
         المملكة العربية السعودية
 جامعة أم القرى    

 كلية الدعوة وأصول الدين
 الدعوة والثقافة اإلسالمية قسم    

 
 

 اإلسالمية مقرر الثقافة
(103 ) 

 
 
 
 
 

 إعداد
 حممد بن سعيد السرحاني/ د

 بدر بن حممد ناضرين/ د
 



 

-1- 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 سالمنظام األسرة يف اإل: الباب األول
 : ضرورة األسرة وأهميتها

ألسرة هي البذرة األوىل اليت يتكون منها اجملتمع لتحقيق الغاية من خلق اإلنسان ومن استخالفه يف هذه ا
  .األرض

ِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمالَِئَكِة ِإِّني َجاِعٌل يف اأَلْرِض َخِليَفًة قَاُلوْا َأََتَْعُل ِفيَها َمن يُ فْ }: قال تعاىل
َماء َوََنُْن ُنَسبيُح ِِبَْمِدَك َونُ َقديُس َلَك قَاَل ِإِّني أَْعَلُم َما الَ تَ ْعَلُموَن    .سورة البقرة( 03){ الدي

واألصل يف اجلنس البشري هو حثت الشريعة اإلسالمية على تكوين األسرة وعلى أن يعيش الناس يف ظالهلا  
يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي }: قال تعاىل, زاوج مث االنتشار فالتعارف فعمارة األرض وحدة املنشأ مث الت

ُهَما رَِجاالً َكِثريًا َوِنَساء  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ  . سورة النساء( 1){ َخَلَقُكم مين ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
سورة ( 27){ َلُكم ميْن أَنُفِسُكْم أَْزَواًجا َوَجَعَل َلُكم ميْن أَْزَواِجُكم بَِننَي َوَحَفَدةً  َوالّلُه َجَعلَ }: وقال تعاىل

  .النحل
ري نسان وتفي ِباجاته وهي الوضع الفطالصورة الطبيعية للحياة املستقيمة اليت تليب رغائب اإلاألسرة هي 

 .قةالذي ارتضاه اهلل حلياة الناس منذ فجر اخللي
 .سورة الرعد( 03){ َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسالً مين قَ ْبِلَك َوَجَعْلَنا هَلُْم أَْزَواًجا َوُذرييًَّة }: عاىلقال ت

وْلَيْستَ ْعِفِف :)ومن ذلك قوله تعاىل  ,وقد وردت نصوص  كثرية حتث على الزواج وترّغب فيه عند االستطاعة
            .[00: النور] ( ُهُم اللَُّه ِمن َفْضِلهِ اَلِذيَن ال َيَُِدوَن ِنَكاحاً َحَّتَّ يُ ْغِني َ 

يا : )قال -وسلمصلى اهلل عليه  -أن رسول اهلل : -رضي اهلل عنه -وما رواه عبد اهلل بن مسعود       
تطع فعليه ومن مل يس ,معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه   أغض للبصر وأحصن للفرج

 .(1)(وجاء بالصوم ؛ فإنه له
 

                                           
 (.8774)البخاري، حديث رقم (   )
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 :اصد األسرة في اإلسالم ـــمق
وتظهر مثرات ذات أثر فعال وبعيد  ,يف دعوة اإلسالم إىل بناء األسرة وترغيبه فيها تربز وظائف ومقاصد

واختارها هلم  ,وآية من آياته امنت هبا على عباده ,إذ هي نعمة من نعم اهلل ,املدى يف حياة الفرد واألمة
َها }: :بت فطرة اهلل قال تعاىلوتث ,لتستقر هبم احلياة َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكم ميْن أَنُفِسُكْم أَْزَواًجا ليَتْسُكُنوا إِلَي ْ

َنُكم مََّودًَّة َوَرمْحًَة    .سورة الروم( 71){ َوَجَعَل بَ ي ْ
  :ومن تلك املقاصد

 : توجيه الغريزة وتنظيمها -1
زُييَن لِلنَّاِس }:تعاىلقال مزوداً مبيول وغرائز جعلها فيه فطرية طبيعية إن اهلل عز وجل حني خلق اإلنسان خلقه 

  .سورة آل عمران( 11){ ِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّةِ ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النيَساء َواْلَبِننَي َواْلَقَناِطرِي اْلُمَقنطَرَ 
: قال تعاىلحفظهم لفروجهم صفات  املؤمنني  منوكان  ,فجاءت الشريعة اإلسالمية لتوجيه الغريزة وتنظيمها

ويأمر اهلل تعاىل املسلمني ِبفظ فروجهم حَّت ييسر  . سورة املؤمنون( 5){ َوالَِّذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحاِفظُونَ }
َّتَّ يُ ْغِنيَ ُهْم اللَُّه َوْلَيْستَ ْعِفِف الَِّذيَن اَل َيَُِدوَن ِنَكاًحا حَ }:اهلل هلم الطريق الشرعي لتوجيه تلك الغرائز قال تعاىل

  .سورة الن  ور( 00){ ِمن َفْضِلِه 
 .َيْصنَ ُعونَ ُقل ليْلُمْؤِمِننَي يَ ُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوََيَْفظُوا فُ ُروَجُهْم َذِلَك أَزَْكى هَلُْم ِإنَّ اللََّه َخِبرٌي مبَا }:وقال تعاىل

َها َوُقل ليْلُمْؤِمَناِت يَ ْغُضْضَن ِمْن أَْبصَ  ( 01-03){ ارِِهنَّ َوََيَْفْظَن فُ ُروَجُهنَّ َواَل يُ ْبِديَن زِيَنتَ ُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمن ْ
 .سورة الن  ور

 : اإلنجاب وتكثير النسل -2
ُهَما رَِجاالً َكثِ } : قال تعاىل  .سورة النساء( 1){ ريًا َوِنَساء َوَبثَّ ِمن ْ

ِّن مباه بكم األمم تناكحوا تكاثروا فإ" :قال صلى اهلل عليه وسلم وتندب الشريعة اإلسالمية إىل هذا املقصد
 ".يوم القيامة

 : المشاركة في أعباء الحياة -3
واملشاركة يف أعباء احلياة بني الزوج والزوجة ويتحقق املتاع الشرعي  االستقرار والسكنفببناء األسرة يتحقق 
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  .(1)"ري متاعها املرأة الصاحلةوخ إن الدنيا كلها متاع"   قال صلى اهلل عليه وسلم
 : تربية األجيال -4

 وبتكوين األسرة الصاحلة يتحقق مقصد تربية األجيال املباركة الصاحلة 
ُهْم ُذريي َّتُ ُهم بِِإميَاٍن َأحلَْْقَنا هِبِْم ُذريي َّتَ ُهْم }:قال تعاىل  سورة الطور( 71){ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوات َّبَ َعت ْ

عن إبراهيم عليه الصالة  تربية الذرية الصاحلة مطلب األنبياء والصاحلني قال تعاىلوصالح األبناء و 
  .سورة إبراهيم( 13){ َربي اْجَعْلِِن ُمِقيَم الصَّاَلِة َوِمن ُذرييَّيِت َرب ََّنا َوتَ َقبَّْل ُدَعاء}:والسالم

  .سورة األحقاف( 15){ َوَأْصِلْح ِل يف ُذرييَّيِت } :وقال تعاىل
أي رجل مات وترك ذرية طيبة أجرى اهلل له مثل أجر عملهم ومل ينتقص من " :وقال صلى اهلل عليه وسلم

  .(7)"أجورهم شيئاً 
إذا ": قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم, والذرية الصاحلة اليت تنشأ يف أسرة مباركة من الباقيات الصاحلات

 ".. يدعو لهحللد صاوو ......:مات أحدكم انقطع عمله إال من ثالث 
 : حفظ األنساب -5 

 سورة النحل ( 27){ َوَجَعَل َلُكم ميْن أَْزَواِجُكم بَِننَي َوَحَفَدًة } :قال تعاىل
 : ضوابط حلفظ األنسابوقد ورد يف الشريعة اإلسالمية من ال

 : حترمي الزىن( أ ) 
سورة ( 07){ الزيىَن ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَساء َسِبيالً  َواَل تَ ْقَربُواْ }:ومن النصوص الواردة يف هذا الباب قوله تعاىل

 .اإلسراء
ُهَما ِمئَ }:وقال تعاىل  .سورة الن  ور( 7){ َة َجْلَدٍة الزَّانَِيُة َوالزَّاِّن فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مين ْ

 : النهي عن التبِن( ب ) 

                                           
 (.5657)مسند أمحد، حديث رقم (   )

 (.775 )سنن الرتمذي، حديث رقم (   )
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اْدُعوُهْم * قَّ َوُهَو يَ ْهِدي السَِّبيَل َذِلُكْم قَ ْوُلُكم بِأَف َْواِهُكْم َواللَُّه يَ ُقوُل احلَْ  َوَما َجَعَل أَْدِعَياءُكْم أَبْ نَاءُكمْ }:قال تعاىل
  .األحزاب( 5 – 1){ ْم يف الدييِن َوَمَوالِيُكمْ ِِلبَائِِهْم ُهَو أَْقَسُط ِعنَد اللَِّه فَِإن ملَّْ تَ ْعَلُموا آبَاءُهْم فَِإْخَوانُكُ 

 :أسس بناء األسرة

 : الشريعة والترغيب في الزواج
َوأَنِكُحوا اأْلَيَاَمى ِمنُكْم َوالصَّاحِلِنَي ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكْم ِإن }:قال تعاىل. رّغبت الشريعة اإلسالمية يف الزواج

 .سورة الن  ور( 07){ يُ ْغِنِهُم اللَُّه ِمن َفْضِلهِ َيُكونُوا فُ َقرَاء 
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج " :صلى اهلل عليه وسلم قال: قالحديث ابن مسعود يف و 

 .(1)"وأحصن"يف رواية البخاري  ."..فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج
 :فقال هلم صلى اهلل عليه وسلم ...."رهط الالثالثة  ويف ذلك حديث النهي عن التبتل والرهبانية كما ورد 

فمن رغب عن سنيت فليس  فطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساءكِن أصوم وأواهلل إِّن ألخشاكم وأتقاكم له ول
 .(7)"مِن

, داء املكاتب الذي يريد األو , اهللاجملاهد يف سبيل : ثالثة حق على اهلل عوهنم" :وقال صلى اهلل عليه وسلم
 .(0)"والناكح الذي يريد العفاف

 : مواطن الترغيب في نكاح المرأة
 (.771)سورة البقرة " خري من مشركة ولو أعجبتكممؤمنة  وألمة:"قال تعاىل

وحسبها ودينها فأظفر بذات الدين تربت  اجلماهلا وماهل: تنكح املرأة ألربع":وقال صلى اهلل عليه وسلم 
  .(1)"يداك

 
 

                                           
 (.485 )البخاري، حديث رقم (   )

 (.8775)البخاري، حديث رقم (   )

 (.566 )سنن الرتمذي، حديث رقم (  7)

 (. 848)حديث رقم البخاري، (  8)



 

-5- 

 : الندب إلى المسارعة في تزويج البنات
  .(1)"وفساد كبري وا تكن فتنة يف األرضال تفعلكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إإذا جاء "

 : حسن اختيار الزوج
وإن , ن خطب أن ينكحإ يف هذا ؟ فقالوا حري ونما تقول: المر رجل على النيب صلى اهلل عليه وسلم فق

 . .وإن قال أن يسمع مث سكت, شفع أن يشفع
 ماذا تقولون يف هذا ؟ : فمر رجل من فقراء املسلمني فقال

" : فقال صلى اهلل عليه وسلم" وإن قال أال يسمع , شفع أال يشفع  وإن, حري إن خطب أال ينكح : قالوا
  .(7)"هذا خري من ملء األرض مثل هذا 

 : الخطبةمشروعية 
ْم َواَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّْضُتم ِبِه ِمْن ِخْطَبِة النيَساء َأْو َأْكَننُتْم يف أَنُفِسُكْم َعِلَم الّلُه أَنَّكُ }: قال تعاىل

ُلَ  اْلِكَتاُب لنيَكاِح َحَّتََّ َسَتْذُكُرونَ ُهنَّ َوَلِكن الَّ تُ َواِعُدوُهنَّ ِسرًّا ِإالَّ َأن تَ ُقوُلوْا قَ ْواًل مَّْعُروفًا َواَل تَ ْعزُِموْا ُعْقَدَة ا  يَ ب ْ
  .سورة البقرة( 705){ َأَجَلهُ 

ة فقال ة رضي اهلل عنه أنه خطب امرأعن املغرية بن شعبوقد ندبت الشريعة اإلسالمية إىل رؤية املخطوبة ف
   .(0)"ليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكماانظر إ: "النيب صلى اهلل عليه وسلم

فأخربه أنه تزوج كنت عند النيب صلى اهلل عليه وسلم فأتاه رجل : " أيب هريرة رضي اهلل عنه أنه قال وعن
فاذهب فانظر إليها : قال, ال: قال" رت إليها ؟أنظ: " صلى اهلل وسلمفقال له رسول اهلل  امرأة من األنصار
  .(1)"صار شيئاً فإن يف أعني األن

إذا خطب أحدكم املرأة : "اهلل عليه وسلمقال رسول اهلل صلى : وعن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قال
ها حَّت رأيت فيفخطبت جارية فكنت أختبأ هلا : قال, ا يدعوه إىل نكاحها فليفعلفإن استطاع أن ينظر إىل م

                                           
 (.848 )سنن الرتمذي، حديث رقم (   )

 (.8487)البخاري، حديث رقم (   )

 (.847 )سنن الرتمذي، حديث رقم (  7)

 (.7 8 )رواه مسلم، حديث رقم (  8)
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  .(1)"ما دعاِّن إىل نكاحها فتزوجتها
ويستحب أن يكون نظره إليها قبل اخلطبة إن كرهها تركها من : يقولعلى صحيح مسلم ويف شرح النووي 

يها وختربه ويكون ذلك قبل وإن مل ميكنه النظر استحب له أن يبعث امرأة يثق هبا تنظر إل,  إيذاءغري
  .(7)"اخلطبة

 :ة عقد الزواج ومن شروط صح
 :رضا المرأة -1

  .(0)"وال تنكح البكر حَّت تستأذن, أمرال تنكح األمي حَّت تست": قال صلى اهلل عليه وسلم
  .(1)"البكر تستأمر وإذهنا سكوهتا": قال صلى اهلل عليه وسلمو 
عليه   صلى اهللعن خنساء بنت خدام األنصاري أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول اهللو 

  .(5)"وسلم فرد نكاحه
 : رضا الولي -2

  .( )"ثالث مرات. .أميا امرأة أنكحت بغري إذن مواليها فنكاحها باطل": قال صلى اهلل عليه وسلم
  .(2)"ال نكاح إال بوِل":قال صلى اهلل عليه وسلم

  .وهنى اإلسالم األولياء عن عضل النساء
نَ ُهم بِاْلَمْعُروفِ نِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ ِإَذا تَ رَاَفالَ تَ ْعُضُلوُهنَّ َأن يَ } :قال تعاىل   .سورة البقرة( 707){ َضْواْ بَ ي ْ

                                           
 (. 84 )سنن أيب داود، حديث رقم (   )

 .   /9رشح النووي عىل صحيح مسلم، (   )

 (.8487)صحيح البخاري، حديث رقم (  7)

 (.5687)البخاري، حديث رقم (  8)

 (.8486)البخاري، حديث رقم (  6)

 (. 8  )الرتمذي، حديث رقم (  5)

 (. 8  )الرتمذي، حديث رقم (  7)
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 : اإلشهاد -3
  .(ال نكاح إال بوِل وشاهدي عدل) :قال صلى اهلل عليه وسلم

 :إعالن النكاحمشروعية 
  .(واضربوا عليه بالدُّفأعلنوا النكاح ) :قال صلى اهلل عليه وسلم

 : االشتراط
  .(1)"توفوا هبا ما استحللتم به الفروجإن أحق الشروط أن ":صلى اهلل عليه وسلمقال 

  :(المهر ) الصداق 
 .ج على حتمل األعباء وأداء احلقوقوهو داللة على عزم الزو 

قال , فقد وصفه اهلل تعاىل حقًا للمرأة وباعتباره هدية يدل على رغبة الزوج يف النكاح وفيه إعزاز للمرأة 
 .سورة النساء( 1){ نََّساء َصُدقَاهِتِنَّ َِنَْلةً َوآُتواْ ال}: تعاىل

وال حد ألدناه أو أعاله فقد يزوج مقابل ما لديه من القرآن كما ورد يف السرية ولكن الشريعة اإلسالمية 
  .دعت إىل تيسري املهر يف نصوص كثرية

ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال زوج ما تزوج رس": هنى عمر بن اخلطاب عن املغاالة يف الصداق وقالوقد 
ها رسول اهلل صلى اهلل عليه اته بأكثر من أربعمائة درهم ولو كانت املغاالة مبهور النساء مكرمة لسبق إلينب

  ."وسلم
كان أوالكم هبا , أو تقوى عند اهلل , أال ال تغالوا بصداق النساء فإهنا لو كانت مكرمة يف الدنيا ": وقال

ن بناته أكثر من ثنيت ه وال أصدقت امرأة مما أصدق رسول اهلل امرأة من نسائ , عليه وسلم النيب صلى اهلل
  ."عشرة أوقية

: قال, عندي شيء ما : قال .(7)"أعطها شيئاً ": قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ملا تزوج علي فاطمةو 
 .فكان مهرها رضي اهلل عنها ة ؟أين درعك احلطمي

                                           
 (. 67 )البخاري، حديث رقم (   )

 (.6   )سنن أيب داود حديث رقم (   )
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  .(1)"إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة " عليه وسلموقال صلى اهلل 
عن سهل بن سعد الساعدي ( 1175)جاء تبيني أقل املهر فيما رواه مسلم يف الصحيح رقم وقد  

قال جاءت امرأة إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقالت يا رسول اهلل جئت أهب لك نفسي فنظر إليها 
صّعد النظر فيها وصّوبه مث طأطأ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فلما رأت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ف

يا رسول إن مل يكن لك هبا حاجة : املرأة أنه مل يقض فيها شيئًا جلست فقام رجل من الصحابة فقال 
ال واهلل يا رسول فقال اذهب إىل أهلك فانظر هل َتد شيئا : فقال . فهل عند من شيء: فزوجنيها فقال 

فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم انظر ولو . ال واهلل ما وجدت شيئًا مث رجع : ب مث رجع فقال فذه
ال واهلل يا رسول اهلل وال خامتًا من حديد ولكن هذا إزاري فلها نصفه : خامتا من حديد فهب مث رجع فقال 

يها منه شيء فجلس الرجل حَّت فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته مل يكن عل
إذا طال جملسه قام فرآه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم موًِل فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من 

نعم قال اذهب فقد ملكتها : معي سورة كذا وسورة وكذا فقال تقرؤهن عن ظهر قلبك قال : قال . القرآن 
 . مبا معك من القرآن 

َيوز أن يكون الصداق قلياًل وكثريًا مما يُتمول إذا تراضى به الزوجان ألن خامت  ويف هذا احلديث أنه 
احلديد يف هنايٍة من القلة , وهذا مذهب الشافعي وهذا مذهب مجاهري العلماء من السلف واخللف وبه قال 

خالد وابن أيب  ربيعة وأبو الزناد وابن أيب ذئب وَيي بن سعيد والليث بن سعد والثوري واألوزاعي ومسلم بن
وهو مذهب كافة احلجازيني والبصريني . ليلي وداود وفقهاء أهل احلديث وابن وهب من أصحاب مالك 

الكوفيني والشاميني وغريهم أنه َيوز ما تراضى به الزوجان من قليل وكثري كالسوط والنعل وخامت احلديد وَنوه 
 .  مهور أمهات املؤمننيوأما  . 
سألت عائشة : عن أيب سلمة بن عبد الرمحن أنه قال ( 117)رقم " صحيح ال"فقد روى مسلم يف  

كان صداق : قالت . زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم كما كان صداق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
فتلك مخس مائة : نصف أوقية : قال قلت ال قالت . قال أتدري ما النَّشُّ . ألزواجه ثنيت عشرة أوقية ونّشاً 

 . هم فهذا صداق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألزواجه در 
 :وتقدير ذلك يتبني مما يلي 

                                           
 (.8677 )مسند أمحد، حديث رقم (   )



 

-9- 

: فاعلم أن اإلمجاع منعقد منذ صدر اإلسالم وعهد الصحابة والتابعني  : قال العالمة ابن خلدون  
درمهًا , وهو  أربعني: أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب , واألوقيَّة منه 

  . وهذه املقادير كلها ثابتة باإلمجاع .. .. على هذا سبعة أعشار الدينار 
 ( .  0 7ص " ) مقدمة ابن خلدون " 

 : وعلى هذا 
 . جراماً  77925= فوزن الدرهم باجلرامات 

 . جراماً من الفضة  113275=  77925×533= فيكون مهر أزواج الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
 لاير فيكون املهر  1إن سعر جرام الفضة اخلالص بدون مصنعية حاليا حواِل  وحيث
 . رياالً تقريباً 113275= بالريال 

 (.من موقع اإلسالم سؤال وجواب) . تقريباً  72 09= وبالدوالر 
 :مشروعية وليمة الزواج

 ."أومل بشاه: ى زينبما أومل عل لى أحد من نسائهما رأيت النيب أومل ع: رضي اهلل عنه قال عن أنس
 ."أومل ولو بشاه": لعبد الرمحن بن عوف :وقال صلى اهلل عليه وسلم 

 :اآلخر في اإلسالم علىحقوق كل من الزوجين 

 (1)حق الزوج على زوجته: أولا 
 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 سيدنا أن وأشهد رينواِلخ األولني إله له شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد العاملني رب هلل احلمد
 فرض اهلل فإن بعد, ما .أمجعني وصحبه آله وعلى عليه اهلل صلى األمني املصطفى ورسوله عبده حممداً  ونبينا

 أمجعني, لعباده شريعته وجعلها ,واملؤمنات املؤمنني هبا وكلف واألمانات, احلقوق وبني ,والواجبات الفرائض
 أدعى ذلك يكون حَّت ,وجهها على وأدائها هبا بالقيام إال ؤمنللم سعادة ال :والواجبات الفرائض وهذه

 :  املبني كتابه يف وجل عز اهلل قال ,عنه اهلل لرضوان
                                           

 .بتصرف يسير. محمد بن محمد المختار الشنقيطي، عضو هيئة كبار العلماء/ يخ الدكتورللش" فقه األسرة"من سلسلة   
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َها َوَأْشَفْقنَ  ََيِْمْلنَ َها َأن َفأَبَ نْيَ  َواجْلَِبالِ  َواأَلْرضِ  السََّماَواتِ  َعَلى األَمانَةَ  َعَرْضَنا ِإنَّا}  َكانَ  نَّهُ إِ  اإلنَسانُ  َومَحََلَها ِمن ْ
 اْلُمْؤِمِننيَ  َعَلى اللَّهُ  َويَ ُتوبَ  َواْلُمْشرَِكاتِ  َواْلُمْشرِِكنيَ  َواْلُمَناِفَقاتِ  اْلُمَناِفِقنيَ  اللَّهُ  لِيُ َعذيبَ ( 27) َجُهوالً  ظَُلوماً 

 . [األحزاب سورة] {( 20) رَِّحيماً  َغُفوراً  اللَّهُ  وََكانَ  َواْلُمْؤِمَناتِ 
 فرض الَّت والواجبات احلقوق هذه ومن يديه, بني القيامة يوم عنها سائله واهلل ظهره, على نهاألما املؤمن مَحَل
 والزوجه, الزوج من كلٍ  عنق يف أمانه اهلل جعلها ,والزوجات األزواج حقوق :واملؤمنات املؤمنني على اهلل

  .املسئولية ومحَّلهم
 سبع فوق من هبا أمر اهلل . األمني املصطفى رسوله لسان وعلى املبني, كتابه يف هبا اهلل أمر احلقوق, هذه

 أن لعلمهم هبا أمروا ومكان, زمان كل يف واألتقياء والصلحاء العلماء هبا وأمر رسوله  هبا وأمر مسوات,
  .الواجبات هذه ورعاية احلقوق هذه أداء على موقوفه الزوجيه البيوت سعادة
 ويتقي زوجها, حق الزوجة فيه وحتفظ زوجته, حق فيه الزوج ظَيف الذى املسلم البيت ذلك رأيت إذا وإنك
 والواجبات األمانات أداء على يقوم الذى املسلم البيت ذلك إىل عيناك نظَرت إذا اِلخر, يف منهما كل اهلل

 الَّت والرمحة املودة ورأيت الطمأنينة, ورأيت املسلم, البيت ذلك يف السعادة رأيت :واألمانات احلقوق ورعاية
 .املبني كتابه يف عنها اهلل أخرب
 يتقى وزوجه زوج لكل السعادة اهلل كتب األمانة, وأداء احلقوق رعاية على قامت لبيوت السعادة اهلل كتب
 خري كل مظنة وجل عز اهلل طاعة ألن بغريب ذلك وليس عليه, أوجب ما يف اهلل ويراقب وجل, عز اهلل

 الطيبة, واحلياة بالسعادة وعده ِبقه, قام ومؤمنة مؤمن كل اهلل وعد ولذلك ونعمة, رمحة لكل وسبيل وبركة,
 :  سبحانه قال كما
 .[92/  النحل سورة] { طَييَبةً  َحَياةً  فَ َلُنْحِييَ نَّهُ  ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ  أُنَثى َأوْ  ذََكرٍ  مين َصاحِلاً  َعِملَ  َمنْ  }

 واملسئوليات, األمانات أداء ذلك ومن اإلميان, ِبقوق قام ملن الطيبه احلياة يكتب أنه وتعاىل سبحانه فأخرب
 تنكد :احلقوق هلذه َتاهل أو جهل يف وكان الزوجية, حقوق منهما واحد ضيع أو الزوجان ضيع وإذا

 وفؤاد منكسر بقلب الزوجيه بيت إىل الرجل يدخل .يُطاق ال جحيماً  وأصبحت احلياة, وتنغصت العيش,
 ماهلا, وُضييع حقوقها, ضاعت قد تعيش املرأة, وهكذا عينه, به تقر ام يرى وال يرضيه, ما يسمع ال جمروح,
 عن وخرج سبيله عن تنكب من هبا اهلل وعد الَّت بالشقاء, املليئة والعيشه الضنكة, احلياة تكون ذلك عند
  .كتابه هدى
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 حينما اناتاألم هذه ترعى اإلسالميه األمه كانت كبرية, ومسئولية عظيمة أمانة الزوجني حقوق أداء إن
 عرف وقد إال الزوجيه بيت إىل االبن يدخل فال والبنات, األبناء َتاه بالواجب يقومون واألمهات اِلباء كان
 يف منهما كل ُرغيب وقد عليها, وما هلا ما عرفت وقد إال الزوجية بيت إىل البنت تدخل وال عليه, وما له ما

  .ذلك تضييع من ورُهيب وجهه, على وأدائه عليه مبا القيام
 وملا املسلمني, بيوت استقرت :والعمل التوجيه مهمة واألمهات اِلباء وحفظ والزوجات, األزواج حفظ ملا

 حقوق الناس َتاهل -اهلل رحم من إال- املسلمني من كثري بني متفشياً  اجلهل وصار املتأخرة العصور صارت
 كثرت عندها الزوجني, من كل يريد اكيفم وتسري باألهواء, تسري الزوجية حياة وأصبحت الزوجية

 شر من ورائها من كان ما وجىن واخلالفات, املصائب وعظمت والزوجات, األزواج مشل وتبدد املشكالت,
 .والبنات األبناءُ  :وبالء
 َتاه يرعاه أن منهما كل على ينبغى وما الزوجني, حقوق ببيان يُعتىن أن مبكان األمهية من كان لذلك
  .اِلخر
 على هبا والقيام ورعايتها الزوجيه احلقوق أداء على تعني اليت األسباب أعظم من مها مهمان أمران وهناك
 :وجهها

 حريٌ  منهما كل فالتقي والتقية, والزوجات, األزواج قلوب غيبتها وجل, عز اهلل من فتقوى: األول األمر أما
  .وأكملها وجوهها أمت على باحلقوق يقوم أن

  أُزوجها؟ ملن بنت عندى إمام, يا:  البصرى نللحس رجل قال ولذلك
  .يظلمها مل طلقها وإذا برها, أمسكها إذا فإنه التقي, زوجها:  قال
 للقيام أدعى ذلك كان :سبحانه هلل ومراقبه وخشيه وجل عز هلل تقوى قلبه يف الزوجني من كل كان فإذا

 القلوب يف التقوى نور قذف وتعاىل سبحانه اهلل فإن .الديىن بالوازع :ما يسمى وهذا .وجهها على باحلقوق
  .اجلوارح من يكون ما به وأصلح

 وهى أال كله اجلسد فسد فسدت وإذا كله, اجلسد َصُلحَ  َصُلَحْت, إذا مضغه اجلسد يف إن أال) :  قال
 . (القلب

 نشأ زوج كل إىل وانظر .احلقوقب للقيام الدعوة يف كبرياً  أثراً  للبيئة فإن والقرناء, البيئة فهو:  الثاىن األمر أما
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 حلقوق حافظاً  َتده لألمه الصاحل السلف هبدى فيها واهتدى والسّنة الكتاب على فيها ترىب صاحلة بيئة يف
 .بيته يف عليه اهلل أوجب مبا قائماً  زوجه

  .بعلها ِبقوق للقيام هلا معني خري ذلك كان الصاحلة, بالبيئة ُرزِقت إذا الصاحلة املرأة وكذلك
 .الزوجني ِبقوق وللقيام وإلصالحها البيوت لصالح جداً  مهمان األمران وهذان

 :زوجته على الزوج حق عن المبارك المجلس هذا في -اهلل شاء إن- حديثنا وسيكون
 :قسمني إىل ينقسم احلق وهذا
 .معنوي حقٌ : األول القسم
 .مادي حق: الثاِّن القسم

 أن الزوجيه لبيوت ميكن وال الزوجات, على القوامة حق لألزوج لجع وجل عز اهلل فإن :المعنوي الحق فأما
  .لزوجها املرأة من حمفوظاً  احلق هذا كان إذا إال املطلوب, الوجه على تقوم وأن تستقر
 وعلى القيادة على أقدر فهو والتحمل, والصرب القوة فيه جعل :املرأة يف ليست خصائص الرجل يف اهلل جعل
 أن :تفضيله دالئل من وكان النساء, على الرجال اهلل فضل ولذلك باملهمات, ضطالعواال املسئولية حتمل
  .ويعطي وجل عز اهلل يهب ما أفضل وهى الرجال, يف النبوة جعل

  .اخللقة يف القوة من عليه وفطرهم عليه جبلهم ملا الوجه؛ هذا من الرجال فضَّلَ  اهلل إن :العلماء قال ولذلك
 حتاول أو املرأة, حتت الرجل يكون أن يسوغ وال ,الرجل حتت تكون أن املرأة من قتضيي :وحق القوامة للزوج

  .له منافسة للرجل مساوية تكون أن املرأة
 :مهمني أمرين على يقوم القوامه حق

 لبيته واألقوم األصلح يف بالنظر هو األحق فالرجل والنظر, االجتهاد طريق عن والشئون األمور تدبري: أحدمها
  .وولده هوأهل
  .اجتهاده إليه وأدَّاه صالحه رأى ما تطبيق فهو :الثاِّن األمر وأما
 يف ليس ما واملعرفة النظر يف اخلصائص من الرجال يف -وجل عز- اهلل جعل وقد األمرين, هبذين أحق فهو

 ومهما فعلت مهما قاصرة خمالطتها فإن الرجال املرأة خالطت ولو املرأة, من أكثر خيالط الرجل ألن النساء؛
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  .تتغري وال تتبدل ال الفطرة ألن كانت؛
 وأذية وقهر وقسر واستعباد استبداد ِبق وليس وتعليم, وإرشاد توجيه حق :القوامة حق :العلماء يقول

  .وإضرار
ومبا أنفقوا  بَ ْعضٍ  َعَلى بَ ْعَضُهمْ  الّلهُ  َفضَّلَ  مبَا النيَساء َعَلى قَ وَّاُمونَ  الريَجالُ } : بقوله إليه اهلل أشار احلق وهذا

 [.01/ النساء سورة] {من أمواهلم
 وتَُدبر واجتهاده, الرجل لرأي املرأة فيها ختضع األسرة وكانت شئون احلق, هبذا للرجل تعرتف املرأة كانت فإذا

  .بالرأي املرأة ملشاركة حظ هناك يكون أن مينع وال. األمور استقامت: الرجل هذه األمور من
 وهو به يُعمل الذى هو رأيها يكون وأن واحلقري, واجلليل والكبري الصغري يف تتأمر أن املرأة ولحتا أن لكن
 ونغَّصت عليه ونكدَّت وتنكدَّت آذته :امتنع فان رأيها, بقبول زوجها إغراء حتاول رمبا إهنا حَّت يُفرض, الذى
 . املاضى هو رأيها وُيصبح رأيه عن الرجل يعدل أن أجل من وبناته وأبنائه أوالده دفعت ورمبا حياته,
 هو العاقبة سوء َيىن من أول وكان العيش, تنكد :التصرفات هبذه املرأة أفسدته إذا -القوامة حق- احلق هذا

  !املرأة نفسها
 أعظم من :وجهه على به قيامها وعدم احلق, هلذا وتركها زوجها, على وإفسادها وبناهتا, ألبنائها املرأة فإفساد

 أُفِسد إذا خاصة حقه, ُأِخذ قد وأنه ظُِلم, بأنه وشعوره بالنقص, الرجل شعور ذلك على يرتتب إذ املصائب,
 وأضرت املرأة, تدخلت وقد إال مسألة, يف يُبت أن وال قضية يف يُبت أن يستطيع ال وأصبح أوالده, عليه

 الرجل, ييأس قد -جلالر  كرب عند خاصة- األحيان بعض وىف .أموره يف النظر كره رمبا حَّت وأفسدت,
 . عليه وإفسادها املرأة أذية بسبب األمور, زمام ويرتك
  .وشقاء دمار :وفساده وذهابه للبيوت, صالحٌ  :به والقيام بقاؤه احلق هذا

 احلق هلذا الضياع هذا عاقبة  النيب وبني !اسرتجلت :الرجل شئون يف التدخل على املرأة تعودت إذا ولذلك
  (.النساء من ملسرتجالتا اهلل لعن) :بقوله
 ترضى ال االسرتجال, من شيء فيها :ونظره وإجتهاداته أوامره يف وتتقحم الزوج, شئون يف تتدخل الَّت فاملرأة
 .وخربة دراية وأكثر وأحكم أعلم أهنا ُتظهر أو له, مساوية إما تكون أن وتريد الرجل, حتت تكون أن

  .طاعة املرأة لزوجها لزوم :يهعل تفرع -القوامة حق وهو- احلق هذا عن تفرع
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 .حتته تكون وأن الرجل, تطيع بأن مأمورة فاملرأة الثانى الحق العلماء يعتربه ولذلك
 اهلل لشرع موافقاً  وهنيه أمره يكون أن بشرط ولكن عليها, الرجل فضَّل -وجل عز- اهلل ألن األصل؛ هو وهذا
 . وجل عز

 المرأته َيب عليها أن الرجل فأمرُ  عنه, وينهاها به يأمرها مبا موتلتز  فتطيعه :الطاعة للزوج على زوجته حق
 أشار وقد .اهلل فرائض من بشيء يأمرها كأن آكد, فرضاً  صار :وفرض واجب يف واجباً  كان فإن فيه, تطيعه
َها َواْصَطربْ  بِالصَّاَلةِ  أَْهَلكَ  َوْأُمرْ } :بقوله ذلك إىل اهلل  [.107/ طه سورة] {َعَلي ْ

 نَِّبّياً  َرُسوالً  وََكانَ  اْلَوْعدِ  َصاِدقَ  َكانَ  ِإنَّهُ  ِإمْسَاِعيلَ  اْلِكَتابِ  يف  َواذُْكرْ } :فقال أنبيائه من نيب على اهلل وقد أثىن
 [مرمي سورة] {(55) َمْرِضّياً  رَبيهِ  ِعندَ  وََكانَ  َوالزََّكاةِ  بِالصَّاَلةِ  أَْهَلهُ  يَْأُمرُ  وََكانَ ( 51)

  .زوجها تطيع أن على الزوجة المرأته, وواجب التوجيه حق له وجعل جل,للر  األمر فجعل اهلل
 : الطاعة يف املهمة األمور ومن

 أن إىل  النيب أشار وقد احلرام, عن نفسه إلعفاف دعاها إذا خاصة نفسه, حق يف تطيعه أن :(أوالا )
  !هلا اهلل لعنة يوجب أنه :نفسه إلعفاف دعاها إذا الرجل طاعة يف املرأة تقصري
 حَّت تلعنها املالئكة باتت :عليها غضباناً  فبات فأبت, فراشه, إىل زوجها دعاها امرأة أميا) :  قال

 ( عليه متفق)  !(.تصبح
وكذلك  اهلل, بفرائض كاألمر اهلل, طاعة يف كانت إذا وباألخص أوامره, يف زوجها تعصي أن للمرأة َيوز ال
  .حلراما عن نفسه إعفاف يف كحقه نفسه, خاصة يف

 إذا ِبقه تقوم أن معه تستطيع ال أو مينع, عذر باملرأة يكون أن -الفقهاء ذكر كما- ذلك من وُيستثىن
 يقول ذلك ومع .تعتذر أن حقها من كان :هبا ُيِضر ومرضها تستطيع, وال مريضة كانت فإذا إليه, دعاها
  .بيدها ليس مرأ أنه تشعره بطريقة اعتذارها يكون وأن تتلطف, أن ينبغي :العلماء

 هذا إىل  النيب أشار وقد ,بإذنه إال البيت من خترج ال أن :الطاعة ومن حق الزوج على زوجته يف (:ثانياا )
 (.هلا فليأذن إىل املسجد أمرأتُه أحدَكم استأذنت إذا) :قوله يف
 وال -الشهادتني بعد اإلسالم شعائر أعظم هى اليت- للصالة اخلروج تريد املرأة كانت إذا :العلماء قال

 ألمور يلزمها استئذانه خلروجها أوىل باب فمن :ذلك وسؤاله زوجها بإذن إال خترج للمسجد أن تستطيع
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 .الدنيا
 بدون خرجت إذا وأهنا زوجها, هلا يأذن أن إال بيتها من خترج أن للمرأة َيوز ال أنه على العلماء نص وقد
 خاصة !والتمرد العصيان ومن النشوز من يُعترب ذلك أن :جالزو  إذن دون من اخلروج اعتادت أو الزوج, إذن
 بطاعتها اهلل أمر عن تُعرض :بذلك فهي تشاء, ما تفعل وأهنا نفسها, يف حرة :بأهنا الرجل واجهت إذا

 .زوجها بإذن إال بيتها من خترج أن للمرأة َيوز فال .بيتها يف بالقرار بالتزامها اهلل شرع عن وتُعرض لبعلها,
 :الفقهية املسألة ذلك لىع تفرع
 .النفقة يف حقها سقط :الزوج إذن بدون أهلها, بيت يف وبقيت زوجها, بيت من املرأة خرجت إن
 من زوجها بيت من وخرجت أهلها بيت يف وبقيت امتنعت إذا أهنا على - اهلل رمحهم - العلماء أمجع وقد
 .النفقة يف هلا حق ال هأن :تعد ومل بيتها عن بعيداً  البقاء على وأصرت إذنه, دون

  .بعلها حلقوق حافظةً  أمينة تكون أن :ومن حقوق الزوج على زوجته
 القيامه يوم كان إذا أنه  النيب عن الصحيح احلديث يف ثبت وقد املؤمنني, صفات أجلي  من صفةٌ  واألمانه
 . الصراط جنبَّت على فقامتا والرحم, باألمانة أُتى جهنم منت على الصراط وضرب

  .رحم قاطع أو أمانة خائن الصراط من يسلم ال :العلماء بعض الق
 :أمور منها تستلزم املرأة فأمانة

  .الداخل ذلك بدخول هلا أذن قد الزوج كان إذا إال زوجها, بيت يدخل أن ألحد تأذن ال أن :(أوالا )
  (.ترضون نم إال فرشكم يوطئن وال) :الوداع حجة خطبة يف بقوله ذلك إىل  النيب أشار وقد
 ألحد تأذن أن للمرأة َيوز ال أنه على هذا فدل .دخوله ترضون من إال بيوتكم إىل أحد بدخول يأذنّ  ال أى

  .بذلك الزوج هلا يأذن أن إال زوجها, بيت إىل بالدخول
 تأمن ال فإنه بدخوله, الزوج يأذن مل لرجلٍ  أذنت إذا ألهنا العاقبة؛ سوء تأمن ال :احلق هذا املرأة ضيعت إذا
 .خيفى ال ما الوخيمة والعواقب املشكالت من يكون وحينئذٍ  .هبا ظنه يسيء أن
 فإذا اإلنفاق, يف تسرف وال املال تضيع فال الرجل, مال حتفظ أن :ومن حفظ المرأة لألمانة (:ثانياا )

 تضيع وال نصاهبا, يف األمور تضع الَّت الرشيدة, احلكيمة تكون أن ينبغي أمواله, على وأئتمنها املال أعطاها



 

-16- 

 .بأهوائها, وال تكون مبذرة مسرفة بعلها مال
 الغدر, من نوع فيه واخلائن ختونه, فال فراشه, يف الزوج حق حتفظ أن :ومن حفظ المرأة لألمانة(: ثالثاا )

 فإن .خافيتها على مطلعاً  حسيباً  اهلل ووكلّ  عليها, رقيباً  جالله جل اهلل وكلَّ  فقد زوجته, أمن إذا الزوج ألن
  .وجل عز هلل عصياهنا من فيه ما مع وبينه, بينها الذى اهلل عهد نكثت فقد :وخانته به غدرت
 .الرجل ذرية وعلى الرجل, ِعرض وعلى الرجل, ماء على أمينةً  اسرتعاها اهلل ألن فرجها؛ حتفظ أن املرأة فعلى

 من عليه وأدخلت ذريته, الرجل على أفسدت :احلرام يف ووقعت الفتنه باب نفسها على فتحت إذا ولذلك
 . حق وبدون بالباطل ذلك وكل ويرثه, ِعرضه إىل وينظر شرابه من ويشرب طعامه من يأكل ولده, من ليس
 سيب يف-وهي حامل  امرأة مسبية يطأ ان يريد علم برجل ملا أنه  النيب عن الصحيح احلديث يف ثبت ولقد

  !!(.قربه يف معه تدخل لعنة ألعنه أن مهمت دلق !وبصره؟ مسعه يف أيغذوه) : فقال -أوطاس
 إال األمر وليس محلت, قد ألهنا يكتمل؛ أن يكاد أو اجلنني واكتمال التخلق بعد هذا كان إذا :العلماء قال
  .جد عظيم أمر فهو !رجل؟ على بكليته غريباً  أدخلت بامرأة فكيف والبصر, السمع يف اغتذائه يف

 فَالصَّاحِلَاتُ } :وتعاىل سبحانه فقال القانتات احلافظات املؤمنات على مساوات سبع فوق من اهلل أثىن ولذلك
 [01/  النساء سورة] {الّلهُ  َحِفظَ  مبَا ليْلَغْيبِ  َحاِفظَاتٌ  قَانَِتاتٌ 

 صادقة تكون ملكان أن خترج أن استأذنت وإذا عرضه, حتفظ زوجها أن عنها غاب إذا فواجب على املرأة
أن يقع عليها اعتداء,  تأمن مع فساد الزمن ال ضعيفة واملرأة الرجل, عرض وحتفظ وجل عز اهلل تراقب أمينة,
  .فتنة أو إغراء تقابل أو أن

 بينه تكون الَّت أسراره وحتفظ اخلاصة, وأموره الزوج أسرار حتفظ أن :ومن حفظ المرأة لألمانة(: رابعاا )
  .ميقتها اهلل فإن :بعلها وبني بينها يكون ما خباصة حتدثت فإهنا إذا وبينها,
 وبني بينها يكون مبا املرأة وتتحدث املرأة, وبني بينه يكون مبا الرجل يتحدث أن :املقت من اهلل يوجب فمما
 اهلل عند وهو هيناً  حتسبونه. واللهو اللعب سبيل على ُأِخذَ  أو املزح, سبيل على ذلك ُأِخذَ  حَّت ولو بعلها,
 .عظيم
 مُثَّ  إِلَْيهِ  َوتُ ْفِضى اْمرَأَتِهِ  ِإىَل  يُ ْفِضى الرَُّجلَ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َمْنزِلَةً  اللَّهِ  ِعْندَ  النَّاسِ  َأَشري  ِمنْ  ِإنَّ ) :  اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ 
 [.15 0رواه مسلم ح] .(ِسرََّها يَ ْنُشرُ 
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 مث بالزوج اخلاصه األمور من يكون ما مجيع يف والنار اجلنة عينيها نصب وَتعل األسرار, هذه حتفظ فاملرأة
 فال األسرار على ائتمنها إذا خاصة وتصرفاته, وأخالقه أقواله وىف أعماله يف الزوج عن تعرفه ما مجيع حتفظ
 . ختطىء وما تقول فيما عليها املطلع والرقيب حسيبها واهلل .سره تفشي أن َيوز
 املرأة أن :احلق هذا فيها ويضيعن األمانه فيها وخينّ  األزواج حق النساء بعض فيها ُيضييع الَّت األخطاء ومن
 األسرار, من تعرفه ما مجيع أفشت شاكيه أهلها إىل وذهبت شجار أو خصام أقل زوجها وبني بينها وقع إذا

 بعض وعّده اِلثام, من يعترب أنه شك ال وهذا أمره, خاصة من يكون ما وذكرت زوجها, بعيوب وحتدثت
 .الضرورة عند إال َيوز ال باألسرار والتحدث األمانه خيانة نأل الذنوب كبائر من العلماء
 أن هلا يبيح أى صاحبه بإذن إال وتبديه تفشيه وأال حتفظه أن املرأة على اهلل فرض الذى احلق من فهذا

 .به خترب و تتحدث
  .لزوجها املرأة خدمة بذلك واملراد ,اخلدمة: املادية احلقوق وهى زوجته على الزوج حقوق من
 ورعاية وتدبريه البيت بشئون للقيام صاحلة خصائص فيها وجعل وخلقها املرأة فطر -وجل عز- اهلل فإن

 قد بيته أن وأحس عنها, ورضي الزوج عني قرت :ينبغي كما الزوجيه بيت خبدمة املرأة قامت فإذا أموره,
 . نفسه وترتاح فريتاح مصاحله وُرِعيت حقه ُحِفظ
 [.773/ البقره سورة] {بِاْلَمْعُروفِ  َعَلْيِهنَّ  الَِّذي ِمْثلُ  َوهَلُنَّ } :قوله جُممل يف هذا إىل وجل عز اهلل أشار وقد
 حقوق, عليهن للرجال أن كما حقوق وللنساء حقوق, الرجال على أن كما حقوق, النساء على :أي

 فُعرف إليه, تكموَيُ  إليه فرُيجع العلماء مجاهري يقول كما الُعرف, يكون أن إما :واملعروف باملعروف,
 . زوجها بيت ختدم املرأة أن :ومكان زمان كل يف املسلمني وُعرف الصاحلني

 املؤمنني أم حديث من الصحيح ففي . اهلل رسول بيت خدمة على يقمن كن املؤمنني, أمهات إىل وانظر
صحيح ] (.شاء ما الليل من اهلل فيبعثه وَطُهوره ِسواكه  اهلل لرسول نُِعدُ  كنا) :قالت عنها اهلل رضى عائشه

 [.1220مسلم ح
  (.اجلنابة من فاغتسل ُغسالً   اهلل لرسول وضعت) :قالت عنها اهلل رضى ميمونة عن الصحيح احلديث وىف

 ضعيف قول وهو شذ من إال - العلم أهل ومجاهري لزوجها, املرأة خدمة مشروعية على العلماء أمجع ولذلك
 . املؤمنني أمهات من أفضل ال ألنه رعايته؛ على قوموت زوجها ختدم املرأة أن على -
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 ختدم فاطمة, :عنها اهلل ورضى عليه وسالمه اهلل صلوات الكرمي بنت الكرميه  اهلل رسول بنت وهذه
 . وأرضاها عنها اهلل رضى للنوى, طحنها بسبب تقرحت يدها إن حَّت زوجها,

 بالقيام فكيف للدواب, علفاً  يكون والنوى للنوى, نالطح كثرة من يدها ُوِجدت قد إهنا :العلماء بعض قال
  .بذلك الُعرف جرى إذا مركبه من إليه َيتاج مبا حَّت تقوم أهنا العلماء بعض ذكر حَّت !الزوج؟ حق على

 ختدم كانت أهنا -اهلل عنه وعنها رضى- أمساء بنت أيب بكر عن الصحيح احلديث يف ثبت أيضاً  كذلك
 .ظهرها على حتمل وهي فرسخ ثليت من أكثر ومتشي زرعتهم إىل خترج وكانت الزبري,
 ورعايتها, البيوت خبدمة يقمن النساء أن املسلمني أزمنة يف وُعِرف املؤمنني, نساء عن ُعِرف الذى هو فهذا
 ال عليها الناس فطر الَّت اهلل فطرة ولكنها قدرها, من تنقص وال املرأة مكانة من تغض ال اخلدمة هذه وأن

