب السعادة والتولك مفتاهحاُ .ث يدِع الزوجان ،لك واحد
للآخر ،رجل من زوجته واملرأة من زوهجا .ودِع الزوج أو الزوجة يبعث الثقة بلنفس ويزيدها قوة ،ويرسل
السعادة بيْنام ،ويسهل احلياة وييرس لك أعباءها وخاصة يف هذه املرحةل.
ويف القرأآن وصف رائع عن حاةل الش يخوخة اليت أصابت نب هللا زكراي عليه وسمل حني اندى ربه
وسأهل أن يعطيه ودلا من رمح زوجته .قال تعاىل(( :ا ْذ اندى رب ذ ُه ِند ًاء خ ِفيًّا .قال ر ِب ا ِين وهن الْع ْظ ُم ِم ِين
ِ
ِ
و ْاش تعل ذالر ْأ ُس شيْ ًبا .ول ْم َأ ُك ْن بِدُ عائِك ر ِب ش ِقيًّا .وا ِين ِخ ْف ُت الْمو ِايل ِم ْن ور ِايئ واكن ِت ا ْمر َأ ِيت عا ِق ًرا فه ْب ِيل
ِ
ِم ْن ُدلنْك و ِل ًّيا .ي ِرثُ ِين وي ِر ُث ِم ْن أ آلِ ي ْع ُقوب و ْاجع ْ ُهل ر ِب ر ِض ًّيا)) ،مرمي.6-3،
((اَّلل ذ ِاذلي خلق ُ ُْك ِم ْن ض ْع ٍف ُ ذُث جعل ِم ْن ب ْع ِد ض ْع ٍف قُ ذو ًة ُ ذُث جعل ِم ْن ب ْع ِد قُ ذو ٍة ض ْع ًفا
وقال تعاىل :ذ ُ
وشيْب ًة ْخيلُ ُق ما يشا ُء وهُو الْع ِل ُمي الْق ِد ُير)) ،الروم .54 ،وهذا تعبري عن حاةل الضعف يف فرتة الش يخوخة أهنا
مثل حاةل الضعف يف أول مراحل منو الإنسان .ومبا أن هذه الفرتة يعم فهيا الضعف ،يرشد القرأآن اإىل أمهية
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اإحسان لك من يصل اإىل هذه الفرتة ورعايهتم ،وخاصة الوادلين من أولدهام .ولكن الإحسان يف أصل المر
َيب عىل لك واحد َتاه املس نني والضعفاء ،وخاصة بني القربء ،والزواج ،وأعضاء العائةل.
((وقَض ربهك َأ ذل ت ْع ُبدُ وا ا ذل ا ذاي ُه و ِبلْو ِادل ْي ِن ا ْحساانً ا ذما ي ْبلُغ ذن ِع ْندك ا ْل ِكرب َأحدُ ُمها َأ ْو ِلِك ُمها فال ت ُق ْل
ِ
ِ
ِ ِ
لهُما ُأ ٍف ول تْنْ ْر ُمها وقُ ْل لهُما ق ْو ًل ك ِرميًا .وا ْخ ِف ْض لهُما جناح هاذل ِل ِمن ذالر ْمح ِة وقُ ْل ر ِب ْار ْمحهُما مَك ربذي ِاين
ص ِغ ًريا)) ،ا إلرساء.24-23 ،
وقال الرازي يف تفسريه ،أن القضاء يعين احلُك احلازم القطعي حيث ل نسخ فيه .وعليه ،فاإن التوحيد
وكذِل الإحسان اإىل الوادلين ،وخاصة الكبار السن ،من الحاكم القطعية يف الإسالم .وإامنا أردف الآية
الإحسان بلوادلين بعدم عبادة غري هللا تعاىل ذِل لن الإحسان يزنل درجة عالية يف نظر هللا تعاىل يقارب
مزنةل التوحيد.