 .اهلل لقخل تبديل
 نفسية على احلميده عواقبه لكن صغرياً  شيئاً  أو يسرياً, شيئاً  البعض يراه قد البيت خدمة هو الذى األمر هذا

 :أموره له ُهيئت وقد فيدخل زوُجه, به والعناية برعايته قامت قد بيته أنه يشعر وهو خيرج حينما الزوج,
 املشكالت وقوع ويوجب عليه ينغص أو عليه يشوش عما يكون ما أبعد وكان قلبه, واطمأن نفسه فارتاحت

 .أهله وبني بينه
 بيته إىل يدخل الرجل مهملة, املسلمني بيوت أصبحت :السوية الفطرة هذه عن بعض النساء تنكب فلمَّا
  .طعامه وطهي ثيابه وغسل بيته بكناسة يقوم بنفسه الرجل أن ولرمبا الناظر, هبا يسر ال أموراً  فريى
 واخلبز والعجن طعامه وطهي بيته بكنس الرجل وقام املرأة ترفهت فإن" :اهلل رمحه القيم بن ماماإل قال حَّت

  .به اهلل يأذن مل الذي املنكر, هو ذلك :أي "املنكر هو فذلك
 خيدم الذى هو الرجل أن الفطرة من وليس عليه اهلل فطره مبا يقوم والرجل عليه, اهلل فطرها مبا فاملرأة تقوم

 خترج كلمة كرُبت فقد تشاء, ما افعل أو نفسك اخدم :املرأة قالت فإن بيته, برعاية يقوم الذى ووه نفسه,
 يكون الذي منه الرضا وتتكرب عن  بعلها, إىل ُتسيء امرأة من هلا وتباً  !فطرهتا عن خترج حينما فمها, من
 . وجل عز اهلل جنة دخول يف سبباً 
  (.اجلّنة دخلت اضر  عنها وزوجها ماتت إمرأة أميا) : قال
 مبن يأيت أن منه تطلب أو مرتفة مرتفعة, وتكون البيت, بأعباء يقوم أن حتمل زوجها أصبحت املرأة فإذا
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  .الفطرة خالف كله فذلك له, الفتنة يوجب وجه على ولرمبا عليه, ويقوم خيدمة
 فاطمة جاءت ولذلك .حرج ال فحينئذ خيدمها من تطلب أن إىل املرأة تضطر الَّت األمور وجدت إن لكن
 (... خادم من لكما خري على أدلكما أوال: ) فقال خادم يعطيها أن  اهلل رسول تسأل عنها اهلل رضى

  احلديث
 ترفهاً  ذلك تسأل أن أما احلاجة, وُوجدت الضرورة, ُوجدت إذا لكن تسأل, أن حرج ال أنه يدل فهذا

 العشرة وخالف اهلل, فطرة خالف فهو :شأهنا من ليس هذا أنو  هلذا, ُخلقت ما أهنا منها ظناً  أو واستكباراً,
 . لبعلها حتفظها أن مؤمنة كل على ينبغى الَّت باملعروف

 أكمل ال أنه تعلم أن الصاحلة املرأة وعلى لبعلها حتفظها أن املرأة على ينبغي مهمة أمور كلها األمور فهذه
 من مسعت مهما وأنه وأرضاه عنه اهلل رضى اهلل بشرع رضى من وأن اهلل دين من أكمل وال اهلل شرع من

 سوء معه التأمن فإنه اهلل فطرة عن يتنكب أو اهلل شرع خيالف مما والعادات التقاليد من رأت أو الدعوات
 عرفتها الَّت األمور هبذه تلتزم أن إال عليها وما وخيمة, عواقبه لكن ظاهره يف طيباً  شيئا كان فمهما .العاقبة

 حقه وأداء العشري رعاية على يقمن كن الالتى األمه هذه سلف من الصاحلات هدى يف رفتهاوع فطرهتا يف
 . وعال جل اهلل يرضى الذى الوجه على
 :يلى فيما تتلخص أمورا لنفسها هيأت إذا إال وجهها على هبا تقوم أن املرأة تستطيع ال احلقوق هذه
 ألن ِبقه واإلخالل التقصري من يعيذها وأن بعلها ِبق الوفاء على يعينها أن وجل عز اهلل تسأل ان :أولها
 اهلل يعينها أن الدعاء من وتكثر اهلل وتسأل حقه تضيع أن هلا وكره لبعلها تويف أن هلا رضى وتعاىل سبحانه اهلل
 . بعلها حقوق على
 يأمرها اهلل شرع وأن ورهمأم أهنا فتعلم اهلل ألوامر لالستجابة النفسية العوامل نفسها من املرأة هتيء أن :ثانياا 

 اخلروج عند واستئذانه خدمته املعروف ومن باملعروف بعشرته مطالبة وأهنا القوامه حق وإعطاءه الزوج بطاعة
 من فيها يكون ما مبقدار ستستجيب فإهنا لذلك واطمأنت ذلك علمت إذا وأسراره وأماناته حقوقه وحفظ
 يأيها}:  بقوله احلقوق آيات صّدر اهلل إن العلماء قال ولذلك اهلل ألمر تستجيب اهنا باملؤمنه والظن اإلميان
 . املؤمن مثل الوجوه وأمت الكمال على اهلل ألمر يستجيب ال ألنه {ءامنوا الذين
 جزاءاً  تنتظر وال الرجل من مكافأة تنتظر ال احلقوق هبذه قامت إذا أهنا اليقني علم تعلم أن املرأة على :ثالثاا 
 عليها, وجل عز اهلل رضوان تطلبه ما وأعظم مهها وأكرب عينيها نصب َتعل أن عليها ينبغي ولكن الرجل من
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 أمت على ِبقه وقائمه لزوجها, تكون ما أخضع وجدهتا إال اهلل رضوان تطلب أهنا تشعر مؤمنة من فما
  .الوجوه
 عليها أخطأت رمبا حَّت يقول ِبقه بالقيام إال تقر وال هتنأ ال بامرأه ُرزق أنه الصاحلني بعض حدث حَّت
 إذا املؤمنه اإلميان, قوة من وهذا عنها أصفح أن تسألىن باكيه وهى إال تبيت فال املخطيء وأنا قلىب فتغري
 والكلمات واملشاعر واألحاسيس التصرفات مجيع يف حترص وأصبحت خافت هلل استجابت ومست زكت
 . زوجها مرضاة تلتمس كيف
 كمال واهلل ولكنه مبهانة وال بذلة وال بنقص وليس للزوج ختضعى أن ضاضهغ من هناك ليس املؤمنه أيتها
 عليها الناس اهلل فطر الَّت اهلل فطرة ألهنا للمرأة كمال واهلل بنقص ليس وجل, عز اهلل من توفيق وحسن ورفعه

 وارتاحت استجابت كمال إمنا بنقص ليس هذا أن نفسها من تشعر املرأة كانت فإذا هذا على وجبلهم
 . احلقوق هبذه القيام يف وجل عز اهلل ألمر اإلستجابه يف التفس قوية وكانت وبادرت بل واطمأنت

 ونساء الصحابيات سرية قراءة أعظمها ومن لالستجابة تعينها الَّت األسباب هتيء أن املرأة على :رابعاا 
  النيب عن النصوص يف ردو  فيما والنظر لألزوج تبعل حسن من عليه كنّ  وما األمه هذه يف الصاحل السلف

 . ذلك يف وترغيبها الزوج ِبق القيام يف املرأة حتبيب من
 العواقب يف النظر حسن املطلوب وجهها على وأدائها احلقوق هبذه القيام على املرأة يعني مما أيضا :خامساا 
 بالقيام ويطمئن جهازو  ويرتاح وتطمئن ترتاح وأهنا يستقر بيتها أن وكيف والدنيا الدين مصاحل من احلميدة

  .احلقوق هبذه
 يشعر ما سرعان فإنه القوامة حق ضيعت إذا أهنا للعكس الوخيمة العواقب إىل أيضا فتنظر بالعكس والعكس

 كسرها لرمبا حَّت يصر, والرجل تستعلي واملرأة املرأة, حدة يكسر أخذ بالنقص شعر وإذا ناقص أنه الزوج
  .احلقوق هبذه القيام على منها أقدر أنه يشعرها حَّت ضريها على دمأق لرمبا أو باهلل, والعياذ فطلقها
 من شيء فيها املرأة وجدت إال امرأته رجل فيها ضرب مشكله َتد أن َقلَّ  : العلماء بعض ويقول

 .االسرتجال
 سيئةوال بالشر, يدفع ال الشر وأن العواقب بأسوء يأتى دائما احلقوق تضييع أن تعلم أن للمرأة ينبغى ولذلك

 . باحلسنه تدفع وإمنا بالسيئة تدفع ال
 .بعلها مع حاهلا وإصالح نفسها إصالح على املرأة يعني األمور هذه مثل يف فالتفكري
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 بعض فإن بعلها مع شئوهنا يف بالتدخل للغري السماح عدم املسلمة املرأة به توصى ما أخر وهو األمور من
 فتتقي وخيمه عواقبه السوء فقرين ِبقوقه, القيام وعدم له عصيانوال الزوج على بالتمرد البعض َيرضن النساء
 لسالمتها أدعى فذلك زوجها مع حاهلا من يكون ما وخصائص بيتها أمور يف النساء مع التحدث املرأة

  .هلا العاقبه وحسن
 احلمد أن انادعو  وأخر والعمل القول يف يوفقنا وأن الزلل من يعصمنا أن الكرمي العرش رب العظيم اهلل نسأل

 . حممد نبينا على وبارك وسلم اهلل وصلى العاملني رب هلل

 سئلة خبصوص حق الزوج على زوجتهأ

 على ماذا تتوقف سعادة األسرة؟/ 1س
 ما األمران اللذان يُعينان على القيام باحلقوق الزوجية؟/ 7س
ا يرتتب على اإلخالل ِبق ماذا يقتضي حق قوامة الرجل؟ وما األمران اللذان يقوم عليهما؟ وماذ/ 0س

 القوامة؟
 .اذكر أمرين َيب على املرأة طاعة زوجها فيهما/ 1س
 .دلل على وجوب استئذان املرأة لزوجها خلروجها من املنزل/ 5س
 .َيب على املرأة حفظ األمانة لزوجها, عّدد أربعة أمور يف هذا اخلصوص/  س
 .ل والعقلدلل على مشروعية خدمة املرأة لزوجها, من النق/ 2س
 ماذا ترتب على ترك بعض الزوجات خدمة أزواجهن؟ وماذا يؤخذ عليهن يف ذلك؟/ 3س
ما هو؟ وما احلديث الوارد . إىل ضرب زوجته, إىل بعد وجود أمر معني منها –غالباً  –ال يصل الزوج / 9س

 خبصوصه؟

 (1)حق الزوجة 
 سيدنا أن وأشهد واِلخرين, األولني إله له شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد العاملني, رب هلل احلمد

                                           
 .بتصرف يسير. محمد بن محمد المختار الشنقيطي، عضو هيئة كبار العلماء/ للشيخ الدكتور" فقه األسرة"من سلسلة   
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 يوم إىل ومنواله هنجه على سار ومن آله وعلى عليه اهلل صلى األمني, املصطفى ورسوله عبده حممداً  ونبينا
 .الدين
  :بعد أما
 َتاه الزوجة على اهلل فرض ما بيان املاضي اجمللس يف تقدم وقد الزوجية, احلقوق عن موصوالً  حديثنا زال فال

 وهذا زوجته, َتاه الزوج على وجل عز اهلل أوجب عما اهلل شاء إن حديثنا سيكون اجمللس هذا ويف زوجها,
 واحداً  خيص ومل الزوجات وأمر األزواج فأمر الزوجني, بني عدل سبحانه اهلل فإن وتعاىل, تبارك اهلل عدل من

 السَِّميعُ  َوُهوَ  ِلَكِلَماتِهِ  ُمَبديلَ  ال َوَعْداًل  ِصْدقًا َربيكَ  ةُ َكِلمَ  َومَتَّتْ }: لآلخر ظلماً  يكون ال حَّت باألمر, منهما
 [ .115:األنعام]{اْلَعِليمُ 
 فقد وجهها على وأداها عليها وحافظ حفظها من احلقوق هذه زوجاهتم, َتاه حقوقاً  األزواج على اهلل فرض
 عليها وحافظ احلقوق هذه حفظ ومن ,( خرياً  بالنساء استوصوا: ) قال أهله, يف النيب  وصية حفظ
 العظيمة احلقوق فهي ,( ألهلي خريكم وأنا ألهله, خريكم خريكم: ) قال املؤمنني, اهلل عباد خيار من فإنه
 هبا األزواج قام إذا احلقوق هذه وجمازيه, حماسبه أنه اليقني علم ويعلم ويتقيه, خيافه زوجٍ  على اهلل فرضها اليت
 ِبقه وجل عز هلل قائم مؤمن وأنه الزوج, بفضل املرأة وشعرت والطمأنينة, ادةالسع كانت وجهها على

 حياهتا, وتنغصت عيشها تنكد ِبقوقها واالستخفاف االستهانة زوجها من املرأة رأت وإذا عباده, وحقوق
 حتسه اومب واخلطرات, الوساوس من ينتاهبا ما بسبب وجهها؛ على بعبادهتا تقوم أن تستطيع ال رمبا أهنا حَّت
 . واألذية واالضطهاد الظلم من

 ضاع إذا الزوجة ألن األزواج؛ حقوق إضاعة من أعظم الزوجات حقوق إضاعة إن: العلماء قال ولذلك
. عليها والتضييق لإلضرار ميسكها الذي الزوج ذلك حتت وهي تذهب, أين وال تفعل, ماذا تدري ال حقها
 اخللقة من اهلل أعطاه وما بقوته يكون وقد يطلق, أن استطاع حقه وضيعت املرأة ظلمته إذا فإنه الرجل وأما

 .ذلك تستطيع ال املرأة ولكن ويتحمل, يصرب أن يستطيع عليها وفطره
 رحبت, مبا األرض عليها ضاقت ظُلمت إذا واملرأة عظيم, حقوقهن يف النساء ظُلم: العلماء قال وهلذا

 من وينفك يطلق الذي كالزوج وليست البالء, هذا من هلا مفر ال وأهنا حياهتا, يف فشلت قد أهنا فتحس
 .نصرياً  باهلل وكفى ولياً, باهلل وكفى اهلل, إىل حزهنا وتبث اهلل, إىل وشكواها اهلل, إىل مفرها يكون وهلذا بالئه,
 ؤمننيامل أم قالت مساوات, سبع فوق من املرأة شكوى مسع أنه وأخرب اجملادلة, آية كتابه يف اهلل أنزل ولذلك
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 أشكو اهلل إىل: تقول وهي كالمها, بعض عليّ  خيفى السرت وراء ملن إِّن: )وأرضاها عنها اهلل رضي عائشة
 !(.األصوات مسعه وسع من فسبحان مساوات, سبع فوق من فسمعها: قالت , ثعلبة أشكو اهلل إىل , ثعلبة
 أنه النساء ببعض يبل  بل اهلل, إىل إال الشكوى تستطيع ال :واضطهدت عليها وضّيق ظُلمت إذا فاملرأةُ 
 لقرابتها وال ألخيها وال ألبيها ال الشكوى تستطيع وال زوجها, من وُتظلم بيتها, يف وتضطهد حقها, يضيع
 وهذا له, السوء تريد وال حتبه ألهنا اهلل؛ إىل أمره شكوى وال عليه الدعاء تستطيع ال وقد وزوجها, لبعلها وفاءً 
 .وجل عز باهلل إال عليهما الصرب تستطيع ال نارين بني تقع ولذلك ألبية؛ا احلرة املرأة يف يقع
 أصحابه أمام الوداع حجة يف  النيب ووقف اِليات, أجلها من تنزلت األزواج على فرضها اليت احلقوق هذه
 (.النساء يف اهلل اتقوا: )قال مما فكان الوداع, حجة يف أصحابه أكثر به وعظ موقف آخر يف
 زوجته على لزوجا إنفاق 
 الكتاب دليل عليه دلّ  حق وهذا. النفقة حق فهو: أزواجهن على للزوجات اهلل أوجب الذي الثاِّن احلق أما 

 ال اللَّهُ  آتَاهُ  ممَّا فَ ْليُنِفقْ  رِْزقُهُ  َعَلْيهِ  ُقِدرَ  َوَمنْ  َسَعِتهِ  ِمنْ  َسَعةٍ  ُذو لِيُنِفقْ }: كتابه يف اهلل قال: واإلمجاع والسنة
 وسعة, سعى قدرة, يعِن( سعة ذو[ )2:الطالق]{ُيْسرًا ُعْسرٍ  بَ ْعدَ  اللَّهُ  َسَيْجَعلُ  آتَاَها َما ِإالَّ  نَ ْفًسا اللَّهُ  ليفُ ُيكَ 
 قدر على اهلل آتاه مما غنياً  كان إذا ينفق املال, من عليه ووّسع عليه وجل عز اهلل أعطاه مما: أي( سعته من)

  .فقره قدر على اهلل هآتا مما فقرياً  كان وإذا غناه,
 : أمران فيها العلماء يقول الكرمية اِلية هذه
 .واجبة فالنفقة( لينفق: )قوله يف النفقة وجوب: األول األمر
 من الغىن ذو: سعته من سعةٍ  فذو. الغِن نفقة فينفق غنياً  كان إن الرجل ِبال تتقيد أهنا: الثاِّن األمر وأما
: أمران فهذان ,[2:الطالق] اللَّهُ  آتَاهُ  ممَّا فَ ْليُنِفقْ  رِْزقُهُ  َعَلْيهِ  ُقِدرَ  َوَمنْ : تعاىل قوله يف فقره من الفقر وذو غناه,
  .اهلل آتاه ما قدر على الفقري وعلى غناه, قدر على الغِن وعلى واجبة, النفقة

 بَ ْعضٍ  َعَلى بَ ْعَضُهمْ  اللَّهُ  َفضَّلَ  امبَِ  النيَساءِ  َعَلى قَ وَّاُمونَ  الريَجالُ }: سبحانه قوله يف النفقة اهلل أوجب وكذلك
 .بنفقتها بالقيام املرأة على فضلٌ  له الرجل أن سبحانه فأخرب ,[ 01:النساء] {أَْمَواهلِِمْ  ِمنْ  أَنَفُقوا َومبَا

 وجهها, على هبا بالقيام األزواج ووصية عليها, واحلث بالنفقة باألمر  النيب عن الصحيحة السنة يف وثبت
  .عليها اإلنفاق من امتنع إذا الزوج مال من تأخذ أن للمرأة باحأ حَّت
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 سفيان أبا إن! اهلل رسول يا: )فقالت عنها, اهلل رضي هند إليه اشتكت حينما والسالم الصالة عليه قال
 وولدك يكفيك ما ماله من خذي: والسالم الصالة عليه فقال ماله؟ من أفآخذ مّسيك, شحيح رجلٌ 

 املال, وميسك شحيح, رجلٌ : أي( مّسيك شحيح رجل سفيان أبا إن! اهلل رسول يا: )تقال ,( باملعروف
 هنداً  لعلّ : العلماء بعض يقول. ماله على خياف أي مسيك,: أيضاً  وكذلك تكفيِن, نفقةً  ينفق ال أنفق فإذا

 حشحي رجلٌ : )قالت ولذلك غىًن, بيت ومن األثرياء من كانت هنداً  أن وذلك الوصف؛ يف َتاوزت
 إن: قالوا الوصف, يف بالغت إهنا: قالوا الذين تبال , مل: العلماء بعض وقال. الوصف يف فبالغت( مّسيك
 بدون األمر هلا يعط مل: قالوا ولذلك ,( باملعروف وولدك يكفيك ما ماله من خذي: )هلا   النيب جواب
: لقوله ظُلمت أهنا يؤكد هذا إن: قالوا , سفيان أيب يد ضيق من اشتكت قد إهنا: قالوا والذين تقييد,

 هلا املرأة أن على دلّ ( ماله من خذي: )هلا قال ملا هذا وعلى الثاِّن, الوجه أعِن الصحيح, هو وهذا( خذي)
 . النفقة أجل من حق الرجل مال يف
 مافأ حقاً, نسائكم على ولكم حقاً, عليكم لنسائكم إن: )قال   النيب فإن: السنة من الثاِّن الدليل وأما

 حقكم وأما تكرهون, ملن بيوتكم يف يأذن ال وأن تكرهون, من فرشكم يوطئ ال أن: نسائكم على حقكم
 ( . كسوهتم ويف طعامهن يف إليهن حتسنوا أن: عليهن

 أن على احلديث هذا فدل الزوج, على ولكن واجب, أنه على يدل حق, قوله: قالوا( عليكم حقهن فأما)
 .والزمة واجبة زوجته على الزوج من النفقة
؟ امرأيت حق ما: )  النيب سأل رجالً  أن وأرضاه عنه اهلل رضي معاوية حديث ويف  مما تطعمها: قال عليَّ

 .ويكسوها يطعمها أن زوجها على املرأة حق من أن على فدل ,( تكتسي مما وتكسوها تطعم,
 أهل بعض قال باملعروف, زوجته على ينفق أن عليه َيب الزوج أن على: عليهم اهلل رمحةُ  العلماء وأمجع
 أن املرأة يف واألصل العمل, عن عاطلةٌ  البيت, يف حمبوسةٌ  املرأة ألن الرجال؛ على النفقة وجبت إمنا: العلم
 حجة يف الصحيح يف كما خطبته يف بقوله ذلك إىل   النيب أشار وقد بيته, ترعى وأن بيته على تقوم
 يقوم أن الرجل أُِمرَ  ولذلك: قالوا أسريات, أي: عوان( عندكم عوان هنّ  افإمن خرياً, بالنساء استوصوا: )الوداع

 .هذا أجل من املرأة على باإلنفاق
 اِلخر, منهما كلٌ  يبادل اليت واملنافع املتبادلة فاحلقوق: للمرأة الرجل على النفقة جعل الذي اِلخر األمر أما

ُهنَّ  ِبهِ  ْمتَ ْعُتمْ اْستَ  َفَما}: تعاىل قال الرجل, هبا يستمتع فاملرأة  فاستحقت ,[ 71:النساء] {ُأُجوَرُهنَّ  َفآُتوُهنَّ  ِمن ْ
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 . فراشه يف بعلها ِبق القيام من منها يكون ما على أجرها تأخذ أن
 العلماء بعض ونصّ  عليها, اإلنفاق من ميتنع أن حقه من كان الفراش من وامتنعت نشزت إذا: قالوا ولذلك
 النساء, على اإلنفاق الرجال على اهلل أوجب كله فلهذا للرجل, فراشاً  هناكو  النفقة أسباب من أن على

  .ِبقوقهن والقيام
 : مسائل وإنفاق الرجل على زوجته فيه

 زوجته؟ َتاه هبا يقوم أن الزوج على ينبغي اليت النفقة أنواع هي ما: األولى المسألة
 إنفاقه يف يراعيها أن للزوج ينبغي أمور ثالثة فهذه والسكن, والكسوة اإلطعام :يف تنحصر فإهنا النفقة أنواع 

 .وولده وأهله زوجته على
 : اإلطعام :اإلنفاق في األول الحق
: فقال الوداع حجة يف خطبته يف وأرضاه عنه اهلل رضي األحوص بن عمرو حديث يف عليه نّبه  النيب فإن
  .(وكسوهتن طعامهن يف إليهن حتسنوا أن عليكم حقهن أما)

 ذلك قّيد وجل عز اهلل ألن الطعام؛ فيها يدخل النفقة على دلت اليت األدلة عموم إن: العلماء قال
 طعامها على ويقيم زوجته يطعم الزوج أن املسلمني أعراف يف واملعروف باملعروف,  النيب وقّيده باملعروف,

 من بالتبع ولده وكذلك املرأة تاجهحت ما بتهيئة الزوج يقوم أن يستلزم والطعام فيه, إضرار ال الذي الوجه على
  .األكل جهة
 : أمران يلزمه: العلماء قال

 يؤتدم وما ذلك وَنو كَحبٍ  الطعام فيكون فيطعمها, الطعام الستصالح إليه َيتاج وما الطعام :األول األمر
 بطعام مرتبطاً  مهطعا يكون فإنه غنياً  كان فإذا بالعرف, مقيداً  ويكون الزوج, على الزمٌ  كله فهذا الطعام, به

 املرأة تطالبه وال ذلك, يلزمه ال مبعىن الغِن, طعام الفقري يطعم وال الفقري, طعام الغِن يُطعم فال مثله, األغنياء
 . ذلك مبثل
 كان فإن بينهما, والوسط والرديء, اجليد, األفضل: أقسام ثالثة إىل األعراف يف ينقسم الطعام: العلماء قال
 الذي اجليد بالطعام زوجته يطعم أن عليه وجب الغىن أهل حال هو احلال من فيه هو اوم ودخله الرجل مال

 الواِل حق من وكان ظاملاً, يكون فإنه أردئه إىل اجليد الطعام عن عدل وإذا اليسار, ذوي من مثله يطعمه
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 أن وليها أو املرأة وسألته فقرياً  كان إذا فإنه العكس, أيضاً  كذلك وأحسنه, الطعام بأجود يلزمه أن والقاضي
 وجل عز اهلل ألن ذلك؛ هلا يليب أن عليه َيب مل ذلك يف عليه وأحّلت مثله طعام من أفضل طعاماً  يطعمها

 ,[ 2:الطالق] {اللَّهُ  آتَاهُ  ممَّا فَ ْليُنِفقْ  رِْزقُهُ  َعَلْيهِ  ُقِدرَ  َوَمنْ }: قال أعطاه, ما قدر على ينفق أن اإلنسان أمر
: يعِن ,[  7:الرعد] {َويَ ْقِدرُ  َيَشاءُ  ِلَمنْ  الريْزقَ  يَ ْبُسطُ }: تعاىل قال كما ضيق, من: يعِن( ُقِدرَ  من: )وقوله
 .عليه ضيق يعِن رِْزقُهُ  َعَلْيهِ  ُقِدرَ  َوَمنْ : فقوله ويضيق, يوسع
 نفقة ينفق أن معها يستطيع ال ظروف تنتابه ولكن طيباً, ودخله ماله يكون رمبا الزوج أن: وهي مسألة وهنا
 : قسمني إىل تنقسم الظروف وهذه مثله,
 اغتفره فهذا مثله, نفقة عن وينزل النفقة يف يقّصر أن على َتربه قسرية ظروفاً  تكون أن إما: األوىل احلالة

 من يقسط فأخذ يدفع أن فاحتاج مال, يف مصيبة عليه طرأت أو خسارة عليه طرأت لو كما العلماء,
 .عليه إمث ال فهذا طعامهم, يف أهله على ضّيق حَّت شهره,
 أو كسيارةٍ : الكمال باب من الشيء وهذا شيئاً, يشرتي أن يريد كأن كمالية؛ ظروفاً  تكون أن: الثانية احلالة
 وهذا مركوب, أفضل يشرتي أن يريد ذلك, َنو أو مركوبٍ  أو دابة من العلماء بعض ذكر كما ذلك, َنو

 هذه يف ظاملاً  يكون إنه: قالوا النفقة, يف عليهم فيضيق ,وأوالده زوجه حساب على سيكون مركوب أفضل
 يبقى أن عليه بل الواجب, احلق فيه يضيع وجهٍ  على الكمال يطلب أن احلالة هذه يف له َيوز ال وأنه احلالة,
 له عذر ال فإنه الكمال هبذا اعتذر ولو مثله نفقة على يبقى أن والقضاء اإلفتاء يف شرعاً  ويلزم النفقة, على
 .وولده أهله على ضيق إذا بإمثه وَُيكمُ  فيه,

 اِلالت للمرأة فيشرتي عرفاً, الطعام به يهيئ ما بكل الزوج يلزم: اإلطعام يف إليه َيتاج مما الثاني األمر
 أن األخطاء ومن قضاًء, أجرب امتنع فإن به, ملزمٌ  شرعاً  ويعترب الطعام, إصالح معها ميكن اليت والوسائل

 من يعترب وهذا بشرائها, أولياءها يلزم وقد بشرائها, الزوجة ويلزم اِلالت بعض شراء من تنعمي األزواج بعض
 الطعام وإعداد الطهي آلة يشرتي أن الزوج على ينبغي بل عليهم, اهلل رمحةُ  العلم أهل بعض ذكر كما الظلم

 أغلى هو ما بشراء فتطالب ,أفضل هو مبا املرأة تطالب قد ولكن شرعاً, هبا ملزمٌ  وهو ذلك وَنو ومواعينه
 ذوي غري من كان إذا خاصةً  تفريط, وال فيه إفراط ال الذي الوسط إىل يردها أن الزوج حق فمن وأجود,
 .اليسار
 طعامها يف عليها ينفق أن عليه ينبغي أنه قلنا إذا اإلطعام يف الثاِّن احلق وهو الزوج على ينبغي: أيضاً  كذلك
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  هلا؟ الطعام يشرتي أنه أم بيدها, الطعام نفقة طيهايع أن عليه َيب هل: فالسؤال
 القيام حُتسن وال بالتصرف سفيهةً  املرأة كانت إذا لكن بأس, فال بيدها املال املرأة إعطاء يريد الزوج كان إذا

 األخذ حُتسن ال املرأة كانت إذا إنه: العلماء قال ذلك, شراء يلي أن حقه من فإن وولدها, لنفسها والنظر
 وقال بيدها, النفقة يعطيها أنه األصل لكن النفقة, يأخذ أن حقه من كان لغريها اإلعطاء وال سهالنف

 .بيومه يومٍ  كل النفقة يعطي أن لزمه والضعفاء الفقراء من كان فإن الناس, باختالف ذلك خيتلف: العلماء
 اهلل بطاعة زوجته الزوج أمر
 الزوجة حقوق من العلماء ذكر ما فأول وجل, عز اهلل عةبطا األمر حق: وأجّلها أعظمها حقوق الزوجة, 

 الزواج شرع اهلل فإن الزوجية, بيت قام أجله من احلق وهذا وتعاىل, تبارك اهلل بطاعة يأمرها أن زوجها على
 مبا زوجته يأمر أن الزوج على فالواجب رمحته, إىل سبيالً  ويكون طاعته, على عوناً  يكون لكي النكاح؛ وأباح
  .وناره اهلل عقوبة عن ِبجزها يأخذ وأن اهلل, حرم عما ينهاها وأن هلل,ا أمر

َها َواْصَطربْ  بِالصَّالةِ  أَْهَلكَ  َوْأُمرْ }: بقوله العظيم احلق هذا إىل تعاىل اهلل أشار  نَ ْرزُُقكَ  ََنْنُ  رِْزقًا َنْسأَُلكَ  ال َعَلي ْ
 [ . 107:طه] {لِلت َّْقَوى َواْلَعاِقَبةُ 

 وذلك اهلل؛ أمر مبا أهليهم يأمروا أن األمة, من وللرجال لألمة, واألمر   نبيه اهلل أمر: ماءالعل بعض قال
 عن ناهياً  باملعروف آمراً  البيت يف الزوج فيكون وجل, عز اهلل حرم ما وترك اهلل أوجب ما لفعل بدعوهتم
 وإال وذّكرها, ووعظها وحّذرها هعن صرفها حراماً  رأى إذا و عليه, املرأة قلب ثّبت خرياً  رأى إذا املنكر؛
 .بيته يف اهلل حق يقوم حَّت قصراً  عليه وقصرها أطراً, احلق على وأطرها بالقوة أخذها
 َواْصَطربْ  بِالصَّالةِ  أَْهَلكَ  َوْأُمرْ }: الكرمية اِلية هذه من يتعجب العلم أهل بعض كان: العلماء بعض قال

َها  أن بعد قال مث[ 107:طه] {بِالصَّالةِ  أَْهَلكَ  َوْأُمرْ }: فيها قال اهلل ألن ؛[107:طه] {رِْزقًا َنْسأَُلكَ  ال َعَلي ْ
 ِبق يقوم زوج من ما إنه: قالوا ,[107:طه] {نَ ْرزُُقكَ  ََنْنُ  رِْزقًا َنْسأَُلكَ  ال}: عليها واالصطبار بالصرب أمره
 إال اهلل, ومرضاة اهلل طاعة على البيت يقوم حَّت ويذكرها ويعظها وزوجه, أهله يف عليه اهلل فرض وما اهلل

 للربكة طريقٌ  اهلل ألمر إقامته كأن[ 107:طه] {رِْزقًا َنْسأَُلكَ  ال}: يقول وجل عز فاهلل الدنيا, أمر اهلل كفاه
 . وجل عز اهلل وحمبة اهلل طاعة على القائم املسلم البيت هذا على والنعمة للخري وطريقٌ  الرزق يف

 خيتاروا أن: الزواج أرادوا إذا املؤمنني لعباده اهلل وصية من كان ولذلك اهلل؛ بطاعة راألم حق بعلها على للمرأة
 عليه اهلل صلى قال اهلل, فرض وما وجل عز اهلل أمر على بيتها تقيم اليت هي ألهنا الصاحلة؛ املؤمنة الدينة املرأة
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 قال ,( يداك تربت الدين بذات فرفاظ ولدينها, وحلسبها, وجلماهلا, ملاهلا,: ألربع املرأة تنكح: )وسلم
 هناها وإن ائتمرت, :اهلل بطاعة أمرها إن غنيمة, وأي غنيمٌة, ألهنا ؛( الدين بذات فاظفر: )قال إمنا: العلماء

 .وانزجرت انكفت :وحمارمه اهلل حدود عن
 وأوالده, وزوجه هأهل مع اهلل وخذله بيته, يف اهلل خذله الزوج ضيعه إذا -اهلل بطاعة األمر وهو- احلق وهذا
 سلبه إال وولده أهله مع اهلل حدود انتهاك عند وجهه يتمعر وال بيته يف اهلل أمر مبا يأمر ال رجالً  عينك تر فلم
 اهلل أوجب الذي اهلل حق يف التفريط عاقبة سوء فيه يرى الذي اليوم وجاء ومهانة, مذلةٍ  يف وجعله الكرامة اهلل
 .وولده أهله يف عليه
 املهابة اهلل سلب احلق هذا ضيع فمن واحلجارة, الناس وقودها ناراً  وأهلينا أنفسنا نقي أن وعال جل اهلل أمرنا
 . وولده أهله قلب من املهابة اهلل وسلب وجهه, من
 احملبة وجدت :اهلل ومرضاة اهلل طاعة على يقيمها اهلل نار عن زوجته ِبجز آخذاً  زوجاً  عيناك رأت إذا وأما

 الصَّاحِلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  ِإنَّ }: تعاىل قال ولذلك له؛ اهلل وىفّ  هلل وىفّ  ومن واإلجالل, ةواهليب واملودة
 [ . 9:مرمي] {ُودًّا الرَّمْحَنُ  هَلُمُ  َسَيْجَعلُ 
  .امةوالكر  واهليبة واحملبة القبول له يضع :اهلل ومرضاة اهلل طاعة على ويقيمها اهلل أمر مبا زوجته يأمر فالذي
 وال وتقواه, اهلل طاعة على الزوجية بيت يقيم أن يضع ما أول عينيه نصب يضع أن الزوج على ينبغي ولذلك
 : منها عليها العلماء نّبه مهمة بأمورٍ  إال وأكملها الوجوه أمتّ  على احلق هبذا يقوم أن يستطيع
 يكون أن فينبغي اهلل, حرم عما هنيٍ  أو اهلل أمر مما بأمرٍ  زوجته نصيحة أراد إذا أنه -أعظمها وهو- :األول
 معصية عن ينهاها أو اهلل بطاعة يأمرها أن فأراد زوجته وعظ إذا أنه: مبعىن اهلل, مرضاة هو له الباعث السبب

 ماذا أو فضحتيِن,: المرأته يقول الرجل َتد ولذلك العاطفة, جهة من أو السمعة جهة من ينطلق ال :اهلل
 وحمور دعوته أساس هي تكون أن ينبغي ال اليت العواطف أو السُّمعة حمبة من ذلك وَن أو عِن, الناس يقول
 خوفاً  يعظون ألهنم لزوجاهتم؛ وعظهم يف األزواج من لكثريٍ  اهلل يبارك ال: العلماء بعض قال. ونصحه وعظه
 عذاب صيبهاي أن وخيشى زوجته على اهلل خياف وهو الزوج وعظ إذا لكن السمعة, على وخوفاً  أنفسهم على
 ولذلك األثر, أبل  هلا وكان مبلغها, املوعظةُ  وبلغت موعظته, يف له اهلل وبارك كلماته, يف له اهلل بارك اهلل
 .دعوته يف هلل خُيلص أن اهلل طاعة على َيثهم أن ويريد ويعظهم أهله يأمر من به يوصى ما أول

 إال يقول ما بامتثال احلق هذا أداء على تعينه وال هأمر  متتثل وال زوجها تطيع ال الزوجة فإن القدوة, :الثاني
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 زوجها الزوجة تطيع كيف لزوجته, القدوة نفسه من يهيئ أن الزوج على الواجب ولذلك هلا, قدوةً  كان إذا
: هلا يقول زوجاً  الزوجة تطيع كيف! وواجباته؟ اهلل حقوق يضيع تراه وهي أدائه على وحّثها بواجب أمرها إذا
 إذا فلذلك! الناس؟ ِبقوق يباِل ال وتراه والواجبات, الفرائض ويضيع الصلوات, عن ينام تراهو  اهلل, اتق

 ينبغي وأنه وقناعة, بإميانٍ  خيرج الزوج من خيرج الذي الكالم هذا أن وأحّست الزوجة, تأثرت القدوة وجدت
 .متتثل ما وُسرعان بذلك فتتأثر للفعل مطابقاً  الكالم ترى ألهنا هنجه؛ على تسري وأن متتثله أن

 أمره بامتثال اهلل لداع فتستجيب املرأة يف وتؤثر القلوب شغاف تالمس اليت الطيبة الكلمات خترّي  :الثالث
 قَ ْواًل  أَنُفِسِهمْ  يف  هَلُمْ  َوُقلْ }: سبحانه فقال يعي, من كل به وأوصى اهلل عناه الذي هو وهذا هنيه, وترك
 تؤثر واليت وأحسنها, األلفاظ أفضل يتخرّي  اهلل طاعة على زوجته يقيم أن ديري فالذي ,[ 0 :النساء] {بَِليًغا
 تستجيب كان وإن بالرتغيب, حّثها بالرتغيب تستجيب الزوجة كانت فإن ترهيباً, أو ترغيباً  الزوجة نفسية يف

 . وجل عز اهلل من وخوف اإلشفاق مع بقدر ذلك ويكون وخوفها, بالرتهيب حّثها بالرتهيب
 فالكلمات دعوته, قبول من ينفير مما ضدها, من الزوج يسلم أن ينبغي هتيأت, إذا األمور هذه :رابعاا 

 الزوج على ينبغي بل ينبغي, ال فهذا كذا, أنت عاصية, أنت تفعلني, ال أنتِ : القاسية والعبارات اجلارحة,
 .قوله يف يفجر ال أن والزلل اخلطأ عند أو اخلصومة عند خاصةً  زوجته وعظ إذا
 ذلك تستحق ال وهي األوصاف, بأشنع فيصفها وصفها, تقبيح يف يبال  أن القول يف الفجور: العلماء قال

 من تقصري أقلّ  رأى إذا األزواج فبعض فجر, خاصم إذا املنافق فإن النفاق, شأن من هو وهذا الوصف,
 فإذا وأقذعها, وأقساها العبارات بأشنع زوجته وقرع الوصف, من َيتمل مل ما التقصري ذلك مّحل زوجته
 مستقيماً  الرجل كان ولو اجلارحة, بالكلمات تتأثر القلوب فإن وتأثرت, بالنقص أحست صاحلة املرأة كانت
 الدعوة يف أصل وهذا األلفاظ, يف يتوقى وأن يتحّفظ أن الزوج على ينبغي ولذلك يتأثر, فإنه اهلل طاعة وعلى
 هي احلسنة فاملوعظة ,[ 175:النحل] {احلََْسَنةِ  َواْلَمْوِعظَةِ  بِاحلِْْكَمةِ  َربيكَ  َسِبيلِ  ِإىَل  ادْعُ }: وجل عز اهلل إىل

. فعله يراد ال الذي األمر على تنصب اليت اهلادفة القيمة والنصائح الطيبة الكلمات على املشتملة املوعظة
 أسئلة خبصوص حق الزوجة على زوجها

 .جته, اذكر حديثني يف هذاعلى حسن معاملة الرجل لزو  حثَّ نبينا / 1س
 .وضح. األزواج حقوق إضاعة من أعظم الزوجات حقوق إضاعة/ 7س
 أمران, ما مها؟{ اللَّهُ  آتَاهُ  ممَّا فَ ْليُنِفقْ  رِْزقُهُ  َعَلْيهِ  ُقِدرَ  َوَمنْ  َسَعِتهِ  ِمنْ  َسَعةٍ  ُذو لِيُنِفقْ }: يف قوله تعاىل/ 0س
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 .ه, فهل َيوز أن تأخذ من ماله؟ وضح, مع ذكر الدليلإذا امتنع الزوج عن النفقة على زوجت/ 1س
؟ امرأيت حق ما: )  النيب سأل رجالً  أن  معاوية حديث يف/ 5س  ؟ فماذا قال له النيب ( عليَّ
 لزوجته؟ هبا يقوم أن الزوج على ينبغي اليت النفقة أنواع ما/  س
 حق الزوجة يف اإلطعام يلزم فيه أمران, ما مها؟/ 2س
 .عظم حقوق الزوجة على زوجها؟ مع ذكر آية خبصوص هذا احلقما أ/ 3س
 .للقيام بتذكري الزوجة ِبق اهلل وأمرها بطاعته َيتاج الزوج إىل مراعاة أمور, اذكرها بإَياز/ 9س

 (1)احلقوق املشرتكة بني الزوجني 
 وصحبه آله وعلى حممد سيدنا واملرسلني, األنبياء أشرف على والسالم والصالة العاملني, رب هلل احلمد
 .أمجعني

 :بعد أما
 الزوج من كلٍ  على اهلل أوجبها اليت احلقوق وهي املشرتكة, احلقوق عن سيكون اهلل شاء إن اليوم فحديثنا
 ومن فيها, منهما كلٌ  يشرتك الزوجني, بني حقوقاً  هناك جعل أن وتعاىل, تبارك اهلل عدل ومن والزوجة,
  :حقان احلقوق هذه أعظم
  .باملعروف العشرة حق: لاألو  احلق
 .والقسم املبيت حق: الثاِّن واحلق
 :بالمعروف المعاشرة حق
 عز اهلل أمر احلق وهذا باملعروف, العشرة على قامت إذا إال بيوهتم يف هلم طمأنينة وال للمسلمني سعادة ال

 للزوج احلقيقي باراالخت وهو هلما, السعادة من فيه وملا والزوجة, الزوج أمر صالح من فيه ملا به؛ وجل
 يقتضي واألمر أمر, وهذا[ 19:النساء] {بِاْلَمْعُروفِ  َوَعاِشُروُهنَّ }: املبني كتابه يف اهلل قال وللزوجة,
: وجل عز اهلل وقال فاعله, ويثاب تاركه, يأمث واجب, حقٌ  باملعروف املعاشرة: العلماء قال ولذلك الوجوب,

 .[ 7:الطالق]{مبَْعُروفٍ  ارُِقوُهنَّ فَ  َأوْ  مبَْعُروفٍ  َفَأْمِسُكوُهنَّ }

                                           
 .بتصرف يسير. هيئة كبار العلماء محمد بن محمد المختار الشنقيطي، عضو/ للشيخ الدكتور" فقه األسرة"من سلسلة   
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 اهلل, وبني بينه فيما اإلنسان, قلب يف تكون األمور وهذه منها, بد ال أموراً  تستلزم باملعروف, واملعاشرة
  .وأفعاله تصرفاته يف منه وتكون عباراته, من منه يصدر وما وكلماته قوله يف وتكون
 :باملعروف للمعاشرة جوانب ثالثة فهناك
 أن املرأة تستطيع ولن باملعروف امرأته يعاشر أن الرجل يستطيع فلن الصاحلة, النية: -أمهها وهو- لاألو 

 َوال}: بقوله وجل عز اهلل عناه الذي هو وهذا صاحلة, نية منهما كلٌ  غّيب إذا إال باملعروف زوجها تعاشر
 مُيسك أن اإلنسان أراد , فإذا[701:البقرة] {نَ ْفَسهُ  ظََلمَ  فَ َقدْ  َذِلكَ  يَ ْفَعلْ  َوَمنْ  لِتَ ْعَتُدوا ِضرَارًا مُتِْسُكوُهنَّ 

 .َتاهها صاحلةً  نيته فلتكن زوجه,
 فلتات يف اهلل أظهره إال -شراً  أو كان خرياً - أمراً  وقلبه سريرته يف اإلنسان غّيب ما: العلماء قال ولذلك
 يعاشر وأن يكرم وأن َيسن أن قلبه ويف تهعصم إىل يردها أو املرأة ويتزوج المرأته, اخلري ينوي فالذي لسانه,
رًا قُ ُلوِبُكمْ  يف  اللَّهُ  يَ ْعَلمِ  ِإنْ }: تعاىل قال وسدده, اهلل وّفقه :مبعروف رًا يُ ْؤِتُكمْ  َخي ْ  فاهلل ,[23:األنفال] {َخي ْ

 منهما كالً  اهلل وّفق :الصاحلة النية يبّيت منهما كالً  ووجد املرأة قلب على واطلع الرجل قلب على اطلع إذا
  .اخلري منه يكون لكي وأفعاله, وتصرفاته ظاهره يف

  .الصاحلة النية: باملعروف يعاشر أن أراد من به يوصى ما فأول
 كانت إذا خاصةً  وثوابه, أجره اهلل يُعِظم حَّت يوم, كل نيته َيدد أن للزوج ينبغي: يقول العلماء بعض وكان
 غّيب وإذا هلا, اخلري نية قلبه يف فُيغييب ذلك, وَنو كقريبته اإلنسان على حقٍ  ذا كانت أو صاحلة, املرأة
  .للزوج اخلري نية قلبها يف تغيب املرأة وأفعاله, وهكذا أقواله يف اهلل أظهره اخلري
 {بِأَنُفِسِهمْ  َما يُ َغي يُروا َحَّتَّ  بَِقْومٍ  َما يُ َغي يرُ  ال اللَّهَ  ِإنَّ } بالزوجني, ما اهلل يغري حَّت :النية هذه تتغري إن وما
األسوأ,  إىل احلسن ومن الشر إىل اخلري من حاهلما اهلل غري :نيتهما الزوجة أو الزوج غرّي  فإذا ,[11:الرعد]

  .وقلبه نيته إىل فلينظر أهله وبني بينه مصيبة أصابته من كل ولذلك
 اِلثار تظهر حَّت اخلري ّيبيغ قلبٍ  ومن طيبة نيةٍ  ومن صاحلة نية من ينبعث أنه باملعروف العشرة يف فاألصل

 اجلسد فسد فسدت وإذا كله, اجلسد صلح صلحت إذا مضغة, اجلسد يف إن أال: )  قال اجلوارح, على
 (.كله

 يعاشر حَّت الطيبة النية قلبه يف يغّيب أن ينبغي اإلنسان أن فكما , اخلري قول: باملعروف للعشرة الثاني األمر
 {بِاْلَمْعُروفِ  َوَعاِشُروُهنَّ }: العلماء بعض قال وجل, عز اهلل ملرضاة فقاً موا قوله يكون أن ينبغي باملعروف,
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 يعاشر أن أراد فإذا اهلل, شرع خالف ما كل: واملنكر وجل, عز اهلل شرع وافق ما كل: املعروف[ 19:النساء]
  .ولتق فيما اهلل تتقي أن املرأة على وكذلك يقول, فيما اهلل يتقي أن فعليه باملعروف, زوجته

 وأن لسانه, َيفظ أن ومؤمنة مؤمنٍ  كل على ينبغي أنه  النيب سنة وقررته اهلل كتاب قرره الذي واألصل
 باهلل اإلميان دالئل فمن ,(ليصمت أو خرياً  فليقل اِلخر, واليوم باهلل يؤمن كان من: )  قال اخلري, يقول
 على األهل خياطب وحينما العموم على الناس خياطب حينما اللسان واستقامة اللسان, حفظ وجل عز

 لِلنَّاسِ  َوُقوُلوا}: فقال -لنا وصيةٌ  قبلنا ملن ووصيته قبلنا, من أوصى- املؤمنني أوصى تعاىل واهلل اخلصوص,
 احلسن القول ألن سبحانه؛ يرضيه الذي احلسن نقول أن نطقنا وإذا تكلمنا إذا فأمرنا[ 30:البقرة] {ُحْسًنا
 .واِلخرة الدنيا يف صاحبه إىل يسيء السيئ والقول واِلخرة, دنياال يف صاحبه إىل َُيسن

  مهذاراً  تكن فال نطق ت  فإذا  سالمٌة    والسكوت زيٌن  احلل  م  
  مراراً  الكالم على ندمت ولقد  مرةٍ  السكوت على ندمت إن ما

 من فيها دثتوأح القلوب أدمت قاسية جارحةً  خرجت وإذا تعود, ال اللسان من خرجت إذا فالكلمة
 رسوله لسان وعلى كتابه يف اللسان ِبفظ اهلل أوصى ولذلك عليم؛ به اهلل ما واحملبة اإللفة تغريُّ  ومن الفساد
.  