اَّلل ْب ِن م ْس ُعو ٍد قال سأَلْ ُت ر ُسول ذ ِ
ع ْن ع ْب ِد ذ ِ
الصال ُة
اَّلل -صىل هللا عليه وسملَ -أ هى الْعم ِل َأفْض ُل قال « ذ
ِلو ْقهتِ ا» .قال قُلْ ُت ُ ذُث َأى قال « ِب هر الْو ِادل ْي ِن» .قال قُلْ ُت ُ ذُث َأى قال «الْجِ ها ُد ِِف س ِب ِيل ذ ِ
اَّلل» .فما تر ْك ُت
َأ ْس ِزتيدُ ُه الذ ا ْرع ًاء عل ْي ِه» ،رواه البخاري ومسمل.
ِ ِ
ع ْن َأ ِِب هُرْيرة  -رىض هللا عنه  -قال جاء ر ُج ٌل اىل ر ُسولِ ذ ِ
اَّلل  -صىل هللا عليه وسمل  -فقال اي
ِ
ر ُسول ذ ِ
اَّلل م ْن َأح هق ِ ُحب ْس ِن حصاب ِىت قال « ُأ همك» .قال ُ ذُث م ْن قال « ُأ همك»  .قال ُ ذُث م ْن قال « ُأ همك»  .قال ُ ذُث
م ْن قال « ُ ذُث َأبُوك » ،رواه البخاري ومسمل .
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اخلامتة
انهتاء اإىل سن الش يخوخة،
بدءا من سن اجلنني و ً
وفامي س بق تدعو هذه الرساةل اإىل الاعتناء بلصحةً ،
وتدعو اإىل تكوين بيت قوي سلمي يتأسس عىل حسن املعارشة والتعاون .وبعد أن يكون الفرد ،أو البيت،
حصيحا وقواي وسلامي ،يبقى هل أن يوظف طاقته وفق الرشع الإلهىي والتعلمي النبوي ،عبادة وإاخالصا هلل تعاىل
وخدمة ونرصة لعباده.
اَّلل ال ْيك
اَّلل ادلذ ار ْالآ ِخرة ول تنْس ن ِصيبك ِمن ادله نْيا و َأ ْح ِس ْن مَك أَ ْحسن ذ ُ
قال تعاىل(( :وابْتغ ِ ِفميا أ آاتك ذ ُ
ِ
ول ت ْبغ ِ الْفساد ِيف ْ َال ْر ِض ا ذن ذاَّلل ل ُ ِحي هب الْ ُم ْف ِس ِدين)) ،القصص.77 ،
ِ
ول ذ ِ
وعن أنس بن ماِل  -رىض هللا عنه  -قال قال ر ُس ُ
رص َأخاك
اَّلل  -صىل هللا عليه وسمل « -انْ ُ ْ
ظا ِل ًما َأ ْو م ْظلُو ًما» .فقال ر ُج ٌل اي ر ُسول ذ ِ
ْرص ُه قال
ْرص ُه اذا اكن م ْظلُو ًماَ ،أفر َأيْت اذا اكن ظا ِل ًما ك ْيف َأن ُ ُ
اَّلل َأن ُ ُ
ِ
ِ
« ْحت ُج ُز ُه َأ ْو ت ْمن ُع ُه ِمن ه
رص ُه» ،رواه البخاري يف حصيحه ،كتاب الإكراه.
الظ ْ ِمل ،فا ذن ذ ِِل ن ْ ُ
ِ
ومتت كتابة هذه الرساةل يف ذي احلجة س نة ألف وأربعامئة واثنتني وثالثني من الهجرة املوافق بنومفرب
س نة ألفني وإاحدى عرشة من املس يحية .وهبذا ،اختمتت هذه الرساةل بعون هللا تعاىل ولطفه وإاحسانه رجاء
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أن ينتفع هبا املسلمون لرفع حياهتم الزوجية اإىل ما هو أوفر رمحة ومودة وسعادة .وأسأل هللا تعاىل أن يعيننا
عىل ذِل وصىل هللا عىل س يدان محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني .وهللا أعمل بلصواب.
الفقري اإىل هللا واملعز به
فقيه ادلين عبد القادر الشريبوين
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املصادر الساس ية
 .1القرأآن الكرمي.
 .2حصيح البخاري ،أبو عبد هللا محمد بن اإسامعيل بن اإبراهمي بن املغرية البخاري.
 .3حصيح مسمل ،مسمل بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري.
 .4سنن الرتمذي ،محمد بن عيس بن س ْورة بن موَس بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيس.
 .5سنن أبو داود ،سلامين بن الشعث بن شداد بن معرو ،الزدي أبو داود ،السجس تاين.
 .6سنن ابن ماجه ،أبوعبد هللا محمد بن يزيد القزويين ،وماجة اْس أبيه يزيد
 .7سنن النسايئ ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل اخلراساين ،النسايئ
 .8مس ند أمحد ،أبو عبدهللا أمحد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين.
مراجع الكتب القدمية
 .1أحاكم القرأآن ،محمد بن عبد هللا ابن العريب ،املكتب الإساليم ،بريوت.
 .2اإحياء علوم ادلين ،أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزايل الطويس ،وفيه املغين عن السفار يف
السفار يف َترجي ما يف الإحياء من الخبار لزين ادلين أيب الفضل عبد الرحمي بن احلسني العرايق،
حتقيق س يد بن اإبراهمي ،دار احلديث-القاهرة ،طبعة 1414هـ1994-م.
 .3الش باه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعي ،جالل ادلين عبد الرمحن بن أيب بكر الس يوطي،
حتقيق محمد املعتصم بهلل البغدادي ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،طبعة 1407هـ1987-م.
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 .4اإعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني ،للعالمة أيب بكر املشهور بلس يد البكري ابن الس يد محمد
شطا ادلمياطي ،مكتبة ومطبعة طه فوترا ،سامراغ-اإندونيس يا.
 .5اإعالم املوقعني عن رب العاملني ،محمد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا ،حتقيق طه عبد الرءوف
سعد ،دار اجليل ،بريوت ،طبعة 1973م.
 .6تلخيص احلبري يف َترجي أحاديث الرافعي الكبري ،أمحد بن عيل بن جحر العسقالين ،مكتبة نزار
مصطفى الباز ،مكة املكرمة ،طبعة 1417هـ1997-م.
 .7تفسري القرأآن العظمي ،أبو الفداء اإسامعيل بن معر بن كثري القريش ادلمشقي ،حتقيق سايم بن محمد
سالمة ،دار طيبة للنرش والتوزيع ،طبعة 1420هـ  1999 -م.
 .8التفسري املنري ،الش يخ محمد معر النووي البنتاين ،دار اإحياء الكتب العربية ،سوراباي-اإندونيس يا.
 .9جامع الصول من أحاديث الرسول ،أبو السعادات مبارك بن محمد ابن الثري اجلزري ،حتقيق محمد
حامد الفقي ،دار اإحياء الرتاث العريب ،بريوت ،طبعة 1404هـ1984-م.
 .10اجلامع لخالق الراوي وأآداب السامع ،أبو بكرن أمحد بن عيل بن اثبت اخلطيب البغدادي ،حتقيق
محمود الطحان ،مكتبة املعارف ،طبعة 1403هـ1989-م.
 .11حتفة اخلطيب عىل رشح اخلطيب ،أي حاش ية البجرييم عىل رشح اخلطيب ملِت أيب جشاع ،سلامين
بن محمد بن معر ال ُبج ْري ِمي املرصي الشافعي ،دار الفكر ،طبعة 1415هــ 1995 -م.
 .12حاش ية رد احملتار عىل ادلر اخملتار رشح تنوير الابصار ،محمد أمني بن معر عابدين ،عادل أمحد عبد
املوجود وعيل محمد معوض.
 .13ادلر املنثور يف التأويل بملأثور ،جالل ادلين عبد الرمحن بن أيب بكر الس يوطي ،دار الفكر ،بريوت.
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 .14زاد املعاد يف هدي خري العباد ،محمد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا ،حتقيق شعيب
الرانؤوط وعبد القادر الرانؤوط ،مؤسسة الرساةل ،بريوت ،طبعة  1407هـ – 1986م.
 .15س بل السالم ،محمد بن اإسامعيل بن صالح بن محمد احلس ين الصنعاين ،دار احلديث ،القاهرة.