 : أحوال يف الزوجني بني األقوال يف باملعروف العشرة هبا تكون اليت احملاور العلماء وجعل
 .زوجها لزوجةا نادت وإذا الزوجة, الزوج نادى إذا النداء, يف: األول
 .منها يطلب أو منه تطلب احلاجة, عند الطلب يف: الثاني

 .واملباسطة واحلديث, والكالم, احملاورة, عند: والثالث
 . والنقاش اخلالف عند: والرابع
 رسول كان النداء, َيسن أن الزوجني من لكل ينبغي فإنه بعلها املرأة نادت إذا. النداء عند :األولى الحالة

 على يدل اللفظ هذا إن: العلماء قال!( عائش يا: )فيقول عنها, اهلل رضي عائشة املؤمنني أم اديين  اهلل
 يف َيعل أن زوجه, نادى إذا للمسلم منهجٌ  فهذا ألهله,  اهلل رسول من التبعُّل وحسن واملالطفة, اإلكرام
 والقهر القسر بأسلوب النداء يف يةوالوحش فالغلظة واملالطفة, احملبة من شيءٍ  عن ينبئ ما الكلمات من ندائه
 والزوجة, الزوج بني األلفة أواصر وتقطع احملبة, تفسد املرأة من والتهكم السخرية بأسلوب أو الرجل من
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 مما إن: )عمر قال كما ويكون لزوجه, األمساء أحب الزوج ويتخري زوجها, إىل األمساء أحب الزوجة فتتخري
 املسلم ود من تزيد اليت الثالث إحدى فهي ,(إليه األمساء بأحب أخاه سلمامل ينادي أن واحملبة املودة يبعث
 ! زوجها؟ مع بالزوجة فكيف املسلم, ألخيه
 األخطاء ومن منها, واالنتقاص للتعيري طريقاً  وَيعلها هبا, َيرحها كلمة لزوجته الزوج خيتار أن األخطاء فمن

 .هبا رهحتقي  أو تنتقصه كلمة لزوجها ختتار الزوجة أن كذلك
 النداء النداء يف يكون ما أكرم فمن اجملرد, باالسم يناديها وأال تناديه أال األفضل: يقول العلماء بعض وكان

 . يكون ما أفضل من فهذا بالكنية,
 فإن وأحسن, ذلك مبثل املرأة قابلته إال باملالطفة زوجته نداء ويعتاد يألف زوج من ما إنه: العلماء وقال
 هو مبا قابلته بذلك الزوج قابلها فإذا واأللفة, والرمحة الدعة حب على وجبلت املالطفة, على جبلن النساء
 .وأفضل أحسن
 بأسلوبٍ  منها ذلك يطلب أمراً, منها وأراد الطلب عند امرأته الرجل خاطب إذا. الطلب عند :الثانية الحالة

 وال تؤذيه وال َتحفه ال شيئاً  بعلها من طلبت اإذ واملرأة واالنتقاص, واالمتهان واإلذالل باخلدمة يشعرها ال
 باملعروف العشرة على ويعني اللسان, َيفظ مما فهذا وتزعجه, تقلقه اليت واأللفاظ الكلمات ختتار وال تضره,

  .الكلمات يف
 إن: قال حائض, إِّن: قالت اخلُْمَرة, ناوليِن: )املسجد يف وهو عنها, اهلل رضي املؤمنني ألم  قال نبينا
 اعتذرت اعتذرت, فلما املؤمنني, أم من حاجته يسأل , األمة رسول إىل فانظر( يدك يف ليست حيضتك
 إِّن: قالت وإمنا جمهول, بشيءٍ  استطاعتها عدم معللة أو إهباماً, أستطيع ال: قالت وما الشرعي, بالعذر

 فإن ناولتينيها إذا أي ,(دكي يف ليست حيضتك إن: )فقال أفعل؟ وكيف تريد؟ وماذا تأمرِّن؟ فبماذا حائض,
  .احلاجة وعند والطلب النداء يف املالطفة: الشاهد. الكل كدخول ليس اليد دخول
  .احلوائج بكثرة الزوجية املشاكل تقع وقد
 هذا فإن مقلقاً, مزعجاً  الطلب يف أسلوبه وكان باحلوائج, الزوج عليها أثقل إذا املرأة أن: العلماء بعض ذكر
  .زوجها بيت يف ذليلةٌ  وكأهنا خادمة وكأهنا تشعر املرأة ألن احملبة؛ وتفسد املودة تفسد اليت باألسبا أهم من
 ولو الطلب, عند املكافأة , األمة رسول ذلك قبل به أوصى بل والعقالء, احلكماء به أوصى ومما

 هلا الدعاء من الطيبة, ةبالكلم قابلها بالشيء وجاءته وطلبها شيئاً  امرأته من احتاج إذا فالزوج بالكلمات,
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 محدت ُيكفر وال يُذكر خريها وأن ُيشكر معروفها أن وجدت إذا فاملرأة فيها, اهلل يبارك أن والدعاء باخلري,
 العشرة على البقاء على هلا معيناً  ذلك كان بل وشأنه, بأمره والقيام إليه لإلحسان ونشطت بعلها, من ذلك

 .باملعروف
 يف اِلخر منهما كلٌ  َُيديث أن للرجل ينبغي وال للمرأة ينبغي فال واملباسطة, ديثاحل حالة :الثالثة الحالة
 ساعات املرأة تتخري أن بالقول األذية من أن العلم أهل بعض ذكر ولذلك احلديث؛ فيه يتناسبُ  ال وقتٍ 
 َيدث مما لهك فهذا زوجته, حملادثة والنصب التعب ساعات الزوج يتخري أو الزوج, حملادثة والنصب التعب
  .هبا وجل عز اهلل أمر اليت باملعروف العشرة وخيالف وامللل, السآمة
 مما وأفضلها, القصص أحسن ختري هلا قص وإذا األلفاظ, أحسن فليتخري امرأته الرجل باسط إذا: وقالوا
 .أثره ويطيب وقعه َيسن
 َيدد أن واملرأة الرجل بني اخلالف وقع إذا باملعروف العشرة فمن والنزاع, اخلصومة عند :الرابعة الحالة
 أن أراد إذا والتقريع التعنيف عن بعيدٍ  بأسلوبٍ  أخطأت إن اخلطأ هلا يبني وأن امرأته, وبني بينه اخلالف
 أن قبل مباشرة باهلجوم يبادرها أن أما عنها, عفا شاء وإن وخبها, شاء إن وتعرتف, تقر أن وبعد يقريرها,
 .مظلومة وكأهنا حتس ألهنا باملعروف؛ العشرة من ومينع واحملبة األلفة يقطع امم هذا فإن خطأها هلا يبني

 .خطئها بيان يف يتلطف أن شيئاً  امرأته على عتب إذا الرجل أن: واألكمل واألفضل
قَاَلْت  ساخطة, تكون ومَّت عنه راضيةً  عنها اهلل رضي عائشة املؤمنني أم تكون مَّت يعلم  اهلل رسول كان 

 :  اهللِ  َرُسولُ  ِل  قَالَ   -رضي اهلل عنها –نني عائشة أم املؤم
  .َغْضىَب  َعَليَّ  ُكْنتِ  َوِإَذا , رَاِضَيةً  َعِني  ُكْنتِ  ِإَذا أَلْعَلمُ  ِإِّني 

  َذِلَك؟ تَ ْعِرفُ  أَْينَ  ِمنْ  :فَ ُقْلتُ  قَاَلتْ 
  .ِإبْ رَاِهيمَ  َوَربي  الَ  :قُ ْلتِ  َغْضىَب  ُكْنتِ  َوِإَذا , حُمَمَّدٍ  َوَربي  الَ  :تَ ُقوِلنيَ  فَِإنَّكِ  َراِضَيةً  َعِني  ُكْنتِ  ِإَذا أَمَّا :فَ َقالَ 
 .رواه البخاري .امْسَك ِإالَّ  أَْهُجرُ  َما اهللِ  َرُسولَ  يَا َواللَّهِ  َأَجلْ  :قُ ْلتُ  :قَاَلتْ 
! غضىب منه وهذا يدل أنه حَّت يف بيت النبوة, تكون الزوجة راضية عن زوجها, ومتر حلظات تكون فيها] 

: , ومع غضبها, فما كان منها إال أن هتجر امسه , عليه الصالة والسالم, فتقول هذا وهو رسول اهلل 
 .ما أهجر إال امسك: , قالت(ورب إبراهيم)
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ويف هذا جانب للتأسي واالقتداء, من الزوجات واألزواج, فالزوجة وإن غضبت من زوجها, فإهنا ال تسيء 
فال  -إن غضبت زوجته-تضبط غضبها, وإن عربت عنه, مبا ال يغضب اهلل, والزوج  إليه بقول أو فعل, بل

يقابل ذلك بالتعنيف والقسوة, بل يراعي طبيعتها وخلقتها من الضعف, ويعلم أنه إن حتمل ما يكون منها, 
 [فإن العاقبة ستكون له خبري

 أسئلة خبصوص احلقوق املشرتكة بني الزوجني
 .ة باملعروفدلل على وجوب العشر / 1س
 .باملعروف, اذكرها بإَياز للمعاشرة جوانب ثالثة هناك/ 7س
 .دلل على وجوب إحسان القول يف خطاب الناس عموماً / 0س
 الزوجني؟  بني األقوال يف باملعروف العشرة هبا تكون اليت عّدد احملاور/ 1س
 .فعل النيب حتدث بإَياز عن حسن العشرة باألقوال عند نداء الزوجة, مستشهداً ب/ 5س
 .حتدث بإَياز عن حسن العشرة باألقوال عند طلب شيء من الزوجة/  س
 ما املنبغي للزوج عند وقوع اخلصومة والنزاع مع زوجته؟/ 2س
 .هل كان يقع شيء من اخلصام يف بيت النبوة؟ وضح مع بيان ما يستفاد/ 3س

 . من حسن المعاشرة الزوجية للنبي أمثلة 
 ألخذنا املعروف هذا تفسر اليت وسريته النيب  هدي استعرضنا أننا ولو ,شرة الزوجيةحلسن الع أمثلة هذه

 : تأخذها أن السنة هلذه وحق جلسات
 الشراب فيه اإلناء إليه يدىن  اهلل رسول كان: )وأرضاها رضي اهلل عنها عائشة تقول :األول المثال
 فإذا: قالت - قبله؟ تشرب أن األيام من اً يوم زوجته على أقسم أحد هل- قبله أشرب أن عليَّ  فيقسم
 يوم إىل عليه وسالمه ريب صلوات- فيه فمي وضعت الذي املكان على فمه فوضع اإلناء أخذ قبله شربت
 كرميةٌ  ألهنا قبله؛ تأكل أهنا باهلل َيلف- عليَّ  فيقسم -اللحم من العظم- اللحم من بالعرق يؤتى مث -الدين
 تأكل أن باهلل عليها فيقسم عليها, أقسم إذا إال ترضى فال , اهلل رسول تتقدم أن ترضى ال كرام بنت
  .عليه وسالمه اهلل صلوات( فمي وضعت حيث فمه ويضع العظم فيأخذ فأهنسه: قالت-قبله
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 هذه طبق منا أحد هل يديه؟ بني اليت املسلمة املرأة تلك قلب به َيرب واحداً  يوماً  ولو ذلك يفعل منا من
 جافًة, حياةً  احلياة أصبحت الزوجية احلياة يف الرمحة فقدت وملا الرمحة هذه عن الناس بعد ملا كولذل السنة؟

 الزوجية, مسات أهم من يكون أن وينبغي َيب الذي واحلنان الرمحة فيها َتد ال املسلمني بيوت أصبحت
َها لَِتْسُكُنوا أَْزَواجاً  أَنْ ُفِسُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َخَلقَ  َأنْ  آيَاتِهِ  َوِمنْ }: ورمحة سكن بأهنا الزوجة اهلل وصف ولذلك  إِلَي ْ
َنُكمْ  َوَجَعلَ   على  النيب طبقها والرمحة املودة[ 71:الروم]{ يَ تَ َفكَُّرونَ  لَِقْومٍ  َِلياتٍ  َذِلكَ  يف  ِإنَّ  َوَرمْحَةً  َمَودَّةً  بَ ي ْ
 .ومنهج صورة أكمل
 احلبشة أتى: )رضي اهلل عنها تقول ألهله, معاشرته يف رحيماً  براً   النيب فيه كان الذي :الثاني المثال
 رسول-  اهلل رسول ظهر وراء ألنظرهم فقمت رؤياهم فأحببت العيد, يوم املسجد يف باحلراب يلعبون
: ِل يقول فهو: رضي اهلل عنها قالت -يلعبون قوم إىل تنظر صبية أجل من وساقيه قدميه على يقوم األمة
 الصبية قدر فاقدروا: رضي اهلل عنها تقول مث بعد, ال: فأقول فرغت؟ هل: فيقول بعد, ال: فأقول فرغت؟ هل

 (.اجلهالء
 عليه, وسالمه اهلل صلوات تكرب وال استحيا وال لك, أقف أنا: قال وال تذمر فما الوقت من جلس كم يعِن
 يف يوماً  ولو- َيرص :نقول لكن! يلعب من إىل امرأته تنظر أن ألجل يقف نقول ال األيام, من يوماً  منا من

 اإلحسان فقدنا العطرة, السرية هذه فقدنا نعم أهله, إىل السرور يدخل أن على -السنة يف يوماً  أو الشهر
 غريباً  ليس ولذلك كاملة, حقوقنا ونريد املباركة الطيبة العشرة من أزواجنا مننع كاملة, حقوقنا ونريد األهل إىل
 .املؤملة احلياة نرى أن عليه وسالمه اهلل صلوات املصطفى علهاف اليت الرمحة هذه وشائج فقدنا ملا

 صحيح يف واحلديث- عائشة املؤمنني أم إىل اجلليل التابعي هذا يزيد بن األسود جاء فقد :الثالث المثال
: أي( أهله خدمة يف يكون: ا قالت حاله؟ هو وما بيته يف  النيب يكون كيف: )هلا قال - البخاري

 .عليه وسالمه اهلل صلوات ساعدهم املعاونة وإىل املساعدة إىل ِباجةٍ  أهله رأى إذا إنه
 صورة أكمل على باملعروف وعاشرنا  بالنيب وتأسينا معهم فوقفنا أمراً  أزواجنا كلفنا األيام من يوماً  هل

 متلك حَّت الزوجات, معاملة وَيسنون األزواج, معاملة َيسنون الذين األوفياء الربرة أولئك أين ومنهج,
 ولقد بالرمحة, إال تستقيم أن الزوجية احلياة هلذه ميكن ال! وحناهنم؟ وعطفهم ومودهتم بإحساهنم القلوب
 .وزوجه بأهله رحيماً  حليماً  كان أنه عشرته يف مساته أهم من فكان فطبقه  النيب ذلك عرف
 انظر املشاكل, هذه بقيت ملا سانبإح سرحوا أو باملعروف عاشروا األزواج أن لو -اهلل يف أحبيت- هنا ومن
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 زوجاً  َتد أو مبعروف, تعاشر ال زوجةً  َتد أو مبعروف يعاشر ال زوجاً  َتد أن إما زوجية مشكلة أي يف
 زوجية, مشكلة كل حمور هي اليت القضايا الثالث هذه عن خترج لن أبداً  بإحسان, ويسرح يطلق وال ميسك

 يف  النيب سرية نقرأ أن والعالج فاملخرج العظيم, السبب هذا إىل يرجع املشاكل أساس أن عرفنا إذا
 حَّت العطرة, الزاكية األخالق وهذه املباركة, الطيبة املواقف هذه منها نستلهم وأن وزوجه, ألهله معاشرته
 وتلك املسلمني, بيوت عليها تقوم اليت احملبة تلك زوجاتنا قلوب يف وخنلف نعول من قلوب يف خنلف

 ...السعيدة  الزوجية بيوت عليها تبىن اليت العاطفة
 ( [13/1)ضمن املكتبة الشاملة  -حممد بن حممد املختار الشنقيطي/ دروس للشيخ د: املصدر]

 :لفض المنازعات الزوجية األساليب الشرعية
مل يقتصر املنهج الرباِّن لنظام األسرة على ما أوضحه من مبادئ عادلة وضوابط حمكمة تضمن 

االستقرار والسكينة وتبعث على نشر وروح املودة والوفاق يف ربوع احلياة الزوجية بل عمد أيضا لألسرة أجواء 
وتأيت هذه , إىل حتديد األساليب الرتبوية واحللول العملية ملعاجلة ما قد ينشأ بني الزوجني من منازعات ونشوز

نفعال الغاضب أو التعاِل اخلاطئ أو األساليب الرتبوية العملية ملنع الزوجني من تعاملهما مع بعضهما باال
 .اهلجر البغيض وما ينشأ بعده من تطورات خطرية تشتت أفراد األسرة وهتدم كياهنا

 :االت النشوز وأساليب معالجتها ح
يعتمد املنهج اإلسالمي لألسرة يف فض املنازعات الزوجية على التوعية اإلميانية والرتبية  
ة املتدرجة اليت يكلف بإتباعها كل من الزوج والزوجة طريف النزاع مبا َيقق فيحدد اخلطوات الرتبوي, اخللقية

  .هلما سالمة األسرة واستقرارها ويصون كرامتها ومسعتها
 : وأسلوب معاجلتها وفق ما يليوهلذا فقد أورد القرآن الكرمي حاالت النشوز املتوقعة بني الزوجني

 دو من الزوجة بوادر النشوز واإلعراض فإن فعندما تب :عند نشوز الزوجة: الحالة األولى
الزوج الراعي يتوىل بنفسه مهمة معاجلة هذه الظاهرة املنحرفة بكل سرية وتكتم سرتا للعيوب وحفظا لكرامة 

وقد أوضح القرآن الكرمي , الزوجني ومنعا من تطويرها من خالل األيادي املغرضة واملداخالت املثرية 
الالَّيت خَتَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعظُوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ يف وَ : هلذه املعاجلة يف قوله سبحانه اإلجراءات الرتبوية الفريدة

ُغواْ َعَلْيِهنَّ َسِبيالً ِإنَّ   01النساء الّلَه َكاَن َعِلّياً َكِبرياً  اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُهنَّ فَِإْن َأطَْعَنُكْم َفالَ تَ ب ْ
على أنه تعاىل ابتدأ بالوعظ مث ترقى منه إىل اهلجر يف املضاجع مث ترقى منه : وتدل هذه اِلية الكرمية
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 .ضربإىل ال
وهكذا يلجأ الزوج الواعي إىل أسلوب التدرج يف معاجلة النشوز بغرض تدارك اخلطأ احلاصل وتسويته 

 .باحلكمة بعيدا عن أساليب العنف واإلهانة واإليذاء
 :ليب العملية وفق األولويات التالية لذا فهو يتدرج يف املعاجلة باألسا

حيث يقدم الزوج النصح لزوجته بالكلمة الطيبة ويأمرها باملعروف  :أسلوب الموعظة الحسنة: أوال
, ىل ووجوب تقواه يف السر والعلن اويذكرها بواجباهتا الزوجية مثريا يف نفسها معاِّن اخلوف من اهلل تع

ائد هذه املوعظة السديدة بني الفرتة واألخرى بكل حلم ورفق وأناة ويكرر الزوج الق, واالستجابة ألوامره 
ورمحة بعيدا عن اإلثارة والتعاِل واالحتقار لعل اهلل يصلح األمر ويزيل اخلالف وَيقق الوفاق والوئام بينهما 

زوجة على ولكن عندما تصر ال, وغالبا ما تزول تلك املنازعات باستخدام هذه الوسيلة التوجيهية بتوفيق اهلل 
 موقفها املتعنت من التمرد والنشوز يلجأ الزوج الراعي إىل إتباع أسلوب عملي أنسب هلا وهي اخلطوة التالية 

وكثريا ما تؤدي هذه الوسيلة الرتبوية  وهي خطوة تأديبية مؤثرة  :أسلوب الهجر في المضاجع: ثانيا
املتمرد إذا حرصت على كسب رضاء زوجها إىل زجر الزوجة عن نشوزها وحتملها على الرتاجع عن موقفها 

أما إذا أصرت على نشوزها وشططها دون مربر شرعي فللزوج احلق بعد , عته واستمرار احلياة األسرية معهوطا
 : ذلك أن يسلك معها املسلك الرادع التاِل

ما ويلجأ الزوج الراعي إىل هذا األسلوب الرتبوي األشد عند :أسلوب الضرب غير المبرح: ثالثا
يشعر باحلاجة إلية لوقف شطط الزوجة وتعنتها ومتاديها يف العصيان والتمرد الذي يهدد مستقبل األسرة 

 .مجيعا
ويقصد هبذا األسلوب الرادع إصالح الزوجة ومنعها من غيها واَنرافها ورغبة يف هتذيب سلوكها من 

أوصى يف حجة  أن رسول اهلل فعن سليمان بن عمرو بن األحوص  غري استعمال العنف واألذى والشتيمة
أال واستوصوا بالنساء خريا فإمنا هن عوان عندكم ليس متلكون منهن شيئا غري ذلك إال أن ): الوداع فقال

إن أطعنكم فال تبغوا يأتني بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن يف املضاجع واضربوهن ضربا غري مربح ف
 .(عليهن سبيال

األخري كافيا إليقاف الزوجة عن نشوزها وتعنتها وعودهتا حملاسبة نفسها  ويعترب هذا اإلجراء التأدييب
مبا تورطت به من خطأ جرها لتحمل هذه العقوبة املكروهة لديها خوفا من أن يلجأ الزوج بعد هذه اخلطوة 
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 .الرادعة إىل ما هو أخطر منها وأشد وهي ليست يف مصلحته وال مصلحة أوالدها
ذرا له بعد ذلك من عقب استعمال الزوج لتلك األساليب الرتبوية حم مث يأيت اخلطاب اإلهلي 

ُغواْ َعَلْيِهنَّ َسِبيالً ِإنَّ الّلهَ : فيقول سبحانه التمادي اجلائر  .01النساء َكاَن َعِلّياً َكِبرياً   فَِإْن َأطَْعَنُكْم َفالَ تَ ب ْ
 .1الضرب: بخصوص عالج نشوز الزوجة، ومن أساليبه

 : يلي ما فيه يشرتط النساء ضرب فإن{  َواْضرِبُوُهنَّ } : تعاىل قوله يف الضرب
 .قتل ضرب يكون أالَّ : أوالً 
 .إدماء ضرب يكون أالَّ : ثانياً 
 .مزمناً  ضرباً  يكون أالَّ : ثالثاً 
 .َمْشيناً  ضرباً  يكون أالَّ : رابعاً 
 .اتقاؤها ينبغي الضرب من أنواع أربعة فهذه
 أحد يأيت فال قاتلة, بآلة يضرهبا أو مقتل, يف يضرهبا أن هو: القتل وضرب ,قاتالً  الضرب يكون ال أن: أوالا 

 اهلل رمحة العلماء بإمجاع هبذا ويضمن قتل, هذا بل ,(َواْضرِبُوُهنَّ : )تعاىل بقوله مستدالً  قاتلة, آلة ويأخذ
 أو كبدها, على يضرهبا كأن القتل, إىل أدت فيها ضرب لو اليت األماكن وهي مقتل يف يضرب وال عليهم,
 .القتل ضرب فهذا العقوبة, يوجب: أي الضمان, يوجب فهذا قاتلة, أماكن على يضرهبا

 اجلسم َيرح مما َنوه, أو كالسلك بشيء يضرهبا كأن َيرح, الذي الضرب وهو مدمياً, ضرباً  يكون أاّل : ثانياا 
 بإمجاع َيوز ال فهذا البدن, يف نفوذ له بشيء َيرحها أو بسكني, َيرحها كأن احلادة, واِلالت ويدميه,
 .عليهم اهلل رمحة العلماء

 يدها على يضرهبا كأن األعضاء, بعض يعيق الذي هو املزمن والضرب مزمناً, الضرب يكون أالَّ : ثالثاا 
 زمناً؛ أثره يبقى: أي اليد, يزمن ضرب فهذا يدها, ترفع أن تستطيع ال فرتة َتلس أو بالشلل, يدها فتصاب

 .للمزمن بالنسبة فهذا ح,مرب  ضرب ألنه
 .مزمناً  يكون وأالَّ  جارحاً, يكون وأالَّ  قاتاًل, يكون أال يشرتط: فإذاً 

                                           
 (13/1)ضمن املكتبة الشاملة  -طيحممد بن حممد املختار الشنقي/ دروس للشيخ د من  
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- يضرهبا لكن َيرح؛ وال يقتل وال البدن, يف أثره يبقى الذي هو املشني والضرب َمِشْيناً, يكون أالَّ : رابعاا 
 من النوع هذا له َيوز ال وحينئذٍ  املشني, الضرب فهو امحرَّ  فإذا البدن, َيمر حَّت بدهنا على بقوة -مثالً 

 يشني, وال زمانة, وال جرح, وال قتل, فيه يكون ال الذي وَنوه, لكز من الضرب يضرب وإمنا الضرب,
 فإذا شديداً, الضرب كان لو وهكذا الوجه, لطم عن هنُِي فقد الوجه, لطم َيوز ال فإنه الوجه, َلْطم وهكذا
 .مزمن ضرب فهو وجهها, على ضربه آثار بقيت ِبيث بقوة ضرهبا

 رسوله به وأمر به اهلل أمر َعمَّا خارج هذا فإن جلدها, على آثاره وظهرت لزوجته, الزوج من وقع إذا فالضرب
األمر, هذا تعي واملرأة األدب, ضرب املقصود إمنا الوجه, هذا على بالضرب يأمر ال تعاىل اهلل ألن ؛ 

 بإصالح ودنياها, دينها خريِ  اخلري؛ على محلها املراد وإمنا النساء, على جالالر  استعالء هذا من املراد فليس
  .بالقوة أمرها
 ووقع ضربوا, عليهم اهلل رضوان والصحابة أثره, له يكون شرعياً  ضرباً  كان إذا الضرب هذا أن شك وال

 فإنه والبصرية, والعقل احملبةو  األلفة وجل عز اهلل ورزقه وَفُضل, الرجل َكُمل إذا ولكن لنسائهم, منهم الضرب
 خيار وهم الكرام صنيع وهذا عليها, يوماً  يده يرفع أن دون زوجته مع ويعيش األمور, هذه مثل إىل يصل لن

 على  النيب أكد ملا ولذلك باملشاعر, زوجته ميلك أصبح حَّت اخللق حلسن ُوفيق من فخيارنا األمة,
 خريكم: ) فقال أواًل, األهل مع األخالق قدم األمة, جهحتتا عام بباب األخالق يف وأتى األخالق,

 (. ألهلي خريكم وأنا ألهله, خريكم
 يف إفراطها يف سبباً  يكون ال ِبيث اإلحسان, ذلك يف التعقل مع زوجته إىل لإلحسان يوفق الذي فالرجل
 هيبة بني وشتان اهليبة, معها ليتا احملبة يرزقه وتعاىل سبحانه اهلل فإن متعقاًل, إحساناً  ويكون والضياع, الدالل
 .باحملبة هيبة وبني بالقوة
 يضرب يكن مل  النيب فإن حبيبها عنيٍ  ملء ولكن عليَّ  قدرةٌ  بك وما إجالالً  أهابك: القائل قال كما

 فلم وجه, يف ُعِرف الشيء سخط إذا كان ولكن وجل؛ عز اهلل سبيل يف اجلهاد يف إال ضرب وال الناس,
 .باملشاعر الناس يعامل كان وإمنا , لعاناً, وال سباباً, الو  صخاباً, يكن

 عنها وجهه لوى إذا الكرمية احلميدة الطيبة باملعاشرة زوجته يعاشر الذي احملبوب اإللف الكرمي فالرجل
 ألنه له؛ حمبتها كمال من عِن, تعرض وال اقتلِن: لزوجها تقول النساء بعض إن حَّت احلياة, مبرارة أحست
 .القلوب ميلك فاخللق(  بأخالقكم ولكن بأموالكم الناس تسعوا لن إنكم: ) يقول  والنيب مشاعرها, مَلكَ 
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 إن: )  قال وقد والعنف, والشدة القوة ميادين ليست البيوت أن فليعلم بيته يقيم أن يريد الرجل كان فإذا
 كان إذا هلا, وصالح لألمور, خري فالرفق ,( شانه إال شيء من نزع وال زانه, إال شيء يف كان ما الرفق

 .َيتهد أن اإلنسان وعلى موضعه, يف موضوعاً 
 العبد فإن الطاعة, كثرةُ : له األهل وأذية األهل, أذية عن اإلنسان به اهلل َيفظ ما أكثر إن: يقولون والعلماء
 واألذية الزلة من جل و عز اهلل يعصُمه أهُله آذاه ولو أهله, أذية من َُيَْفظ وجل عز هلل املتقي الصاحل

ًً  فيبقى واإلضرار,  وتشتمه تسبه امرأته كانت أنه السالم عليه زكريا عن ذكروا ولذلك الفرج, يأتيه حَّت صابرَا
َنا} : عنه تعاىل قال كما اهلل, أنبياء من نيب وهو وتضره, وتؤذيه {  َزْوَجهُ  َلهُ  َوَأْصَلْحَنا ََيَْي  لَهُ  َوَوَهب ْ

 أخالقهم من َتد والفضالء العلماء تراجم يف تقرأ وحني عمره, آخر يف زوجه له اهلل فأصلح ,[93:األنبياء]
 رأوا؛ ما كثرة من تؤذيه؛ امرأة ووراءه إال حكيم من ليس: قالوا حَّت كثرياً, شيئاً  عليهم وصربهم أهلهم مع
 وشوهد جرب امم ولكن ِبقيقة, وليس املبالغة, من وهذا حكيماً, أصبح امرأته من واضطهد أوذي إذا ألنه
 األجر واحتساب الصرب إال للمسلم فما النساء, تغلبهم والعظماء والكرماء والفضالء العلماء َتد أنك وعلم
 .أمره يتوىل اهلل فإن اهلل, إىل األمر وفوض اسرتجع فإذا وتعاىل, سبحانه اهلل عند
 اهلل, إىل وتضرع اهلل, إىل وفوضها اهلل, على فتوكل األمور, عليه وضاقت حاجة, به وأملت فاقة, به نزلت من
 بن عمر قال وقد اهلل, يصربه يصرب ومن وزوجه, أهله يف سرور هبجة اهلل أراه وقد إال فرتة عليه ميضي فلن

 .بالصرب عيشنا ألذ وجدنا:  اخلطاب
 يتنازل هنا,شؤو  ويف أوالدها, ويف األمور, هذه يف فكرها وتشتت وشؤوهنا, بيتها يف حاهلا إىل ينظر من فاملرأة
 .زوجه من يشتكي عقيل جاءه حينما  عمر عناه الذي هو وهذا كثري, على ويصرب كثري, عن

 بسباهبا امرأته آذته وقد  اخلطاب بن عمر املؤمنني أمري إىل وأرضاه  طالب أيب بن عقيل فقد جاء
 تسب عمر امرأة مسع ةالظهري  يف عمر بباب وقف فلما إليه, يشتكيها أن لعله عمر إىل فجاء وشتائمها,

 يا: فقال فناداه عمر ورآه ساعته من فرجع! عقيل؟ حال فما املؤمنني أمري هذا كان إذا: وقال فعجب !عمر
 إال هو ما! املؤمنني أمري يا: قال ختربِّن, أن عليك عزمت: قال املؤمنني, أمري يا خرياً : قال شأنك؟ ما! عقيل
 أمري امرأة مسعت بالباب وقفت فلما إليه, وأشتكي املؤمنني أمري آيت :فقلت أكره ما وأمسعتِن آذتِن فالنة أن

 إهنا! عقيل يا:  عمر فقال ب عقيل؟ فكيف املؤمنني أمري هذا كان إذا: فقلت املؤمنني, أمري تسب املؤمنني
 ....ذلك أجل من أمسكها فأنا ثويب, وتغسل صغريي, ترضع امرأيت,
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 .عديدها, ووضح معناها بإَياز: زوجة أربعة شروطُيشرتط يف الضرب لعالج نشوز ال/ 1س
 على ضوء ما درست, كيف تتصرف إذا سبَّتك زوجُتك؟/ 7س

 :(1)بخصوص موقف اإلسالم من ضرب الزوجة

 العنف البعض يظنه ما على َيث ال أنه جليا لنا تبني الزوجني, تعامل يف اإلسالمي للمنهج رجعنا وإذا
 سبيل على منها كثرية نبوية وأحاديث آيات يف وذلك باملعروف والعشرة بةواحمل األلفة على َيث بل الزوجي
 : احلصر ال املثال
 َما بِبَ ْعضِ  لَِتْذَهُبوا تَ ْعُضُلوُهنَّ  َواَل  َكْرًها النيَساءَ  َترِثُوا َأنْ  َلُكمْ  َيَِلُّ  اَل  َآَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا } تعاىل قال : أوال

ْعُروفِ  َوَعاِشُروُهنَّ  ُمبَ ي يَنةٍ  ِبَفاِحَشةٍ  يَْأِتنيَ  َأنْ  ِإالَّ  َآتَ ْيُتُموُهنَّ 
َ
 اهللُ  َوََيَْعلَ  َشْيًئا َتْكَرُهوا َأنْ  فَ َعَسى َكرِْهُتُموُهنَّ  فَِإنْ  بِامل

رًا ِفيهِ   ( .19:النساء) { َكِثريًا َخي ْ
 املؤنة من احلق صاحب وإعفاء املكروه كف الزوجني بني املعروف ومجاع: "  -تعاىل اهلل رمحه- الشافعي قال
 للشافعي القرآن أحكام ه .ا"  ظلم الغِن فمطل بتأخريه مطل فأيهما تأديته يف الكراهية بإظهار ال طلبه يف
  5/39 األم 1/731

ْعُروفِ  َوَعاِشُروُهنَّ )  بقوله ثناؤه جل يعِن: "  - تعاىل اهلل رمحه - الطربي وقال
َ
 الرجالُ  أيها وخالقوا(  بِامل

ْعُروفِ ) وصاحبوهن اءَكمنس
َ
 فرض اليت حقوقهن بأداء إمساكهن وذلك املصاحبة من به أمرمت مبا يعِن(  بِامل

 1/017 الطربي تفسري ه .ا"  بإحسان هلن منكم تسريح أو إليهن عليكم هلن ثناؤه جل اهلل
 ما منهما واحد كل يةتأد يف هاهنا التماثل العلم أهل بعض وقال: "  - تعاىل اهلل رمحه - قدامة ابن وقال
 لقول منة وال أذى يتبعه وال وطالقة ببشر بل الكراهة يظهر وال به ميطله وال باملعروف لصاحبه احلق من عليه
ْعُروفِ  َوَعاِشُروُهنَّ )  تعاىل اهلل

َ
 صاحبه مع اخللق حتسني منهما واحد لكل ويستحب املعروف من وهذا(  بِامل

(  باجلنب والصاحب)  قوله إىل(  القرىب وبذي إحسانا وبالوالدين)  تعاىل اهلل لقول أذاه واحتمال به والرفق
 2/770 املغِن ه .ا"  الزوجني من واحد كل هو:  قيل
ْعُروفِ  َوَعاِشُروُهنَّ )  تعاىل وقوله: "  -تعاىل اهلل رمحه- كثري ابن وقال

َ
 وحسنوا هلن أقوالكم طيبوا أي(  بِامل

 ِمْثلُ  َوهَلُنَّ )  تعاىل قال كما مثله هبا أنت فافعل منها ذلك حتب كما قدرتكم ِبسب وهيئاتكم أفعالكم
                                           

 .نايف الحمد. د" اللمعة في حكم ضرب الزوجة: "من بحث بعنوان  
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ْعُروفِ  َعَلْيِهنَّ  الَِّذي
َ
 وأنا ألهله خريكم خريكم)  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال( 773:البقرة( )  بِامل

 هبم ويتلطف أهله عبيدا البشر دائم العشرة مجيل أنه وسلم عليه اهلل صلى أخالقه من وكان(  ألهلي خريكم
 بذلك إليها يتودد عنها اهلل رضي املؤمنني أم عائشة يسابق كان إنه حَّت نساءه ويضاحك نفقة ويوسعهم

 محلت ما بعد سابقته مث اللحم أمحل أن قبل وذلك فسبقته وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سابقِن:  قالت
 اهلل صلى اهلل رسول عندها يبيت اليت بيت يف ليلة كل نساؤه وَيتمع(  بتلك هذه: )  فقال فسبقِن اللحم
 من املرأة مع ينام وكان منزهلا إىل واحدة كل تنصرف مث األحيان بعض يف العشاء معهن فيأكل وسلم عليه
 أهله مع يسمر منزله يدخل العشاء صلى إذا وكان باإلزار وينام الرداء كتفيه عن يضع واحد شعار يف نسائه
 ُأْسَوةٌ  اهللِ  َرُسولِ  يف  َلُكمْ  َكانَ  َلَقدْ )  تعاىل قال وقد وسلم عليه اهلل صلى بذلك يؤانسهم ينام أن قبل قليال
 1/153 املعاد زاد:  وانظر2 1/1 كثري ابن تفسري ه .ا( " 71:األحزاب( ) َحَسَنةٌ 
َها لَِتْسُكُنوا أَْزَواًجا أَنْ ُفِسُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َخَلقَ  َأنْ  َآيَاتِهِ  َوِمنْ )  تعاىل قال : ثانيا َنُكمْ  َوَجَعلَ  إِلَي ْ  ِإنَّ  َوَرمْحَةً  َمَودَّةً  بَ ي ْ
 روحني بني ألفة فال: "  - تعاىل اهلل رمحه - كثري ابن قال( 71:الرُّوم( ) يَ تَ َفكَُّرونَ  لَِقْومٍ  َِلَيَاتٍ  َذِلكَ  يف 

 725/ 7 كثري ابن تفسري ه .ا"  الزوجني بني مما أعظم
ْعُروفِ  َعَلْيِهنَّ  الَِّذي ِمْثلُ  َوهَلُنَّ  ) تعاىل قال : ثالثا

َ
( 773:البقرة( ) َحِكيمٌ  َعزِيزٌ  َواهللُ  َدَرَجةٌ  َعَلْيِهنَّ  َولِلريَجالِ  بِامل

 وجل عز اهلل ألن ِل تزين أن أحب كما للمرأة أتزين أن ألحب إِّن"  - عنهما اهلل رضي- عباس ابن قال
ْعُروفِ  ِهنَّ َعَليْ  الَِّذي ِمْثلُ  َوهَلُنَّ )  يقول

َ
 يقول وجل عز اهلل ألن عليها ِل حق مجيع أستويف أن أحب وما(  بِامل

 . 2/795 والبيهقي 7/150 جرير وابن  1/19 شيبة أيب ابن رواه( .  َدَرَجةٌ  َعَلْيِهنَّ  َولِلريَجالِ ) 
 َواْليَ ْومِ  بِاللَّهِ  يُ ْؤِمنُ  كان َمن: )  قال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن - عنه اهلل رضي - ُهَريْ َرةَ  أيب عن : رابعا
رًا بِالنيَساءِ  َواْستَ ْوُصوا َجارَُه, يُ ْؤِذي فال اِْلِخرِ   فَِإنْ  أَْعاَلهُ  الضيَلعِ  يف َشْيءٍ  أَْعَوجَ  َوِإنَّ  ِضَلعٍ  من ُخِلْقنَ  فَِإن َُّهنَّ  َخي ْ
رًا بِالنيَساءِ  فَاْستَ ْوُصوا أَْعَوجَ  يَ َزلْ  مل تَ رَْكَتهُ  َوِإنْ  َكَسْرَتهُ  تُِقيُمهُ  َذَهْبتَ  )  ومسلم(  1393)  البخاري رواه(  َخي ْ
11 3  ) 

 عوج على والصرب إليهن واإلحسان بالنساء الرفق على احلث فيه: "  - تعاىل اهلل رمحه - النووي قال
 مرقاة ه .ا"  استقامتهن يف مطمع ال وإنه سبب بال طالقهن وكراهة عقوهلن ضعف واحتمال أخالقهن
   05/  املفاتيح
 النساء وسياسة القلوب وتألف النفوس الستمالة املداراة ندب وفيه: "  -تعاىل اهلل رمحه - املناوي وقال
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 إليها يسكن امرأة عن له غىن ال أنه مع هبن النفع فاته تقوميهن رام من وأن عليهن والصرب عنهن العفو بأخذ
 7/033 القدير فيض ه .ا" 

 ُمْؤِمنٌ  يَ ْفَركْ  اَل : )  وسلم عليه اهلل صلى اللَّهِ  رسول قال:  قال- عنه اهلل رضي - يْ َرةَ ُهرَ  أيب عن : خامسا
 ( .  9 11)  مسلم رواه(  آَخرَ  منها رضي ُخُلًقا منها َكرِهَ  إن مؤمنة
 فيها وجد ُيكره ُخلقا فيها وجد إن ألنه يبغضها ال أن ينبغي أي: "  - تعاىل اهلل رمحه - النووي احلافظ قال
 شرح ه .ا"  ذلك َنو أو به رفيقة أو عفيفة أو مجيلة أو دينة لكنها اخللق شرسة تكون بأن مرضيا ُخلقا

 1/33 للسيوطي الديباج 53/ 13 مسلم صحيح
 اللَّهِ  انِ بَِأمَ  َأَخْذمُتُوُهنَّ  فَِإنَُّكمْ  النيَساءِ  يف اللَّهَ  ات َُّقوا)  الوداع حجة يف وسلم عليه اهلل صلى النيب قال : سادسا

 فَاْضرِبُوُهنَّ  ذلك فَ َعْلنَ  فَِإنْ  َتْكَرُهونَهُ  َأَحًدا فُ ُرَشُكمْ  يُوِطْئنَ  اَل  َأنْ  َعَلْيِهنَّ  َوَلُكمْ  اللَّهِ  ِبَكِلَمةِ  فُ ُروَجُهنَّ  َواْسَتْحَلْلُتمْ 
 رضي- جابر حديث من( 1713) مسلم رواه(  بِاْلَمْعُروفِ  وَِكْسَوتُ ُهنَّ  رِْزقُ ُهنَّ  َعَلْيُكمْ  َوهَلُنَّ  ُمبَ ريحٍ  غري َضْربًا
 . -عنه اهلل

 وسلم عليه اهلل صلى اللَّهِ  رسول مع اْلَوَداعِ  َحجَّةَ  َشِهدَ  أَنَّهُ  - عنه اهلل رضي - اأْلَْحَوصِ  بن َعْمرِو وعن
رًا النيَساءِ بِ  َواْستَ ْوُصوا أال: )  وفيه احلديث فذكر َوَوَعظَ  َوذَكَّرَ  عليه َوأَثْ ىَن  اللَّهَ  َفَحِمدَ  َا َخي ْ  ِعْندَُكمْ  َعَوانٌ  ُهنَّ  فَِإمنَّ
ُهنَّ  مَتِْلُكونَ  ليس  َواْضرِبُوُهنَّ  اْلَمَضاِجعِ  يف فَاْهُجُروُهنَّ  فَ َعْلنَ  فَِإنْ  ُمبَ ي يَنةٍ  ِبَفاِحَشةٍ  يَْأِتنيَ  َأنْ  إال ذلك غري شيئا ِمن ْ
ُغوا فال َأطَْعَنُكمْ  فَِإنْ  ُمبَ ريحٍ  غري َضْربًا  َحقًّا َعَلْيُكمْ  َولِِنَساِئُكمْ  َحقًّا ِنَساِئُكمْ  على َلُكمْ  ِإنَّ  أال َسِبياًل  َعَلْيِهنَّ  تَ ب ْ
 َوَحقُُّهنَّ  أال َتْكَرُهونَ  ِلَمنْ  بُ ُيوِتُكمْ  يف يَْأَذنَّ  وال َتْكَرُهونَ  من فُ ُرَشُكمْ  يُوِطْئنَ  فال ِنَساِئُكمْ  على َحقُُّكمْ  َفَأمَّا

( 9 91) الكربى يف النسائي و  7/5 شيبة أيب ابن رواه(  َوطََعاِمِهنَّ  ِكْسَوهِتِنَّ  يف إِلَْيِهنَّ  ُنواحُتْسِ  َأنْ  َعَلْيُكمْ 
 . صحيح حسن:  وقال(  0 11) والرتمذي( 1351) ماجه وابن

 كمأحدُ  ََيِْلدُ  اَل : )  قال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن -عنه اهلل رضي- َزْمَعةَ  بن اللَّهِ  عبد عن : سابعا
 ( 1933)  البخاري رواه(  اْليَ ْومِ  آِخرِ  يف َُيَاِمُعَها مُثَّ  اْلَعْبدِ  َجْلدَ  اْمرَأََتهُ 

 يف يبال  أن العاقل من األمرين وقوع استبعاد سياقه ويف: "  - تعاىل اهلل رمحه - حجر ابن احلافظ قال 
 يف والرغبة النفس ميل مع تستحسن إمنا ةاملضاجع أو واجملامعة ليلته أو يومه بقية من َيامعها مث امرأته ضرب
 التأديب فليكن بد وال كان إن وأنه ذلك ذم إىل اإلشارة فوقعت جلده ممن ينفر غالبا واجمللود العشرة

 ضرب وألن...  التأديب يف يفرط وال الضرب يف يفرط فال التام النفور منه َيصل ال ِبيث اليسري بالضرب
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 القاري عمدة 9/030 الباري فتح ه .ا"  عليها حقه من َيب فيما زوجها اعصياهن أجل من أبيح إمنا املرأة
73/197 
 تضربوا ال)  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال:  قال - عنه اهلل رضي - ذباب أيب بن إياس عن : ثامنا
 ذئر:  اخلطاب بن عمر فقال أزواجهن على أخالقهن وساءت النساء - نشز أي - فذئر قال(  اهلل إماء

(  فاضربوا)  وسلم عليه اهلل صلى النيب فقال ضرهبن عن هنيت منذ أزواجهن على أخالقهن وساءت النساء
 حني وسلم عليه اهلل صلى النيب فقال الضرب يشتكني كثري نساء فأتى الليلة تلك نساءهم الناس فضرب
 خياركم أولئك َتدون ال اهلل وأمي الضرب يشتكني كلهن امرأة سبعون الليلة حممد بآل طاف لقد: )  أصبح

 - تعاىل اهلل رمحه- الشافعي اإلمام قال( 1139) حبان ابن وصححه(  2 91)  الكربى يف النسائي رواه( 
 5/117 األم ه .ا" الضرب ترك اخليار أن وأخرب العفو هلم وجعل الضرب هلم فجعل: " 
 أن ذلك وحمل اجلملة يف مباح ضرهبن أن على داللة فيه: "  - تعاىل اهلل رمحه - حجر ابن احلافظ وقال

 ومهما أفضل كان وَنوه بالتهديد اكتفى فإن طاعته فيه عليها َيب فيما يكره ما منها رأى إذا تأديبا يضرهبا
 املعاشرة حلسن املضادة النفرة من ذلك وقوع يف ملا الفعل إىل يعدل ال باإليهام الغرض إىل الوصول أمكن

 املعبود عون:  وانظر 9/031 الباري فتح ه .ا"  اهلل مبعصية يتعلق أمر يف كان إذا اال الزوجية يف املطلوبة
 /173 

 وال بيده َقطُّ  شيئا وسلم عليه اهلل صلى اللَّهِ  رسول َضَربَ  ما:  قالت - عنه اهلل رضي - َعاِئَشةَ  عن : تاسعا
 من َشْيءٌ  يُ ْنتَ َهكَ  َأنْ  إال َصاِحِبهِ  من فَ يَ ْنَتِقمَ  َقطُّ  َشْيءٌ  منه نِيلَ  وما اللَّهِ  َسِبيلِ  يف َُيَاِهدَ  َأنْ  إال َخاِدًما وال اْمرَأَةً 
 ( 7073) مسلم رواه.  وجل عز لِلَّهِ  فَ يَ ْنَتِقمَ  اللَّهِ  حَمَارِمِ 
"  أفضل فرتكه لألدب مباحا كان وإن والدابة واخلادم الزوجة ضرب أن فيه: "  -تعاىل اهلل رمحه- النووي قال
 15/31 مسلم يحصح شرح ه .ا

 إليه واالحتياج هذين ضرب وقوع ولكثرة بشأهنما اهتماماً  بالذكر خصا: "  -تعاىل اهلل رمحه- القاري وقال
 تعود ملصلحة ضربه بأن ويوجه تأديبه األوىل فإن الولد خبالف قالوا تركه فاألوىل بشرطه جاز وإن وضرهبما

 وكظماً  هلواها خمالفة عنهما العفو فندب غالباً  نفسال حلظ فإنه هذين ضرب خبالف العفو يندب فلم إليه
 5/739 القناع كشاف:  وانظر 133/ 13 املفاتيح مرقاة ه .ا"  لغيظها
 ألهله خريكم خريكم: )  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال:  قالت -عنها اهلل رضي- عائشة عن:  عاشرا
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  3 2/1 والبيهقي( 1122)  حبان ابن رواه(  ألهلي خريكم وأنا
 يداعبهن وكان معهن اخللق حسن من القصوى الغاية على كان وهلذا: "  -تعاىل اهلل رمحه- املناوي قال

 أفعله وأنا إال بشيء آمركم ما فتابعوِّن أي ودنيا ديناً  هلم ونفعا برا أي(  ألهلي خريكم وأنا... )  ويباسطهن
  0/19 القدير فيض ه .ا" 

 يف الضَّْربِ  عن وسلم عليه اهلل صلى اللَّهِ  رسول هنى:  قال -عنه اهلل يرض- َجابِرٍ  عن : عشر الحادي
 ( .  711) مسلم رواه.  اْلَوْجهِ 
 اِلدمي من احملرتم احليوان كل يف عنه فمنهي الوجه يف الضرب وأما: "  - تعاىل اهلل رمحه- الن ََّوِويُّ  قال

 يظهر ألنه لطيف أنه مع احملاسن جممع ألنه أشد اِلدمي يف لكنه وغريها والغنم والبغال واإلبل واخليل واحلمري
:  وانظر 11/92 مسلم صحيح على النووي شرح ه .ا"  احلواس بعض آذى ورمبا شانه ورمبا الضرب أثر فيه

  2 1/ 2 املعبود عون3/753 األوطار نيل 7/123 الصغري اجلامع بشرح التيسر 71/113 القاري عمدة
 َواجلَْوَّانِيَّةِ  ُأُحدٍ  ِقَبلَ  ِل َغَنًما تَ ْرَعى َجارِيَةٌ  ِل َكاَنتْ :  قال - عنه اهلل رضي - يالسلم احلكم بن معاوية وعن

 َلِكِني  يَْأَسُفونَ  كما آَسفُ  آَدمَ  بِن من َرُجلٌ  وأنا َغَنِمَها من ِبَشاةٍ  َذَهبَ  قد الذيئبُ  فإذا يَ ْومٍ  َذاتَ  فَاطََّلْعتُ 
 أُْعِتُقَها أََفاَل  اللَّهِ  َرُسولَ  يا:  قلت َعَليَّ  ذلك فَ َعظَّمَ  وسلم عليه اهلل صلى اللَّهِ  َرُسولَ  َفأَتَ ْيتُ  َصكَّةً  َصَكْكتُ َها

 أنت:  قالت ؟(  أنا من: )  قال السََّماءِ  يف:  قالت ؟(  اهلل أَْينَ : )  هلا فقال هبا َفأَتَ ْيُتهُ (  هبا اْئِتِِن : )  قال
 (502)  مسلم رواه(  ُمْؤِمَنةٌ  فَِإن ََّها أَْعِتْقَها: )  قال.  اللَّهِ  رسول
 وكان بييت يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول كان:  قالت -عنها اهلل رضي- سلمة أم عن : عشر الثاني
 فوجدت احلجرات إىل سلمة أم وخرجت وجهه يف الغضب استبان حَّت هلا أو له وصيفة فدعا سواك بيده

 يدعوك وسلم عليه اهلل صلى اهلل ورسول البهمة هبذه تلعبني أراك أال:  فقالت ببهمة تلعب وهي الوصيفة
 القود خشية لوال: )  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال مسعتك ما باحلق بعثك والذي ال:  فقالت

 أمحد: " املنذري قال( 131) األدب يف والبخاري( 911 ) يعلى وأبو أمحد رواه(  السواك هبذا ألوجعتك
 يعلى أيب عند جيد وإسناده: " اهليثمي وقال 0/150 والرتهيب الرتغيب ه .ا"  جيد دهاأح بأسانيد
 13/050 الزوائد جممع ه .ا"  والطرباِّن

 ظلما سوطا ضرب َمن: )  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال:  قال - عنه اهلل رضي- هريرة أيب وعن
 13/050 الزوائد جممع.  حسن وإسنادمها( 1115) ألوسطا يف والطرباِّن البزار رواه(  القيامة يوم منه اقتص
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 لنا ويظهر اِلية معىن يتبني غيض من فيض إال هي وما املباركة واألحاديث اِليات تلك يف اجلولة هذه وبعد
 : يلي ما

 . باملعروف اِلخر الزوجني من واحد كل معاشرة وجوب : أوال
 أو عليه برتفعها نشزت أو أساءت مَّت الزوجة سلوك تقومي وامةالق يف يدخل ومما الرجل بيد القوامة أن : ثانيا

 طاعتها ووجوب النشوز ِبرمة بتذكريها وذلك أوال بالنصح فُيقويمها له عليها َيب مبا معصيته أو معه غلظتها
  ذلك على األدلة ذكر مع معصية غري يف له

 اْمرَأََتهُ  الرَُّجلُ  َدَعا إذا: )  وسلم عليه اهلل صلى اللَّهِ  رسول قال:  قال -عنه اهلل رضي- ُهَريْ َرةَ  أيب كحديث
َها عليها َغْضَبانَ  فَ َباتَ  َفأََبتْ  ِفرَاِشهِ  إىل  (5 03) البخاري رواه(  ُتْصِبحَ  حَّت اْلَماَلِئَكةُ  َلَعَنت ْ
 بن َحِكيمِ  حلديث البيت خارج ذلك يتعدى وال البيت يف معها احلديث أو فراشها هجر ذلك َُيْدِ  مل فإن

: )  قال عليه؟ َأَحِدنَا َزْوَجةِ  َحقُّ  ما اللَّهِ  َرُسولَ  يا:  قلت:  قال - عنه اهلل رضي - أبيه عن اْلُقَشرْيِيي  ُمَعاِويَةَ 
 يف إال تَ ْهُجرْ  وال تُ َقبيحْ  وال اْلَوْجهَ  َتْضِربْ  وال اْكَتَسْبتَ  أو اْكَتَسْيتَ  إذا َوَتْكُسَوَها طَِعْمتَ  إذ ُتْطِعَمَها َأنْ 

 يف النووي وحسنه( 11101)  الكربى يف والنسائي( 7117)  داود وأبو(  7330)  أمحد رواه(  اْلبَ ْيتِ 
 ( 722) الصاحلني رياض
 قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن - عنه اهلل رضي - أنس حلديث أيام ثالثة على تزيد ال اهلجر ومدة
 ( 7559)  ومسلم( 5213)  البخاري رواه(  أَيَّامٍ  َثاَلثَةِ  فَ ْوقَ  َخاهُ أَ  يَ ْهُجرَ  َأنْ  ِلُمْسِلمٍ  َيَِلُّ  ال: ) 
 َنوه أو بعصى وال بسوط ال ملفوف مبنديل أو بسواك مربح غري ضربا ضرهبا له جاز معها ذلك ينفع مل فإن
 عن(  5/713 القناع كشاف:  انظر)  - القلم طول غالبا طوله وقصري دقيق خيفى ال كما والسواك -

 .به يضرهبا وشبهه السواك:  قال ؟ املربح غري الضرب ما:  عباس البن قلت:  قال ءعطا
ُغوا َفاَل  َأطَْعَنُكمْ  فَِإنْ )  واملقاِتل الوجه ضرب عليه وَيرم 7/570 املنثور الدر:  وانظر 3 /5 جرير ابن رواه  تَ ب ْ

 (  01:ءالنسا( )  َكِبريًا َعِليًّا َكانَ  اهللَ  ِإنَّ  َسِبياًل  َعَلْيِهنَّ 
ُغوا َفاَل  َأطَْعَنُكمْ  فَِإنْ )  تعاىل وقوله: "  - تعاىل اهلل رمحه - كثري ابن قال  أطاعت إذا أي(  َسِبياًل  َعَلْيِهنَّ  تَ ب ْ
 وال ضرهبا له وليس ذلك بعد عليها له سبيل فال منها له اهلل أباحه مما منها يريده ما مجيع يف زوجها املرأة

 العلي اهلل فإن سبب غري من النساء على بغوا إذا للرجال هتديد(  َكِبريًا َعِليًّا َكانَ  اهللَ  ِإنَّ )  وقوله هجراهنا
  1/190 كثري ابن تفسري ه .ا"  عليهن وبغى ظلمهن ممن منتقم وهو وليهن الكبري
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 ابن زبد شرح.)  إصالح ال إتالف أنه لتبني منه وقع ما ضمن الضرب بسبب شيء الزوجة من تلف فإن
 (1/759 رسالن

 قال القيامة يوم ظلمات فالظلم يسريا الضرب كان ولو سبب بال ظلما زوجته ضرب الزوج على َيرم : ثالثا
 اهلل لقول باحلق إال أذاه وال الناس من أحد ضرب ألحد جائز غري إنه: "  - تعاىل اهلل رمحه - جرير ابن

ْؤِمِننيَ  يُ ْؤُذونَ  َوالَِّذينَ )  تعاىل
ُ
ْؤِمَنا امل

ُ
( 53:األحزاب( ) ُمِبيًنا َوِإمْثًا بُ ْهَتانًا اْحَتَمُلوا فَ َقدِ  اْكَتَسُبوا َما ِبَغرْيِ  تِ َوامل

 والده وضاربه صغريا كان أو مواله وضاربه مملوكة أو مملوكا كان أو زوجها وضارهبا امرأة املضروب كان سواء
 َواَل )  تعاىل وقال. 1/113 اخلطاب بن عمر مسند اِلثار هتذيب ه .ا"  عليه وصاه والده وصي أو

 اإلضرار عن الرجل هنى فقد( 701:البقرة( )  نَ ْفَسهُ  ظََلمَ  فَ َقدْ  َذِلكَ  يَ ْفَعلْ  َوَمنْ  لِتَ ْعَتُدوا ِضرَارًا مُتِْسُكوُهنَّ 
 . بزوجته فكيف مبطلقته

 . منها واالنتقام التشفي ال وتقوميها تأديبها ذلك من الزوج يقصد أن:  رابعا
 رضي - اأْلَْنَصارِيي  بُ ْرَدةَ  َأيَب  حلديث األحوال من ِبال ضربات عشر من أكثر ضرهبا له َيل ال أنه : خامسا

 ُحُدودِ  من َحد   يف إال َأْسَواطٍ  َعْشَرةِ  فَ ْوقَ  ََتِْلُدوا اَل : )  يقول وسلم عليه اهلل صلى النيب مسعت قال - عنه اهلل
 .( 1233)  ومسلم( 153 )  البخاري رواه(  اللَّهِ 

 َتاوز لو أما أسريا عنفا تسميته يصح وال ُأُكله آتى املشروعة احلدود يف كان ما مَّت التأديب أن : سادسا
 . ذلك غري أو أسريا عنفا ذلك بعد شئت ما ومسيه شرعا حمرم فهو الشرعية احلدود
 القناع شافك 2/715 املبدع 5/753 الفروع)  للمودة إبقاء وأكمل أفضل الضرب عن الرتفع أن : سابعا

 قال.  امرأة وال خادما ضرب ما فإنه وسلم عليه اهلل صلى النيب حلال له الداعي وجود مع حَّت(  5/713
 : -تعاىل اهلل رمحه- شريح
 زينبا أضرب حني مييِن فشلَّت نساءهم يضربون رجاال رأيت
 كوكبا منهن تبق مل طلعت إذا كواكب والنساء مشس وزينب

 ( 110/  الكربى الطبقات  1/13 النبالء أعالم سري 70/57 دمشق تاريخ) 
 عن ألنه ينتج] غريهم أو أطفاهلا أمام ذلك األمر استدعى إن زوجته يضرب أن للرجل َيل ال أنه : ثامنا

 [.ذلك آثار نفسية سيئة جداً على األطفال, وعلى الزوجة
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 لكونه ضرهبا يستدعي ما ودوج مع ولو الغضب حال يف زوجته يضرب أن للرجل َيل ال أنه أرى : تاسعا
 . به املأذون احلد سيتجاوز هذه واحلال
 - صح إن - عنه اهلل رضي- عمر حديث عليه وَيمل زوجته ضربه عن يسأل ال فإنه ذلك الزوج امتثل فإن
 والنسائي( 7112)  داود أبو رواه(  امرأته ضرب فيم الرجل يسأل ال: )  قال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن
: "  - تعاىل اهلل رمحه - املديِن ابن قال ضعيف حديث وهو(  193)  ماجه وابن( 3 91)  كربىال يف
 شيئا عنه روى أحدا أعلم ال األودي اهلل عبد بن داود له يقال الكوفة أهل من رجل رواه جمهول إسناده فإن
 الزوج تعسف إذا أما 1/90 املديِن البن العلل ه .ا"  املسلي وبرة أبو عندي وهو املسلي الرمحن عبد غري

 . أعلمه خالف بال لزوجته منه يقتص فإنه التأديب يف حده وَتاوز
 بالقليل وليس زوجها ضد الزوجة من ليصدر امتد بل الزوج على قاصرا ليس األسري العنف أن األسف ومع
 من املائة يف ينعشر  أن تثبت الكويت يف دراسة إن:  يقول اجلليل العبد خالد الكوييت احملامي مسعت فقد

 !! مربحا ضربا أزواجهن يضربن الزوجات
 بعض يطرحها اليت الشبه ومناقشة وتفصيل وإيضاح حترير إىل ِباجة فاملوضوع وإال كثري من قليك وهذا

 . لذلك نواة يكون ذكرته ما ولعل املغرضني
 األحكام من حكم على ضيعرت  أن مبسلم يليق فال تعاىل اهلل كالم مع التأدب املسلم على َيب : وأخيرا

 ممن كثري به يتكلم الذي الكالم هذا ومبثل الباردة الشبه هذه مبثل العليم احلكيم وهو هبا تعاىل اهلل أذن اليت
 صلى رسوله وعن تعاىل اهلل عن جاء ملا املطلق التسليم ومسلمة مسلم كل على الواجب بل هلم خالق ال
 ِمنْ  اخلِيَ َرةُ  هَلُمُ  َيُكونَ  َأنْ  أَْمرًا َوَرُسولُهُ  اهللُ  َقَضى ِإَذا ُمْؤِمَنةٍ  َواَل  ِلُمْؤِمنٍ  َكانَ  َوَما)  تعاىل قال وسلم عليه اهلل

 يُ ْؤِمُنونَ  اَل  َوَربيكَ  َفاَل )  تعاىل وقال(  0:األحزاب( ) ُمِبيًنا َضاَلاًل  َضلَّ  فَ َقدْ  َوَرُسوَلهُ  اهللَ  يَ ْعصِ  َوَمنْ  أَْمرِِهمْ 
نَ ُهمْ  َشَجرَ  ِفيَما َُيَكيُموكَ  َحَّتَّ   ( 5 :النساء( ) َتْسِليًما َوُيَسليُموا َقَضْيتَ  ممَّا َحَرًجا أَنْ ُفِسِهمْ  يف  َيَُِدوا اَل  مُثَّ  بَ ي ْ
 نايف.د كتبه ه 10/0/1172 يف حرر وصحبه آله وعلى حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى أعلم تعاىل واهلل
 .رماح افظةمبح العامة احملكمة قاضي احلمد أمحد بن

 أسئلة خبصوص موقف اإلسالم من ضرب الزوجة
 .تلخيص كالم ابن كثري يف تفسريها اذكر آية حتث على حسن العشرة للزوجة, مع/ 1س
 .{وهلن مثل الذي عليهن باملعروف}: خبصوص قوله تعاىل استشهد بكالم ابن عباس / 7س
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رًا بِالنيَساءِ  َواْستَ ْوُصوا: )أكمل احلديث/ 0س  ., ووضح معناه بإَياز...(ُخِلْقَن  فَِإن َُّهنَّ  َخي ْ
 . بإَياز ما املوقف املنبغي للزوج إذا كره خلقاً من زوجته؟ مع االستشهاد ِبديث, وتوضيح معناه/ 1س
ما موقف اإلسالم من ضرب الزوجة؟ مع االستشهاد مبا وقع من النهي مث اإلباحة هبذا اخلصوص, وما / 5س

  الذي انتهى إليه األمر؟
 مل يضرب امرأة قط؟  ماذا يستفاد من كون النيب /  س
 . ه, استشهد ِبديث يف هذا املعىنعّظم الشرع ضرب الوجه وهنى عن/ 2س
 ل لزوجته, وما املقصد املمنوع؟ما املقصد املشروع من ضرب الرج/ 3س
 األطفال؟  على فعل ذلك أمام يف حال جلوء الزوج إىل أسلوب الضرب غري املربح, ماذا يرتتب/ 9س
 به الشرع خبصوص ضرب الزوجة؟ ما موقف املسلم مما جاء / 13س
 

 عند قيام الشقاق بين الزوجين: الحالة الثانية: 
إذا فشلت حماوالت التفاهم واإلصالح بني الزوجني من اخلروج وتطور الشقاق واقرتب خطر الفراق 

عائلية إىل إطالع األقارب من األهل على بينهما فال بد للزوجني من اخلروج عن سرية هذه املنازعات ال
وذلك باملعاجلة احلامسة من خالل اختيار كل منهما حلكم  ,املشكلة القائمة طلبا لتدخلهم قبل تفاقم النزاع

: فقال اهلل سبحانه يف هذه احلالة ,من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة ملهمة التوفيق واإلصالح بينهما
 َنَ ُهمَ  َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاق  ا ِإنَّ بَ ْيِنِهَما فَابْ َعُثوْا َحَكمًا ميْن أَْهِلِه َوَحَكمًا ميْن أَْهِلَها ِإن يُرِيَدا ِإْصاَلحًا يُ َوفيِق الّلُه بَ ي ْ

فهما مؤمتنان على أسرار الزوجني ألهنما من أهلهما ال خوف من   .05النساء الّلَه َكاَن َعِليمًا َخِبرياً 
إذ َيب  مبا َيقق غرض املصاحلة واملصلحة وَيكم احلكمان بني الطرفني املتخاصمني  ,تشهريمها هبذه األسرار

عليهما أن يفرغا جهدمها وعنايتهما بإخالص تام إلصالح ذات البني ومَّت صح منهما العزم وصدقت 
 .ادة كان التوفيق اإلهلي حليفهمااإلر 

 عند نشوز الزوج: الحالة الثالثة: 
المات النفور واإلعراض عن زوجته فال بد للزوجة أن تعاجل هذه الظاهرة أما حني يظهر من الزوج ع

يف زوجها وذلك بالتعرف منه عن أسباهبا بالتفاهم اهلادئ واملخاطبة الودية والرغبة يف املصاحلة منعا من تطور 
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ت عن بعض وقد وجه القرآن الكرمي الزوجة ملصاحلة زوجها ولو تنازل ,هذا النشوز وبلوغ حد الفراق البغيض
 : حقوقها له فيقول جل وعال

 نَ ُهَما ُصْلحًا َوالصُّْلُح َوِإِن اْمرَأٌَة َخاَفْت ِمن بَ ْعِلَها ُنُشوزًا َأْو ِإْعرَاضًا َفاَل ُجَناَْح َعَلْيِهَما َأن ُيْصِلَحا بَ ي ْ
ٌر َوُأْحِضَرِت األَنُفُس الشُّحَّ َوِإن حُتِْسُنوْا َوتَ ت َُّقوْا فَِإنَّ الّلهَ  ويكون النشوز ,173النساء َكاَن مبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبرياً   َخي ْ

   .هها ويرتك جمامعتها ويسئ عشرهتايف حق املرأة أن يعرض عنها ويعبس يف وج
 :موقف األنظمة الوضعية

لقد شهد اجملتمع اجلاهلي قبل اإلسالم صورا غريبة من تعسف األزواج عند نشوب نزاع مع زوجاهتم 
رغب الرجل عن امرأته لسخطة سخطها أو مليله إىل غريها أمهلها إمهاال َيعلها ليست زوجه  فقد كانوا إذا ) 

وكانوا رمبا حلف الرجل ال يقرب زوجته كذا زمانًا ويسمى هذا اإليالء . …كالزوجات وكانت تسمى املعلقة
ضل هو أن يطلق وكان من عنجهيتهم عضل النساء والع. …وكان اإليالء ميتد ويصل السنة والسنتني وأكثر 

 …(الرجل ذو املكانة زوجته إذا نفرت منه ويشرتط عليها الزوج أال تتزوج إال بإذنه
وجاء اجملتمع اجلاهلي احلديث يف أنظمته الوضعية يتغافل األساليب الرتبوية الفريدة اليت جاء اإلسالم 

 ,لقية اليت ينطلق منها شرع اهلل احملكمهبا لفض املنازعات الزوجية وذلك لبعده عن املفاهيم اإلميانية والقيم اخل
لذا فال تعرف تلك اجملتمعات الكافرة أسلوبا للتفاهم إال من خالل أساليب التعسف والعنف واهلجر اجلائر 

مها عن األخر باهلجر أو الطالق عند نشوب أي خالف ى الزوج أو الزوجة أن يستغِن أحدحيث يسهل عل
وقد أثبتت التجارب املشاهدة أنة ال ميكن لقوه أن تقف أمام ) ,همبينهما حلرية االختالط الفاحش لدي

ومع أن الدول املسيحية أباحت الطالق يف قانوهنا ِبكم القاضي فقد بلغت نسبة  ,طالق الزوجني الفاشلني
ويف أملانيا بلغت  ,أي أن كل مائة زواج ينتهي منها مثانية وأربعون بالطالق والفراق% 13الطالق يف امريكا

وهذا يعِن أن جحيم األسرة الفاشلة ال يقف أمام  ,%05سبة الطالق فيمن دون سن اخلامسة والعشرون ن
هليبها أي عائق فتساهل القضاة يف إيقاع الطالق مبجرد تقدمي الطلب أو ألتفه األسباب حَّت أصبح الناس 

 .(والضحك عنهم أنباء تثري السخريةيتسامعون 
ها الشرعية مقابل قمعاشرة زوجته لتتنازل له عن حقو  زوج من إساءة وقد حذرت الشريعة اإلسالمية ال

َواَل َيَِلُّ َلُكْم َأن تَْأُخُذوْا ممَّا آتَ ْيُتُموُهنَّ َشْيئاً ِإالَّ َأن : يف حتذيره بقوله هلا خمالفا بذلك أمر اهلل جل وعالطالقة 
ال )ومعناه انه . َلْيِهَما ِفيَما اف َْتَدْت ِبهِ الَّ يُِقيَما ُحُدوَد الّلِه َفاَل ُجَناَح عَ خَيَافَا َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد الّلِه فَِإْن ِخْفُتْم أَ 
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مقابل تسريح املرأة إذا مل تصلح  أنفقها يف أثناء احلياة الزوجيةَيل للزوج أن يسرتد شيئا من صداق أو نفقه 
شاعرها الشخصية وحتس أن كراهيتها له مل َتد هي أهنا كارهه ال تطيق عشرته بسبب خيص م ما ,حياته معها

أو نفورها  من سيقودها إىل اخلروج  عن حدود اهلل يف حسن العشرة أو العفة أو األدب فهنا َيوز هلا أن 
 .برد الصداق الذي امهرها إياه ,تطلب الطالق  منه وان تعوضه عن حتطيم عشه بال سبب متعمد منه

 :ةإباحة الطالق كحل أخير للخالفات الزوجي
نه احلل العلمي احلاسم الطالق كعالج أخري إلهناء املنازعات الزوجية ألت الشريعة اإلسالمية أباح
إليه الزوج حني يعجز عن الوصول إىل التقارب والتفاهم مع زوجته من خالل األساليب الرتبوية  الذي يلجأ

فقدم هلا املوعظة احلسنه وكرر هجرها يف املتدرجة اليت أمر هبا اإلسالم وبعد أن قام الزوج خبطواهتا املطلوبة 
وقد كان من رمحة اهلل بكيان  ,املضاجع وعمل على التأديب بالضرب املربح مث جلأ إىل التحكيم العائلي

األسرة وفضله على الزوجني أن جعل الطالق على مرتني ليرتك للزوجني فرصة تراجعهما عن اخلطأ وليشعرا 
 .ا  بعد أن اقرتبا حافة اخلطربالندم واحلسرة على ما صدر منهم

 :مشروعية الطالق في اإلسالم 
ن التعسف هبا فقد ن الكرمي مشروعية الطالق وضبط عدده تكرميا للزوجة ومنعها ملقد أعلن القرآ

 (الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان) :قال اهلل تعاىل
أن الناس والرجل كان يطلق :)اِلية  وقد قالت السيدة عائشة رضي اهلل عنها يف سبب نزول هذه

ة واهلل ال أطلقك : وان طلقها مائة مرة أو أكثر حَّت قال رجل إلمرأته ,امرأته ما شاء أن يطلقها  وهي يف العدي
عدتك أن تنقضي راجعتك أطلقك فكلما مهت : وكيف ذاك ؟ قال: قالت ,فتبيِن مِن وال آويك أبداً 

فأخربهتا  فسكت النيب صلى اهلل عليه وسلم حَّت نزل القرآن أة حَّت دخلت على عائشة فذهبت املر 
: ٍالطَّاَلُق َمرَّتَاِن فَِإْمَساٌك مبَْعُروٍف َأْو َتْسرِيٌح بِِإْحَسان 

ق أمر وال يلجا املسلم إىل استعمال حقه بالطالق إال عند احلاجة املاسة الن اإلقدام على الطال
بغض احلالل إىل اهلل فعن ابن عمر رضي اهلل عنهما عن ي يعتربه أع احلنيف الذر اإلسالم الشر خطري يف نظ

 ."أبغض احلالل إىل اهلل تعاىل الطالق ": النيب صل ى اهلل عليه وسلم قال
 [مقطع نشيد الطالق]

 . صف مشاعر األبناء وحاهلم بسبب الطالق, ومشاعرهم وتعبريهم عند إرجاع والدهتم/ س
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 :أنواع الطالق وخطواته التربوية 
لطالق حرص على ترك اجملال مفتوحا أمام الزوجني إلعادة النظر يف حني شرع اهلل املنهج اإلسالمي ل

 ,هذه اخلطوة احلامسة ليفكرا مليًا يف مصري عالقتهما الزوجية ومستقبل أوالدمها قبل البت النهائي بالطالق
 :يلي هلذا فقد جعل الطالق على أنواع وخطواته ما

و الطالق الذي يقع يف املرة األوىل والثانية  ويكفي للعودة إىل احلياة وه: الطالق الرجعي -1
 أو مهر جديدين  دالزوجية  مراجعة الزوج لزوجته ضمن فرتة العدة من غري عق

وتنقضي العدة  ,وهو الطالق الذي يقع يف املرة األوىل أو الثانية: الطالق البائن بينونة صغرى -7
 إلعادة احلياة الزوجية فيه من عقد ومهر جديديندون مراجعة الزوج لزوجته والبد 

وهو الطالق احلاصل يف املرة الثالثة مل يعد للزوج حق يف عودة : الطالق البائن بينونة كربى -0
زوجته املطلقة ثالثا إال بعد زواجها من زوج آخر فإذا طلقها الزوج األخري مستقبال حق للزوج األول العودة 

فإن طلقها فال حتل له من ) :لقران عن هذا احلكم بقوله سبحانهوقد أعلن ا ,نإىل زوجته بعقد ومهر جديدي
لك حدود وت ,بعد حَّت تنكح زوجا غريه فإن طلقها فال جناح عليهما أن يرتاجعا إن ظنا أن يقيما حدود اهلل

 .(اهلل بينهما لقوم يعلمون
احل ويصبح يف نظرمها استمرار وعندما يتم الفراق النهائي بني الزوجني يف أية مرحلة من هذه املر 

 احلياة الزوجية متعذرا فان اهلل سبحانه برمحته وكرمه يطمئن الزوجني املتفارقني على مستقبلهما وجلب اخلريُ 
 َوِإن يَ تَ َفرَّقَا يُ ْغِن الّلُه ُكالًّ مين َسَعِتِه وََكاَن الّلُه َواِسعاً َحِكيماً :هلما فيقول سبحانه 

 : الطالق األحكام الشرعية في
َيسن  أن نوضح بعض األحكام الشرعية املتعلقة بالطالق لنقدم الصورة الكاملة عنه على النحو 

 :التاِل
فقد جاء القرآن الكرمي باألمر بإيقاع الطالق على وجهه الصحيح : طالق السنة وطالق البدعة( 1

يَا أَي َُّها النَّيبُّ ِإَذا طَلَّْقُتُم :عالوهو ما يسمى بطالق السنة حَّت ال تتضرر الزوجة فتطول عدهتا فقال جل و  ًْ
ةَ   .النيَساَء َفطَليُقوُهنَّ لِِعدَّهِتِنَّ َوَأْحُصوا الِعدَّ

تعِن هذه : )وقد فصل ابن كثري يف تفسريه هلذه اِلية أحكام الطالق السِن والبدعي فقال يرمحه اهلل
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ه ولكن يرتكها حَّت إذا حاضت وطهرت طلقها اِلية أن ال يطلقها وهي حائض وال يف طهر قد جامعها في
ومن هنا أخذ العلماء أحكامه وقسموه إىل طالق سنة وطالق بدعة, فطالق السنة أن يطلقها ... تطليقة

طاهرة من غري مجاع أو حاماًل قد استبان محلها, والبدعي وهو أن يطلقها يف حال احليض أو يف طهر قد 
وطالق ثالث ال سنة فيه وال بدعة وهو طالق الصغرية واِليسة وغري جامعها فيه وال يدري أمحلت أم ال, 

 (. املدخول هبا
وقد أوضح اهلدي النبوي حكم الطالق البدعي ومعاجلته فعن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما 

طلقت امرأيت على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهي حائض فذكر ذلك عمر بن اخلطاب : قال
مره فلرياجعها مث ليدعها حَّت تطهر مث حتيض حيضة أخرى, فإذا : "صلى اهلل عليه وسلم فقال لرسول اهلل

 ".لق هلا النساءطهرت فليطلقها قبل أن َيامعها أو ميسكها فإهنا العدة اليت أمر اهلل أن يط
وهو من الطالق البدعي لنهي النيب صلى اهلل عليه وسلم عنه فعن : طالق الثالث بلفظ واحد( 2

أخرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثالث تطليقات مجيعاً فقام غضبان : "بن لبيد قالا
, لذا كان األوىل "يا رسول اهلل أال أقتله: أيلعب بكتاب اهلل وأنا بني أظهركم حَّت قام رجل وقال: مث قال

الق الثالث دفعة واحدة يقع ثالث التفريق يف الطالق وقد أمجعت املذاهب الفقهية األربعة على أن ط
كان الطالق على عهد رسول اهلل : "طلقات استناداً إىل حديث صريح رواه ابن عباس رضي اهلل عنهما قال

صلى اهلل عليه وسلم وأيب بكر وسنتني من خالفة عمر طالق الثالث واحدًا فقال عمر بن اخلطاب رضي 
بعض  وذهب".م فأمضاه عليهمههلم فيه أناة فلو أمضيناه علياهلل عنه إن الناس قد استعجلوا يف أمر كانت 

اعتبار الطالق الثالث بلفظ واحد ال يقع إال  تيمية وابن القيم رمحهما اهلل إىلالصحابة والتابعني وابن 
 (.واحدة

ومن أحكام الطالق أنه ال يقع يف حالة اجلنون أو : طالق المجنون أو المكره أو السكران (3
مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : كراه أو السكر حلديث عائشة رضي اهلل عنها قالتالعته أو اإل 

 ".ال طالق وال عتاق يف غالق: "يقول
فإنه يقع ِبقه استنادًا حلديث أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل : طالق الهازل (4

صريح لفظ الطالق إذا جرى ف. ق والرجعةوالطالزهلن جد النكاح ثالث جدهن جد وه: "عليه وسلم قال
على لسان البال  العاقل إنه مؤاخذ به وال ينفعه أن يقول كنت العبًا أو هازاًل, أو مل أنو به طالقًا وما أشبه 
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لو أطلق للناس ذلك : وقال. تَ تَِّخُذوا آيَاِت اللَِّه ُهُزواً  َوالَ : ذلك من األمور حمتجني بقوله تعاىل
 (.املتعطلت األحك

األصل أن من حلف على زوجته بالطالق بصيغة اليمني كأن َيلف : الطالق بصيغة اليمين (5
وقد ذهب بعض أصحاب الشافعي )إن ذهبت إىل أهلك فأنت طالق فيحكم عليه بوقوع الطالق : بقوله

خول ال إن دخلت دار أهلك فأنت طالق منعًا من الد: فإن كان قصد من قوله: وأمحد إىل التفصيل التاِل
إيقاع الطالق إن دخلت أو قصد بذلك التأكيد عليها بعدم دخول الدار ال يقع الطالق بدخوهلا, وكان  
كالمه كاليمني يقصد به التأكيد واالستيثاق وتكون فيه كفارة اليمني, وإن قصد أهنا إن دخلت الدار طلقت 

 (.فعالً فإهنا تطلق بدخول الدار
يرتتب على إيقاع الطالق العديد من األحكام الشرعية  :ما يترتب على الطالق من واجبات

 :والتكاليف املتنوعة حفاظاً للحقوق الزوجية وأمالً يف إعادة احلياة الزوجية إىل سابق عهدها وأمهها
حيث يرتتب عليها أن متكث بعد طالقها فرتة حمددة تتأكد من  :نظام العدة للزوجة المطلقة: أوالا 

حَّت تتاح للزوج الفرصة خالهلا للمراجعة, وتتلخص أحكام العدة من حيث املدة براءة رمحها من احلمل و 
 :احملددة هلا على الشكل التاِل

 .إن كانت الزوجة املطلقة من ذوات احليض فعدهتا ثالثة قروء -1
 .وإن كانت الزوجة املطلقة ممن ال حتيض لصغر سنها أو لكرب سنها فعدهتا ثالثة أشهر -7

 .قة من ذوات احلمل فعدهتا أن تضع حلمهاوإن كانت الزوجة املطل
 َوالَ  َواْلُمطَلََّقاُت يَ تَ َربَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ َثالثََة قُ ُروءٍ : وقد أوضح القرآن الكرمي هذا التفصيل بقوله سبحانه

َوبُ ُعولَتُ ُهنَّ َأَحقُّ ِبَرديِهنَّ يف َذِلَك  َواْليَ ْوِم اِلِخرِ  َيَِلُّ هَلُنَّ َأن َيْكُتْمَن َما َخَلَق اللَُّه يف أَْرَحاِمِهنَّ ِإن ُكنَّ يُ ْؤِمنَّ بِاللَّهِ 
 . ِإْن أَرَاُدوا ِإْصالحاً 

ِحيِض : كما قال جال وعال أيضًا يف توضيح أحكام العدة للحاالت األخرى
َ
َوالالَِّئي يَِئْسَن ِمَن امل

َوَمن  َوأُْوالُت اأَلمْحَاِل َأَجُلُهنَّ َأن َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ  َوالالَِّئي ملَْ َيَِْضنَ  ُهرٍ ِمن نيَساِئُكْم ِإِن اْرتَ ْبُتْم َفِعدَّتُ ُهنَّ َثالثَُة َأشْ 
 .يَ تَِّق اللََّه ََيَْعل لَُّه ِمْن أَْمرِِه ُيْسراً 

فقد أوجب املنهج الرباِّن  :وجوب إنفاق الزوج على الزوجة المطلقة خالل فترة عدتها: ثانياا 
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ند طالق زوجته أن يتوىل اإلنفاق عليها وعلى أطفاهلا مع إبقائها يف بيت الزوجية طوال احملكم على الزوج ع
فرتة العدة إال أن تأيت مبخالفة شرعية فاحشة كالزىن أو فحش القول وأمثال ذلك, وينطلق هذا التكليف 

َّت ميكن له الرباِّن للزوج من اعتبار الزوجة بعد طالقها باقية حتت سلطان الزوج مادامت يف العدة ح
مراجعتها مَّت شاء, وألن استمرار الصلة مع الزوجة املطلقة باإلنفاق والسكىن يف بيت الزوجية مدعاة للشفقة 

يَا أَي َُّها  ْ : وصفاء القلوب وفرصة إلظهار الندم وإهناء اخلالف, وهذا ما أعلنه القرآن الكرمي بقوله جل شأنه
ةَ  َفطَليُقوُهنَّ لِِعدَّهِتِنَّ  النَّيبُّ ِإَذا طَلَّْقُتُم النيَساءَ  خَيُْرْجَن  َوالَ  َوات َُّقوا اللََّه َربَُّكْم اَل خُتْرُِجوُهنَّ ِمْن بُ ُيوهِتِنَّ  َوَأْحُصوا الِعدَّ

َسُه اَل َتْدرِي َلَعلَّ اللََّه َُيِْدُث َوَمن يَ تَ َعدَّ ُحُدوَد اللَِّه فَ َقْد ظََلَم نَ فْ  َوتِْلَك ُحُدوُد اللَّهِ  ِإالَّ َأن يَْأِتنَي ِبَفاِحَشٍة مُّبَ ي يَنةٍ 
ُتَضارُّوُهنَّ لُِتَضي يُقوا  َوالَ  َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنُتم مين ُوْجدُِكمْ : , وقوله سبحانه أيضاً بَ ْعَد َذِلَك أَْمراً 

َوْأمتَُِروا  َلُهنَّ فَِإْن أَْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َوِإن ُكنَّ أُْوالِت مَحٍْل َفأَنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحَّتَّ َيَضْعَن محَْ  َعَلْيِهنَّ 
َنُكم مبَْعُروفٍ   .َوِإن تَ َعاَسْرمُتْ َفَستُ ْرِضُع َلُه ُأْخَرى بَ ي ْ

أما إذا طلقها قبل الدخول  :استحقاق الزوجة المطلقة لكامل مهرها إذا كان قد دخل بها: ثالثاا 
رم على الزوج االعتداء على هذا احلق واسرتداد ما قدمه هلا من مهر أو نفقة وهذا هبا فتنال نصف مهرها, وَي

َوآتَ ْيُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقنطَاراً َفالَ تَْأُخُذوا  َوِإْن أََرْدمتُُّ اْسِتْبَداَل َزْوٍج مََّكاَن َزْوجٍ : ما أعلنه القرآن الكرمي بقوله سبحانه
َوَأَخْذَن ِمنُكم مييثَاقاً  َوَقْد أَْفَضى بَ ْعُضُكْم ِإىَل بَ ْعضٍ  وََكْيَف تَْأُخُذونَهُ * َوِإمْثًا مُِّبينًا  اناً ِمْنُه َشْيئًا أتَْأُخُذونَُه بُ ْهتَ 

ْم َوَقْد فَ َرْضُتْم هَلُنَّ َفرِيَضًة فَِنْصُف َما فَ َرْضتُ  َوِإن طَلَّْقُتُموُهنَّ ِمن قَ ْبِل َأن مَتَسُّوُهنَّ : , وقوله جل شأنهَغِليظاً 
َنُكْم ِإنَّ اللََّه مبَا  َوالَ  َوَأن تَ ْعُفوا أَق َْرُب لِلت َّْقَوى ِإالَّ َأن يَ ْعُفوَن َأْو يَ ْعُفَو الَِّذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النيَكاحِ  تَنَسُوا الَفْضَل بَ ي ْ

 .تَ ْعَمُلوَن َبِصريٌ 
ما أرشد إليه اهلدي وهذا  :حق الزوجة المطلقة في حضانة أطفالها الصغار ما لم تتزوج: رابعاا 

امرأة قالت يا رسول اهلل إن  أن: "النبوي تقديراً حلق األمومة ووظيفتها فعن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما
هذا كان بطِن له وعاًء وثديي له سقاًء وحجري له حواًء, وإن أباه طلقِن وأراد أن ينتزعه مِن فقال هلا  ابِن

 ".ت أحق به ما مل تنكحيأن: ه وسلمرسول اهلل صلى اهلل علي
 : حق الزوجة في طلب الطالق في ظروف قاهرة

من الطبيعي أن ميلك الزوج حق الطالق ألنه رب األسرة الذي يتحمل نفقات احلياة الزوجية منذ 
نشأهتا وهو الراعي املسئول عن تربيتها وإصالح أمرها وهو األقدر على مواجهة املنازعات واملكلف مبعاجلتها 
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 .ريص على استمرار احلياة الزوجيةوضبط النفس وهو احل باحلكمة
ولكن هل متلك الزوجة حق إهناء احلياة الزوجية مَّت شاءت جملرد نزوات عاطفية أو انفعال غاضب؟  

فنقول هلذه الزوجة إن منحك حق الطالق من زوجك يف هذه احلاالت ليس من مصلحتك وال مصلحة 
وقد حذر املريب اهلادي الزوجة املسلمة من طالق نفسها من زوجها  أسرتك وأنت آمثة هبذا الطلب الغاضب

أميا امرأة سألت زوجها : "بدون مربر شرعي فعن ثوبان رضي اهلل عنه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
ب , فال َيوز للزوجة املسلمة شرعًا أن تفكر بالطالق أو تطال"طالقًا من غري بأس فحرام عليها رائحة اجلنة

به من غري ضرورة ملجئة وعلة يف الزواج قاهرة فذلك الطلب منها إنكار لنعمة اهلل عليها وكفران لنعمة الزوج 
 .وجحود لربه تعاقب عليه أشد العقاب

ولكن الشرع احلنيف احملكم أعطى للزوجة يف بعض احلاالت اخلاصة حقًا يف طلب الطالق ذكرها 
 :العلماء منها
فقد أجاز اإلمام أبو حنيفة )على زوجها عند العقد أن يكون الطالق بيدها إذا اشرتطت الزوجة  (1

 .الطالق بيدها تقوله مَّت شاءتواإلمام أمحد أن تشرتط املرأة يف العقد أن يكون 
حيث مسح اإلسالم للزوج أن يطلق : إذا افتدت نفسها من زوجها مبا قدمه هلا وقبل الزوج ذلك (7

: وهي ما مساه الفقهاء اخللع وقد أشار القرآن الكرمي إىل حكمه بقوله سبحانه زوجته بعد أخذه الفدية منها
 ِفَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّه َفالَ ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما اف َْتَدْت بِه. 

 أن حبيبة بنت: "وقد أوضح اهلدي النبوي حكم اخللع ومشروعيته فقد روت عائشة رضي اهلل عنها
سهل كانت عند ثابت بن قيس بن مشاس فضرهبا فكسر بعضها فأتت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعد 

ويصلح ذلك : خذ بعض ماهلا وفارقها, قال: الصبح فاشتكته إليه فدعا النيب صلى اهلل عليه وسلم ثابتاً فقال
خذمها : النيب صلى اهلل عليه وسلمفإِّن أصدقتها حديقتني ومها بيدها, فقال : نعم, قال: يا رسول اهلل؟ قال

 ".وفارقها ففعل
 فقد أجاز العلماء للزوجة اليت غاب عنها زوجها طلب التفريق منه: إذا غاب عنها زوجها طويالً  (0

فعن مالك وأمحد َيوز التفريق بينهما عند غياب الزوج ملدة طويلة األجل كأربع : على خالف بني العلماء
ب حَّت َيضر  مذهب أيب حنيفة والشافعي فتظل الزوجة يف عصمة زوجها الغائسنوات أو أقل منها, أما يف

 .أو َيكم القاضي مبوته
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: إذا مل يقم الزوج بواجب اإلنفاق على الزوجة أو وجد عيب جنسي أو مرض منفر يف أحدمها (1
على جواز التفريق  فقد اتفق األئمة الثالثة مالك والشافعي وأمحدوجة طلب الطالق دفعاً للضرر هبا فيحق للز 

بينهما لعدم اإلنفاق أو لوجود عيب جنسي أو منفر أو معد ِبيث ال ميكن املقام معه إال بضرر خالفاً 
 .اجلنسية فيه دون األمراض املنفرةلإلمام أيب حنيفة الذي اقتصر يف طلب التفريق من الرجل للعيوب 

 :موقف األنظمة الجاهلية
ورها أساليب متنوعة للتعسف بالزوجات واإلضرار هبا مما يعزز لقد عرفت اجلاهلية يف خمتلف عص 

افتخار أمتنا املسلمة بنظام الطالق احملكم وخاصة بعد تراجع األمم الغربية املتعصبة حديثًا عن موقفها من 
 :حظر الطالق

كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة مادامت يف : ففي جاهلية العرب األوىل -1
رتني فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصر اهلل الطالق إىل ثالث فقط وأباح الرجعة يف املرة واملالعدة 

 .وأباهنا بالكلية يف الثالثة
الكاثوليك جداُ فحظروا الطالق مهما كانت األسباب ولو لعلة فلقد حظر : )أما يف الغرب -7

يجة اهلجر واإليالء الذي كان يتعاطاه الزىن من الزوجة وأحلوا حمله فصل اجلسم وهو يساوي يف النت
اجلاهليون, وأما الربوتستانت فيقبلون الطالق لعلة الزىن أو حماولة قتل أحد الزوجني اِلخر أو تغيري الديانة  

كفيه أن يرى يف زوجته كما هو مشهور عندهم, وأما اليهود فالطالق يف شريعتهم ميسور ألتفه األسباب وي
كان إحراق الطعام مثالً, ويف مقابل ذلك إذا ظلمت املرأة عند زوجها وتضررت املذمة ولو   بعض ما يوجب

عن موقفها فأباحت وقد تراجعت األمم الغربية  ,فليس هلا حق طلب الطالق أو اخللعأو خاهنا زوجها بالزىن 
انيا قد أباحتا وحسبنا من العربة أن أعَّت دولتني متعصبتني ضد تشريع الطالق ومها إيطاليا وأسبالطالق مؤخراً 

 الطالق 
 :نظام األسرة في الشرائع والحضارات السابقة على اإلسالم 

نلقي الضوء على حملة من أسس نظام األسرة يف الشرائع السابقة حَّت تتجلى لنا من خالل مقارنتها 
كلها بنظام األسرة يف اإلسالم حماسن هذا التشريع اإلسالمي يف كل تشريعاته والشريعة اإلسالمية عدل  

 .وحماسن كله
 : نظام األسرة عند البابليين 
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  .إذ تباع البنات يف مزاد عام, كانت طريقة الشراء هي الغالبة على نظام الزواج لدى البابليني 
وأما نساء الطبقات الدنيا يف , رد خادمة وللزوج السيادة املطلقةإذ هي جم, أما الزوجة فال كرامة هلا

  .اجملتمع البابلي فأسوأ حاالً 
 : نظام األسرة عند الفرس

, اجملتمع الفارسي جمتمع حريب شديد احلاجة إىل البنني فقد أباحوا تعدد الزوجات وقدسوا الزواج 
  .وللذكور مكانة عظيمة فهم القوة االقتصادية وهم العون يف احلروب وليس للنساء منزلة تدانيهم

 : نظام األسرة عند السومريين
ومرية كالرقيقة ميكن لزوجها أن يبيعها لوفاء ما عليه من الدين والفرق واضح يف املرأة يف األسرة الس

يعترب نزوة عارضة ال َياسب العقوبة على ارتكاب اخلطيئة بني الرجال والنساء فالزنا إذا وقع من الرجل 
  .فإن عقوبتها تصل لإلعدام أما إذا وقع من املرأة, عليها

 : نظام األسرة عند الرومان
واليت ميارس فيها األب سلطانه املطلق إىل درجة أن من , عن األسرة الرومانية باألسرة األبوية  يعرب

  .حقه أن َيكم على أحد أفراد أسرته باإلعدام إذا لزم األمر
 : نظام األسرة ووضع المرأة عند العرب في الجاهلية

ف تؤكل حقوقها وتبتز أمواهلا وحترم وأما حال املرأة يف اجملتمع اجلاهلي فقد كانت عرضة للغنب واحلي 
إرثها وتعضل بعد طالقها أو وفاة زوجها من أن تنكح زوجا غريه وقد ندد اهلل تعاىل بتلك األفعال قال تعاىل 

البقرة . ( .وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم باملعروف) 
(707 ) 

ند بعض العرب يف اجلاهلية تعد جزءًا من ثروة أبيها أو زوجها فكانت تورث كما لقد كانت املرأة ع
وكانوا يرثون النساء كرها وذلك بأن يأيت  ,بيه بعد وفاتهوكان ابن الرجل يرث أرملة أ ,يورث املتاع أو الدابة

زوجها تزوجها بدون ورثتها كما ورثت مال أيب فإذا أراد أن يت: الوارث فيلقي ثوبه على زوجة أبيه مث يقول
أو حرم عليها أن تتزوج كي يرثها بعد موهتا أو كي  ,أو زوجها ملن شاء وتسلم مهرها ممن يتزوجها ,مهر

   .تعطيه ما أخذته من مرياث أبيه
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ال َيل لكم أن ترثوا منوا لذين آيا أيها ا: )قال تعاىل ,فرفعت الشريعة اإلسالمية هذا الظلم عن املرأة
 .(19)نساء ال( النساء كرها

أو  ,وقد حرم اإلسالم عضل النساء وهو منع الرجل مطلقته من الزواج حَّت يأخذ منها ما يشاء
وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ) يسيء عشرهتا وال يطلقها حَّت ترد  إليه مهرها فحرم اإلسالم ذلك قال تعاىل 

  .(19)النساء ( ما آتيتموهن 
تزوج امرأة أخرى أساء إىل زوجته األوىل وأخذ ماهلا وقد يتهمها وكان الرجل يف اجلاهلية إذا أراد أن ي

وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج وآتيتم ) ذلك الظلم والبغي قال تعاىل عن يف عرضها, فنهى اإلسالم 
 73النساء .(أتأخذونه هبتانا وإمثا مبيناً  .إحداهن قنطاراً فال تأخذوا منه شيئا
فف معها الكيل فيحرمها الرجل حقوقها املالية ويأخذ من مهرها وميسكها وكانت املرأة يف اجلاهلية يط