 .16رشح النووي عىل حصيح مسمل ،حمي ادلين حيي بن رشف النووي ادلمشقي ،حتقيق محمد فؤاد عبد
البايق ،دار الكتب العلمية ،بريوب ،طبعة .2003
 .17فتح الباري رشح حصيح البخاري ،أمحد بن عيل بن جحر العسقالين ،حتقيق عبد العزيز بن بز ،دار
الفكر بريوت ،طبعة 1414هـ1993-م.
 .18فتح املعني لرشح قرة العني مبهامت ادلين ،زين ادلين بن عبد العزيز املليبارى الفناين.
 .19فتح الوهاب برشح مْنج الطالب ،الش يخ زكراي بن محمد بن أمحد بن زكراي الانصاري ،دار الكتب
العلمية ،بريوت.
 .20القواعد لبن رجب ،زين ادلين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن ،الساليم احلنبيل ،دار
الكتب العلمية ،بريوت.
 .21كفاية الخيار يف حل غاية ا إلختصار ،تقي ادلين أيب بكر بن محمد احلسيين احلصين ادلمشقي
الشافعي ،حتقيق عيل عبد امحليد بلطهجي ومحمد وهب سلامين ،دار اخلري ،دمشق ،طبعة 1414هـ-
.1994
 .22اجملموع رشح املهذب ،أبو زكراي حمي ادلين حيي بن رشف النووي ادلمشقي ،دار الفكر ،بريوت
لبنان.
 .23مفاتيح الغيب ،خفر ادلين أبو عبد هللا محمد بن معر بن احلسن بن احلسني الرازي ،دار الفكر،
بريوت ،طبعة .1997
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 .24هناية احملتاج اإىل رشح املْناج ،شس ادلين محمد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب ادلين الرميل،
دار الفكر ،بريوت ،طبعة 1404هـ1984-م.
مراجع الكتب املعارصة
 .1الإسالم والعالقات اجلنس ية بني الرجل واملرأة ،محمد محمد اجلاد ،دار لطفي مجعة ،القاهرة ،طبعة
.2001
 .2حترير املرأة يف عرص الرساةل :دراسة عن املرأة جامعة لنصوص القرأآن الكرمي وحصيحي البخاري ومسمل،
عبد احللمي محمد أبو شقة ،دار القمل ،الكويت ،طبعة 1422هـ2002-م.
 .3التحرير والتنوير ،محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونيس ،ادلار التونيس ية ،تونس،
طبعة .1984
 .4احلُك الرشعي يف ختان اذلكور والإانث ،محمد لطفي الصباغ ،منظمة الصحة العاملية املكتب ا إلقلميي
لرشق الوسط ،طبعة .1995
 .5احلياة الزوجية من منظار الرشيعة الإسالمية ،محمد رشيف الصواف ،دار الس نابل ،دمشق-سورية،
طبعة .1995
 .6ادلين وتنظمي الرسة ،أمحد الرشبيص ،العالقات العامة بلشؤون الاجامتعية ،طبعة .1966
 .7سلسةل الحاديث الصحيحة ،أبو عبد الرمحن محمد انرص ادلين اللباين ،دار املعارف ،الرايض.
 .8سلسةل الحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها الس ئي يف المة ،أبو عبد الرمحن محمد انرص ادلين
اللباين ،دار املعارف ،الرايض ،طبعة 1412هـ1992-م.
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 .9الطب الوقايئ يف الإسالم :تعالمي الإسالم الطبية يف ضوء العمل احلديث ،ادلكتور أمحد شويق الفنجري،
الهيئة املرصية العامة للكتاب ،طبعة .1991
 .10فتاوى معارصة ،الش يخ يوسف القرضاوي ،املكتب الإساليم ،بريوت.
 .11فقه الس نة ،الس يد السابق ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،طبعة 1397هـ 1977 -م.
 .12القرأآن دليكل اإىل الصحة ،حسام ادلين أبو السعود ،دار أخبار اليوم ،القاهرة ،طبعة .1999
 .13املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة الوقاف والش ئون الإسالمية – الكويت ،تبدأ الطبعة من 1404هـ -
1427هـ.
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