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو ) ضرارا لالعتداء وقد هنى اهلل تعاىل عن ذلك بقوله 
  .(701)البقرة ..( .سرحوهن مبعروف وال متسكوهن ضرارا لتعتدوا

ولن ) ا نشوزا أو إعراضا وترتك يف بعض األحيان كاملعلقة قال تعاىل وتالقي املرأة يف اجلاهلية من بعله
  .(179) النساء . ( .تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء ولو حرصتم فال متيلوا كل امليل فتذروها كاملعلقة

وقالوا ما يف : )ناث يف عرف اجلاهلية قال تعاىلومن املأكوالت ما هو خالص للذكور وحمرم على اإل
  .(109) األنعام ( اجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاءهذه األنعام خالصة لذكورنا وحمرم على أزو بطون 

وكان تعدد النساء بغري عدد حمدد أمرا واقعا عند العرب قبل اإلسالم وغريهم من األقوام واجملتمعات 
  .والديانات السائدة يف ذلك الزمن

 .(بأي ذنب قتلت وإذا املوءودة سئلت)وأد وقد بلغت كراهية اجلاهلية للبنات إىل حد ال
إحسان عشرة النساء, قال تعاىل  وكانوا يسيئون عشرة النساء فندبت الشريعة اإلسالمية إىل

 .19النساء ( ا كثرياوعاشروهن باملعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وَيعل اهلل فيه خري )
 :نظام األسرة عند اليهود

مل  يةاليهود الفرق  بعضشريع اليهودي بتكوين األسرة وتنظيم الزواج إال أن التبالرغم من اهتمام 
  .ه إىل درجة السر املقدس كما فعلت بعض الطوائف النصرانيةترفع
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 . من أسرار الكنيسة السبعة املقدسة الزواج عقد ديِن وسر مقدسوأما عند النصارى ف
احد منهم أن يأخذ بعض السبايا زوجة له فهو هذا وكان العربانيون هلم تقاليد خاصة حينما يريد و 

مث , حني يأخذها إىل بيته يبدل ما عليها من ثياب مث َيلق رأسها ويقلم أظافرها ويدعها شهراً تبكي أهلها 
  .بعد ذلك يدخل هبا

تلك , ذالل وأشدها إلوهذه البداية هلذا النوع من احلياة بداية تشتمل على صورة من أعنف صور ا
وإليك تفصيل  .عني زوجها فإنه يفارقها كما أخذها كذلك س املرأة ومع هذا فإهنا إن مل ترق يفهي حلق رأ

يت منهم سبياً بإذا خرجت حملاربة أعدائك ودفعهم الرب إهلك إىل يدك وس) : التوراة هلذا األمر تقول التوراة
تدخلها إىل بيتك حتلق هلا رأسها حني ورأيت امرأة يف السيب مجيلة الصورة والتصقت هبا واختذهتا لك زوجة ف

خل ها عنها وتقعد يف بيتك تبكي أباها وأمها شهراً من الزمان مث بعد ذلك تدتبيوتقلم أظافرها وتنزع ثياب 
زوجة فإن ما  وأبقاهاولو أعجبه حسنها ( وإن مل تسر هبا فأطلقها لنفسها, عليها وتتزوجها فتكون لك زوجة
يف املنزلة الثانية بعد أوالد الزوجة العربانية فيحرمون من املرياث بينما أبناء تأيت به له من األوالد ينزلون 

ولعل هذا يرجع إىل أن املرأة اليهودية أصبحت بعد وفرة , ملةالعربانيات يتمتعون ِبقوقهم يف مرياث أبائهم كا
  .املال لكثرة األرض متنح زوجها هدية عبارة عن حقل يضمه الزوج إىل حقله

, نظام احلياة الزوجية لدى اليهود كانت أخالق جمتمع األقطاع مسيطرة بشكل واضح علىإذن فقد  
وال تستطيع أن تقدمه أخرى بسبب , ملال تقدمه بعضهنمما أدى هبم إىل التفرقة بني الزوجات بسبب ا

لشرعية حَّت أهنا كانت َتعل يف مكان الزوجة غري ا, يها وأخذها زوجة قهرًا واغتصاباً ظروف االعتداء عل
  .وأبنائها كاألبناء غري الشرعيني

 :مكانة المرأة في اليهودية  
هي املسئولة عن خطيئة ( حواء)ملرأة هي أصل كل شر وأهنا أي يدعي اليهود يف توراهتم احملرفة أن ا

هي اليت زينت له أن يأكل منها ففي كتاهبم أن آدم بعد أن أكل ه السالم عندما أكال من الشجرة و آدم علي
ا معي هي أعطتِن من الشجرة فقال آدم  املرأة اليت جعلته): ن الشجرة خيرب عن إغواء حواء له بقولهم

 [سفر التكوين( ]فأكلت
ألنك مسعت ): قال ِلدمالسالم النصياعه إلغواء حواء  و  وكما يزعمون أن اهلل تعاىل أهبط آدم عليه

 [.سفر التكوين(.]وتلدمل لقول امرأتك ملعونة األرض بسببك وأن عقاهبا أهنا حت
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 بسبب إغواء الشيطانالم بأن ذلك بقدر منه جل وعال و ويذكر اهلل تعاىل ما وقع من آدم عليه الس
مل َيمل حواء وزر ذلك اإلغواء كما يزعمون بل كان على آدم وحواء وقبل توبتهما و  أن اهلل تعاىل قد تابو 

اب عليه وهداه قال اهلل تجل وعال و اصطفاه ل اجتباه و  توبته بالعتاب موجهًا ِلدم عليه السالم مث قبل اهلل
 (طه: 177(.  )فتاب عليه وهدى مث اجتباه ربه:)تعاىل 

تشرتى؛  شر فإهنا يف شريعتهم كذلك تباع و جبانب اَنراف اليهود يف تصورهم للمرأة أهنا أصل كل و 
وصوهتا كفحيح األفاعي كما  ؛قط وحترق بالنار إذا دنست العرض؛ ليس هلا حق التملكواملرياث للذكور ف

مل خيتلف األمر كثريا يف العصر احلديث فأكثر من يتاجر بالنساء هم اليهود يف البغاء ويف إغواء و  ,يزعمون
 .سائر األمم

 :مكانة المرأة في النصرانية 
إذا ما كان هلا روح كروح الرجل ]لقد شكك النصارى يف إنسانيتها وتساءلوا يف جمامعهم الكنسية 

 ؟ [ا إذا كان َيب أن تصنف من بني الوحوش أم بني الكائنات املفكرة عمو 
ع صرح أحد القساوسة ذات مرة يف جمم لقد:)الزواج لوسرت مارك يقول تاريخ: جاء يف كتاب

   .(بأن املرأة ال تتعلق وال ترتبط بالنوع البشرى" ماكون"
عارف الفرنسية يف مادة دائرة املم  تقرر كما ورد يف  537ويف اجملمع الذي عقد يف روما عام  

 ": املرأة"
أهنا و  لن تدخل ملكوت السماواتو  بأن املرأة كائن ال نفس له وأهنا هلذا السبب لن ترث الفردوس)

  .(ال أن تضحكو  فليس هلا أن تتكلم رجس من عمل الشيطان
م حَّت أكال من تشرتك النصرانية مع اليهودية يف حتميل حواء مسئولية إغواء آدم عليه السالو   

 .الشجرة كما يزعمون
إحدى الراهبات النصرانيات يف هذا العصر مكانة املرأة يف أناجيلهم " كاران آرمسرتونج"وتلخص لنا 

  .(ق فلقد كانت مدمرة هلن ألقصى حدمل تكن املسيحية أخباراً سارة للنساء على اإلطال: )فتقول احملرفة
ا هو من رهبان النصارى   فيما يبدو للناس   إمنعلى قساوسة و  نية وحترمي الزواجإن ابتداعهم للرهباو 

 .أهنا شر يف أصلهاتصورهم لقذارة املرأة و 
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ومما وصفت به املرأة يف كتب النصارى بأهنا ألد أعداء الرجل فهي املومس اليت تغوي الرجل وتقوده  
 .إىل هالكه األبدي ألهنا حواء صاحبة الغواية أبداً ؛كما يزعمون

أن اليهود مل يدخلوا يف اعتبارهم  تعريف بنظام األسرة يف األديان والشرائع السابقة يالحظا من أسلفن
عنصر التعاون أو املودة أو والدة البنني وغري ذلك من األمور اليت يكون فيها الزواج ذا قيمة معتربة مع 

األمر مل يالحظ يف تعريف ورغم هذا فإن ذلك , حرصهم الشديد على العناية بالنسل واحلرص على كثرته 
الزواج عند اليهود وهذا راجع إىل نزعتهم السيئة اليت َتعلهم ال يتصورون ما وراء غرض االستمتاع من أغراض 

  .سامية للزواج تفوق غرض املتعة اجلسدية بكثري
يفات تعر  فإننا جند أن من السمات البارزة يف النصارىفإذا انتقلنا بعد ذلك إىل تعريف الزواج عند 

" اشرتاط عقد الزواج على يد كاهن كما يشرتطون ند هذا العقد إجراء ما يسمى  النصارىالزواج لدى 
َيكمون رجال الدين يف إبرام عقد الزواج إذ ال ميكن عقده  النصارىوهذا يدل على أن " بصالة اإلكليل 

 .بدوهنم
على العقود الشخصية  وصاية ألحدفليس يف اإلسالم  يف هذه الناحية النصرانيةواإلسالم خيتلف عن 

ما هناك أن اإلسالم جاء بشروط وضوابط إلمتام الزواج فليس على أتباعه إال  كلّ , اليت يربمها أتباعه 
  .مراعاهتا ليكون العقد صحيحاً 

 :مشروعية تعدد الزوجات في اإلسالم
َوِإْن ِخْفُتْم : سبحانه لقد أعلن القرآن الكرمي مشروعية تعدد الزوجات ضمن ضوابطه العادلة فقال 

َورُبَاَع فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تَ ْعِدُلوا فَ َواِحَدًة أَْو  َوُثالثَ  َأالَّ تُ ْقِسطُوا يف الَيَتاَمى فَانِكُحوا َما طَاَب َلُكم ميَن النيَساِء َمثْ ىَن 
أن عروة بن : )البخاري يف سبب نزول هذه اِلية , وقد روى اإلمامَما َمَلَكْت أمَْيَاُنُكْم َذِلَك أَْدىَن َأالَّ تَ ُعوُلوا
يا ابن أخيت هذه : "فقالت َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تُ ْقِسطُوا يف الَيَتاَمى: الزبري سأل عائشة عن قول اهلل تعاىل

اليتيمة تكون يف حجر وليها تشركه يف ماله, ويعجبه ماهلا ومجاهلا فرييد وليها أن يتزوجها بغري أن يقسط يف 
 صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غريه فنهوا عن أن ينكحوهن إال أن يقسطوا هلن ويبلغوا هلن أعلى سنتهن يف

 ".ب هلم من النساء سواهنالصداق فأمروا أن ينكحوا ما طا
اقتضت وسطية اإلسالم يف شرعه احملكم أن ال مينع تعدد  :ضوابط تعدد الزوجات في اإلسالم

هواء األزواج بل شرعه للحاجات االجتماعية املتعددة وقيده بضوابط هامة متنع  الزوجات وال يطلقه حسب أ
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 :كل َتاوز وتعسف واَنراف فكان من هذه الضوابط ما يلي
فقد اشرتط الشارع احلكيم أال يتجاوز عدد الزوجات حتت عصمة الزوج معاً  :تحديد العدد: أوالا 

 .حد األربع زوجات
يالن بن سلمة أن غ: "عن ابن عمر رضي اهلل عنهماهرة حتديد هذا العدد فوقد أكدت السنة املط

, "الثقفي أسلم وله عشر نسوة يف اجلاهلية فأسلمن معه فأمره النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يتخري أربعاً منهن
 أسلمت وعندي مثاِّن نسوة فذكرت ذلك للنيب صلى اهلل عليه وسلم:  وعن احلارث بن قيس األسدي قال

 ".اخرت منهن أربعاً : "فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم
لقد ذكر القرآن الكرمي شرط العدالة يف التعامل بني الزوجات مؤكدًا على أن  :شرط العدالة: ثانياا 

الزوج إن خاف على نفسه عدم القدرة على توفري العدالة بني الزوجات فعليه االكتفاء بالواحدة فقال جال 
, والعدل املطلوب بني ْفُتْم َأالَّ تَ ْعِدُلوا فَ َواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت أمَْيَاُنُكْم َذِلَك أَْدىَن َأالَّ تَ ُعوُلوافَِإْن خِ : وعال

الزوجات هو العدل يف املعاملة والنفقة واملعاشرة واملباشرة, أما العدل يف مشاعر القلوب وأحاسيس النفس فال 
خارج عن إرادة اإلنسان, وهذا العدل القليب هو ما قصده القرآن الكرمي  يطالب به أحد من بِن اإلنسان ألنه

ْيِل فَ َتَذُروَها َكاْلُمَعلََّقةِ  َوَلن َتْسَتِطيُعوا َأن تَ ْعِدُلوا بَ نْيَ النيَساءِ : يف قوله تعاىل
َ
َوِإن  َوَلْو َحَرْصُتْم َفاَل مَتِيُلوا ُكلَّ امل

وَياول بعض الناس أن يتخذوا من هذه اِلية دلياًل على حترمي . َه َكاَن َغُفورًا رَِّحيماً َوتَ ت َُّقوا فَِإنَّ اللَّ  ُتْصِلُحوا
 .ع األمر يف آية وحترمه يف آيةالتعدد, واألمر ليس كذلك, وشريعة اهلل ليست هازلة حَّت تشر 

هريرة  وقد حذر النيب اهلادي صلى اهلل عليه وسلم من ترك العدل بني النساء يف املعاملة فعن أيب
نهما جاء يوم إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بي: "رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

 ".القيامة وشقه ساقط
 : حوله ورد شبهات اإلسالمتعدد الزوجات في 

فها . تأيت هذه املسالة يف طليعة القضايا املفتعلة اليت يثري من حوهلا خصوم اإلسالم الريبة والتشويه 
هي سهامهم يف الطعن الغادر, تتقاذف على اإلسالم لطعنه وتشويهه مبقاالت السوء والتزوير, اليت ختطها 

  .اإلسالمأقالم احلاقدين واملتعصبني واجلهلة حول تعدد الزوجات يف شريعة 
ن شأوذلك هو  .أما تعدد الزوجات يف شريعة اإلسالم بأربع فتلك غاية التوسط واالتزان واالعتدال

على اجلادة من الطريق املستقيم الذي ال  فاإلسالم .والتفريط اإلفراطيف متيزه بالوسطية بعيدا عن  اإلسالم
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 إىلوهذه واحدة من الدالئل الظاهرة اليت تشري  .بذلك جمانب للمغاالة والتطرف عوج فيه وال شطط وهو
  .سالم لكل زمان ومكانية اإلحصال

وبتشريعه الشاسع امليسور يالئم الفطرة البشرية ويراعي  ,رغوبة السمحةوحده بعقيدته امل اإلسالم إن
ويف مثل هذه احلقيقة الظاهرة البلجة يقول الكتاب احلكيم يف وصف  .طبائع الناس على اختالفها وتفاوهتا

م على الناس ويكون الرسول عليك وكذلك جعلنكم امة وسطا لتكونوا شهداء) : املباركة املعتدلة األمةهذه 
ويف احلديث عن رسول اهلل صلى  أوسطهاوامحدها  األشياء أفضل أنذلك  .والوسط معناه العدل( شهيدا 

 اإلنسانغري مناهضة لطبع  اإلسالمشريعة  أنواملقصود من ذلك "  أوساطها األمورخري " اهلل عليه وسلم 
 ,القهر أواملركبات اليت ال حتتمل الصد تلك  .مركباهتا اخللقية أووال هي خمالفة هلا يف شيء من ميوهلا الذاتية 

النكاح حَّت الزوجة الرابعة فلم  أباح معتدلدين وسط  اإلسالم .القمع بل تقتضي املراعاة يف لني وانسجام أو
وكتفريط املسيحية  .الزواج من غري حدود وال قيود بإباحة إسرائيلبِن  كإفراطوال تفريط   بإفراطيشتط 

ولكن السداد والصواب يف الوسط كالذي عليه  .والسبيالن كالمها مغاالة وتطرف .بالتحريض على الرهبانية
  .الزواج حَّت الرابعة إباحةيف  اإلسالم

جنحت  إذاذلك هو االعتدال املتوازن املنضبط الذي يراعي خمتلف الطبائع والنفوس حَّت  أنال جرم 
 أورغائب حلاحة يصعب صدها  مأعماقهوهم َيدون يف  ,جديد آخرزواج  إىلنفوس كثري من الرجال 

لكي هتجع فيهم سورة اجلنس  أخرياتيتزجوا من  أنيفسح ملثل هؤالء  أن إالفال مناص واحلالة هذه  إجلامها
السقوط يف أو  أخرياتيتلمظون وهم يهفون للزواج من  أنفسهملكبت واحلرمان وظلوا يف اسيموا القهر و  وإال

 .سبيل غري مشروع وذلك الزنا
فهو َيذر من التلوث بالقاذورات  .بطبيعته دين واضح وهو قائم الصراحة والوضوح والنظافة اإلسالمو 

تزييف  إىلهذه الفاحشة النكراء املستقذرة اليت تفضي  .قاذورة الزنا أشدهاومن  ,أشكاهلاعلى اختالف 
 .  النسل وخلط األنساب واىل خيانة خسيسة للحياة الزوجية ولألسرة والبيت

يبِن جمتمعه على دعائم راسخة مستقرة يف اعماق احلياة  ,بشريعته املتينة املثلى سالماإلذلك هو 
وَيلله بكل ظواهر احلياة واملروءة والنظافة والفضيلة والصون بعيدا عن آفات  ,البشرية ويف أغوار الواقع
ؤول إليه ذلك من شديد اجملتمعات القائمة على اإلباحية والفوضى اجلنسية وما ي. اجملتمعات املادية األخرى

املفاسد وقبيح الظواهر كالطالق البغيض املستشري واهنيار البيت واألسرة, وتشريد األطفال وضياعهم فضال 
هذا املرض الرعيب العضال .عن الرذائل الفظيعة املستجدة من أمراض النفس واجلسد ويف مقدمتها اإليدز
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اجملتمعات الغارقة يف طوفان الفواحش . ل الدنس اجلنسيالذي فشا يف اجملتمعات املادية املستغرقة يف وح
 . والقاذورات

بعد اخلالئق عن هذا الوباء القاتل الفتاك وغريه من األوبئة أيف كل مكان  اإلسالممة لكن أ
مة اإلسالم طيلة حياهتا قائمة على النظافة والطهر واالعتدال يف كل أوسبب ذلك ببساطة أن . املستجدة

شد أكذلك   اإلسالممة جمانبتها وأوحرض عليها وحذر من  اإلسالمهر مثلى رسخها وهذه ظوا .شيء
سلكت سبيل الوسط واالعتدال يف غري ما  ألهنا ,عن الزنا بكل دواعية ومسبباته وذيوله الوخيمة اخلالئق بعداً 

ورها الدين الذي جيء به رمحة للناس لينشر ص .اإلسالموذلكم هو سبيل .تطرف وال مغاالة وال كبت
  .وأشكاهلا
 :مزايا التعدد 
ائد التعدد القائم على العدل, فكثرية ال يكاد َييط هبا عد وال حد, من حماسن دين أما عن فو  

اإلسالم ومن عزره العظام املتعدي نفعها من األفراد إىل العشائر إىل مستوى أمة اإلسالم ليس يف الدنيا 
تربز األمم بني يدي الديان جل وعال فيباهي املصطفى عليه فحسب, بل يف عرصات القيامة يوم اجلزاء حني 

مربزا  (1) يقول الشيخ الطاهر بن عاشور• الصالة والسالم بأمته من بني سائر األمم يف ذلك املوقف املهيب
وقد شرع اهلل تعدد النساء للقادر العادل ملصاحل مجة؛ منها أن يف ذلك وسيلة إىل : )حماسن التعدد يف نظره

عدد األمة وبازدياد املواليد فيها, ومنها أن ذلك يعني على كفالة النساء الالئي هن أكثر من الرجال يف   تكثري
كل أمة؛ ألن األنوثة يف املواليد أكثر من الذكورة, وألن الرجال يعرض هلم من أسباب اهلالك يف احلروب 

غالبا, مبا فطرهن اهلل عليه, ومنها أن والشدائد ما ال يعرض للنساء, وألن النساء أطول أعمارا من الرجال 
الشريعة قد حرمت الزنا وضيقت يف حترميه, ملا َير إليه من الفساد يف األخالق واألنساب ونظام العائالت؛ 
 فناسب أن توسع على الناس يف تعدد النساء ملن كان من الرجال مياال للتعدد جمبوال عليه, ومنها قصد

 (.ةاالبتعاد عن الطالق إال لضرور 
: ما نصه (7)متحدثا عن فوائد التعدد وحماسنه -رمحه اهلل  -ويقول الشيخ حممد األمني الشنقيطي 

وال شك أن الطريق اليت هي أقوم الطرق وأعدهلا هي إباحة تعدد الزوجات؛ ألمور حمسوسة يعرفها كل )

                                           
 .55 /8: التحرير والتنوير(   )

 .7/777: أضواء البيان(   )
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املانعة من قيامها بأخص لوازم العقالء؛ منها أن املرأة الواحدة حتيض ومترض وتنفس إِل غري ذلك من العوائق 
الزوجية, والرجل مستعد للتسبب يف زيادة األمة؛ فلو حبس عليها يف أحوال أعذارها لعطلت منافعه باطال يف 

أن اهلل أجرى العادة بأن الرجال أقل عددا من النساء يف أقطار الدنيا, وأكثر تعرضا : ومنها ,غري ذنب
حلياة؛ فلو قصر الرجل على واحدة لبقي عدد ضخم من النساء حمروما ألسباب املوت منهن يف مجيع ميادين ا

من األزواج, فيضطرون إىل ركوب الفاحشة؛ فالعدول عن هدى القرآن يف هذه املسألة من أعظم أسباب 
ضياع األخالق, واالَنطاط إىل درجة البهائم يف عدم الصيانة واحملافظة على الشرف واملروءة واألخالق, 

 .[هود]{ (1)آياته مث فصلت من لدن حكيم خبري ال ر كتاب أحكمت}يم اخلبري فسبحان احلك
أن اإلناث كلهن مستعدات للزواج, وكثري من الرجال ال قدرة هلم على القيام بلوازم الزواج : ومنها

ل لفقرهم؛ فاملستعدون للزواج من الرجال أقل من املستعدات له من النساء؛ ألن املرأة ال عائق هلا, والرج
يعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح؛ فلو قصر الواحد على الواحدة لضاع كثري من املستعدات للزواج 
أيضا بعدم وجود أزواج, فيكون ذلك سببا لضياع الفضيلة وتفشي الرذيلة, واإلَنطاط اخللقي وضياع القيم 

 (اإلنسانية كما هو واضح
كما يف وقتنا   -سد سد أبواهبا, وخباصة عند وجود مثرياهتا ومن فوائد التعدد وأد الفنت ودرء املفا

إن يكونوا فقراء يغنهم اهلل من }: التمسوا الغىن يف النكاح وقد قال اهلل تعاىل: احلاضر وقال ابن مسعود
 -رضي اهلل عنه  -, وروي هذا املعىن عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أيضا, ومن حديث أيب هريرة {فضله

ثالثة كلهم حق على اهلل عونه اجملاهد يف سبيل اهلل, والناكح يريد : ) صلى اهلل عليه وسلم قالأن رسول اهلل
شبهة أن التعدد يلزم منه اخلصام  (7)ومن مجيل ما عاجله الشنقيطي  (1) (العفاف, واملكاتب يريد األداء

أعداء اإلسالم من أن تعدد  وما يزعمه بعض املالحدة من: )والشغب املفضي إىل النكد؛ فقد قال رمحه اهلل
الزوجات يلزمه اخلصام والشغب الدائم املفضي إىل نكد احلياة؛ ألنه كلما أرضى إحدى الضرتني سخطت 
األخرى؛ فهو بني سخطتني دائما, وأن هذا ليس من احلكمة؛ فهو كالم ساقط؛ يظهر سقوطه لكل عاقل؛ 

عنه ألبته؛ فيقع بني الرجل وأمه, وبينه وبني أبيه, وبينه  ألن اخلصام واملشاغبة بني أفراد أهل البيت ال انفكاك
وبني أوالده, وبينه وبني زوجته الواحدة؛ فهو أمر عادي ليس له كبري شأن, وهو يف جنب املصاحل العظيمة 

                                           
 . أخرجه ابن ماجه يف سننه(   )

 .7/777: أضواء البيان(   )
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اليت ذكرنا يف تعدد الزوجات من صيانة النساء, وتيسر التزويج جلميعهن, وكثرة عدد األمة؛ لتقوم بعددها 
 يف وجه أعداء اإلسالمالكثري 

 : التوراة تبيح تعدد الزوجات دون حدود
جمموعات كبرية من النصوص اليت تؤيد  العهد القدمي تطالعه من أول أسفارهإن الناظر يف سائر أسفار 

وهذا التعدد ليس مقصورًا على , وتؤكد تعدد الزوجات دون التقيد ِبدود حَّت ولو بلغت الزوجات ألفًا 
فة أو شخص دون شخص فهو ظاهرة تسود سائر طبقات الشعب وفئاته مبا فيهم األنبياء طائفة دون طائ

وامللوك فهذا هو سيدنا إبراهيم عليه السالم يقرتن بزوجتني سارة أو ساراي كما تسميها التوراة أحياناً وهاجر 
 اليت ولدت سيدنا إمساعيل  

 .إىل اليهودية أو النصرانية مع التنبيه إىل إبطال شبهة انتساب إبراهيم عليه السالم
لك ذمث بعد , (ليئة وراحيل) قد تزوج باألختني   كما خترب التوراة   يعقوب عليه السالم فإننا نراه وأما 

 .جارييت زوجتيه( بزلفة وبلهة ) م تصف التوراة زواج يعقوب عليه السال
 : داود وتعدد الزوجات

التوراة تشري إىل أنه كان لديه عدد كبري من الزوجات فإن , وفيما يتعلق بسيدنا داود عليه السالم 
 . آن واحدوالسراري وكن مجيعاً متصالت به برابطة الزوجية أوامللك يف 

تشري إىل أن سيدنا سليمان عليه السالم قد أختذ لنفسه ألفًا من النساء سبعمائة زوجة وثلثمائة و 
  .ل يف التاريخسرية وهذا رمبا يكون أكرب حشد من النساء يأخذه أي رج

 .إن هذا يؤكد عموماً شيوع فكرة تعدد الزوجات واختاذ اإلماء للتسري دون أن يكون لذلك حد
 : رأي بعض مفكري الغرب في إباحة تعدد الزوجات

إن نظام الوحدانية يف الزواج الذي يسود بيئتنا احلاضرة يقوم جبانبه البغاء ( أوجست فوريل ) يقول 
وهو نظام كله شر ونفاق وإىل أن يثبت عكس ذلك فإن خري أنظمة الزواج للمستقبل واالَتار يف األعراض 

هو يف النهاية نظام تعدد الزوجات على شرط أن حتتفظ بالضمانات الكافية إلجناب النسل وحفظ النسل 
  .وحفظ حقوق األوالد

دافعني عن احلق أما الذين يريقون على حقوق املرأة وحريتها دموع التماسيح ويظهرون مبظهر امل
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يف حديثه عن ( جوستاف لوبون )قول العامل املسيحي  إليهمهؤالء أسوق , واحلما للجنس املهيض اجلناح 
وأرجو أن يثبت عند القارئ الذي يقرأ هذا الفصل بعد أن يطرح عنه " : تعدد الزوجات وذلك إذ يقول

يرفع املستوى األخالقي يف األمم اليت تقول  أوهامه األوربية جانبًا أن مبدأ عدد الزوجات الشرقي نظام طيب
  ."اماً وسعادة ال ترامها يف أوربابه ويزيد األسرة ارتباطاً ومينح املرأة احرت 

تعدد الزوجات الشرعي أكرم  مث ميضي هذا الكاتب فيبني أن الغربيني يعددون الزوجات سرًا وأن
حلقيقة هي أن ما يسميه جوستاف لوبون بتعدد وا, وأهدى سبياًل من تعدد الزوجات السري عند الغربيني 

الزوجات السري عند الغرب ليس تعددًا للزوجات مبعناه السليم املعروف وإمنا هو إنغماس يف الفسق واللهو 
وتبادل للزوجات حَّت بل  هبم األمر إىل إنشاء مجعيات هلذا الغرض فالرجل الغريب الذي يزعم أنه مسيحي 

يعدد اخلليالت والبغايا هذا الرجل الغريب , شريعة الزوجة الواحدة كما يسموهنا َيافظ على شريعة املسيح 
 ,ويعيب على بعض املسلمني الذين َيمعون بني أكثر من زوجة لظروف وضرورات أجلأهتم إىل هذا الفعل

ت هؤالء الذين يعيبون على اإلسالم مسلكه يف إباحة تعدد الزوجات احملكوم بضوابط وقواعد لي وليت
عن طريق العقل واملنطق ستمعون إىل قول العقالء من مفكريهم والباحثني املنصفني من كتاهبم الذين عرفوا ي

  .سالمة موقف اإلسالم يف هذا املسلك وأعلنوا رأيهم بشجاعة وجراءة
 :األسرة بين النظام اإلسالمي والنظام الغربي الرأسمالي

عب العادات والتقاليد دورا كبريا يف حتديد مفاهيم وتل, خيتلف النظام األسري من جمتمع وإىل آخر 
كما أّن الدين يلعب أكرب األدوار يف صياغة بنيويّة النظام األسري وهذا ما يفّسر التمايز , النظام األسري 

  .الكبري بني النظام األسري يف اإلسالم والنظام األسري يف الغرب
سري يف الغرب وذلك من خالل الواقع الغريب فلنبدأ بالنظام األ, ولوضع مقارنة بني النظامني 

وباإلستناد إىل جمموعة من , على متاس كامل باملعادلة اإلجتماعّية يف الغرب و  بإعتباري أعيش يف الغرب
 : املراجع أمهها الكتب التالّية

لوليم   (األبعاد القانونّية للزواج واإلجرائّية للزواج والطالق)جلورج مريدوخ و( االجتماعيالرتكيب )
مستقبل )لكوردن ميشيل و( العائلة األمريكية يف التاريخ)و, لكريستوفر الش  (العائلة يف حصار)كيفارت و

  .لربنارد جيسي وسلسلة واسعة من الكتب واملراجع سآيت على ذكرها يف طّيات البحث (األمومة
 اجتماعيةة جديدة ومسلكيات الغربية إىل إَياد أمناط حياتيّ  االجتماعيةأّدى خروج الدين من املعادلة 
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قوامه  اجتماعيوحتوّلت األسرة من كيان , متحررّة ال عالقة هلا البّتة ال بالقّيم الدينية وال بالقّيم الفلسفّية 
َيمع بينهما عقد شرعي ِبضور رجل دين أو يف الكنيسة إىل  حي واملادي بني رجل وامرأةالتداخل الرو 

والنقلة امللحوظة اليت حدثت يف الغرب هي  .املنفعة والقّيم املاديّة دون غريهامؤسّسة َتاريّة أو شركة قوامها 
أّن النظام األسري الذي كان يقوم على ضرورة مباركة الكنيسة ختّلى عن ذلك وأصبح يكفي أن يطلب الرجل 

يلجآن إىل  من املرأة  أو العكس املعاشرة يف بيت واحد وحتت سقف واحد ودون أن يقّيدا هذه املعاشرة وقد
وهنا َيّثهما النظام املدِّن الغريب على ضرورة تسجيل األبناء بأمساء األم املعاشرة أو األب , إجناب األوالد 

وقد َيلو هلذين املتعاشرين أن يلجآ إىل الزواج الكنسي بعد , املعاشر ال فرق بل يتم ذلك بتوافق املتعاشرين 
َيدث ذلك بإستمرار يف العواصم و  ,يكون قد أجنبا األطفال إنقضاء عشرات السنني على عشرهتما وبعد أن 

 .الغربية
, وقد أّدى خروج الدين من النظام األسري الغريب إىل التحرّر الكامل واملطلق من كل اإللتزامات 

فكثريا ما يقسّمان حياهتما الرجل يدفع اإلَيار واملرأة تدفع فواتري , فالرجل يعيش مع زوجته مبنطق الشراكة 
وحَّت يف , ويتّم تقسيم احلياة تقسيما دقيقا خيضع للمنطق الرياضي يف أدّق التفاصيل , لكهرباء واهلاتف ا

البيت َيرى تقييد املمتلكات بإسم مشرتيها وكثريا ما َيدث أن تكون األدوات الكهربائية للرجل واألرائك 
معلوما أّن هذه األشياء للرجل وهذه  وهذا ما يفّسر سهولة اإلنفصال حيث يكون, على سبيل املثال للمرأة 

 .األشياء للمرأة فيتم اإلنفصال بدون معضالت
وكثريا ما حتب املرأة رجال غري عشريها فتخرب عشريها بذلك ويقع اإلنفصال تلقائيا وبدون كثري عناء  

التدخل لتوزّع ويتوافقان على أمر األوالد حيث إذا مّت رفض رعايتهما من اجلانبني تقوم احملاكم عندها ب, 
وإذا مل يكونا أهال لرعاية األوالد فعندها يتم توزيع األوالد , األوالد على الرجل واملرأة وفق حصص متكافئة 

اليت هلا سلطة كبرية يف  االجتماعيةعلى العوائل الراغبة يف رعاية األطفال بإشراف كامل من املؤسسات 
  .الغرب

,  اقتصادياالغريب يقضي بأّن الرجل ليس مكلفا بإعالة زوجته  باإلضافة إىل ذلك فإّن املنطق العائلي
ألنّه َيب عليها كالرجل اخلروج إىل أسواق العمل والبحث عن عمل وإذا كانت حمتاجة فهناك مؤسّسات 

وينعكس خروج املرأة إىل أسواق العمل وقضائها وقتا  .للمحتاجني اجتماعيةتقّدم مساعدات  اجتماعية
 باَتاهمع عشريها أو زوجها إىل تعريض األوالد إىل الضياع حيث أصبح هذا الوضع حمفزّا طويال يف اخلارج 

وممّا بدأ ينتشر يف الغرب هو التمّتع باحملرّمات حيث كثريا ما تكتب  .تعاطي األوالد للمخدرات وبقّية املفاسد



 

-71- 

  .ةبعض الصحف الغربّية عن بنت ولدت من أبيها وما شابه ذلك من العناوين املثري 
بنفسه ماديا  االبنوعندها يستّقل , وكثريا ما يلجأ األبناء إىل ترك ذويهم  إذا بلغوا سن الثامنة عشر 

فيكلف هذا , وَيدث أن يتوىف أحد والديه , وال تصبح له أي عالقة بوالديه  واجتماعياً وسكنيا وحياتيا 
وسبب ذلك يعود إىل أّن الطفل ينشأ  , مكان دفنهإحدى مؤسسات الدفن لتتوىل نقل هذا امليت إىل  االبن

, خر على قطعة خبز ن احلياة وَياسب الواحد منهما اِلوسط قيم ماديّة خالصة ويعيش بني أبوين يتقامسا
وجي مادي ال وحَّت مفهوم احلّب يف نظر كثري من الغربيني هو جنس حمض ومبعىن أخر احلب هو فعل بيول

عرف الغريب حاجة بيولوجية حمضة قد َيصل عليها احملتاج من فوق هذا وذاك يف العالقة له بالوجدان و 
  .احليوان إذا أراد ذلك

وهذا ال يعِن أّن النظام األسري يف الغرب كّله على هذه الشاكلة بل إّن هناك عوائل مازالت حمافظة 
ب بطرد كل على القيم املسيحية وتطالب بضرورة العودة إىل شرعنة مؤسسة العائلة بالقيم املسيحية وتطال

األمريكي السليت بيرت يف   االجتماعيدخيل شهواِّن على احلياة الغربية وهذا ما أشار إليه بوضوح الباحث 
وماكلني إلينور يف مقالته العلمية بعنوان  (العائلة انكسار)وليتل مارتن يف كتابه و  (العامل الذي فقدناه)كتابه 

  .إشكال العائلة غري التقليدية
سري يف اإلسالم فهو خيتلف مجلة وتفصيال عن النظام األسري يف الغرب ويف النظام أّما النظام األ

وهناك جمموعة شروط َيب أن تتحقق يف الزوج كما يف الزوجة , الرأمساِل حيث العقد الشرعي شرط للزواج 
فض ومل ي, ومن شأن هذه الشروط أن حتصّن مؤسسة العائلة يف اإلسالم وحتفظ احلقوق كما الواجبات 

وقد خصّص علماء اإلسالم كتبا مفصّلة يف فقه , اإلسالم يف شيئ مثلما أفاض يف بناء األسرة وآليات ذلك 
والذي َيمع بني الزوج والزوجة هو  .الزواج والطالق وتربية األوالد وما إىل ذلك من الكتب ذات الصلة
بيلة والرائعة والكفيلة بصيانة العائلة من اإلسالم هذه البوتقة اليت حتوي كّما هائال من القّيم واملبادئ الن

مكلفان بإعداد عضوين يف شركة ذات حصص بل مها  اكما أّن الزوجني ليس, التدهور وحَّت جمّرد اخلطأ 
 استقامتمستقيم للمجتمع الذي إذا تكاملت خالياه األوىل تكامل متاما كخاليا اجلسد اليت إذا  نشء

, يف املؤسسة األسرية اإلسالمية أن ينفق على زوجته وأوالده  ولذلك واجب األب, اجلسد كله استقام
  .باإلضافة إىل أنّه من شروط الزواج تقدمي مهر للمرأة إلشعارها بكرامتها ومكانتها
لإلسالم يف تفاصيل مسار  وباإلضافة إىل ذلك فإّن النظام األسري يف اإلسالم َيب أن خيضع

هو أن تكون املرجعية يف حياة العائلة للشرع اإلسالمي الذي  وحكمة ربط الزوجني بعقد شرعي, العائلة
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  .يضمن لكل ذي حّق حّقه
وعندما بدأت املؤسّسة األسريّة يف العامل العريب واإلسالمي تنحو املنحى الغريب بدأ يدّب فيها الوهن 

كل عوامل وأصبحت عرضة لكل العواصف اليت تعصف هبا ألهّنا ختّلت عن احلصن الذي َيصن األسرة من  
وتكفي إطاللة واحدة على نسبة الطالق واحلوادث العائلية يف احملاكم وصفحات اجلرائد  .اإلهنيار والتعريّة

لنكتشف بسهولة أّن تقليد النظام العائلي الغريب والتخلي عن القّيم اإلسالمية احلضارية من شأنه أن يؤّدي 
  .جد النظام العائلي يف اإلسالمإىل الدمار وهو معاكس متاما للبناء الذي من أجله و 

 :الدعوة إلى الشذوذ وانحالل  األسرة في الغرب
ن األسرة يف اإلسالم هي الوحدة االجتماعية األساسية يف اجملتمع اإلسالمي اليت تتأسس هبا ومن إ

 .خالهلا عالقات تقوم على قيم بر الوالدين وصلة الرحم
سرة يف اإلسالم, فإن مجاعات حقوق اإلنسان تروج وعلى العكس من هذين املفهومني للزواج واأل 

يف حماولة  علقة باملرأة والسكان مفاهيم أخرىداخل أروقة كل املؤمترات الدولية اليت تعقد لبحث املسائل املت
إلضفاء الشرعية على عالقات الشواذ بني رجلني أو امرأتني, حيث دعت الوثائق الصادرة عن بعض 

زالة كل أشكال التمييز بني هذه العالقات القائمة على الشذوذ وبني األسرة التقليدية املنظمات الدولية إىل إ
وهذا الرتاجع لقيمة األسرة يف الثقافة الغربية يعود يف .القائمة على الزواج الطبيعي كما عرفته نواميس الكون

بال  فيه والشذوذ يف اجلزء الغالب منه إىل السعار اجلنسي الذي أصاب جمتمعات الغرب, وهذا الصدى امل
العالقات اجلنسية الذي تعدى مسألة إقامة عالقات جنسية مثلية بني أبناء اجلنس الواحد بل وحَّت 
االستخدام غري اإلنساِّن أو األخالقي لألطفال يف عالقات جنسية غري سوية, ليصل إىل معاشرة احليوانات 

ن اجملتمعات الغربية حاولت إضفاء مسحة بل إ . كل أشكال الفنون واألعالموإقحام الغريزة اجلنسية يف
خترج جلنة 1952قانونية زائفة على هذه العالقات الشاذة من خالل تقنني الزنا والشذوذ, ففي سبتمرب عام 

اليت شكلها جملس النواب الربيطاِّن لبحث هذه املسألة بتوصيات إلحداث تعديالت تشريعية ( ولفندون)
وهو ما استجابت له بالفعل ( ب العالقات اجلنسية بني أبناء اجلنس الواحدأي أصحا)حول أوضاع املثليني 

ومنذ الستينات يف القرن املاضي بدأت تتشكل يف . احلكومة الربيطانية وتبعتها بعد ذلك الواليات املتحدة
 ., بل وتتعاون فيما بينها بدعوى حتقيق حرية اجلنس الثالثنيالغرب منظمات السحاقيات واللوطيي 

باإلضافة إىل هذا اهلوس والشذوذ اجلنسي, فإن حركة حترير املرأة, اليت نشأت يف الستينات و  
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باألساس هبدف احلصول على ضمانات قانونية للمرأة يف جمال ظروف العمل واحلقوق السياسية حتت شعار 
أو " ةالنسوي"أو " األنثوية"حترير املرأة من سلطة الرجل, حتولت إىل استخدام مفهوم جديد من 

وبدأت بعض احلركات النسائية يف الغرب باستخدام هذا املفهوم للرتويج ألفضلية  ,Feminism"النسوانية"
, باعتبار أن اجملتمعات اإلنسانية كانت يف "السلطة األبوية املرفوضة"املرأة واستبعاد ما اعتربه هذا االَتاه 

ها متاماً عن ن يف مرحلة تالية إمكانية استغنائالنسوية تعلن احلركة بل إ. مية مث استوىل عليها الرجالالبداية أمو 
 .الرجال حَّت يف العالقات اجلنسية واعتبار نفسها اإلطار النظري ملمارسة السحاق بني املثليات من النساء

نظام األسري ضد واهلدف األساسي للحركة النسوية هو التخلص من عبء األسرة بادعاء أن ال 
لغرب يف سعيه الستخدام هذه الورقة للضغط على احلكومات األخرى اعتربها ضمن ن اطبائع البشر, بل إ

قضايا حقوق اإلنسان داعيًا إىل رفع ما يسمى بالقيود واألعراف واملمارسات اليت تشكل متييزًا ضد املرأة, 
يم واملبادئ اليت بغض النظر عن القيم واملبادئ السائدة يف اجملتمعات األخرى غري اجملتمعات الغربية, وهي الق

أما األخطر من كل ذلك فهو أن املنظمات الدولية . ال تسمح بالشذوذ والسلوك االجتماعي املنايف للطبيعة
بدأت يف تبِن هذه املفاهيم واملبادئ النسوانية وصياغتها يف وثائق رمسية تضفي عليها هذه املنظمات الصفة 

 .نها قضية دوليةالقانونية والشرعية, لتحاول بعد ذلك أن تصنع م
فاحلركة النسوانية يف الغرب, اليت تنتقل بالتدريج على استحياء وبدون حياء أحياناً, مل َتعل من املرأة 
الغربية معواًل هلدم أسرهتا فقط, وإمنا هلدم مقومات جمتمعها من األساس, وظهرت أشكال شاذة من التعايش 

وباإلضافة إىل الدول . ر من رجل وامرأة كما يتفقبني امرأة وامرأة أو بني رجل ورجل وحَّت بني أكث
االسكندنافية اليت أضفت مجيعها شرعية قانونية على مثل هذه األشكال ومسحت هلؤالء الشواذ بتبِن األطفال 
وتنشئتهم وسط هذا العبث اإلنساِّن غري األخالقي, يف احلاالت اليت احتفظت هبا األسرة الغربية بالشكل 

وامرأة كما اعتادت البشرية منذ نشأهتا فإن هذا الشكل اختذ له شكالً قانونياً جديداً يفرغ التقليدي بني رجل 
مؤسسة الزواج من مضموهنا بشكل مدهش, فبداًل من الزواج الكنسي أو حَّت املدِّن الذي يفرض على 

رأة ضمن ما طرفيه تبعات قانونية يضيق هبا كالمها, ظهر يف الغرب شكل جديد من العالقة بني الرجل وامل
, وهو ليس زواجًا من األساس إال أن طرفيه يلجآن إليه لتنظيم توزيع النفقات "بزواج العقود"يسمى 

ومسئوليات احلياة اليومية بني طرفني غالباً ما يكونان قد تعاشرا ملدة سابقة معاشرة األزواج ولكن دون أن يتم 
ند االنفصال مثاًل إىل اقتسام ثروة الطرفني تسجيل هذه العالقات على إهنا عالقات زواج قد تؤدي ع
ومن الغريب مثاًل أن مثل هذه العقود قد . بالتساوي كما هو متبع عند الطالق من زواج كنسي أو مدِّن
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تشتمل على بنود حتدد عدد مرات املعاشرة اجلنسية وتصفها يف وقاحة ال ختجل حَّت من وصف الشذوذ 
ملسئولية عن أعمال التنظيف والتسوق وتقاسم النفقات على سبيل بعينه باإلضافة إىل تفاصيل أخرى, كا

 .املثال
وما سبق يضاف إىل الفصام الذي مل يكن هناك مفر منه بني الزواج الديِن الذي ال يزال سائداً بني  

املسيحيني احملافظني يف الغرب, وبني الزواج املدِّن الذي يتم خارج الكنيسة وال تعرتف األخرية بالعالقة 
 .كنسياً   أبنائهالناشئة عنه أو حَّت شرعية 

وفيما يتعلق باختالل تقسيم الوظائف بني الرجل واملرأة داخل األسرة يف الغرب, إذا تشكلت أصالً  
من رجل وامرأة, فإن تزايد األدوار االقتصادية اليت تلعبها املرأة يف اجملتمعات الغربية قلبت رأسًا على عقب 

 -املنزل ولكن ما تكرر حدوثه خالل العقود املاضية من القرن املاضي هو أن الرجل توزيع املسئوليات داخل 
مل يعد واثقًا من مصريه يف العمل أو احتفاظه بنفس وظيفته فضاًل عن الرتقي فيها, ويف  -واملرأة كذلك 

حاالت عديدة كان يفقد عمله ألسباب متعددة, وكان أصحاب األعمال يفضلون يف بعض األوقات 
أنثى تطلب أجرًا أقل عن نفس الوظيفة وغري مزعجة فيما يتعلق  -الرجل مبوظفة  -تبدال املوظف اس

وعلى الرغم من أن املرأة كانت هي أيضًا ضحية ملثل هذه التقلبات . باملطالبة برتفيع مكانتهم الوظيفية
لسياحة والرتفيه واإلعالن االقتصادية, إال أن توظيف النساء الغربيات الذي مل ينقطع يف أعمال بقطاعات ا

جعلت املرأة قادرة غالبًا على كسب عيشها بصورة قد تكون أكثر استمرارًا من الرجل الغريب, وبصفة عامة 
فإنه مع الثورة الصناعية وخروج املرأة الغربية للعمل وختليها الطوعي أو القسري عن مملكتها داخل بيتها, فقد 

سرة الغربية واختالط العالقات داخل األسرة الغربية من الناحية املالية أدى ذلك كله تدرَييًا إىل تفكك األ
وتبع ذلك سقوط . واملعنوية, بعد أن تولت املرأة وظيفة اإلنفاق على الرجل واألطفال أيضاً يف بعض احلاالت

العرتاض على للمعايري األخالقية التقليدية املعروفة مسبقًا داخل كل أسرة, ومل يعد للزوج الغريب حَّت حق ا
فكرة  بل إنالسلوك اجلنسي لزوجته, ومل تتوقف املعايري داخل األسرة الغربية عن التغري والتبدل املستمرين, 

األسرة نفسها كمؤسسة اجتماعية يقوم عليها اجملتمع السوي قد أخذت يف الرتاجع ويف االَتاه َنو االنقراض 
وأدت ظاهرة املعاشرة دون زواج شرعي إىل زيادة . مي للتاريخيف كثري من اجملتمعات الغربية وباتت وكأهنا تنت

ومل يكن غريبًا وسط كل هذا الركام أن تتزايد حوادث القتل .أعداد األطفال الذين يولدون وال يعرف هلم آباء
والعنف داخل هذه األشكال الشائعة من األسر يف الغرب, وال يفوتنا يف هذا الصدد أن نشري إِل أن إقرار 

, 1929عية العامة لألمم املتحدة ما يسمى باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف عام اجلم
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وهي االتفاقية اليت تدعو إىل املساواة بصورة شاملة ويف مجيع اجملاالت باحلقوق السياسية واالقتصادية والثقافية 
فض فكرة أن هناك متايزاً للخصائص أو الوظائف بني واملدنية ومبا يصل إىل درجة التماثل بني الرجل واملرأة ور 

اجلانبني, كما تطالب هذه االتفاقية احلكومات املوقعة عليها بالعمل على تعديل األمناط االجتماعية والثقافية 
لسلوك الرجل واملرأة, وتصف األمومة على أهنا وظيفة ميكن ألي فرد أن يقوم هبا وفقًا لرغبته واستعداده 

يعترب الغرب أن األسرة املسلمة, . , وليس من الالزم أن يقتصر هذا الدور على املرأة دون الرجلاالجتماعي
وما تبديه من متاسك غري مفهوم بالنسبة له يف ضوء الضعف السياسي واالقتصادي الذي يعرتي الدول 

عامل اإلسالمي اإلسالمية, هذا التماسك هو الذي يقف كحجر عثرة يف وجه ما يهدف إليه من استيعاب لل
وهذا ما دفع الغرب ليس فقط لشن قصف إعالمي ال يهدأ ضد قيم األسرة . وفرض قيم العوملة اجلديدة عليه

املسلمة, ولكن أيضاً الستخدام الفتات حقوق اإلنسان واملرأة بل البحث العلمي يف بعض األوقات لتحطيم 
 .األقل التهوين من شأهنا والتشكيك فيها البىن الثقافية اليت تتأسس عليها األسرة املسلمة أو على

وإضافة ملا سبق عرضه من  اً إهلي اً إن مما يدعونا إىل دراسة نظام األسرة يف اإلسالم جبانب كونه تشريع
أسباب جبانب ذلك ما خيطط له يف هذا العصر من خطط وما يعقد من مؤمترات هلدم بناء األسرة ولتقنني 

 صندوق األمم املتحدة للسكان والتنميةمن تواِل املؤمترات اليت يرعاها شيوع الفاحشة وال أدل على ذلك 
التابع هليئة األمم املتحدة لرعاية الشواذ وإفساد األسر واجملتمعات وخصوصًا اجملتمعات اإلسالمية وإليك 

 .جلانب من خطورهتا اً نتائج تلك املؤمترات وبيان
لقرارات التالية على كل الدول اخلاضعة هليئة األمم ومما تنادي إليه هذه املؤمترات تطبيق وتقنني ا

 :ومن ذلك ,املتحدة
  .حق الزواج من اجلنس نفسهإقرار  -1
  .مكافحة القوانني املضادة للشذوذ اجلنسي -7
  .َترمي القوانني اليت تعاقب أو تعارض الشذوذ اجلنسي -0
يشكل جرمية ( نسني اخلصائص اجلنسية املختلفة بني اجل) كل تفرقة أو عقاب على أساس اجلندر  -1

  .ضد اإلنسانية
إلزامية التعليم اجلنسي الشامل جلميع املراحل مبا يف ذلك احلديث عن املتعة اجلنسية واحلرية عن  -5

  .التعبري اجلنسي والسلوك اجلنسي غري النمطي



 

-76- 

  .حق توفري موانع احلمل والتدريب على استخدامها ومشروعية اإلجهاض - 
  .ق من حقوق اإلنسانإعطاء الشذوذ صفة شرعية كح -2
  .مطالبة احلكومات بدعم وسائل منع احلمل للشباب والشابات واملراهقني غري املتزوجني والشواذ -3
  .مطالبة احلكومات بصرف العقاقري الطبية اخلاصة مبنع احلمل يف امللتقيات العامة يف املدارس -9

  .تدريس الصحة اإلجنابية  13
 .من واإلجهاض اِلمنتوعية الشباب مبعىن اجلنس اِل  11
  .رعاية املغتصبات وتقدمي اخلدمات هلن  17
  .مطالبة احلكومات برعاية اجملهضات دون ضوابط قانونية أو حتفظات أخالقية  10



 

-77- 

 النظام القتصادي يف اإلسالمالباب الثاني 
 :تمهيد

 :سالمية الت االقتصادية االجتماعية غير اإلالمراحل التاريخية للتشكي
يلجأ إىل الطبيعة  ,اليت عاش فيها اجملتمع البشري كسائر الكائنات احلية  :لمشاعةمرحلة ا (1

 مث يعود إىل مأواه يف الكهوف ,كما هي ليأخذ حاجته منها
وطبقة  ,طبقة األسياد:اليت متيزت بانقسام اجملتمع إىل طبقتني رئيسيتني  :مرحلة العبودية (7

وتوظيفه يف ,اإلنسان لإلنسان عن طريق امللكية املباشرة له ت استغاللوشرع ,وهي املرحلة اليت أسست,دالعبي
 .إنتاج حاجيات األسياد من البضائع واخلدمات بدون أجر يذكر

 :يها اجملتمع إىل طبقتني رئيسيتنياليت انقسم ف: اإلقطاع مرحلة (0
بقون تابعني , وطبقة األقنان الذين ياضي الواسعة مبا عليها ومن عليهاطبقة اإلقطاع الذين ميلكون األر 

, ويسمون بعبيد األرض اليت يعملون فيها ن بشرائها من قبل أحد اإلقطاعينيويشرتو . لألرض يباعون ببيعها
, وال يأخذ منه عبيد األرض إال ما يقيمون به حليواِّن الذي يؤول لصاحل األسيادمن أجل اإلنتاج الزراعي وا

 .أجل االستمرار يف العمل يف األرضأودهم من 
هي مرحلة نتجت عن الصراع الطبقي يف إطار التشكيلة االقتصادية و  :الرأسمالية المرحلة (1

إذ خمتلفة عنها على مستوى نوعية الطبقات, و  هي متطورة عن سابقتها,و  االجتماعية يف املرحلة اإلقطاعية
لة املشغلة لتلك الطبقة العامازية اليت متلك وسائل اإلنتاج, و الطبقة البورجو : تتكون من طبقتني رئيسيتني مها

الوسائل عن طريق بيع قوة عملها مقابل جزء يسري من قيمة العمل اليت يذهب بفائضها إىل الطبقة 
 .ذي يستعبد بواسطته مجاهري العمالالبورجوازية اليت حتقق أرباحا طائلة تساعدها على تنمية رأمساهلا ال

طاعي, هو نظام استغالِل, ال هتمه كرامة النظام اإلقو  النظام الرأمساِل مثله مثل النظام العبودي,و 
 اإلخاء,احلرية و الدعوة إىل سيادة قيم و  اإلنسان الذي اجنذب إليه بسبب رفع شعار حقوق اإلنسان,

 .املساواةو 
وهي مرحلة تتحول فيها ملكية وسائل اإلنتاج من امللكية الفردية إىل امللكية  :المرحلة االشتراكية (5
 .نظام الرأمساِل إىل نظام اشرتاكييؤول فيها الو  يادة من البورجوازية إىل الطبقة العاملةتنتقل فيها السو  اجلماعية,
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ونالحظ أن هذا التقسيم ال يدخل فيه النظام االقتصادي اإلسالمي وإن صح هذا التقسيم تارخيياً 
قتصاديني الشيوعي فإنه ال خيلو من العيوب واألخطاء اليت نتعرف عليها  عند استعراضنا لتاريخ النظامني اال

 .والرأمساِل

 :النظام الشـــيوعي االشتراكي
هو مذهب فكري يقوم على اإِلحلاد وأن املادة هي أساس كل شيء ويفسر التاريخ بصراع الطبقات 
وبالعامل االقتصادي, ظهر هذا املذهب يف أملانيا على يد ماركس واجنلز, وَتلى وبرز يف الثورة البلشيفية اليت 

 .م إلسقاط القيصرية وإقامة دولة شيوعية1912سيا سنة ظهرت يف رو 
 :التأسيــس وأبــرز الشخــصيات

ساعده يف  -( م1330 - 1313)وضع أسسها الفكرية النظرية  كارل ماركس اليهودي األملاِّن  -
 (. م1395 - 1373)التنظري للمذهب فردريك اجنلز 

ف, وهو قائد الثورة البلشفية الدامية يف روسيا فالدميري أليتش بوليانو : وامسه احلقيقي: لين  ني -
 م1971م, ومات سنة 1323ودكتاتورها املرهوب, وكان قاسي القلب, مستبداً برأيه, ولد سنة ( م1912)

وهو سكرتري احلزب الشيوعي ورئيسه بعد لينني, اشتهر بالقسوة ( م1951 - 1329: )ستالني -
 .صرار على رأيهكتاتورية وشدة اإلِ واجلربوت والطغيان والد 

ال إله  ,الدين أفيون الشعوب: ) وكان من مزاعمه. وجاءت دعوة ماركس حربا على الدين واألخالق
 .(واحلياة مادة
الطبقة ) إال آراء بورجوازية ( الطبقة الكادحة)ما الدين واألخالق, والقانون يف نظر الربوليتاريا )
 (.الدين والداعني إليهورسالة الربوليتاريا هي القضاء على ( املستغلة

فهذا يف نظر الشيوعية بورجوازية تتناىف  ,وشعور املودة والرمحة بني الوالدين واألوالد ,أما رباط األسرة
 مع املبادئ الشيوعية

 :الدول التي حكمتها الشيوعية
ا, يوغسالفيا, االحتاد السوفييت, الصني, تشيكوسلوفاكيا, اجملر, بلغاريا, بولندا, أملانيا الشرقية, روماني

 .ألبانيا, كوبا
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 :األفـــكار والمعتقــدات

إنكار وجود اهلل تعاىل وكل الغيبيات والقول بأن املادة هي أساس كل شيء وشعارهم كما  -
, (اهلل, الدين, امللكية اخلاصة: ماركس ولينني وستالني, ونكفر بثالثة: نؤمن بثالثة:) يزعمون

 . عليهم من اهلل ما يستحقون

اريخ البشرية بالصراع بني البورجوازية والربوليتاريا وينتهي هذا الصراع حسب زعمهم فسروا ت -
 .بدكتاتورية الربوليتاريا

َياربون امللكية . َياربون األديان ويعتربوهنا وسيلة لتخدير الشعوب وخادمًا للرأمسالية واإلمربيالية -
 .الفردية ويقولون بشيوعية األموال وإلغاء الوراثة

 .عندهم للعمل أمام أمهية املادة وأساليب اإِلنتاجال قيمة  -

 ..تؤمن الشيوعية بالصراع والعنف وتسعى إِلثارة احلقد والضغينة بني العمال وغريهم -

إنكار كيان الفرد, وحماربة احلوافز الفردية ووجوب تغيري نظام اجملتمع القائم على هذا  -
 ...األساس

 .مع, وإلغاء امللكية الفردية جلميع وسائل اإلنتاج فيهحتمية الصراع الطبقي من أجل تغيري اجملت -
وتنظر الشيوعية  لإلنسان على أنه آلة لإلنتاج, والفرد يبذل طاقته, ويأخذ مبقدار حاجته, وال حق له 

 .. يف التملك وإمنا التملك حق الدولة
ة للفطرة, وحيث مل يستطع زعماء الشيوعية تطبيق النظام كما أراده ماركس ملا فيه من مصادم

تنازلوا عنه إىل لون من ألوان االشرتاكية اليت قالوا إهنا مرحلة لذا فقد . وإضعاف حلوافز العمل عند العمال
 .متهد لقيام اجملتمع الشيوعي

ومعلوم أن إلغاء امللكيَة الفرديَة وهدم كيان الفرد وقتل احلوافز لدى األفراد واجلماعات يؤدي إىل 
ة لديهم, حَّت تصبح السلطة الرئيسية للدولة, وبالتاِل تكون هي املسيطرة على احلالة تدهور احلالة االقتصادي

االقتصادية يف البالد بزعم املساواة يف الطبقات وما ذهبوا إليه حلل املشاكل االقتصادية اليت اصطنعوها 
للسنن الكونية,  ويودون حلها هبذه الفكرة, إمنا هي يف احلقيقة عمل مضاد للمنهج اإلهلي العادل وكذلك

والفطرة اإلنسانية السليمة اليت تبيح حق التملك للفرد بضوابطه الشرعية اليت سنفصلها أثناء حديثنا عن 
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 . موقف املسلم من املال
 :انهيار الماركسية الشيوعية

اهنارت الشيوعية يف معاقلها بعد قرابة السبعني عامًا من قيام احلكم الشيوعي وبعد أربعني عاماً  -
من تطبيق أفكارها يف أوروبا الشرقية وأعلن كبار املسؤولني يف االحتاد السوفييت قبل تفككه أن الكثري من 

املاركسية مل تعد صاحلة للبقاء وليس مبقدورها أن تواجه مشاكل ومتطلبات العصر األمر الذي تسبب  املبادئ
 . يف ختلف البلدان اليت تطبق هذا النظام عن مثيالهتا الرأمسالية

 :النظام االقتصادي الرأسمالي
الرأمسالية نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية, يقوم على أساس إشباع حاجات اإلنسان 
الضرورية والكمالية, وتنمية امللكية الفردية واحملافظة عليها, متوسعًا يف مفهوم احلرية, معتمدًا على سياسة 

 . فصل الدين هنائياً عن احلياة
 :وأبرز الشخصيات التأسيس

 ر والسادس عشر الطبقة الربجوازية لقد ظهرت ما بني القرن الرابع عشBourgeois  تالية
 .اإلقطاع ومتداخلة معهاملرحلة 

  تلت مرحلة الربجوازية مرحلة الرأمسالية وذلك منذ بداية القرن السادس عشر ولكن بشكل
 .متدرج

 :من منظريها
اليت وضعها بشكل  Pragmatismنظرية النفعية م صاحب  122 – 1211دافيد هيوم  -

 ".امللكية اخلاصة تقليد اتبعه الناس وينبغي عليهم أن يتبعوه ألن يف ذلك منفعتهم"متكامل واليت تقول بأن 
ازدهرت الرأمسالية يف إجنلرتا وفرنسا وأملانيا واليابان والواليات املتحدة األمريكية ويف معظم العامل 

 .الغريب
 :فكريأساسها ال

يف و  ,يف استخدام الوسائلو  ,ترتكز الرأمسالية على مبدأ  حرية الفرد يف نشاطه االقتصادي يف التملك
املناداة ِبرية الفرد ملواجهة تسلط الكنيسة واإلقطاع  يف العصور  إىلطريق اإلنفاق وهي جزء من التوجه العام 
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 .الوسطى بالنسبة ألوروبا
 .الطرق واألساليب ومن أصوهلا البحث عن الربح بشَّت

تقديس امللكية الفردية وذلك بفتح الطريق ألن يستغل كل إنسان قدراته يف زيادة ثروته ومحايتها  
وعدم االعتداء عليها وتوفري القوانني الالزمة لنموها واطرادها وعدم تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية إال 

 .بالقدر الذي يتطلبه النظام العام وتوطيد األمن
وإطالق هذه احلرية وفق متطلبات العرض والطلب,  Price Systemنظام حرية األسعار  -

 .واعتماد قانون السعر املنخفض يف سبيل ترويج البضاعة وبيعها
 :عيوب الرأسمالية 

 : ومن أبرز معامل هذا االَتاه ومعايبه  ما يلي
 .سيطرة قلة من األفراد على سوق املال واحتكاره-1
النعيم إىل األذقان   ال تعاون بينهما وال تكافل   فريق يغرق يف الرتف و  تمع إىل فريقنيانقسام اجمل-7
 .رمان وهم الكثرة, وفريق يهلك من اجلوع واحلوهم القلة
ِل , واستشرى يف ظل املذهب الرأمساا النظام يف جمال التطبيق العمليوقد منا هذ: النظام الربوي-0

 .ةِبيث أصبح أحد مساته األساسي
البحث عن أقصى حجم من األرباح بأي وسيلة مشروعة أو غري مشروعة نافعة للمجتمع أو -1

 .مضرة
 .إشعال احلروب لرتويج صناعة األسلحة وحتقيق الربح من وراء ذلك - 
وقد أمجعوا أمرهم على أن تظل الدول املتخلفة على حاهلا من الضعف والتخلف حَّت تبقى -2

 .سهل التحكم يف املواد اخلام وشرائها بالسعر الذي يوافق صاحب رأس املالأسواقا لرتويج بضائعهم وي
إن بنية الرأمسالية َتعل احلياة ميدان سباق مسعور إذ يتنافس اجلميع يف سبيل : املزامحة واملنافسة -3

إفالس إحراز الغلبة, وتتحول احلياة عندها إىل غابة يأكل القوي فيها الضعيف, وكثريًا ما يؤدي ذلك إىل 
 .املصانع والشركات بني عشية وضحاها

ذلك أن الرأمسالية َتعل األيدي العاملة سلعة خاضعة ملفهومي العرض : األيدي العاملة ابتزاز -9
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والطلب مما َيعل العامل معرضًا يف كل حلظة ألن ُيستبَدل به غريه ممن يأخذ أجرًا أقل أو يؤدي عماًل أكثر 
 .أو خدمة أفضل

مسالية إىل حرق البضائع الفائضة, أو تقذفها يف البحر خوفًا من أن تتدىن األسعار تعمد الرأ -13
كون كثري من الشعوب أشَد معاناة وشكوى من اجملاعات ر يلكثرة العرض, وبينما هي تقدم على هذا األم

 .اليت َتتاحها
دومنا التفات إىل احلاجات يقوم الرأمساليون بإنتاج املواد الكمالية ويقيمون الدعايات اهلائلة هلا  -11

 .األساسية للمجتمع ذلك أهنم يفتشون عن الربح واملكسب أوالً وأخراً 

 :النظام االقتصادي في الفكر اليهودي
 :نظام الملكية في اليهودية

األرض )ملك اإلله فقد جاء يف التوراة  األصل يف الشريعة اليهودية عدم جواز بيع األرض ألن األرض
غري أن الشريعة اليهودية أجازت بيع األرض ملن يفتقر ( ألرض ِل وأنتم غرباء ونزالء عندين األ ال تباع البتة

 .بسببها ولكن يباح له أو ألحد من أقربائه أن يسرتدها من املشرتي بعد إعادة الثمن
 :األموال والربا في اليهودية

خالف لذلك التكفري بينما يباح الربا حمرم بني اليهود بعضهم وبعض فقط كما تشري التوراة وعقوبة امل
الربا إذا أقرض اليهودي غري اليهودي ماال ولكن نظرا ملا جبل عليه هؤالء اليهود من حب املال فإهنم حتايلوا 

 .لى حترمي الربا حَّت  فيما بينهمحَّت ع
, والربا الفاحش جائز (يف رأيهم)والربا غري الفاحش جائز مع اليهودي كما شرع موسى وصموئيل 

وكل ما على األرض ملك لليهود, فما حتت أيدي األمميني مغتصب من اليهود وعليهم اسرتداده .. ع غريهم
 .منهم بكل الوسائل   كما يزعمون  

 :موقف اليهود من العمل 
 :نتعرف على موقف اليهود من العمل من خالل تشريعاهتم يف التاِل

ولكن بعد استيالئهم على أرض كنعان يف القرن اليهود رعي األغنام  لقد كان أول املهن اليت امتهن
الستيالء على َتارهتم وأمواهلم الرابع عشر وتنفيذا لوصايا التوراة   كما يزعمون    بإبادة أهل تلك األراضي وا
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وكل ما يف وإذا دفعها الرب إهلك إىل يدك فاضرب مجيع ذكورها ِبد السيف وأما النساء واألطفال والبهائم )
 ( تنمها لنفسكاملدينة فتغ

؛ مث ما لبثوا أن انتقل النشاط اليهودي إىل التجارة ن حياة الرعي إىل زراعة احملاصيلفانتقلوا م
كان النظام اإلقطاعي هو النظام   ض بالربا الذي اشتهروا به يف وقتوالتحكم يف مدخرات األمم واإلقرا

 . يف أوروبا يف فرتة القرون الوسطىالشائع 
موقف اليهود من العمل نتعرف على موقفهم من العمل يف يوم السبت وما أحدثوه واستكمااًل لبيان 

 .من تغيري يف هذا التشريع مقارنة مبحاسن التشريع اإلسالمي يف موقفه من العمل يوم اجلمعة
 :، ثم انتهاكهم حرمتهتشديد اليهود على أنفسهم بالسبت

, أن شددوا على أنفسهم يف يوم السبت نهجة الختالف اليهود عن يوم اجلمعة, وضالهلم عكان نتي
املشنا تسعة وثالثون عماًل رئيسيًا ممنوع القيام هبا يف يوم ", فقد ورد يف رَّموا على أنفسهم أعمااًل كثريةبأن ح

ل من األعمال املمنوعة يوم السبت وإننا لَنجد آثار الوضع البشري من خالل االطالع على الكم اهلائ
شنيع واملبالغة يف العقوبات اليت تصل إىل حّد القتل ِلَمْن انتهك قدسية السبت بأي , ومن خالل التالسبت

إن كل من صنع فيه عمال تقطع تلك النفس . من دنسه يقتل قتالً : ))عمل كان, كما ورد يف سفر اخلروج
ع عمال كل من صن. , وأما اليوم السابع ففيه سبت عطلة مقدسة للربستة أيام يصنع عملُ . ن بني شعبهام

 (.يف يوم السبت يقتل قتال
العقوبة , وضخامة ء أي عمل يف ذلك اليومفيظهر الوضع البشري من خالل املبالغة يف حترمي أدا

 .ة يف أداء بعض األعمال الضرورية, وهذا ما يتناىف مع مقتضيات الطبيعة البشرياملرتتبة على ذلك
, هم عمله يوم اجلمعة, حيث مل َُيريم العملخبالف ما فرض اهلل على املسلمني, وما يسر علي وهذا

بعد األذان الثاِّن حَّت فراغ اإلمام من صالة اجلمعة ؛ مث : والسعي يف طلب الرزق إال يف فرتة قصرية هي
﴿يَا أَي َُّها ندهبم بعد ذلك إىل االنتشار يف األرض والسعي لطلب فضل اهلل تعاىل وذكره تعاىل, قال تعاىل 

ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم  ِإَذا نُوِدَي لِلصَّالِة ِمن يَ ْوِم اجُلُمَعِة فَاْسَعْوا ِإىَل ذِْكِر اللَّهِ الَِّذيَن آَمُنوا  َوَذُروا البَ ْيَع َذِلُكْم َخي ْ
َه كَ  َوابْ تَ ُغوا ِمن َفْضِل اللَّهِ  فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّالُة فَانَتِشُروا يف اأَلْرضِ  (9(تَ ْعَلُموَن  ًَ ًّ ِثريًا لََّعلَُّكْم َواذُْكُروا الّل
 اجلمعة( 13 – 9. )﴾تُ ْفِلُحونَ 

ويوجب التشبه بأهل  ,وقد هُني عن صيام يوم اجلمعة سدًا للذريعة من أن يُلحق بالدين ما ليس فيه
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 .الكتاب يف ختصيص بعض األيام بالتجرد عن األعمال الدنيوية
﴿ َواْسئَ ْلُهْم َعِن الَقْريَِة اَليِت َكاَنْت :  قال تعاىل ,ومل يلتزم اليهود مبا حرَّموا على أنفسهم يوم السبت

َويَ ْوَم اَل َيْسِبُتوَن اَل تَْأتِيِهْم َكَذِلَك  َحاِضَرَة الَبْحِر ِإْذ يَ ْعُدوَن يف السَّْبِت ِإْذ تَْأتِيِهْم ِحيَتانُ ُهْم يَ ْوَم َسْبِتِهْم ُشرَّعاً 
ُلوُهم مبَا َكانُوا يَ ْفُسُقوَن   [. افاألعر ]﴾ ( 0 1)نَ ب ْ

وق د مسخهم اهلل قردًة جزاء فعلهم يف السبت إذ انتهكوا تلك احملرمات بالصيد يف ذلك اليوم كما 
َوَلَقْد َعِلْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمنُكْم يف السَّْبِت فَ ُقْلَنا هَلُْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئنَي ﴿ : خيرب اهلل جل وعال, قال تعاىل

 . ﴾ البقرة( 5 )
كان هذا هو موقفهم من العمل  فهل يف املال حق للفقراء واملساكني يف تشريعهم احلاِل وهل إذا  

 هناك تشريعات تلزم بإخراج تلك احلقوق ملستحقيها كما يف الشريعة اإلسالمية؟
 :غموض طبيعة الصدقات في األديان السابقة لإلسالم  

موال اليت َتب فيها الزكاة, وحتديد مصارف مقارنة مبا ورد يف التشريع اإلسالمي من حتديد دقيق لأل
الزكاة, وكيفية جبايتها, فإن الصدقات يف اليهودية والنصرانية كانت غامضة ومتناقضة, وذلك نتاٌج للتحريف 

أن َتد املفاهيم معكوسة يف صرف الصدقات, : الذي تعرضت له كتبهم؛ فمن الغموض يف التشريع اليهودي
من األغنياء وتصرف للفقراء كما يف اإلسالم, جند الصدقات يف اليهودية تؤخذ  فبداًل من أن تؤخذ الصدقات

يستحوذون " الالويني"من عامة الشعب, ومن الفقراء, وتُعطى لرجال الدين, حيث كان رجال الدين من 
 .على اجلزء الكبري من الزكاة

ىل ساللة خاصة, ونسب وهم من رجال الدين بأخذ الصدقات, وهي تنتمى إ" الالويني"فتنفرد فرقة 
خاص, ويرثون هذا املنصب أبًا عن جد, وقد كانوا يستحوذون على العشور, ويقدمون عشر تلك العشور 

 .إلخواهنم الكهنة
 ,إذْن فهذه العشور ال يتجه منها شيء للتكافل االجتماعي, أو سد حاجة احملتاج, وإعانة الفقراء

لدين املختلفة, وكل هذا نتيجة للتحريف الذي طرأ على ولكن هذه العشور تذهب لسّد احتياجات رجال ا
التشريع يف اليهودية, وهو ما َيعل طبيعة الصدقات يف اليهودية غامضة ومضطربة, وهذا خبالف ما يف تشريع 

 . الزكاة يف اإلسالم من وضوح وبيان
 األناجيل تنظيم وال يقل نظام الصدقات يف النصرانية غموضًا عما هو عليه يف اليهودية, فلم يرد يف
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دقيق, وال حَّت ذكر للزكاة املفروضة, وكل ما فيها دعوة للعطف واإلحسان للفقراء من غري وجود نصوص 
إلزامية يف ذلك, واألمر فيها اختياري يعود لرغبة احملسن؛ وتبعاً للتحريف الذي حدث يف تعليم الصدقات يف 

تبهم لتحقيق مصاحلهم, وليكونوا هم أول التوراة, فقد أحدث رجال الكنيسة تنظيمات خاصة يف ك
 .املستفيدين من هذه الصدقات

 :اإللزام في طبيعة الزكاة في اإلسالم
 . إن التشريع اإلسالمي قد جاء بإلزام دفع الزكاة, وأوجب ذلك على كل َمن استوىف شروط وجوهبا

هلل فريضة وركنًا من أركان فإن طبيعة الزكاة يف اإلسالم تتسم باإللزام يف أعلى درجاته؛ إذ جعلها ا
 :اإلسالم, وهي واجبة يف مال األغنياء للفقراء, وقد ورد األمر الصريح هبا يف آيات كثرية, منها قوله تعاىل

والزكاة هي الركن الثالث من أركان اإلسالم كما ورد يف . البقرة( 30)َوآُتوا الزََّكاَة ﴾  َوأَِقيُموا الصَّالةَ ﴿
شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممداً رسول : ُبِن اإلسالم على مخس): - عليه وسلمصلى اهلل-احلديث, قال 

 .(يتاء الزكاة, واحلج, وصوم رمضاناهلل, وإقام الصالة, وإ
وقد جعل اهلل تعاىل اإلقرار هبا وبكلمة التوحيد, وإقام الصالة دليالً على دخول اإلنسان يف اإلسالم, 

َوآتَ ُوا الزََّكاَة  َوأَقَاُموا الصَّالةَ  فَِإن تَابُوا﴿ :سلم من مجاعة املسلمني؛ فقال تعاىلويرتتب على إنكارها خروج امل
ينِ   .﴾ التوبة(11)يَاِت لَِقْوٍم يَ ْعَلُمونَ َونُ َفصيُل اِل فَِإْخَواُنُكْم يف الدي

وأن حممداً  أمرت أن أقاتل الناس حَّت يشهدوا أن ال إله إال اهلل): -صلى اهلل عليه وسلم  -وقال  
ِبق اإلسالم, رسول اهلل, ويقيموا الصالة, ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا مِن دماءهم وأمواهلم إال 

 (.وحساهبم على اهلل
فهذا مما يدل على درجة اإللزام فيها, فهي حق واجب للفقراء يف أموال األغنياء, وليست من 

ورغباهتم وما َتود به أنفسهم, كما هو حال ووضع الزكاة يف اإلحسان الذي يزيد وينقص تبعًا هلوى الناس 
 اليهودية 

ومل تعرف األديان السابقة على اإلسالم يف تارخيها نظامًا يضمن حق الفقراء واحملتاجني, فقد 
 .اعتمدت تلك األديان يف معاجلة مشكلة الفقر على فكرة اإلحسان اجملرد عن أي صفة إلزامية

حسان على الصدقات التطوعية والتربعات من خمتلف أنواعها وأشكاهلا, وهي وتعتمد موارد هذا اإل
غري حمددة األموال, وال املقادير اليت َتب على األغنياء للفقراء, وليس مثة تشريع يضمن جبايتها وتوزيعها 
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لسابقة وإيقاع العقوبة على املمتنع عن أدائها, كما يف اإلسالم, فال حتمل طبيعة الصدقات يف األديان ا
 . لإلسالم أي صفة لإللزام

 :المنهج االقتصادي اإلسالمي
أما اإلسالم فهو نظام مستقل إذ يقدر للعاملني نتيجة عملهم وكسبهم املشروع يف احلياة, وَيقق  

فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّالُة }مصلحة الفرد واجلماعة, بل وَيثهم على السعي كما يف قوله جل وعال يف سورة اجلمعة
والشاهد يف هذه اِلية هو االنتشار يف األرض ابتغاء فضل اهلل, { َتِشُروا يف اأْلَْرِض َوابْ تَ ُغوا ِمْن َفْضِل اللَّهِ فَان ْ 

فاإلسالم َيث { فَاْمُشوا يف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن رِْزِقِه َوإِلَْيِه النُُّشورُ }وكذلك كما يف قوله تعاىل يف سورة امللك 
مع مراعاة الطهر والنزاهة, وعطاء إخوانه السائلني واحملرومني . ح يف ميادين احلياة الفسيحةاملسلم على الكد 

 .حقهم املعلوم, فتطيب نفوسهم وتنتزع منهم األحقاد
 :أسس النظام االقتصادي اإلسالمي

 :يقوم النظام االقتصادي يف اإلسالمي على األسس التالية
 : في هذه األرض لعمارتها واستثمار خيراتهاعام مستخلف من اهلل اإلنسان بوجه: أوالا 

  . البقرة( 03)﴿ َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمالِئَكِة ِإِّني َجاِعٌل يف اأَلْرِض َخِليَفًة ﴾  :قال تعاىل
لُ  ﴿ َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالِئَف اأَلْرضِ : وقال تعاىل وَُكْم يف َما َورََفَع بَ ْعَضُكْم فَ ْوَق بَ ْعٍض َدَرَجاٍت ليَيب ْ

 . ﴾ األنعام( 5 1)َوِإنَُّه َلَغُفوٌر رَِّحيٌم  آتَاُكْم ِإنَّ َربََّك َسرِيُع الِعَقابِ 
 . (مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ن اهللإن الدنيا حلوة خضرة وإ) : وقال صلى اهلل عليه وسلم

تمكن من تحقيق هذا ه لياألرض خاصة والكون وما فيه عامة مسخر لإلنسان ومذلل ل:ثانياا 
 :االستخالف

َوإِلَْيِه  وَُكُلوا ِمن ريْزِقهِ  ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأَلْرَض َذلُواًل فَاْمُشوا يف َمَناِكِبَها﴿ :قال تعاىل
 . ﴾ امللك(15)النُُّشورُ 

َوَلَعلَُّكْم  َولَِتْبتَ ُغوا ِمن َفْضِلهِ  رِهِ ﴿ اللَُّه الَِّذي َسخََّر َلُكُم الَبْحَر لَِتْجرَِي الُفْلُك ِفيِه بَِأمْ : وقال تعاىل
يعًا ميْنُه ِإنَّ يف َذِلَك ِليَاٍت ليَقْوٍم يَ تَ َفكَُّروَن  َوَسخََّر َلُكم مَّا يف السََّمَواتِ (17)َتْشُكُروَن  َوَما يف اأَلْرِض مجَِ

 . ﴾ اجلاثية( 10)
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 -رية العيش يف األرض, واستخدامهبذه اخلاصية نستدل على أن اإلسالم خول للناس مجيعا ح
بل وطلب اإلسالم . الوسائل اليت متكنهم من االستفادة مما خلق الّله هلم يف السماوات واألرض بشَّت الطرف

 . من اإلنسان أن يستخدمها ليستفيد ويفيد
 :عمارة األرض واالنتفاع من خيراتها:ثالثا
مبا خلق   األرض يقتضيان انتفاع اإلنسانأن تسخري األرض والكون لإلنسان واستخالف اهلل له يف 

 .ريات ومثراتملا يف األرض من خ اهلل يف الكون واستثماره
, ار من خريات األرض ويف القرآن الكرمي آيات كثرية تفتح أمام اإلنسان جمال االنتفاع واالستثم

ْسرِِفنَي  َوالَ  َصاِدهِ َوآُتوا َحقَُّه يَ ْوَم حَ  ﴿ ُكُلوا ِمن مَثَرِِه ِإَذا أمَْثَرَ  :كقوله تعاىل
ُ
﴾ (111)ُتْسرُِفوا ِإنَُّه اَل َيُِبُّ امل

 . األنعام
ولذلك اعترب اإلعراض املطلق عن العمل والكسب وتفسري الزهد مبعىن ترك السعي مطلقا فكرة دخيلة 
 على اإلسالم تسربت إىل اجملتمع اإلسالمي يف بعض العصور من الديانات األخرى عن طريق من اسلم من

 .أهلها ومحل معه بقايا من ديانته القدمية عن قصد أو عن غري قصد
 :العمل وسيلة لغاية أعظم: رابعا

فالغاية وراء ذلك , إن السعي يف طلب الرزق واالنتفاع مبا خلق يف األرض والكون وسيلة ال غاية  
﴿ َوابْ َتِ  : م ومعونتهمعباده والسعي يف نفعهومراعاة حقوق  اهلل بعمل اخلري وبشكره على نعمه هي رضاء

اَر اِلِخرَةَ  نْ َيا َوالَ  ِفيَما آتَاَك اللَُّه الدَّ  . القصص( 22)َوَأْحِسن َكَما َأْحَسَن اللَُّه إِلَْيَك ﴾  تَنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ
 :المسؤولية عن العمل: خامسا

من الناس  نسبة لغريهعنه مسئولية دنيوية بالنسان نتيجة عمله ونشاطاته وهو املسئول إيتحمل كل 
ومسئولية أخروية أمام اهلل ولكن وراء املسئولية الدنيوية الدقيقة مسئولية عظمى أمام اهلل اخلالق فيستشعر يف 

 .ضمريه رقابة اهلل وخيشى عقوبته وحسابه
 :نظرة اإلسالم للمال والملكية 

هتا وضوابطها الشرعية, قال أقرت الشريعة اإلسالمية  امللكية مبفهومها اخلاص يف اإلسالم ومقوما
 . ﴾ يس( 21)﴿ َأَو ملَْ يَ َرْوا أَنَّا َخَلْقَنا هَلُم مميَّا َعِمَلْت أَْيِديَنا أَنْ َعاماً فَ ُهْم هَلَا َماِلُكوَن : تعاىل
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 .النساء (07)﴾   َولِلنيَساِء َنِصيٌب مميَّا اْكَتَسنْبَ  ﴿ ليلريَجاِل َنِصيٌب مميَّا اْكَتَسُبوا: و قال تعاىل
وإذا , يتها كأحكام اإلرث ألحكام ما يدل على إقرار امللكية الفردية وتثباوورد يف القرآن الكرمي من 

 .ىل اإلنسان تعاىل إا آيات الكتاب احلكيم الحظنا أن امللك واملال نسبا إىل اهللاستعرضن
( 00)مَّاِل اللَِّه الَِّذي آتَاُكْم﴾ ﴿ َوآُتوُهم مين : نالحظ ذلك يف قوله تعاىل: نسبة املال هلل تعاىل (أ)

 .النور
تَ ْقَربُوا َماَل الَيِتيِم ِإالَّ بِالَّيِت ِهَي  ﴿ َوالَ : نالحظ ذلك يف قوله تعاىل: نسبة املال إىل اإلنسان(ب)
  . األنعام( 157)َأْحَسُن ﴾ 

  .البقرة( 729)﴿ َوِإن تُ ْبُتْم فَ َلُكْم رُُءوُس أَْمَواِلُكْم ﴾ : وقوله
َنُكم بِاْلَباِطِل ﴾  ﴿ َوالَ : قولهو    . البقرة( 133)تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكم بَ ي ْ
واملال مقيد يف اإلسالم بقيود شرعية وهي تعِن طهارة الكسب وأوجه التحصيل, فاألموال اجملموعة  

وما إىل ذلك؛ "  اخلمر وامليسر ومثن الكلب واخلنزير" من أوجه غري شرعية تعترب أمواال باطلة كأمثان احملرمات 
 .ألن الّله إذا حرم شيئا حرَّم مثنه

كل هذه األموال ال تعترب شرعا بالنسبة ملن يدين باإلسالم, وإن كانت معتربة يف حق غريه ومن هنا   
 .نستطيع أن نعرف كيف ينظر اإلسالم للمال

ألرض, وملا كان األمر  إنه ينظر إليه على أنه وسيلة لتبادل املنافع بني العباد ووسيلة للتعايش يف ا 
يف الناس وهي طبيعة " للمال" خاصية حب املادة وحب التملك : كذلك أقر اهلل تبارك وتعاىل هذه اخلاصية

فطرية فطرهم عليها بل وحثَّهم على الطلب والتحصيل من هذه املادة على تفاوت طبقاهتم وسعيهم يف طلب 
ن فضلوا عليهم يف الرزق, وأمرهم أن يسألوه سبحانه وتعاىل الرزق وهناهم أن ينظروا لغريهم نظرة حسد وكره مل

ٌب ممَّا َوال تَ َتَمن َّْوا َما َفضََّل اللَُّه ِبِه بَ ْعَضُكْم َعَلى بَ ْعٍض لِلريَجاِل َنِصيٌب ممَّا اْكَتَسُبوا َولِلنيَساِء َنِصي}من فضله 
جعل املال فتنة وامتحانًا وميدان سباق للخري واإلحسان يف نفس ف( النساء){ اْكَتَسنْبَ َواْسأَُلوا اللََّه ِمْن َفْضِلهِ 

الوقت, وجاءت اِليات الكرمية يف كال الوجهني تبني للناس ما ينفعهم يف دينهم ودنياهم وتنهاهم أيضا أن 
ومجعه من أي طريق كلَّ غرضهم يف احلياة مبا ال يقبل املنافاة بني اِلياِت اليت تشجع على " املال"َيعلوا 

 .الكسب والتحصيل, واِليات اليت هتدد وتنذر الذين يكَتِنزون األموال وال يؤدون حق اهلل فيها
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فآيات الفتنة واالمتحان إمنا هي يف احلقيقة تنذر أولئك الذين جعلوا املال هدفا لذاته, وغاية كل  
نْ يَا } فقال جل ثناؤه" فتنة"ومرة " زينة"غاية, فقد مسى الّله تبارك وتعاىل املال مرة  اْلَماُل َواْلبَ ُنوَن زِيَنُة احْلََياِة الدُّ

ٌر ِعْنَد َربي  ٌر أََمالً َواْلَباِقَياُت الصَّاحِلَاُت َخي ْ  .(الكهف){ َك ثَ َواباً َوَخي ْ
َنٌة َواللَُّه ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيمٌ }: وقال  َا أَْمَواُلُكْم َوَأْوالدُُكْم ِفت ْ  (..التغابن){ ِإمنَّ
والزينة تلهي عن الّله والدار اِلخرة إال من  -والزينة تغرى"اِلية األوىل زينة احلياة الدنيا فاملال  يف  
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تُ ْلِهُكْم أَْمَواُلُكْم َوال أَْوالدُُكْم َعْن ذِْكِر اللَِّه }لذا قال تعاىل يف سورة املنافقني " وفقه الّله

 .{ُأولَِئَك ُهُم اخْلَاِسُرونَ َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك فَ 
واملال كذلك ميدان سباق ألعمال الرب واإلحسان ألصحاب اهلمم العالية حينما يبذلون أمواهلم يف  

اتُِلوَن يف ِإنَّ اللََّه اْشتَ َرى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنْ ُفَسُهْم َوأَْمَواهَلُْم بَِأنَّ هَلُُم اجْلَنََّة يُ قَ }سبيل الّله وابتغاء مرضاته كقوله 
يِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوىفَ   ِبَعْهِدِه ِمَن اللَِّه فَاْسَتْبِشُروا َسِبيِل اللَِّه فَ يَ ْقتُ ُلوَن َويُ ْقتَ ُلوَن َوْعدًا َعَلْيِه َحّقًا يف الت َّْوَراِة َواإِلجنِْ

 . التوبة .{بِبَ ْيِعُكُم الَِّذي بَايَ ْعُتْم بِِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
فهو وسيلة للفداء والتضحية يف سبيل الّله ويف سبيل السعادة األبدية اليت تكفَّل املوىل عز وجل هبا  

 .لعباده املؤمنني
وجاءت السنة املطهرة . وقد امتدح اهلل سبحانه وتعاىل أصحاب هذه الطبقة يف غري موضع من كتابه 

له فضل مال يقيم به أوده يف احلياة ويتقرب به إىل فأيدت ذلك كل التأييد وحثت املسلم على أن يكون 
الّله, ويرتك لورثته من بعده ما يسد عجزهم من الفاقة والسؤال؛ كقوله صلى اهلل عليه وسلم لسعد بن أىب 

 "خري من أن تذرهم عالة يتكففون الناس -إنك إن تذر ورثتك أغنياء" وقاص رضي الّله عنه 
ألن يأخذ أحدكم حبله "ملال احلالل كقوله عليه الصالة والسالم وشجع املسلم على االكتساب من ا

 ".فيحتطب خري له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه
بل وعظمت السنة املطهرة شأن املال فجعلته من الكليات اليت جاء اإلسالم باحملافظة عليها صيانًة  

 .دفمن قاتل دون ماله وعرضه فقتل فهو شهي. للحقوق املشروعة فيه
هذه نظرة اإلسالم إىل املال, نظرة تقدر فيها للعاملني نتيجة كسبهم وكدحهم يف احلياة فال تبخس 

 .أحدا وال تظلم أحدا ملصلحة آخر
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ملاركسية اليت تبيح الشيوع فال إباحية تبيح للماجنني أن يعيشوا على َأكتاف اِلخرين شأن النظرية ا
 .يعدوه إىل سواه إمنا لكل امرئ نتيجة سعيه الو  به, وتنادي

ولكن احلكمة اإلهلية اقتضت أن يكون يف املال نصيب مفروض للبائسني واحملرومني يأخذونه من 
أموال إخواهنم الذين وسع الّله عليهم يف الرزق إما بطيب خاطر ورضى نفس كالصدقات وأعمال الرب, وإما 

ارف تصرف فيها األموال ملستحقيها كما على سبيل الوجوب واإللزام كالزكاة وجعلت الشريعة اإلسالمية مص
فعدد . من املساكني واحملرومني -عادلة ُيصرف فيها ملستحقيها.بني الّله ذلك يف مواضع كثرية من كتابه الكرمي

الّله مثانية أصناف من هذا النوع تعطى هلم الزكاة من أموال األغنياء, يأخذها وِل أمر املسلمني ويقسمها 
جلت قدرته, ووضح ذلك غاية اإليضاح, فلم يرتك ذلك الختيار أحد, ومل يرتكها كذلك بينهم كما أمر اهلل 

} لألغنياء أنفسهم يعطون من شاءوا وَيرمون من أرادوا حسب ما متليه عليهم أهواؤهم وآراؤهم فقال تعاىل 
َها َوالْ  َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلي ْ ُمَؤلََّفِة قُ ُلوبُ ُهْم َويف الريَقاِب َواْلَغارِِمنَي َويف َسِبيِل اللَِّه َواْبِن ِإمنَّ

 . التوبة .{السَِّبيِل َفرِيَضًة ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيمٌ 
فهؤالء هم أصحاب الزكاة الذين مساهم الّله يف كتابه فال َتوز لغريهم وال حتل لغِن وال لقوي  
مصارف عادلة ال ضرر فيها على أحد من األغنياء, وال … ه هي مصارف الزكاة يف اإلسالمهذ. مكتسب

 .خبس فيها للفقراء واملساكني كذلك, فيشعر اجلميع بشعور األخوة والتعاون على الرب والتقوى
ة إن أية أمة من األمم تطبق هذا املنهج الرباِّن اخلالد يف نظام حياهتا واقتصادها وشَّت شئون احليا

الشك أهنا ستعيش يف سعادة كاملة صراحة تامة, ال تعرف معها الفوضى األخالقية وال احلرمان والظلم 
واجلور واألنانية وحقد الطبقات بعضها على بعض كما هو مشاهد اليوم يف الدول االشرتاكية بل وال تشكو 

كدس الثروات بأيٍد قليلة هلا من الفائض وال التضخم املتزايدين اللذين يشكالن األزمات االقتصادية لت
 .السيطرة التامة على النظام االقتصادي العام للبالد  كما يف النظام االقتصادي اإلسالمي

 :قيود الملكية الفردية في اإلسالم 
 .َيب أن يكون إحرازها بطريق من الطرق املشروعة: أوال
 .فاع هبا ضرر يقع على فرد أو اجلماعةأال يكون يف أصل متليكها أو يف التصرف هبا أو يف االنت: ثانيا
على أن  تكون هذه املصلحة حمققة  ,ومن قيود امللكية الفردية مراعاة ما تقتضيه املصلحة العامة: ثالثاً 

 .األفراد أو إزالتهاال جمرد ذريعة للتسلط على ملكية 
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وحلسن القيام  ,ام بأمرهاأن َيسن املالك القي ,ومن قيود امللكية الفردية يف النظام اإلسالمي: رابعاً 
 .بأمرها ضوابط حددهتا الشريعة اإلسالمية

 :واجبات الملكية
 :إن حق امللكية َيمل صاحبه واجبات متعددة يف ماله الذي ميلكه 

وكذلك اإلنفاق على  ,اإلنفاق على زوجته وبناته وأبنائه الصغار قبل أن يقدروا على الكسب: أوال
 .احملتاجني من أقربائه

وهي إلزامية َيرب املكلف هبا على دفعها جربانا إن مل يدفعها  ,الزكاة وهي فريضة فرضها اهلل: ثانياً 
 .وسبق أن تعرفنا على صورهتا اإللزامية عند احلديث على طبيعة الصدقات يف اليهودية والنصرانية ,طواعية

عند وقوع األسباب اليت  حقوق سوى الزكاة مل َيددها الشارع بل ترك أمر حتديدها لوِل األمر: ثالثاً 
 .كحاالت احلروب واجملاعات والكوارث  ,توجبها

 :لإلسالم في موضوع الملكية  واعد توجيهيةق
يُنِفُقونَ َها يف  َوالَ  َواْلِفضَّةَ  َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهبَ  ﴿ :وذلك يف قوله تعاىل: النهي عن االكتناز -1

 .﴾ التوبة( 01)اٍب أَلِيٍم َسِبيِل اللَِّه فَ َبشيْرُهم ِبَعذَ 
َواْبَن  َواْلِمْسِكنيَ  َوآِت َذا الُقْرىَب َحقَّهُ  ﴿ :والتبذير وعن التقتري قال تعاىل النهي عن اإلسراف -7

ْر تَ ْبِذيرًا  َوالَ  السَِّبيلِ  وََكاَن بَ نْيَ  تُ ُرواوملَْ يَ قْ  ﴿ َوالَِّذيَن ِإَذا أَنَفُقوا ملَْ ُيْسرُِفوا :وقوله تعاىل .﴾ اإلسراء(  7)تُ َبذي
  .﴾ الفرقان( 2 )َذِلَك قَ َواماً 
عدم احتكار أقوات الناس لإلضرار هبم حلساب مصلحة شخصية, كما هو احلال لدى  -0

أصحاب رؤوس األموال حينما يلجئون لكسب السوق, بتعطيل املصاحل اجلماعية فال َيل لفرد من األفراد أن 
ه فيبيعهم باألسعار املناسبة املعقولة فضال عن احتكار أقواهتم وأرزاقهم يبخل على إخوانه ببعض ما أتاه اللّ 

 .فقد جاء يف احلديث أن احملتكر ملعون واجلالب مرزوق
هذه هي النظرة اإلسالمية ملصلحة األفراد واجلماعات, وهى يف حقيقتها نظرة عادلة ال ظلم فيها  

حق اجلماعة املتمثلة يف هؤالء األفراد وتلك هي سنة  وال حيف؛ ألهنا تقدر حق الفرد وال تسقط من حساهبا
 .العدل واإلنصاف
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- :حماربة الفوائد الربوية -1
وما كان الربا من أفحش الظلم وأشنعه حرمة إال ألنه يتناىف مع العدل الذي أراد اهلل أن ُيَسويد 

ْن َجاَءُه َمْوِعظٌَة ِمْن َربيِه فَانْ تَ َهى فَ َلُه َما َسَلَف َوأَْمرُُه ِإىَل َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الريبا َفمَ }: قال تعاىل -العباد
 (.البقرة){اللَِّه َوَمْن َعاَد َفُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

ال  فلئن ظن املرايب أنه َيقق هبذه العملية رغباته يف احلياة ويصبح من أصحاب األموال الطائلة اليت
حتصى, مبا يتحصل عليه من فوائد ربوية ال تقف عند حد فيجب أن يتيقن كذلك أن ما مجعه إىل زوال وأن 

 . البقرة .{مَيَْحُق اللَُّه الريبا َويُ ْريب الصََّدقَاِت َواللَُّه ال َيُِبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيمٍ }: كما قال تعاىل" احملق"مآله 
طهارة النفس ومسو اإلنسانية, وهو الوجه املقابل للصدقة الذي تكفل فشتان ما بني وجه السماحة و  

اهلل له النماء والزيادة, والوجه اِلخر املقابل لعداء اإلنسانية كلها مبا ال يعرف للرمحة أو الشفقة طريقا, ذلك 
 .الوجه املرذول املمثل لألنانية واحلقد والّشّح وخبث النفس والذي توعده الّله باحملق

وكان من أواخر ما نزل من القرآن قوله تعاىل يف سورة . على اليهود إذ أخذوا الربا وقد هنوا عنه وشنع
فَِإن ملَّْ تَ ْفَعُلوا َفْأَذنُوا ( 723)َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الريبَا ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننَي  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللَّهَ ﴿ : البقرة
 . ﴾ البقرة( 729)ُتْظَلُموَن  َوالَ  َوِإن تُ ْبُتْم فَ َلُكْم ُرُءوُس أَْمَواِلُكْم الَ َتْظِلُمونَ  َوَرُسولِهِ  ميَن اللَّهِ ِِبَْرٍب 

 :موقف اإلسالم من العمل
أن يكون العمل نفسه مشروعا ال حمرما فال يعترب التنجيم والبغاء أو القيام بقتل اإلنسان عمال  -1

لعة حمرمة كاخلمر وكذلك بيع س, منفية أصالً  ألن مشروعيته, وعا فال يستحق أجرا نمشروعا بل حراما ومم
 .بالنسبة للمسلم

أضرار بالناس أو بواحد منهم كزراعة املخدرات وما يضر  يكون يف العمل أو السلعة املبيعة أال -7
 .التجار مادة غذائية الحتكارهاكشراء احد   ,حَّت ولو كان يف األصل حالال, أو بيعها أو أملتاجره هبا , ويؤذي 

الغىن واملستعيذ من قتصادي النافع لإلنسان موقف احملرض واملرغب يف االيقف اإلسالم من النشاط  
من البطالة والكسل وسؤال الناس وقد وردت نصوص متكاثرة يف هذا الشأن, وعملت الشريعة  الفقر واحملذر

 . وألهداف نافعة للبشر, نافعةجيه النشاط االقتصادي وجهة اإلسالمية إىل تو 
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 :من مظاهر نجاح االقتصاد اإلسالمي المعاصر
أثار النجاح الذي حققته البنوك اإلسالمية خالل العشرين عاماً املاضية ردود فعل واسعة النطاق على 

الشرعية  املستوى العاملي مما دفع العديد من البنوك العاملية الغربية إىل تأسيس فروع خاصة تقوم على األسس
 الذي يعترب أحد البنوك العاملية الرئيسية( سييت بنك)اإلسالمية يف تعامالهتا, ومن أهم هذه البنوك 

وأعلن حتالف ماِل أمريكي يضم جمموعة من البنوك والشركات االستثمارية الكربى يف الواليات 
 .المية برأس مال يبل  مليار دوالراملتحدة وأوروبا عن إطالق جمموعة من الصناديق املالية االستثمارية اإلس

وتشري آخر اإلحصاءات إىل أن عدد البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية بل  مائة ومثانني بنكاً  
ومؤسسة, تدير أكثر من مثانية آالف فرع موزعة على سبع وعشرين دولة يف آسيا, وإفريقيا, وأوروبا, 

صول هذه املؤسسات طبقًا ِلخر التقديرات ِبواِل مائة وسبعني والواليات املتحدة األمريكية, ويقدر جمموع أ
 مليار دوالر

 :نبذة حول البيوع في اإلسالم
( َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الريبَا: )قال اهلل تعاىل ,أحل اهلل البيع لتحقيق تلك مصاحل الناس ودرء املفاسد

 (. 725/البقرة)
اجة اإلنسان ووصوال إىل غرضه, وإال جلأ الناس إىل النهب والسرقة ويف إباحة البيع قضاء حل    

 : ولكن وفق الشروط والضوابط الشرعية التالية ..واحليل واملقاتلة
 : شروط صحة البيع

 . الرتاضي من البائع واملشرتي إال من أكره ِبق -1
 . أن يكون العاقد جائز التصرف بأن يكون كل منهما حراً مكلفاً رشيداً  -7
وال ما نفعه  ,كون املبيع مما يباح االنتفاع به مطلقاً, فال َيوز بيع ما ال نفع فيه كالبعوضأن ي -0

 . حمرم كاخلمر واخلنزير, وال ما فيه منفعة ال تباح إال حال احلاجة واالضطرار كالكلب, وامليتة, إال السمك واجلراد
 . عقدأن يكون املبيع مملوكاً للبائع, أو مأذوناً له يف بيعه وقت ال -1
 . أن يكون املبيع معلوماً للمتعاقدين برؤية أو صفة -5
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 . أن يكون الثمن معلوماً  - 
أن يكون املبيع مقدورًا على تسليمه, فال يصح بيع السمك يف البحر, أو الطري يف اهلواء  -2

 . وَنومها؛ لوجود الغرر, وهذه الشروط لدفع الظلم والغرر والربا عن الطرفني
 :مفاتيح الرزق وأسبابه

رد يف الشريعة اإلسالمية عدد من النصوص الدالة على أبواب كثرية وجماالت عظيمة للرزق والغىن و 
 : وحتقق الربكة يف األموال واألرزاق  ومن ذلك

 : االستغفار والتوبة إلى اهلل عز وجل من الذنوب
يُ ْرِسْل ( 13)ِإنَُّه َكاَن َغفَّاراً  فَ ُقْلُت اْستَ ْغِفُروا َربَُّكمْ : )قال اهلل تعاىل عن نوح صلى اهلل عليه وسلم -1

 (. 17-13/نوح( )َومُيِْددُْكْم بَِأْمَواٍل َوبَِننَي َوََيَْعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوََيَْعْل َلُكْم أَنْ َهاراً ( 11)السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَاراً 
ا َربَُّكْم مُثَّ ُتوبُوا إِلَْيِه يُ ْرِسْل السََّماَء َويَا قَ ْوِم اْستَ ْغِفُرو : )قال اهلل تعاىل عن هود صلى اهلل عليه وسلم -7

 (. 57/هود( )َعَلْيُكْم ِمْدرَاراً َويَزِدُْكْم قُ وًَّة ِإىَل قُ وَِّتُكْم َوال تَ تَ َولَّْوا جُمْرِِمنيَ 
 : تقوى اهلل عز وجل

 (. الطالق( )ْقُه ِمْن َحْيُث ال ََيَْتِسبُ َويَ ْرزُ ( 7)َوَمْن يَ تَِّق اللََّه ََيَْعْل َلُه خَمَْرجاً : )قال اهلل تعاىل -1
َوَلْو َأنَّ أَْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َوات ََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بَ رََكاٍت ِمْن السََّماِء َواأَلْرِض َوَلِكْن  : )قال اهلل تعاىل -7

بُوا َفَأَخْذنَاُهْم مبَا َكانُوا َيْكِسُبونَ   (.  9/األعراف( )َكذَّ
 : المعاصياجتناب 

َظَهَر اْلَفَساُد يف اْلبَ ري َواْلَبْحِر مبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم بَ ْعَض الَِّذي َعِمُلوا : )قال اهلل تعاىل
 (. 11/الروم( )َلَعلَُّهْم يَ ْرِجُعونَ 

 : التوكل على اهلل عز وجل
 . زق بالبدناعتماد القلب على الوكيل وحده سبحانه, وطلب الر : ومعناه

َوَمْن يَ تَ وَكَّْل َعَلى اللَِّه فَ ُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اللََّه بَاِلُ  أَْمرِِه َقْد َجَعَل اللَُّه ِلُكلي َشْيٍء : )قال اهلل تعاىل -1
 (. 0/الطالق( )َقْدراً 
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لو أنكم : ))قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال -7
 . أخرجه الرتمذي وابن ماجه((. م على اهلل حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري تغدو مخاصاً وتروح بطاناً توكلت

 : التبكير في طلب الرزق
أخرجه ((. اللهم بارك ألُميت يف بكورها: ))ينبغي التبكري يف طلب الرزق, لقوله صلى اهلل عليه وسلم

 . أبو داود والرتمذي
 : ةالمتابعة بين الحج والعمر 

تابعوا بني احلج : ))قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: عن عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال
والعمرة فإهنما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكري خبث احلديد والذهب والفضة, وليس للحجة املربورة 

 . أخرجه الرتمذي والنسائي((. ثواب إال اجلنة
 : عالىاإلنفاق في سبيل اهلل ت

ُر الرَّازِِقنيَ : )قال اهلل تعاىل  (. 09/سبأ( )َوَما أَنَفْقُتْم ِمْن َشْيٍء فَ ُهَو خُيِْلُفُه َوُهَو َخي ْ
يا ابن : قال اهلل تبارك وتعاىل: ))عن أيب هريرة رضي اهلل عنه يبل  به النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

 . أخرجه مسلم((. ادم أَنفق أُنفق عليك
 : صلة الرحم

عن أنس بن مالك . وهي إيصال ما أمكن من اخلري إىل األقارب ودفع الشر عنهم واإلحسان إليهم
من سره أن يبسط له يف رزقه أو ينسأ له : ))مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: رضي اهلل عنه قال
 . متفق عليه((. يف أثره فليصل رمحه

 : المحرمات في باب البيوع في الشرع نوعان
 . كامليتة والدم وحلم اخلنزير واخلبائث والنجاسات وَنوها: احملرمات من األعيان -1
كالربا وامليسر والقمار واالحتكار والغش وبيوع الغرر وَنو ذلك مما فيه : احملرمات من التصرفات -7

 . ظلم وأكل ألموال الناس بالباطل
 .وزاجر وعقوبة متنع من الوقوع فيهفاألول تعافه النفس, والثاِّن تشتهيه فاحتاج إىل رادع 
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 :صور من البيوع المحرمة
أباح اإلسالم كل شيء َيلب اخلري والربكة والنفع املباح, وحرم بعض البيوع واألصناف؛ ملا يف بعضها 
من اجلهالة والغرر, أو اإلضرار بأهل السوق, أو إيغار الصدور, أو الغش والكذب, أو ضرر على البدن 

 . ا يسبب األحقاد والتشاحن والتناحر واألضراروالعقل وَنوها مم
 : فتحرم تلك البيوع وال تصح, ومنها

أي ثوب ملسته فهو لك بعشرة, وهذا البيع فاسد؛ : كأن يقول البائع للمشرتي مثالً : بيع املالمسة -1
 . لوجود اجلهالة والغرر

كذا, وهذا البيع فاسد؛ أي ثوب نبذته إِل فهو علي ب: كأن يقول املشرتي للبائع: بيع املنابذة -7
 . لوجود اجلهالة والغرر

ارم هذه احلصاة فعلى أي سلعة وقعت فهي لك بكذا, وهذا البيع : كأن يقول البائع: بيع احلصاة -0
 . فاسد, لوجود اجلهالة والغرر

وهو أن يزيد يف السلعة من ال يريد شراءها, وهذا البيع حرام؛ ألن فيه تغريراً باملشرتين : بيع النجش -1
 . ِلخرين وخداعاً هلما

 . كثرية من البيوع املعاصرة اليت تشتمل على اجلهالة والغرر  اً وقس على هذه املسميات أنواع
  ,مث يشرتيها منه بثمن حال أقل من املؤجل ,وهو أن يبيع سلعة لشخص بثمن مؤجل: بيع العينة -5

وتبقى  ,ر ألف حالة يسلمها لهمث يشرتيها منه خبمسة عش ,كأن يبيع عليه سيارة بعشرين ألفًا إىل أجل
 . , ألنه حيلة يتوصل هبا إىل الربافيحرم ذلك ,حلول األجل العشرون األلف يف ذمته إىل

أنا : كأن يشرتي رجل سلعة بعشرة وقبل إهناء البيع َييء آخر ويقول: بيع الرجل على بيع أخيه - 
ل ملن باع سلعة بعشرة أنا أشرتيها منك أبيعك مثلها بتسعة أو أقل مما اشرتيت به, ومثله الشراء, كأن يقو 

خبمسة عشر ليرتك األول ويدفعها له, وهذا البيع والشراء حرام؛ ملا فيه من اإلضرار باملسلمني, وإيغار صدور 
 . بعضهم على بعض

 . البيع بعد نداء اجلمعة الثاِّن ممن تلزمه اجلمعة حمرم ال يصح, وكذا سائر العقود -2
 . ر واخلنزير والتماثيل أو وسيلة إىل حمرم كآالت اللهو فبيعه وشراؤه حرامكل ما كان حراماً, كاخلم  -3
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اهلدايا واجلوائز املقدمة من احملالت التجارية ملن يشرتي من بضائعهما املعروضة حمرمة, وهي من  -9
زة, القمار, إذ فيها إغراء للناس على الشراء منهم دون غريهم, وشراء ما ال َيتاج أو َيرم طمعًا يف اجلائ

 . وإضرار بالتجار اِلخرين, واجلائزة اليت يأخذها منهم حمرمة؛ لكوهنا من امليسر احملرم شرعاً 
َا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواأَلْزالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَا: )قال اهلل تعاىل ْجَتِنُبوُه يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ

 ( 93/املائدة( )ْم تُ ْفِلُحونَ َلَعلَّكُ 
, واليت تظهر الفجور, وأشرطة الفيديو والكاسيتاجملالت والصحف اخلليعة اليت تدعو إىل التهتك و  -13

فيها صور النساء سافرات غناء ومتثيالً, وكل ما َيمل الكالم الساقط, والغزل الفاحش, ويدعو إىل الرذيلة 
ظر إليه, والتجارة فيه, واملال الذي منه بيعًا أو شراء أو تأجريًا كله فذلك كله َيرم بيعه وشراؤه, ومساعه, والن

 . سحت حرام ال َيل لصاحبه
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 النظام السياسي يف اإلسالم: الباب الثالث
 :أهمية قيام الدولة اإلسالمية

من املسائل اليت قد تثار هو ما مدى أمهية قيام دولة وتنظيم سياسي إسالمي ؟ ولإلجابة عن هذا 
 :ؤل نقول التسا

ال يتصور استقرار األمن وال إقامة العدل وال إقامة الدين وحتقيق مصاحل الناس دون قيام حكومة 
إسالمية تقوم على تطبيق شريعة اهلل تعاىل وقد تضمن كتاب اهلل تعاىل أحكاما وعقوبات كاحلدود وال يتصور 

 . تنفيذها دون وجود حكومة ودولة تأخذ هبا وتعمل على تنفيذها
ما ورد فيه من أحكام املعامالت بني الناس من األحكام املالية كالنفقة على األقارب وأحكام و 

 .اث وتوزيع الزكاة وأحكام اجلهاداملري 
والغنائم وما ورد من أحكام وواجبات احلاكم واحملكوم ومن أحكام جنائية ومالية ودولية ودستورية ال 

 .لك األحكامميكن إقامتها دون وجود دولة تقوم بتنفيذ ت
ومما يدل على أمهية قيام ذلك الكيان السياسي اإلسالمي ما ورد يف كتاب اهلل وسنة رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم من نصوص تأمر بإقامة العدل بني الناس وتندب إىل أمهية اإلمارة واختيار من يقود وَيكم 

 .الدولة اإلسالمية
- :ة أهداف وغاية الحكومة في الدولة اإلسالمي

يني تتفرع منها سائر األهداف تعترب الغاية من إقامة احلكومة يف الدولة اإلسالمية يف أمرين أساس
 :تدبري مصاحل احملكومني( 7)إقامة الدين ( 1) :وهي

  .هو اهلدف األساس الذي َيب أن تلتزم به الدولة اإلسالمية بل هو مربر وجودها فإقامة الدين 
فالشريعة اإلسالمية  تحقيق مصالح الناسلدول ومن هذا األساس يكون وسر متيزها عن غريها من ا

ومن صور هذه املصاحل إقامة العدل بني الناس  .جبملتها وتفصيلها جاءت لتحقيق املصاحل ودرء املفاسد
 .ومحاية الضعفاء وكفاية العاجزين واحملتاجني وغريها من املصاحل

 مة شريعة اإلسالم ومحاية التوحيد وحتقيق مصاحل الناسفهدف وغاية إقامة الدولة اإلسالمية هو إقا
 .درء املفاسد عن اجملتمعو 
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- :الحالة السياسية لجزيرة العرب قبل اإلسالم  
جمتمع اجلزيرة  نظاما سياسيا وأما مكة فقد عرفت نوعا  نظرا لغلبة جمتمع البادية يف اجلزيرة مل يعرف

اج كالسدانة واحلجابة واليت كانت لبِن عبد الدار بن قصي بن  من التنظيم اخلاص بتعظيم البيت وخدمة احلج
كالب والسقاية للعباس بن عبداملطلب والرفادة لقصي بن كالب ومع ذلك مل تعرف حَّت مكة نظاما 

 .سياسيا متعارفا عليه مع وجود بعض األحالف واملعاهدات ذات الصبغة السياسية كحلف الفضول
 :نشأة الدولة اإلسالمية

لظلم للنصرة ودفعًا ل إىل احلبشة طلباً  وادر نشأة الدولة اإلسالمية مبكة منذ األمر باهلجرةبدأت ب
وظهرت تلك البوادر يف بيعة العقبة الثانية واليت تركزت بنودها على النصرة يف احلرب والسلم ضد أعداء 

 . سلمالدولة اإلسالمية وَتلى ذلك التنظيم السياسي بعد هجرة النيب صلى اهلل عليه و 
وكانت أوىل تلك التنظيمات السياسية عقد دستور املدينة وهي املعاهدة اليت عقدها رسول اهلل صلى 

 .اهلل عليه وسلم بني املسلمني من املهاجرين  واألنصار واليهود من سكان املدينة
- :واشتملت تلك المعاهدة المشهورة على بنود دينية سياسية عدة منها 

يب رسول اهلل بني املؤمنني واملسلمني من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم هذا كتاب من حممد الن -1
 .فلحق هبم وجاهد معهم أهنم أمة واحدة من دون الناس

 .وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصرة واألسوة غري مظلومني وال متناصر عليهم -7
نصر حمدثا أو يؤويه وأنه ال َيل ملؤمن أقر مبا يف هذه الصحيفة وآمن باهلل واليوم اِلخر أن ي -0

 .وأن من نصره فإن عليه لعنة اهلل وغضبه يوم القيامة وال يؤخذ منه عدل وال صرف
 (.صلى اهلل عليه وسلم) وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إىل اهلل وإىل حممد  -1
 .وأن اليهود ينفقون مع املؤمنني ماداموا حماربني -5
 نفقتهم وأن بينهم النصر على من حارب هذه وأن على اليهود نفقتهم وعلى املسلمني - 
 .الصحيفة

وهبذه املعاهدة وهبذا الدستور أسست اللبنة األوىل للتنظيم السياسي للدولة اإلسالمية يف العصر 
 .النبوي
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- :أسس التنظيم السياسي في عهد الخلفاء الراشدين 
ول كيفية تعيني خليفة لرسول أول ما يتبادر للذهن عند احلديث عن هذه الفرتة هو ذلك التساؤل ح

اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهل كان ذلك منصوصا عليه وهل سار اختيار اخللفاء رضوان اهلل عليهم من بعده 
 على أساس وتنظيم واحد أم متعدد ؟

من الثابت تارخييا أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل يعني للمسلمني من يقوم بأمر الدولة 
وفاته وإمنا أوضح القواعد العامة اليت َيب أن يراعيها احلاكم يف سريته يف املسلمني ومن مث اإلسالمية بعد 

ترك الرسول صلى اهلل عليه وسلم أمر تعيني حاكم من بعده وحَّت الطريقة اليت خيتار هبا ليقرر فيه املسلمون 
اعد العامة للشريعة اإلسالمية ما يناسب متطلبات الزمان واملكان والظروف املتغرية غري مقيدين إال بالقو 

وبالقواعد واملثل العليا اليت كان عليها صلى اهلل عليه وسلم يف سريته وهذه املرونة يف ترك تعيني أسلوب 
اختياراحلاكم يتسن مع طبيعة التشريعات اإلسالمية واليت جاءت بالتدرج واليسر واملرونة املنضبطة بالقواعد 

 .الشرعية العامة
- :اع السقيفة الشورى واجتم

ة وكان اجتماع أهل الرأي من الصحابة رضوان اهلل عليهم من املهاجرين واألنصار الختيار خليف
بكر هلذه املهمة دالله على اهتمام املسلمني بأمر الوالية وقيادة األمة  رسول اهلل عليه وسلم وترشيح أيب

الشورى بني الصحابة يف هذا االجتماع وتعيني خليفة لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقد َتلى مبدأ 
التارخيي واملتأمل يف اختيار اخللفاء من بعده َيده انطلق من مبدأ الشورى مع اختالف صورها من موطن إىل 
آخر فلم يرد يف أصول اإلسالم وال يف املأثور عن الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني حتديد وسيلة معينة 

 . خترج من أصول التشريع اإلسالميلتطبيقها بل جاءت بصور متعددة ال حمددنظام  إلجراء هذه الشورى وال
فبما رمحة من اهلل لنت هلم ولو  )) قال تعاىل ,والشورى مبدأ من املبادئ الشرعية يف اإلسالم يف احلكم

 . آل عمران ((كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك فاعف هلم واستغفر هلم وشاورهم يف األمر 
(( والذين استجابوا لرهبم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون )) تعاىل وقال  
 . الشورى

 :ومن السنة مشاورة النيب صلى اهلل عليه وسلم يف كثري من األمور منها 
 .در واخلروج يوم أحد وحفر اخلندقاختيار موقع معركة ب
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 :أسس نظام الحكم في اإلسالم 
- :إلسالمية على األسس واملبادئ التالية تقوم احلكومة ا

كتاب اهلل وسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مصدرا التشريع اليت تقوم عليها الدولة وما  -1
 .يلحق هبا من مصادر تشريعية كاإلمجاع والقياس

 .حتكيم شرع اهلل تعاىل أساس تقوم عليه الدولة اإلسالمية يف مجيع شئوهنا -7
على مبدأ الشورى مع املرونة يف صور تطبيق هذا املبدأ على أن يكون قد يقوم اختيار احلاكم  -0

 توافرت فيه جمموعة من الصفات 
 .كالعدالة وعلى أن يتقيد يف حكمه بقواعد التشريع الذي جاء هبا اإلسالم ويلتزم هبا

من مات : )اهلل عليه وسلم البيعة للحاكم وعدم الشذوذ عن مجاعة املسلمني وقد قال صلى -1
 .(ة جاهليةيس يف عنقه بيعة فقد مات ميتول

منوا ومل يهاجروا آوالذين )) قال تعاىل ,ويبني اهلل تعاىل انتفاء النصرة عن من مل يهاجر من املسلمني
 . األنفال ((مالكم من واليتهم من شيء حَّت يهاجروا 

 مناصحته  مسؤولية احلاكم عن أعماله وتصرفاته مسؤولية دينية أمام اهلل تعاىل وللمحكومني -5
 .إذا أخطأ
العدل وهو مبدأ أساسي ورد يف نصوص عدة من كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله صلى اهلل عليه  - 

إن اهلل يأمركم أن تؤدوا )) قال تعاىل . وسلم وهو أصل من األصول اليت تقوم عليها احلكومة اإلسالمية
 . النساء....(( اهلل نعما يعظكم به أن حتكموا بالعدل إنالناس األمانات إىل أهلها وإذا حكمتم بني 

 . املائدة ..((.وال َير منكم شنآن قوم على أال تعدلوا)) قال تعاىل 
 . األنعام ((وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرىب )) قال تعاىل 

 .احلقوق اإلنسانية مبا يف ذلك محاية األنفس واألعراض والعقول واألموال واألخالق والدين -2
 .تماعي وهو من املبادئ اليت تقوم عليها احلكومة اإلسالميةالتكافل االج -3
 .محاية احلقوق واحلريات -9
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 .وجوب الدفاع عن كيان هذه الدولة, وهي مسؤولية عامة على الراعي والرعية -13
أيها الذين ءامنوا أطيعوا اهلل  يا)) وقال تعاىل . الطاعة واملناصحة لوالة األمر بضوابطها -11

باهلل واليوم ألمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهلل والرسول إن كنتم تؤمنون وأطيعوا الرسول وأوِل ا
 . النساء ((اِلخر

 . آل عمران ((أمرون باملعروف وينهون عن املنكرولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري وي)) قال تعاىل 
ولرسوله ولعامة هلل : الدين النصيحة قالوا ملن يا رسول اهلل ؟ قال) وقال صلى اهلل عليه وسلم 

 .(املسلمني وأئمتهم
لى يده أوشك أن يعمهم اهلل إذا رأى الناس الظامل فلم يأخذوا ع) وقال صلى اهلل عليه وسلم 

 .(بعقاب
وج املسلح على احلكام واإلفساد يف األرض ظلماً وزوراً  منذ هذه املناصحة زل فيها أقوام باخلر ولكن 

هلل عنه إىل يومنا هذا وَيسن أن ننبه إىل أصول معتقد اخلوارج يف هذا ظهور اخلوارج يف عهد علي رضي ا
 .الشأن وضاللة أفعاهلم

 :حقوق الراعي والرعية
وجعل سبحانه من حكمته  ,هم وحياهتمتمعيش الناس وجعل بعضهم مرتبطاً ببعض يفخلق اهلل تعاىل 

 إالال يصلح حاهلم وال تستقيم حياهتم و  ,من يسوسهم ويتوىل أمرهم ويقوم على شؤوهنم إىلأن البشر ِباجة 
عت رقعة اجملتمع زادت الواليات الصغرية وإمامهم, وكلما اتس أمرهميرعاها ويقوم هبا وِل  اليتبتنظيم أمورهم 

الفرقة  إىلمل يكن للمجتمع قائد يتوىل أمره وأمام يسمع ويطاع مال اجملتمع  فإذا ,اليت حتت الوالية الكربى
فنظم الواقع تنظيماً  اإلسالمعلى ضعف واختالف فجاء  اإلسالمنت اجملتمعات قبل هكذا كا ,والتناحر

حقوقًا على الرعية وللرعية حقوقًا على  لإلمامدين يدينون به وجعل  إىل وأعرافدقيقًا وحوله من عادات 
 بتفصيل دقيق مل تعرف له البشرية مثيل  اإلمام

فعن عمر بن اخلطاب أن رسول اهلل  ,أو صغرى والراعي هو األمام سواء كان صاحب والية كربى
راعي ومسؤول عن رعيته واملرأة يف بيت زوجها راعية  فاإلمامقال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته 

 مال سيده راع ومسؤول عن رعيته  يفومسؤولة عن رعيتها واخلادم 
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 :حقوق الراعي
 أن تقوم ِبقوق الرعي حق قيامه وهي لكي ينظم أمر الرعية ويقوم شأهنا وتستقيم حياهتا البد 

َوأُْوِل اأَلْمِر  َوَأِطيُعوا الرَُّسولَ  ﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللَّهَ : السمع والطاعة قال تعاىل -1
من يسر وعسر ومن حمبة وكره ما مل يأمر الراعي  األحوالفهذه الطاعة تكون يف مجيع  .النساء( 59) ِمنُكْم﴾
 معصية اخلالق يفهلل عند ذلك ال طاعة ملخلوق  مبعصية

على الواِل قويت  األمةاالجتماع على الواِل وعدم الفرقة االختالف عليه وكلما زاد اجتماع  -7
 شوكتها وزادت مهابتها واطمأن الناس وشاع األمن 

النصرة واجلهاد معه والدعاء له قال الفضيل بن عياض لو أن ِل دعوة مستجابة جلعلتها  -0
  .األمة يف صالحهالن صالح  ماملإل

اهلل أن هريرة رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  أيبالنصيحة له فعن  -1
وأن تعتصموا ِببل اهلل  ,يرضى لكم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئاً  ,يرضى لكم ثالث ويسخط لكم ثالث

 وأن تناصحوا من وىل اهلل أمركم احلديث ,مجيعاً 
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :اهلل عنه قال خلروج عليه عن ابن عباس رضيعدم ا -5

 .ماعة شرباً فمات فميتة جاهليةفأن من فارق اجل ,يء يكرهه فليصربمن رأى من أمريه ش
 :حقوق الرعية

 :عية حقوق منهاكما أن للراعي حقوق فللر 
بينهم مبا أنزل اهلل وال تتبع وأن احكم )احلكم بينهم بشرع اهلل حيث قال اهلل سبحانه  -1
 .(إليكنزل اهلل أن يفتنوك عن بعض ما أوأحذرهم  أهواءهم

النصح للرعية من حق الرعية أن ينصح هلم الراعي يف كل أموره وَيتهد يف ذلك ويبذل معهم  -7
هو ما من عبد يسرتعيه اهلل رعية ميوت و )وسع جهده فقد روى الشيخان أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال 

  .(غاش لرعيته إال حرم اهلل عليه اجلنة
اللهم من وىل من أميت )الرفق والرأفة هبم فعن أم املؤمنني عائشة قال مسعت رسول اهلل يقول  -0

 (.ومن وىل من أميت شيئاً فرفق هبم فأرفق به ,شيئاً فشق عليهم فأشقق عليه
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 (.ذي القرىب ان وإيتاءاهلل يأمر بالعدل واإلحسإن )إقامة العدل فيهم حيث قال سبحانه  -1
 :تحريم الخروج على األئمة المسلمين

أمجع أهل السنة واجلماعة على حترمي اخلروج على احلكام الظلمة واألئمة الفسقة بالثورات أو 
  .وإزراءاالنقالبات أو غري ذلك لألحاديث الناهية عن اخلروج وملا يرتتب على ذلك من فنت ودماء ونكبات 

اخلروج متواترة من الكتاب والسنة وإمجاع علماء األمة, كل نص يدل على السمع والنصوص يف حترمي 
 .يدل على حرمة اخلروج( َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوِل اأْلَْمِر ِمْنُكْم ) والطاعة لوالة األمر كقوله 

امسع وأطع لألمري وإن : لومن ذلك ما روى مسلم عن حذيفة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قا 
 ".ضرب ظهرك وأخذ مالك فامسع وأطع 

من خلع يداً من : "عن ابن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال –أيضًا  –وما روى مسلم 
 " طاعة لقي اهلل يوم القيامة ال حجة له 

املرء املسلم على :" كما ثبت يف الصحيحني عن ابن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
 ". السمع والطاعة فيما أحب وكره إال أن يؤمر مبعصية اهلل فال مسع وال طاعة 

وأخرج اإلمام مسلم يف صحيحه أن سلمة بن يزيد اجلعفي سأل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
عرض عنه مث سأله, يا نيب اهلل أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ومينعونا حقنا فماذا تأمرنا؟ فأ: فقال

امسعوا وأطيعوا, فإمنا :" اهلل عليه وسلم شعث بن قيس فقال رسول اهلل صلى فأعرض عنه مث سأله, فجذبه األ
 " محلتم  عليهم ما محلوا وعليكم ما

وهذا نص صريح يف السمع والطاعة للحاكم الذي مينع حقوق الناس املالية وغريها من أمور الدنيا, 
 .عدم اخلروج عليه ألن عليه ما محل وعليكم ما محلتم يف –أيضاً  –وصريح 
من رأى من أمريه شيئا يكرهه فليصرب عليه فإنه من فارق ). .ويقول النيب صلى اهلل عليه وسلم 

 . أخرجه البخاري ومسلم (اجلماعة شربا فمات إال مات ميتة جاهلية
هذا ودونكم كتب  هبهم علىوقد انعقد إمجاع السلف على عدم اخلروج على السلطان واستقر مذ

 .عقائد أهل السنة
وهلذا كان املشهور من مذهب أهل السنة أهنم ال يرون اخلروج على األئمة وقتاهلم : قال ابن تيمية
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مث  –بالسيف وإن كان فيهم ظلم, كما دلت على ذلك األحاديث املستفيضة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
ا هو أعظم رجت على ذي سلطان إال وكان يف خروجها من الفساد مولعله ال يكاد يعرف طائفة خ –قال 

 .من الفساد الذي أزالته
وصار هذا األصل من أهم أصوهلم اليت باينوا هبا الفرق الضالة وأهل األهواء املارقة وحرص علماؤهم 

 ..على تدوينه يف مصنفات العقيدة وكتب السنة
ما   13ص" قيدة أصحاب احلديث ع" يف كتابه(  ه   199ت ) يقول اإلمام أبو عثمان الصابوِّن 

وغريمها من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو  ويرى أصحاب احلديث اجلمعة والعيدين) :نصه
دول عن العدل إىل وال يرون اخلروج عليهم وإن رأوا منهم العصالح, ويرون الدعاء هلم بالتوفيق والفاجرا, 

 .(اجلور واحليف
 : (513/ 7" ) شرح العقيدة الطحاوية "لطحاوي يف ويقول اإلمام ا

ى أئمتنا ووالة أمورنا وإن جاروا, وال ندعوا عليهم, وال ننزع يدا من طاعتهم, وال نرى اخلروج عل)
 . .(.ندعو هلم بالصالح واملعافاةو فريضة ما مل يأمروا مبعصية,  –عز وجل  -ونرى طاعتهم من طاعة اهلل 

/ 17) مسلم هم النووي حيث قال يف شرحه لصحيح ع من العلماء منولقد ذكر هذا اإلمجاع مج
779 ) : 

 . (وأما اخلروج عليهم وقتاهلم فحرام بإمجاع املسلمني وإن كانوا فسقة ظاملني )
الفقهاء على وجوب  وقد أمجع ) : عن ابن بطال فقال(  2/ 10) ونقله ابن حجر يف فتح الباري 

اخلروج عليه ملا يف ذلك من حقن الدماء وتسكني  معه وأن طاعته خري من طاعة السلطان املتغلب واجلهاد 
 ...(قع من السلطان الكفر الصريحومل يستثنوا من ذلك إال إذا و . .الدمهاء

 -ومن أصول أهل السنَّة حترمي اخلروج على والة أمور املسلمني إذا ارتكبوا خمالفة دون الكفر ألمره 
يف غري معصية ما مل َيصل منهم كفر بواٍح, واخلروج على السلطة ال َيوز  بطاعتهم -صلى اهلل عليه وسلم

  -رضي اهلل عنه  -كما يف حديث عبادة بن الصامت   -صلى اهلل عليه وسلم  -إال بشروط بينها النيب 
على السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا  -صلى اهلل عليه وسلم  -ل اهلل بايعنا رسو " : قال

 ".إال أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من اهلل برهان: وأثرة علينا وأن ال ننازع األمر أهله قال
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 .أن تروا مبعىن أن تعلموا علما يقينيا بان السلطة ارتكبت كفرا: الشرط األول
 .أن يكون الذي ارتكبه السلطة كفرا فأما الفسق فال َيوز اخلروج عليهم بسببه مهما عظم: الشرط الثاِّن

 .أي معلنا صرَيا ال َيتمل التأويل بواحاً : الشرط الثالث
 .أي مبِن على برهان قاطع من داللةعندكم فيه من اهلل برهان : الشرط الرابع

- :ظهور الخوارج وأصولهم في الحكم
كانت بوادر ظهورهم ذلك الرجل   ذو اخلويصرة     الذي اعرتض على قسمة النيب صلى اهلل عليه 

خيرج من ضئضي هذا الرجل قوم :)) اعدل يا حممد, فقال صلى اهلل عليه وسلم : خيرب وقال وسلم لغنائم
حتقرون صالتكم مع :" م قال صلى اهلل عليه وسلو  ((.ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية 

 ."..صالهتم
كيم إذ قالوا سياسية عارضت التحظهور فرقة إىل أدى قبول علي رضي اهلل عنه التحكيم مع معاوية 

وال حكم للرجال حَّت يتوصلوا إىل نسبتهم عليا رضي اهلل عنه إىل الكفر واستحالهلم ( ال حكم إال هلل)
 اخلروج عليه وقد حارب علي رضي اهلل عنه اخلوارج يف النهروان 

 .وهزمهم هزمية نكراء ولكنهم مع ذلك استعادوا مجع شتاهتم وخرجوا على الدولة األموية مث العباسية
وجوب اخلروج على احلاكم اجلائر وذلك عندهم فرض ال َيل تركه وال يشرتطون عددا : ومن أصوهلم

وال غلبة الظن أهنم قادرون على تغيري املنكر بل كل قادر عندهم يلزمه اخلروج ولو كان وحده وسواء أظن أن 
 .خروجه يؤدي إىل النتيجة املرجوة منه أم ال
ن بأنه خملد يف النار ويستحلون دماء املسلمني ممن خالفهم  وقد يكفرون صاحب الكبرية ويعتقدو 

وشرعية خالفة علي , ومن يقول بشرعية خالفة عثمان بعد السنوات الست, أباحوا قتل من ال يرى رأيهم
 .  وأوالدهفهو عندهم يستحق القتل هو ونساؤه , بعد قبوله التحكيم

من عداهم فكفار يبيحون قتل رجاهلم ونسائهم أما , يعتربون أنفسهم املسلمني حقا دون سواهم
 .وأطفاهلم

 .ومنهم كان عدو اهلل عبدالرمحن بن ملجم الذي قتل علياً رضي اهلل عنه
وتسببوا يف قتله على يد عبد  ,عن طوع علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه  " اخلوارج   " منذ خرج 
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مي أصل كثري من احلركات الثورية املزعزعة ألمن وهم يشكلون على امتداد التاريخ اإلسال ,الرمحن بن ملجم
 .   األمة اإلسالمية إىل يومنا هذا

تتصف حركتهم بالبغي وإلفساد يف األرض والغلو والتطرف وامليل إىل نزعة التكفري وإراقة دماء 
  . وزعزعة األمن ,املسلمني واملستأمنني واملعاهدين

إن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت و }قال تعاىل  ,وقد أمر اهلل تعاىل بقتاهلم
 .{اليت تبغي حَّت تفيء إىل أمر اهللإحدامها على األخرى فقاتلوا 
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 احلدود والعقوبات يف اإلسالم: الباب الرابع
قبل البدء  عن أحكام احلدود والعقوبات يف اإلسالم وبيان حماسن هذا التشريع نلقي حملة على بعض 

 .ت الشرعية يف هذا الباب لنقف على معانيها والفروق بينهااملصطلحا
 : تعريف الحدود -

 .هو عقوبة مقدَّرة شرعت لصيانة األنساب واألعراض والعقول واألموال وتأمني السبل
 :تعريف التعزير لغة -

: اىلفهي مبعىن التوقري واالحرتام كما يف قوله تع ,من األلفاظ اليت تأيت يف اللغة مبعىن الضدين
 .وتأيت مبعىن إيقاع العقوبة كما هو معىن يف هذا الباب  9:الفتح{  َوتُ َعّزُروُه َوتُ َوقّ ُروهُ }

 تأديب دون احلد:  التعزير شرعا
 :تعريف القصاص -
 .هو أن يُفعل بالفاعل مثل ما فعل 

 :الفرق بين الحدِّ والتعزير والقصاص
 :الفرق بين الحد والقصاص وبين التعزير: أوالا 
 : تلف عقوبة احلد والقصاص عن العقوبة التعزيرية من عدة أوجه أمههاخت
أن العقوبة احلدية والقصاص عقوبة مقدَّرة من قبل الشارع ال جمال لالجتهاد فيها, وليس  -1

ألي إنسان مهما كانت صفته أن يزيد عليها أو ينقص منها, وأما العقوبة التعزيرية فهي راجعة إىل اجتهاد 
 .الذي خيتار نوَعها وَيديد قدَرها مراعياً يف ذلك ظروَف اجلرمية وحالَة اجملرم االجتماعية والنفسيةاحلاكم, فهو 

العقوبة التعزيرية َيوز إيقاعها على الصيب وعلى اجملنون الذي لديه بعض اإلدراك ألنه عقوبة  -7
وبة احلدية والقصاص فإهنا ال تأديبية, وتأديب هؤالء جائز إذا ثبت اقرتافهم ملا يستوجب التعزير, أما العق

توقع على أي من هؤالء, ألن التكليف من أهم الشروط اليت نصَّ الفقهاء على وجوب توفرها فيمن يقام 
 .عليه احلد
أن التعزير إذا كان يف حق من حقوق اهلل تعاىل َتب إقامته كقاعدة, لكن َيوز فيه العفو عن  -0
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كان اجلاِّن قد انزجر بدونه, وإذا كان التعزير َيب حقاً لألفراد   العقوبة والشفاعة إن رُئي يف ذلك مصلحة أو
أما جرائم احلدود فليس ألحد مطلقًا إسقاط . فإن لصاحب احلق أن يعفو وإن مل ير يف ذلك مصلحة

عقوبتها أو الشفاعة فيها بعد بلوغها, إال إذا كان احلد قذفاً, فإن للمجِن عليه أن يعفو عن القاذف عند 
 .يةغري احلنف
احلدود تدرأ بالشبهات, فال َيوز احلكم بثبوهتا عند قيام الشبهة, سواء كانت حقاً خالصاً هلل   -1

كحد الزنا والسرقة والشرب, أو مشرتكة بني اخلالق واملخلوق كحد القذف, وهذا خبالف التعزير فإنه َيكم 
 .بثبوت موجبه مع قيام الشبهات

 :الفرق بين الحد وبين القصاص: ثانيا
 :ف احلد عن القصاص من عدة أوجه أمههاخيتل
يف القصاص يشرع العفو عنه والشفاعة فيه, سواء كان يف النفس أو فيما دوهنا, وهذا خبالف  -1

 .احلدود فال يقبل فيها العفو وال تصحُّ فيها الشفاعة بعد بلوغها احلاكم إال يف حد القذف
بعد موته, فلهم أن يطالبوا أن القصاص حق من احلقوق اليت تنتقل إىل ورثة املستحّق  -7

بالقصاص املستَحّق ملَوريثهم ما مل يكن قد عفا عن ذلك قبل وفاته, وهذا خبالف احلدود فال مدخل لإلرث 
 .فيها إال إذا كان احلد قذفاً وكان املقذوف قد طالب به أثناء حياته

 .وضةأنه َيوز االعتياض عن القصاص باملال, خبالف احلدود فإهنا ال تقبل املعا -0
 .أن التحكيم جائز يف القصاص, خبالف احلدود فال مدخل للتحكيم فيها -1

 :الضرورات الخمس التي حفظها الشرع

إهنا مراعاة يف  : قد قالواحفظ الدين والنفس والنسل واملال والعقل, و : وجمموع الضروريات مخسة وهي
 .كل ملة
 :ونفصل احلديث عن هذه الضرورات يف النقاط التالية 

 :حفظ الدين :أولا 

ملا كان التديُّن فطرًة يف اإلنسان فال بد لإلنسان من أن يدين بدين, سواء كان ذلك الدين حقًا أم 
باطالً, فإن خمالفة تلكم الفطرة شذوذ واَنراف, ولكن املقصود بالدين هنا الدين احلق املنزل من رب العاملني 
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ِإنَّ الّديَن ِعنَد اللَِّه }لذي ال يقبل اهلل من أحد سواه, اخلالص من البدع والتحريف وهو دين اإلسالم احلنيف ا
َر اإلْسلَ  ِم ِديًنا فَ َلن يُ ْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ىِف }, 19:آل عمران{  مُ اإِلْسلَ    آل . {اِلِخَرِة ِمَن اخْلَ  ِسرِينَ َوَمن يَ ْبَتِ  َغي ْ
 .35:عمران

ن أن يكون هذا املقصد العظيم معرَّضاً للضياع وحفظ الدين أهمُّ مقاصد الشريعة اإلسالمية, وال ميك
 .والتحريف والتبديل؛ ألن يف ذلك ضياعاً للمقاصد األخرى وخراباً للدنيا بأسرها

 فما معناها وما حدودها؟ ,ومن أعظم ما ينتقض به الدين هو الردة
 :الردة تعريف

 .ا شكاً الردة اإلتيان مبا خيرج به عن اإلسالم إما نطقاً وإما اعتقاداً وإم
 :خطورة الردة وضررها

 :تكمن خطورة الردة يف حماذير كثرية منها
َوَمن يَ ْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه فَ َيُمْت َوُهَو َكاِفٌر َفُأْول ِئَك }: قال تعاىل: حبوط عمل املرتد -1

نْ َيا َواِلِخَرِة َوأُْول ِئَك َأْصَح  ُب النَّاِر هُ   . 712:البقرة{  ْم ِفيَها َخ  ِلُدونَ َحِبَطْت أَْعَم  ُلُهْم يف الدُّ
 .وليس من السيئات ما ميحو مجيع احلسنات إال الردة: "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .وتدل عليه اِلية السابقة: خلود املرتد يف النار -7
وْا مُثَّ َكَفُروْا مُثَّ ِإنَّ الَِّذيَن ءاَمُنوْا مُثَّ َكَفُروْا مُثَّ ءاَمنُ }: قال تعاىل: ال يغفر اهلل للمرتد وال يهديه -0

 . 102:النساء{  اْزَداُدواْ ُكْفراً ملَّْ َيُكْن اللَُّه لِيَ ْغِفَر هَلُْم َوالَ لِيَ ْهِديَ ُهْم َسِبيالً 
خيرب تعاىل عمن دخل يف اإلميان مث رجع عنه مث عاد فيه مث رجع واستمر على ضالله : "قال ابن كثري

موته وال يغفر اهلل له وال َيعل له مما هو فيه فرجًا وال خمرجًا وال طريقا  وازداد حَّت مات فإنه ال توبة له بعد
 ".إىل اهلدى
أن الردَة سالح خطري إذا استعمله األعداء فإن له أثَره يف زعزعة املسلمني وتشكيك ضعاف  -1

م وزلزلة اإلميان بدينهم وإحداث البلبلة بينهم, ومن خبث اليهود أهنم استعملوا هذا السالح حلرب اإلسال
تظاهروا باإلميان : املسلمني وإيقاعهم يف الشك واالرتياب يف دينهم, فقد كان كبار اليهود يقولون لصغارهم

إنَّ رجوعهم عن الدين بعدما دخلوا فيه دليل على عدم : يف أول النهار واكفروا آخَره لكي يقول املسلمون
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َوقَاَلت }: لسماء ويف ذلك يقول اهلل تعاىلصحته وعدم صالحيته ألهنم أهل كتاب وهلم سبق إىل دين ا
{  لَُّهْم يَ ْرِجُعونَ ُه َلعَ طَّائَِفٌة ّمْن أَْهِل اْلِكتَ  ِب ءاِمُنوْا بِالَِّذي أُنزَِل َعَلى الَِّذيَن ءاَمُنوْا َوْجَه الن ََّهاِر َواْكُفُروْا ءاِخرَ 

 .27:عمران
 :عقوبة الردة 

 ((.من بدَّل ديَنه فاقتلوه: ))رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمقال : عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال
ال َيل دم امرئ مسلم : ))قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: وعن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال

 ((.الثيب الزاِّن والنفس بالنفس والتارك لدينه املفارق للجماعة: إال بإحدى ثالث
 ".ى وجوب قتل املرتدينوأمجع أهل العلم عل: "قال ابن قدامة

 .أثر تطبيق حدِّ الردَّة 
هلذا احلد أثره الواضح يف اجملتمع, وذلك أنه يكون مؤثراً يف التمسك بالدين؛ ألن املسلم يشهد أن ال 
إله إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل وهي شهادة إقرار على التسليم بكل أحكام اإلسالم, وهو يعلم حني يقر 

 .حكام هذا الدين قتله إن ارتد, فقبل وأذعن خمتاراً وحافظ على دينه وازداد متسكه بهبالشهادة أن من أ
فإنه لو مل يُقَتل لكان الداخُل يف الدين خيرج منه, : "يقول شيخ اإلسالم يف احلكمة من قتل املرتد

 ".فقتُله حفٌظ ألهل الدين وللدين, فإن ذلك مينع من النقص ومينعهم من اخلروج عنه
 :حفظ النفس :ثانياا 

لقد ُعنيت الشريعة اإلسالمية بالنفس عنايًة فائقة فشرعت من األحكام ما َيلب املصاحل هلا ويدفع 
املفاسد عنها وذلك مبالغًة يف حفظها وصيانتها ودرء االعتداء عليها؛ ألنه بتعريض األنفس للضياع واهلالك 

 .دوره يؤدي إىل ضياع الدينيُفقد املكلَّف الذي يتعبَّد هلل سبحانه وتعاىل, وذلك ب
والنفس اليت ُعنيت الشريعة ِبفظها هي األنفس املعصومة باإلسالم أو اجلزية أو األمان, وأما غري 
ذلك كنفس احملاِرب يف ميدان احلرب فليست الشريعة تعىن ِبفظها لكون عدائه لإلسالم وحماربته له أعظم يف 

معصومة باإلسالم أو اجلزية أو األمان وَييز الشارع للحاكم  نظر الشريعة من إزهاق نفسه, وقد تكون النفس
إزهاَقها بالقصاص أو الرجم وليس هذا من قبيل عدم العناية هبا واحملافظة عليها, بل لكون مصلحة حفظها 

 .عورضت مبصلحة أعظم فأخذ بأعظم املصلحتني
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 :جريمة القتل وخطرها
اجملتمعات, وقد ذكر اهلل تعاىل حترميها يف مواطن من القتل جرمية خطرية هلا أضرارها على األفراد و 

يف موضعني من القرآن, قال    151:األنعام{  َواَل تَ ْقتُ ُلوْا الن َّْفَس الََِّّت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَْقّ }: القرآن قال تعاىل
 .حلق الذي يوجب قتله وهذه اِلية هنٌي عن قتل النفس احملرَّمة مؤمنًة كانت أو معاهدة إال با: "القرطيب

ال َيل دم امرئ : ))وحرمها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم, ومن ذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم
الثيب الزاِّن والنفس بالنفس والتارك لدينه : مسلم يشهد أن ال إله إال اهلل وأِّن رسول اهلل إال بإحدى ثالث

 ((.املفارق للجماعة
 :خطورهتا فمن أضرار جرمية القتل ومظاهر

عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه : أهنا من الكبائر املنصوص عليها -1
اإلشراك باهلل والسحر وقتل : ))يا رسول اهلل, وما هن؟ قال: , قيل((اجتنبوا السبع املوبقات: ))وسلم قال

 .احلديث...(( النفس اليت حرم اهلل إال باحلق
, ومسلم (13)رواه البخاري (( سباُب املسلم فسوق, وقتاله كفر )) : لموقال صلى اهلل عليه وس

(11  .) 
َوَمن يَ ْقُتْل ُمْؤِمناً }: قال تعاىل: أهنا متوعَّد عليها بالعذاب العظيم والغضب واللعنة من اهلل -7

 .90:النساء{  يماً َوأََعدَّ َلُه َعَذاباً َعظِ مُّتَ َعّمداً َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلداً ِفيَها َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِه َولََعَنُه 
 (.هذا جزاؤه إن جازاه: )قال أبو هريرة ومجاعة من السلف

َنا َعَلى  َبىِن ِإْسر ءيَل }: قال تعاىل: أن قتل نفس واحدة كقتل الناس مجيعاً  -0 ِلَك َكَتب ْ ِمْن َأْجِل ذ 
َا قَ َتَل النَّ أَنَُّه َمن قَ َتَل نَ ْفساً ِبَغرْيِ نَ ْفٍس َأْو َفَساٍد  يعاً ىِف األْرِض َفَكَأمنَّ  .07:املائدة{  ...اَس مجَِ

من قتل نفسًا بغري سبب من قصاص أو فساد يف األرض واستحلَّ قتلها بال : أي: "قال ابن كثري
 ".سبب وال جناية فكأمنا قتل الناس مجيعاً ألنه ال فرق عنده بني نفس ونفس

: عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال: وم القيامةأهنا أوُل ما يقضي فيه بني العباد ي -1
 ((.أول ما يقضى بني الناس يف الدماء: ))قال النيب صلى اهلل عليه وسلم

َمن : )) خروج القاتل عن مجاعة املسلمني فعن ابن عمر, عن النَّيبي صلى اهلل عليه وسلم قال -5
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 ((مَحََل علينا السيالَح فليس منَّا 
ة وكما ورد يف احلديث بأن زوال الدنيا أهون منها  فعن الرباء رضي اهلل عظم هذه الكبري   - 

لزوال الدنيا أهوُن على اهلل من قتل مؤمن بغري حق, ولو أنَّ : )) أنَّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: عنه
 ((. أهَل مساواته وأهل أرضه اشرتكوا يف دم مؤمن ألدخلهم اهلل النار 

لزوال الدنيا أهون : )) أنَّ النَّيبَّ صلى اهلل عليه وسلم قال: عمرو رضي اهلل عنهماوعن عبد اهلل بن 
 ((. على اهلل من قتل رجل مسلم 

من أعظم عند اهلل من زوال قتل املؤ )) : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: وعن بُريدة قال
 ((. الدنيا

َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأن يَ ْقُتَل : )) الكفارة قال اهلل تعاىلوأمَّا قتل املؤمن خطأ, فقد أوجب اهلل فيه الدية و 
 (( ِإالَّ َأن َيصَّدَُّقواْ  ُمْؤِمناً ِإالَّ َخطَئاً َوَمن قَ َتَل ُمْؤِمناً َخطَئاً فَ َتْحرِيُر َرقَ َبٍة مُّْؤِمَنٍة َوِديٌَة مَُّسلََّمٌة ِإىَل َأْهِلهِ 

 .النساء((.  ُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعنْيِ تَ ْوبًَة ميَن الّلِه وََكاَن الّلُه َعِليماً َحِكيماً َفَمن ملَّْ َيَِْد َفِصَيا: )) إىل قوله
 :ما جاء في قتل المعاهد عمداا وخطأ

قتل الذميي واملعاهد واملستأمن حرام, وقد ورد الوعيد الشديد يف ذلك, فقد روى البخاري يف 
 (   01)صحيحه 

َمن قتل نفساً معاهداً : ))يبي صلى اهلل عليه وسلم قالهلل عنهما, عن النَّ عن عبد اهلل بن عمرو رضي ا
 .((ا توجد من مسرية أربعني عاماً مل يرح رائحة اجلنة, وإنَّ رَيه

 :ما جاء في قتل المسلم نفسه عمداا وخطأ
َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن َِتَاَرًة َعن  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تَْأُكُلوْا أَْمَواَلُكمْ : ))قال اهلل عزَّ وجلَّ  بَ ي ْ

َوَمن يَ ْفَعْل َذِلَك ُعْدَوانًا َوظُْلمًا َفَسْوَف ُنْصِليِه نَاراً .تَ رَاٍض مينُكْم َواَل تَ ْقتُ ُلوْا أَنُفَسُكْم ِإنَّ الّلَه َكاَن ِبُكْم َرِحيماً 
 .النساء((. ِلَك َعَلى الّلِه َيِسرياً وََكاَن ذَ 

رواه (( يف الدنيا ُعذيب به يوم القيامةَمن قتل نفَسه بشيء )): وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 .البخاري

فإنَّ دماءَكم وأمواَلكم وأعراَضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم : قال
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همَّ اشهد, فليُبلي  الشاهُد الغائَب, فُربَّ مبلَّ  الل: قال! نعم: هذا إىل يوم تلقون ربَّكم, أاَل هل بلَّغت؟ قالوا
 (2 )رواه البخاري (( أوعى من سامع, فال ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعُضكم رقاَب بعض 

 :القتلعقوبة   
 .عمد وشبه عمد وخطأ: القتل ثالثة أنواع

 .وعقوبته القصاص: القتل العمد
ِذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص يف اْلَقت َْلى احْلُرُّ بِاحْلُري َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد يَا أَي َُّها الَّ : )) وقال اهلل عزَّ وجلَّ  

خَتِْفيٌف مين رَّبيُكْم َواألُنَثى بِاألُنَثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء فَات يَباٌع بِاْلَمْعُروِف َوأََداء إِلَْيِه بِِإْحَساٍن َذِلَك 
((  َوَلُكْم يف اْلِقَصاِص َحَياٌة يَْا أُوِلْ األَْلَباِب َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقوَن . َرمْحٌَة َفَمِن اْعَتَدى بَ ْعَد َذِلَك فَ َلُه َعَذاٌب أَلِيمٌ وَ 

 . 123:البقرة
 .وعقوبته الدية المغلظة: القتل شبه العمد
أال إن يف قتل : ))يب صلى اهلل عليه وسلمالنوع الثاِّن الذي يشبه العمد, قال الن: "قال شيخ اإلسالم

مساه شبه (( اخلطأ شبه العمد ما كان يف السوط والعصا مائة من اإلبل منها أربعون خلفة يف بطوهنا أوالدها
 ".العمد؛ ألنه قصد العدوان عليه بالضرب لكنه ال يقتل غالباً, فقد تعمَّد العدوان ومل يتعمَّد ما يقتل

 .الدية والكفارة وعقوبته: القتل الخطأ
{  َأن َيصَّدَُّقواْ  َوَمن قَ َتَل ُمْؤِمنًا َخطَئًا فَ َتْحرِيُر َرقَ َبٍة مُّْؤِمَنٍة َوِديٌَة مَُّسلََّمٌة ِإىَل  َأْهِلِه ِإالَّ }: قال تعاىل

 .97:النساء
والثالث اخلطأ احملض وما َيري جمراه, مثل أن يرمي صيدًا أو هدفًا فيصيب : "قال شيخ اإلسالم

 ".إنساناً بغري علمه وال قصده, فهذا ليس فيه قَوٌد, وإمنا فيه الدية والكفارة
 :آثار تطبيق عقوبة القصاص 
 :إرضاء أولياء املقتول وإذهاب غيظهم وإمخاد الفنت -1

إن أولياء املقتول تغلي قلوهبم بالغيظ حَّت يؤثروا أن يقتلوا القاتَل : قال العلماء: "قال شيخ اإلسالم
ورمبا مل يرضوا بقتل القاتل بل يقتلون كثريًا من أصحاب القاتل, وقد يستعظمون قتَل القاتل لكونه وأولياءه, 

عظيمًا أشرف من املقتول فيفضي ذلك إىل أن أولياء املقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل, ورمبا 
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داوات العظيمة, فكتب اهلل علينا حالف هؤالء قومًا واستعانوا هبم وهؤالء قومًا فيفضي إىل الفنت والع
 ".اء الرجلنييالقصاص وهو املساواة واملعادلة يف القتلى, وأخرب أن فيه حياًة, فإنه َيقن دَم غري القاتل من أول

 :ردع من يريد القتل وحفظ النفوس -7
  .129:البقرة  {َوَلُكْم يف اْلِقَصاِص َحيَ و ٌة يأُوِل األْلبَ  ِب َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ }: قال تعاىل

, فجاءت هذه العبارة يف القرآن أفصح وأبل  (القتل أنفى للقتل: )ويف الكتب املتقدمة: :قال ابن كثري
 "وأوجز

  .(129)البقرة ( ولكم يف القصاص حياة يا أوِل األلباب لعلكم تتقون ) قوله تعاىل 
عشرين وجها بالغيا متيزت و  ثننييقابلها يف كالم العرب  القتل أنفى للقتل   وقد ذكر أهل البيان ا

 : يلي عن العبارة املتداولة عند العرب ومن تلك األوجه ما(يف القصاص حياة )فيها اِلية 
 . اِلية أبل  وأقصر من العبارة( أ

 .  مث أن أنفى للقتل ال يستلزم احلياة واِلية ناصة على ثبوهتا اليت هي الغرض املطلوب منه( ب
 . ة يفيد تعظيما فيدل على أن يف القصاص حياة متطاولةوتنكر حياة يف اِلي( ج
, وهو ل أنفى للقتل بل قد يكون أدعى لهومن ذلك أن اِلية مطردة خبالف املثل فإنه ليس كل قت( د
 . ل خاص وهو القصاص ففيه حياة أبداوإمنا ينفيه قت. القتل ظلما
اِل من تكرار أفضل من املشتمل وإن مل واِلية خالية من تكرار لفظ القتل الواقع يف املثل واخل( ه 

 .يكن خمال بالفصاحة
 .صاص مشعر بضد احلياة خبالف املثلويف اِلية طباق معنوي ألن الق( و
واشتملت اِلية على فن بديع وهو أحد الضدين الذي هو الفناء واملوت حمال ومكانا لضده الذي ( ز

ذلك َيعل القصاص كاملنبع للحياة واملصرف هلا وذلك هو احلياة واستقرار املوت يف احلياة مبالغة عظيمة و 
 .ة على القصاصالداخل(يف)مستفاد من كلمة 

 . ويف اِلية لفظ القصاص مشعر باملساواة فهو مبِن على العدالة خبالف مطلق القتل( ح
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 :القتل في اليهودية
 :تاِلول موقف الشريعة اليهودية من جرمية القتل يف الوَيسن بنا أن نلقي حملة ح

ينطلق اليهود يف إجراء العقوبات على جمرمي القتل والسرقة والربا وغريها من منطلق عنصري إذ  :أوالا 
يزعمون بأهنم شعب اهلل املختار وأن لليهودي أن يقتل ويسلب وينتهك أعراض سائر األمم الذين مل خيلقوا 

 .يف األصل    وحسب مزاعمهم    إال خلدمة اليهود
 .تعاىل بطالن مزاعمهم يف آيات عدةوقد ذكر اهلل  

 :عقوبة القاتل :ثانياا 
 .ونعِن به إذا قتل يهودي يهودياً آخر أما إذا قتل يهودي أي إنسان من غري اليهود فال وجود للعقوبة أصال

يف الشريعة اليهودية ال يوجد عقوبة على القاتل عمدًا غري القصاص فال يصح العفو حَّت  (1
 .لدية وال التغريبوإن عفا أهل الدم وال ا

 .وال ذكر للعقوبة األخروية يف كتبهم (7
 .إباحة قتل القاتل من وِل الدم حيث َيده (0
 .يكون القتل بقطع الرأس بالسيف أو يوضع يف بئر عميقة حَّت ميوت (1

واملتأمل يف هذا اإلَياز حول أحكام احلدود يف الشريعة اليهودية احملرفة يتجلى له عدد من حماسن 
 .يف اإلسالمتشريع احلدود 
 :حفظ العقل: ثالثاا 

إن العقل هو الذي استحقَّ به اإلنسان أن يكون خليفًة يف األرض وأن ُيسخَّر له ما يف السماوات 
واألرض الكون, وهو أيضاً مناط التكليف, فقد جعله الفقهاء شرطًا لصحة العمل, فال يصحُّ العمل إال به؛ 

دير, وشرع يف ذلك احلد أو التعزير تأديباً ملتعاطيها وراحًة لغريه ومحايًة لذلك حرَّم اإلسالم تناوَل اخلمر وكل خم
 .للمجتمع من خطرها وحمافظًة على أمن األمة

 :جريمة شرب الخمر وأضرارها
 :تتضح أضرار اخلمر يف أمور عديدة منها
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 :أهنا تصدُّ عن ذكر اهلل وعن الصالة -1
َا يُرِيُد الشَّْيطَ  نُ }: قال تعاىل َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاء ىِف اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعن ِذْكِر  ِإمنَّ َأن يُوِقَع بَ ي ْ

ِة فَ َهْل أَنْ ُتْم مُّنتَ ُهونَ   . 91:املائدة{  اللَِّه َوَعِن الصََّلو 
 :أهنا تسبيب العداوة والبغضاء -7
 :أن فيها إمثاً عظيماً بسبب السكر -0

َيْس ئَ ُلوَنَك َعِن اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإمْثٌ َكِبرٌي َوَمنَ  ِفُع لِلنَّاِس َوِإمْثُُهَما َأْكبَ ُر ِمن }: قال تعاىل
 . 719:البقرة{  ن َّْفِعِهَما

 :أن هلا ضرراً عظيماً على البدن والعقل -1
يف كثري من األمراض مطلقاً, وهي واخلمر توهن البدن وَتعله أقلَّ مقاومًة وجَلداً : يقول علماء الطب

تؤثر يف مجيع أجهزة البدن, وخاصة يف الكبد, وهي شديدة الفتك باجملموعة العصبية, لذلك ال يستغرب أن 
تكون من أهم األسباب املوجبة لكثري من األمراض العصبية ومن أعظم دواعي اجلنون والشقاوة واإلجرام, ال 

 .عدهملستعملها وحده بل ويف أعقابه من ب
 :أن هلا مضاراً اقتصادية على البلدان -5

 .وما تبذل الدول يف مكافحته ويف عالج املدمنني,وذلك مبا يدفعه املتعاطي من أموال
 :رب الخمرعقوبة ش 

, مث أخرج بسنده عن أنس "باب ما جاء يف ضرب شارب اخلمر: "قال اإلمام البخاري يف صحيحه
 .اهلل عليه وسلم ضرب يف اخلمر باجلريد والنعال, وجلد أبو بكر أربعنيبن مالك رضي اهلل عنه أن النيب صلى 

كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه : وعن السائب بن يزيد رضي اهلل عنه قال
وسلم وإمرة أيب بكر فصدراً من خالفة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حَّت كان آخر إمرة عمر فجلد 

 .عني, حَّت إذا عتوا أو فسقوا جلد مثاننيأرب
 :طي المخدرات وأضرارهاجريمة تعا 

 :تعاطي املخدرات جرمية خطرية انتشرت يف زماننا هذا, أضرارها بالغة اخلطورة فمن ذلك
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 :أضرار صحية وهي كثيرة جداا، فمنها -1
 .هبوط عام يف اجلهاز املركزي -أ

 .تصلب الشرايني -ب
 .الضعف اجلسمي -ج
 .اضطراب اجلهاز التنفسي ومسالكه والتهاب الشعب -د
 .حرمان اجلهاز العظمي من الكميات املطلوبة للجسم -ه 
فمنها -2  :أضرار نفسية وهي كثيرة أيضا ا
عند اقرتاب موعد التعاطي تنتاب املدمن أعراض تشتد تدرَييًا وهي توتُّر وشعور بقلق شديد  -أ

 .معه وانقباض وهبوط عصيب ال يستقر املدمن
 .يكون يف حالة بكاء تشلُّ اجلسَد عن احلركة حني َتيء النوبة إىل أن يتعاطى املخدير -ب
 .اعتقاد متعاطيه أنه قادر على كل شيء واخرتاع أفكار ومهية -ج
 .املدمن يكون دائماً ذليالً يف هتيُّج وتذلُّل حَّت يف شرائه للمخدير, ويتأمل إذا مل يتعاطاه -د
 :عية ومنهاأضرار اجتما -3
املخدرات تعمل على َتسيم املشاعر واالنفعاالت, وأكثر املتعاطني تتأثر هتيُّؤاهتم وتتضخَّم إىل  -أ

 .أقصى درجة, فيؤديي ذلك إىل عدوانه على اِلخرين, فهي باعث للجرمية
فيقع  التسبب يف حوادث السيارات؛ ألن تناوله يقريب البعيد يف النظر ويبعيد القريب أحياناً, -ب

 .احلادث وال يشعر السائق
التفّكك األسري بسبب ما َيصل من املدمن من العدوان على أهله وأوالده, بل رمبا والده  -ج

ووالدته, وهذا التعدي قد يصل إىل درجة العدوان بالقتل أو على العرض باهلتك, فتفكَّك األسر بذلك, 
 .فيؤدي بدوره إىل تفّكك اجملتمع

 :راتعقوبة ترويج المخد 
قرَّرت هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية باإلمجاع قتَل مهريب املخدرات ملا يسبيبه هتريب 



 

-119- 

املخدرات من فساد عظيم ال يقتصر على املهريب نفسه, وأضرار جسيمة وأخطار بليغة على األمة 
 .من اخلارج فيمون هبا املرويجنيمبجموعها, ويلحق باملهريب الشخُص الذي يستورِد أو يتلقَّى املخدرات 

 :بيق عقوبة تعاطي الخمر والمخدراتآثار تط
 .صيانة العقول -1
 .حفظ أرواح الناس وممتلكاهتم وأعراضهم من عبث أهل اخلمور -7

 :حفظ العرض :رابعاا 

داَء أولت الشريعة اإلسالمية األعراض عنايًة خاصة, فأوجبت صيانَتها واحملافظَة عليها وحرَّمت االعت
عليها أو النيل منها بأي وجه من الوجوه, وأمرت بالدفاع عن العرض وإن أدى إىل قتل املعتدي, وجعلت 

 .املتساهل يف عرض حمارمه ديوثاً يستحق غضب اهلل
 :جريمة الزنا وأخطارها

 :جرمية الزنا من أخبث اجلرائم وأرذهلا, وأضرارها عظيمة جداً, وخطرها يف الشرع عظيم, فمن ذلك
 :أهنا من الكبائر -1

َوالَ َوالَِّذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع اللَِّه إِلَ  َها ءاَخَر َواَل يَ ْقتُ ُلوَن الن َّْفَس الََِّّت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَّْق }: قال تعاىل
 . 3 :الفرقان{  يَ ْزنُونَ 

 ". الزناودلت اِلية على أنه ليس بعد الكفر أعظم من قتٍل بغري حق مث: "قال القرطيب
أن َتعل : ))يا رسول اهلل, أّي الذنب أعظم؟ قال: قلت: وعن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال

: مث أّي؟ قال: , قلت((أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك: ))مث أّي؟ قال: , قلت((هلل نداً وهو خلقك
 ((.أن تزاِّن حليلة جارك))

 :التوعد عليه بالعذاب الشديد -7
َوالَ َوالَِّذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع اللَِّه إِلَ  َها ءاَخَر َواَل يَ ْقتُ ُلوَن الن َّْفَس الََِّّت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَّْق }: اىلقال تع

ِلَك يَ ْلَق أَثَاماً   . 9 -3 :الفرقان{  اً ُيَض  َعْف لَُه اْلَعَذاُب يَ ْوَم اْلِقي  َمِة َوخَيُْلْد ِفيِه ُمَهان. يَ ْزنُوَن َوَمن يَ ْفَعْل ذ 
 .اإلصابة باألمراض اخلطرية -0
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 .أنه يتسبب يف جرمية القتل -1
 .التفكك األسري -5
 .ضياع األنساب وخراب الدنيا - 
 .يورث األمراض النفسية والقلبية -2
 .يورث نفرة العباد من الزناة وسقوطهم من أعينهم -3
 :عقوبة الزنا 

 .حمصنالزاِّن إما أن يكون حمصنا أو غري 
 :وهي الرجم: عقوبة الزاِّن احملصن -1
 :وهي اجللد والتغريب: عقوبة الزاِّن غري احملصن -7

ُهَما ِماَْئَة َجْلَدةٍ }: قال تعاىل  . 7:النور{  الزَّانَِيُة َوالزَّاىِن فَاْجِلُدواْ ُكلَّ َواِحٍد ّمن ْ
خذوا عِن خذوا : ))يه وسلمقال رسول اهلل صلى اهلل عل: وعن عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه قال

 ((.عِن, قد جعل اهلل هلن سبياًل؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة, والثيب بالثيب جلد مائة والرجم
 : شروط هذه العقوبة

 : لتطبيق هذه العقوبة َيب توفر عدة شروط
كل   م مع اتفاقهم يفشهادة أربعة عدول على حصول الفعل مع اليقني الكامل والتأكد التا -1

, وأوقع عليهم حد اً , وزمانه ومكانه ووضعه فإن مل يتفقوا على ذلك اعترب إبالغهم كاذبتفاصيل الفعل
لو ال جآءو عليه بأربعة شهداء فإذ مل يأتوا : ))الزنا على املتهم قال تعاىل القذف بدال من إيقاع حد

 .النور. ((داء فأولئك عند اهلل هم الكاذبونبالشه
ين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة وال تقبلوا هلم والذ: ))قال تعاىل

ومعلوم أن من زنا يف موضع يراه فيه أربعة أشخاص رؤية تفصيلية فهو (( هادة أبدا أولئك هم الفاسقونش
كله كان   وإذا كان مستخفا بذلكتمع ومستخف بعالقته مع زوجته, جماهر بفعله مستخف بالدين وقيم اجمل

أقيم بشهادة  –حسب علمنا  -حقيقًا هبذه العقوبة الشديدة مع العلم أن تاريخ املسلمني مل يشهد حداً 
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 . شهود أربعة وإمنا يقام هذا احلد يف الغالب,برغبة الزاِّن تطهرياً لنفسه وتوبة عن اجلرم الذي قارفه
. رج للمتهم سقط عنه احلدعدم توفر شبهة تسقط احلد فإذا توفرت أية شبهة أو وجد أي خم -7

 ( إدرأوا احلدود بالشبهات ) لقوله صلى اهلل عليه وسلم 
 :ظات حول الزنا و حمل

 : هناك عدة أمور ينبغي التنبيه هلا
أنه يندب ملن غلبته نفسه فسقط يف الزنا أن يسرت نفسه وال َيدث بذلك وال يعرتف على نفسه  -1

فعله باألعمال الصاحلة وال يقنط من رمحة اهلل لقوله صلى اهلل عليه  به بل يتوب إىل اهلل ويستغفره ويكفر عن
 (من أتى من هذه القاذورات شيئا فليسترت بسرت اهلل ) : وسلم

والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهلل فاستغفروا لذنبهم ومن يغفر )) : وقوله تعاىل 
هبم وجنات َتري من حتتها م يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ر الذنوب إال اهلل ومل يصروا على ما فعلوا وه

 .آل عمران. ((األهنار
اهلل إن اهلل يغفر الذنوب  قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة)) : وقوله تعاىل 

  .الزمر. ((مجيعا
من سرت مسلما )ل  عنه ينبغي كذلك ملن أطلع على مسلم يقرتف شيئاً من ذلك أن يسرته وال يب -7
 .إال أن يكون مشتهراً بذلك وعم شره فيكشف ويبني أمره درًء لشره( سرته اهلل

كما حرم التجسس والتصنت جعل اإلسالم للبيوت حصانة تامة فال َيوز دخوهلا إال بإذن أهلها   -0
هلها ذلكم خريا لكم على أيا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم حَّت تستأنسوا وتسلموا ))عليها 

  .النور. ((لعلكم تذكرون
وإدراكه وأن يكون ,أن الشخص إذا اعرتف على نفسه فيجب التأكد الكامل من سالمة عقله -1

ذلك بعيدا عن أي إكراه أو ضغط بل تعطى له الفرصة لعله يرجع عن إقراره ويلقن الرجوع عنه, فإذا رجع مل 
رسول صلى اهلل عليه وسلم مع ماعز  الذي اعرتف بالزنا يف زمن الرسول صلى وهذا ما فعله ال ,يقم عليه احلد

والرسول ( إِّن زنيت فطهرِّن ) اهلل عليه وسلم فقد أعرض عنه الرسول عدة مرات, وهو يكرر االعرتاف ويقول 
 .كل ذلك وهو مصر على االعرتاف( لعلك شربت ( ) لعلك قبلت ) مث قال له  ,يعرض عنه ويصرف وجهه
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 :اريمة قوم لوط  وأخطارهج 
 :أضرار اللواط كثرية وعظيمة جدا, منها

 .أهنا معصية عظيمة وكبرية من كبائر الذنوب, وقد ذكرها غري واحد يف الكبائر -1
ولكن جناسة الزنا واللواطة أغلظ من غريها من النجاسات : "إهنا تفسد القلب, قال ابن القيم -7

 ". اً من جهة أهنا تفسد القلب وتضعف توحيده جد
 .أهنا تقتل مروءة وشهامة مرتكبيها -0
 .أن فيها انتكاساً للفطرة والطباع السليمة -1
 أهنا تسبب عزوف الرجال عن الزواج -5
أهنا سبب لكثري من احلاالت النفسية كاخلوف الشديد والوحشة واالضطراب واحلزن والقلق  - 

 .الالزم, وضعف الشخصية وانعدام الثقة بالنفس
توازن عقل املرء وارتباكًا يف تفكريه وركودًا يف تصوراته وبالهة واضحة  أهنا تسبب اختالاًل يف -2

 .يف عقله وضعفاً شديداً يف إدراكه
أهنا تؤثر على أعضاء التناسل وتضعف مراكز اإلنزال الرئيسة يف اجلسم, وتقضي على احليوية  -3

 .إىل اإلصابة بالعقماملنوية, وقد ينتهي األمر فيها بعد زمن إىل عدم القدرة على إَياد النسل و 
أهنا تسبب كثريًا من األمراض, ومنها الزهري والتيفوئيد والدوسنتاريا والقرحة الرخوة وثآليل  -9

 .التناسل والتهاب الكبد الفريوسي والسيالن واهلربس واإليدز
 :عقوبة اللواط 

ون ذلك, د: حده كحد الزنا, وقد قيل: وأما اللواط فمن العلماء من يقول: "قال شيخ اإلسالم
والصحيح الذي اتفق عليه الصحابة أن يقتل االثنان األعلى واألسفل, سواء كانا حمصنني أو غري حمصنني, 

من وجدمتوه : ))فإن أهل السنن رووا عن ابن عباس رضي اهلل عنهما عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
 ".لوط فاقتلوا الفاعل واملفعول به يعمل عمل قوم
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 :بة الزنا واللواطآثار تطبيق عقو 
 :فمن ذلك :ةيف تطبيق عقوبيت الزنا واللواط آثار محيد

صيانة أعراض األسر والعشائر واحملافظة عليها من كل ما يؤديي إىل اإلساءة إليها أو النيل  -1
 .منها, ألن ارتكاب فرد من عشرية معينة جلرمية الزنا يؤدي إىل إحلاق العار جبميع أفراد تلك العشرية

 .العالقة الزوجية واحملافظة على كيان األسرة ومحاية اجملتمع من التفكك واالهنيارتقوية  -7
احملافظة على بقاء النوع اإلنساِّن من االنقراض؛ ألن شيوع الزنا يؤدي إىل ظهور جيل من  -0

ى اللقطاء الذين ال يُعرف آباؤهم, وهؤالء أكثر تعرضًا للهالك من سواهم, لعدم وجود من يتوىل رعايتهم عل
 .الوجه األكمل

 .مكافحة كثري من األمراض اليت يسببها الزنا أو اللواط ومحاية اجملتمع منها ومن أخطارها -1
 .حفظ اجملتمع من عذاب اهلل تعاىل وسخطه املرتتب على انتشار الفواحش بني الناس -5

 :جريمة القذف وأضرارها
 .املراد بالقذف هنا الرمي بالزنا يف معرض التعيري

 :طورته وأضراره, فمن ذلكوالقذف له خ
 :أنه من الكبائر -1

(( اجتنبوا السبع املوبقات: ))عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
الشرك باهلل والسحر وقتل النفس اليت حرم اهلل إال باحلق وأكل الربا : ))يا رسول اهلل, وما هن؟ قال: قيل

 .((يوم الزحف وقذف احملصنات املؤمنات الغافالتوأكل مال اليتيم والتوِل 
 :التوعد عليه باللعن والعذاب العظيم -7

نْ َيا َواِلِخَرِة َوهَلُْم َعَذابٌ }: قال تعاىل  ِإنَّ الَِّذيَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصنَ  ِت اْلغَ  ِفلَ  ِت اْلُمْؤِمن  ِت لُِعُنوْا ىِف الدُّ
 . 70:النور{  َعِظيمٌ 

 :القاذف بالفسق ورد شهادتهاحلكم على  -0
بَ ُلواْ َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصنَ  ِت مُثَّ ملَْ يَْأُتوْا بَِأْربَ َعِة ُشَهَداء فَاْجِلُدوُهْم مَثَاِننَي َجْلَدًة َواَل تَ قْ }: قال تعاىل
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 . 1:النور{  هَلُْم َشَهاَدًة أََبداً َوأُْولَ ِئَك ُهُم اْلَف  ِسُقونَ 
 :حد القذف

 . 1:النور{  َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصنَ  ِت مُثَّ ملَْ يَْأُتواْ بَِأْربَ َعِة ُشَهَداء فَاْجِلُدوُهْم مَثَاِننَي َجْلَدةً }: تعاىل قال
هذه اِلية الكرمية فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة وهي احلرة البالغة العفيفة, : "قال ابن كثري

 ".لك َيلد قاذفه أيضاً, وليس فيه نزاع بني العلماءفإذا كان املقذوف رجالً فكذ
 :آثار تطبيق حد القذف 
وأما حد القذف فتأديب لعباده عن عدوان اللسان : "قال حممد بن عبد الرمحن البخاري -1

وسوء الظن باإلخوان وإذالل من شرفه اهلل تعاىل وكرمه, فإن املؤمن عند اهلل عزيز واهلل به لطيف, فال يليق 
ن األخ أن ينسبه إىل ما يشينه, وإن  عاين زِناه فاألليق بأخوة اإلسالم إسبال السرت عليه والتودُّد باألخ م

 ".إليه
 .حماربة الرذيلة واستئصال كل ما من شأنه أن يؤدي إىل االَنراف اخللقي -7
 .القضاء على كل سبب قد يؤدي إىل إيقاع العداوة والبغضاء بني أفراد اجملتمع -0
ليت تضم أفراد األسرة بعضهم إىل بعض, ذلك أن شيوع القذف والرتامي به تقوية الروابط ا -1

 .يؤدي إىل تشكك اإلنسان يف حقيقة منشئة وعما إذا كان مثرة اتصال مشروع أو غري مشروع
 :حفظ المال:  خامساا 

احلرمة فقد اهتمَّ اإلسالم باألموال اهتماماً عظيماً ومحاها حَّت جعل املال شقيَق الروح ومساويًا هلا يف 
فحمى املال  ,((املسلم حرام دمه وماله وعرضه كل املسلم على: ))ثبت عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه قال

من أن متتدَّ إليه أيدي العابثني وتطلعات الطامعني, وهنى سبحانه عن كل ما َيرُّ إىل أكل أموال الناس 
حرام, سواء كان عن طريق الكذب أو التحايل بالباطل, وأي اعتداء على أموال الناس بأي وجه من الوجوه 

 .ا يستحله أصحاب النفوس الضعيفةأو املماطلة أو السرقة أو غريها مم
 :من أضرار جريمة السرقة ومخاطرها

السارق ملعون كما أخرب النيب  صلى اهلل عليه وسلم فعن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه  -1
 .((طع يده ويسرق احلبل فتقطع يدهبيضة فتقلعن اهلل السارق يسرق ال: ))وسلم قال
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 :السارق مسلوب كمال اإلميان -7
ال يزِّن الزاِّن حني يزِّن وهو مؤمن, وال يسرق حني : ))قال صلى اهلل عليه وسلم: عن ابن عباس قال

 .(( يسرق وهو مؤمن
 .إهدار أموال الناس وضياعها   -0
 .انتشار بذور العداوة والبغضاء يف أفراد اجملتمع  -1
 :حد السرقة 

{  َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوْا أَْيِديَ ُهَما َجزَاء مبَا َكَسَبا َنَك  اًل ّمَن اللَِّه َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيمٌ }: قال تعاىل
  .03:املائدة

 :آثار تطبيق حد السرقة 
لنفوس؛ إذ هو شرع اهلل تعاىل عقوبة السرقة صيانة لألموال, ألن املال شيء عزيز على ا -1

عصب احلياة, واإلنسان جمبول بطبيعته على حب املال حبًا شديداً, فهو يبذل كل طاقته جلمعه, فكيف 
إهنا قد تؤدي ! تكون حالته إذا وجد أن مثرة جهوده الطويلة قد ذهبت واستوىل عليها شخص بغري وجه حق؟

 .العقلية ه خبلل يف قواهيف بعض احلاالت إىل وفاة اجملِن عليه أو إصابت
نشر األمن يف اجملتمع؛ ألن جرمية السرقة تؤدي إىل إفزاع سكان مجيع احلي إذ يرتقب كل  -7

 .ة, فيعيش الناس يف اضطراب وقلقمنهم أنه اهلدف القادم للذين ارتكبوا تلك احلادث
 .أن فيه رادعاً ونكاالً وعربة لغريه -0

 :جريمة الحرابة وخطرها
 : ة املفاسد واملخاطر, فمن مظاهر ِعظمها وخطورهتاجرمية احلرابة من اجلرائم العظيم

 :أن اهلل تعاىل حكم على احملاربني بأهنم َياربون اهلل ورسوله -1
َا َجزَاء الَِّذيَن َُيَارِبُوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ىِف األْرِض َفَساداً }: قال تعاىل  .00:دةاملائ{  ِإمنَّ

 .قدم يف اِلية السابقةأهنا من اإلفساد يف األرض كما ت -7
ِلَك هَلُْم ِخْزٌى }: أن اهلل توعد عليها باخلزي يف الدنيا والعذاب العظيم يف اِلخرة فقال تعاىل -0 ذ 



 

-126- 

نْ َيا َوهَلُْم ىِف اِلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ   . 00:املائدة{  ىِف الدُّ
 .أهنا تسبب انقطاع الناس عن السفر يف سبيل معاشهم وبالتاِل ضعف االقتصاد -1
 .أهنا تنشر الفوضى والرعب وبذلك ينعدم األمن -5
 :حد الحرابة 

َا َجزَاء الَِّذيَن َُيَارِبُوَن اللََّه َوَرُسولَُه َوَيْسَعْوَن ىِف األْرِض َفَسادًا َأن يُ َقت َُّلوْا َأْو ُيَصلَُّبو }: قال تعاىل ْا أَْو ِإمنَّ
نْ َيا َوهَلُْم ىِف اِلِخرَِة َعَذاٌب تُ َقطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهم ّمْن ِخلَ  ٍف َأْو  ِلَك هَلُْم ِخْزٌى ىِف الدُّ يُنَفْوْا ِمَن األْرِض ذ 

 . 00:املائدة{  َعِظيمٌ 
إذا قتلوا وأخذوا املال قُتلوا وُصلبوا, وإذا قَتلوا ومل يأخذوا املاَل قُتلوا : )قال ابن عباس رضي اهلل عنهما

ا تُلوا ُقطعت أيديهم وأرجُلهم من خالف, وإذا أخافوا السبيَل ومل يأخذو ومل ُيصلبوا, وإذا أخذوا املاَل ومل يق
 .15( ماالً نُفوا من األرض

 :آثار تطبيق حد الحرابة
 .احلفاظ على أرواح الناس وأمواهلم -1
 .تأمني الطرق والُسُبل وبالتاِل نشاط احلركة االقتصادية -7
 .الردع لكل من أراد اإلفساد يف األرض -0

 :همال العقوبات الشرعيةعواقب إ
 :إمهال العقوبات الشرعية له عواقب وخيمة, فمن تلك العواقب

 .اجرتاء الناس على حمارم اهلل ومواقعتهم حلمى اهلل, واهلل يغار أن تنتهك حمارمه -1
ِإنَّ }: االجرتاء على حدود توقع يف احملاّدة هلل ورسوله, وذلك موجب للوقوع يف الذل واهلوان -7
 .73:اجملادلة. {نيَ ادُّوَن اللََّه َوَرُسولَُه أُْولَ ِئَك ىِف اأَلَذلّ الَِّذيَن َيَُ 

من أخذ بغري حكم اهلل فقد واىل صاحَب ذلك احلكم وعادى اهلل ورسوله, ومن أخذ ِبكم اهلل  -0
فقد وااله, وقد حكم اهلل تعاىل ملن وااله وكان من حزبه بالقوة والنصر والغلبة, وحكم على من كان من حزب 

 . 5:املائدة{  لُِبونَ َوَمن يَ تَ َولَّ اللََّه َوَرُسولَُه َوالَِّذيَن ءاَمُنواْ فَِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم اْلغَ   }: لشيطان بالذل واالندحارا
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االجرتاء على حمارم اهلل وترك اإلنكار على ذلك وعدم إقامة احلدود الشرعية على من وجبت  -1
لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن }: نت بنو إسرائيل برتكهم التناهي عن الوقوع يف احملارمعليه يلحق اللعنَة باجملتمع كما لع

ِلَك مبَا َعَصْوا وََّكانُوْا يَ ْعَتُدوَن  َكانُوْا اَل يَ تَ نَ  َهْوَن َعن مُّنَكٍر   3َبىِن ِإْسر ءيَل َعَلى  ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ ذ 
 .املائدة .{َما َكانُواْ يَ ْفَعُلونَ فَ َعُلوُه لَِبْئَس 
م وقوع األزمات الطاحنة والكوارث املدميرة والتناحر بني الطوائف واجلماعات بسبب انقسا -5

 على حرمات اهلل, وفريٍق من الضعفة اخلانعني ال يأمرون مبعروف وال ينهون الناس إىل فريق العصاة اجملرتئني
 .عن منكر فيتمزَّق اجملتمع شرَّ ممزَّق

حدوث سنَّة اهلل يف ذلك اجملتمع بنزول املصائب والعذاب اليت جعلها اهلل مسببة عن املعاصي  - 
 .03:الشورى. {فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكمْ  َوَما َأَص  َبُكْم ّمن مُِّصيَبةٍ }: والوقوع يف حدود اهلل تعاىل

, وبضياعها وتلفها تضييع الضروريات اخلمس اليت هي الدين والنفس والعقل والعرض واملال -2
 .خراب اجملتمع وضنك احلياة ودمار العامل

 :شبهات حول إقامة الحدود
 :أثار أعداء اإلسالم كثرياً من الشبهات حول احلدود الشرعية, فمن تلك الشبه

إن إقامة احلدود فيه ضرب من القسوة اليت تتناىف مع اإلنسانية الرحيمة اليت : قالوا :الشبهة األولى
 .دنية احلديثة واحلضارة الراقيةتساير امل

إن كل عقوبة ال بد أن يكون فيها مظهر قسوة أياً كانت, حَّت ضرب الرجل لولده هتذيباً  :والجواب
وتأديبًا له فيه نوع من القسوة, ألن العقوبة إن مل تشتمل على القسوة فأي أثر هلا يف الزجر والردع, مث إن 

أمر أشدُّ منها قسوة, ولو تركنا العقوبة القاسية بزعمهم لوقعنا يف أمر  الذي دعا إىل تلك القسوة املزعومة هو
 .أقسى من العقوبة

ومثل القسوة اليت تشتمل عليها احلدود كمثل الطبيب الذي يستأصل من جسم أخيه اإلنسان جزءاً 
! لب قوي؟وهل يستطيع أن ميارس هذا العمل إال ق! من أجزائه أو عضواً من أعضائه, أليس يف ذلك قسوة؟

ولكنها قسوة هي الرمحة بعينها, خاصة إذا قيست مبا يرتتب على تركها وبقاء العضو املريض ونار األمل تتوهج 
 .وتستشري وتتزايد يف جسم املريض
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إن إقامة احلدي تقتضي إزهاقًا لألرواح وتقطيعًا لألطراف, وبذلك تفقد البشرية  : قالوا :الشبهة الثانية
 .والقوى, وينتشر فيها املشوَّهون واملقطَّعون الذين كانوا يسهمون يف اإلنتاج والعملكثرياً من الطاقات 
إن القتل وتقطيع األطراف يف احلدود إمنا يكون يف حاالت ضييقة حمصورة وهو إزهاق  :والجواب

مثرات أعماهلم  لنفوس شريرة ال تعمل وال تنتج, بل إهنا تعطيل العمل واإلنتاج وتضييع على العاملني املنتجني
مث إن إزهاق روح واحدة أو قطع طرف واحد يف احلدود يؤديي إىل حفظ مئات األرواح وآالف . وإنتاجهم

مث إننا ال نالحظ املشوَّهني يكثرون يف البالد اليت تقيم احلدود, بل . األطراف سليمة طاهرة عاملة منتجة
ذلك متاما؛ فإن احلدود إذا مل تُقم على اجملرمني بل األمر بالعكس من . يكونون فيها أقل منهم يف غريها

املعتدين كثر املشوَّهون واملعاقون من جراء اعتداءات اجملرمني الذين َيدون متنفَّسا وسندا عند من ينظر إليهم 
نظرة العطف والرمحة واحلنان, وبذلك تضيع حقوق املعتدى عليهم, وهُتدر كرامتهم وليس بعد ذلك 

 .هون إليهللمجرمني حدٌّ ينت
إن يف إقامة احلدود سلباً حلق احلياة وهو حقٌّ مقدَّس ال َيوز ألحد أن يسلبه, : قالوا :الشبهة الثالثة

 !فكيف يسوغ حلاكم أن يسلب حمكوماً حقَّ احلياة؟
إن الشارع احلكيم الذي منح حقَّ احلياة وقدَّسه وجعل الدماء واألموال واألعراض حمرَّمة  :والجواب

هو الذي أكَّد ذلك التقديس واالحرتام بإقامة احلدود, واحملدود الذي استحقَّ الرجم أو القتل هو  بني الناس
الذي جىن على نفسه ألنه مل َيرتم حقَّ غريه وعلى نفسها جنت براقش, ولو أنه احرتم حقَّ احلياة يف غريه 

أَنَُّه َمن قَ َتَل نَ ْفساً ِبَغرْيِ }:  القرآن الكرميبه السابقة ويفحلفظ له حق احلياة يف نفسه, وقد قرَّر اهلل تعاىل يف كت
يعاً  َا قَ َتَل النَّاَس مجَِ  . 07:اِلية  املائدة{ ...نَ ْفٍس َأْو َفَساٍد ىِف األْرِض َفَكَأمنَّ

 .فاملعتدي على حق احلياة يف غريه يعدُّ معتدياً على حقي احلياة يف نفسه
تقهقٌر باإلنسانية الراقية وانتكاس هبا ورجعة إىل عهود الظالم  إن إقامة احلدود: قالوا :الشبهة الرابعة

 .الدامس والقرون الوسطى
إن العاقل ال يزن القول بالبقعة اليت جاء منها وال بالزمان الذي قيل فيه أو نقل منه, لكن  :والجواب

حلق وناشد للحكمة أىن وجدها امليزان الذي تقوَّم به األقوال والقوانني هو ميزان احلق والعدل, والعاقل نصري ا
وعلى أي لسان ويف أي مكان أو زمان, على أن هذا التشريع أنزله اهلل من السماء رمحًة شفقة ألهل األرض  
كما ينزل غيثه الذي َييي به األرض, إن جميء ذلك التشريع على لسان نيب  أميي من صحراء العرب يف 
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ق على أنه تشريع من حكيم خبري على لسان نيب بُعث القرون الوسطى كل ذلك آية وإعجاز ودليل صد
 .رمحة للعاملني

وانظر كيف ساعدت احلدود الشرعية يف اإِلسالم على توفري أمن حقيقي للمجتمع والعائلة, بينما 
أدت قوانني العقوبات الغربية إىل ازدياد وتائر السرقات وحاالت االغتصاب واالعتداء على األبرياء واِلمنني, 

. ء أوىل بالتفكري يف ما يتعرضون له من قسوة ووحشية من التفكري بتخفيف العقوبات اليت تنزل باجملرمنيوهؤال
فاألوىل مراعاة مصاحل الناس وأمنهم وحياهتم حني يواجه موضوع األحكام اليت تردع فعاًل مرتكيب اجلرائم 

 . ِبقهم
 :حول حكم الردة :الخامسة الشبهة

 .للحرية الشخصية منافٍ  الزعم بأن تطبيق حد الردة
 :على هذه الشبهة والجواب

إن اخلروج عن اإلسالم يعترب خروجًا على النظام العام ذلك إن اإلسالم دين كامل كما يهتم بعالقة 
اإلنسان بربه فهو يهتم بعالقته بغريه من بِن جنسه بني املرء وزوجه وبينه وبني أقربائه وجريانه وفيما بينه وبني 

وسلماً يف مشول منقطع النظري عبادة ومعاملة وجناية وقضاء إىل سائر ما تنقسم إليه قوانني الدنيا  أعدائه حرباً 
وبناًء على هذا فيجب النظر إىل اإلسالم ككل متكامل وليس قاصرًا فقط على عالقة . بل أوسع من ذلك

 .العبد بربه كما يظنه غري املسلمني
 . على النظاموإذا كان ذلك كذلك فالردة تعِن اخلروج 

يف جعل العقوبة على الردة إباحة دم املرتد زاجٌر ملن يريد الدخول يف هذا الدين مشايعة ونفاقاً إن 
فالديين تكاليف  ,للدولة أو ألهلها وباعٌث له على التثبت يف أمره فال يعتنقه إال على بصرية وسلطان بَ نيي 

 .وأصحاب املآرب املدخولةوشعائر ويتعسر االستمرار عليها من قبل املنافقني 
لإلنسان قبل أن يؤمن باإلسالم احلق يف أن يؤمن أو يكفر فإذا آثر أي ديانة من الديانات فال و 

وإذا آثر اإلسالم ودخل فيه وآمن به فعليه أن  ,اعرتاض عليه ويبقى له حق احلياة واألمن والعيش بسالم
 .صوله وفروعههنيه وسائر هديه يف أخيلص له ويتجاوب معه يف أمره و 

تمع ونبذ قواعده هل من حرية الرأي أن ميكن صاحبها من اخلروج على هذا اجمل: مث بعد ذلك نقول
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؟ هل إشاعة الفوضى يف جنباته تجسس حلساب األعداء من احلرية؟ هل خيانة الوطن أو الومشاقة أبنائه
ومطالبة . بقبول هذا الوضع سفهاع املسلمني واالستهزاء بشعائره ومقدساته من احلرية ؟ إن حماولة إقن

 !!اء دينهم وتنكيس لوائِه شيء عجيباملسلمني بتوفري حق احلياة ملن يريد نقض بن
ونقول بكل قوة إن سرقة العقائد والنيل من األخالق واملثل أضحت حرفة لعصابات وطوائف من 

لفنت وأسباهبا يف كل ناحية من أجل هز  دعاة التنصري الكارهني لإلسالم وكتابه ونبيه وأتباعه وما فتئوا يثريون ا
 . كيان اجملتمع وقلبه رأساً على عقب

فرنسا وبريطانيا  –ويؤكد حقنا يف رفع الصوت عاليًا ما نرمقه من املواقف املفضوحة يف بالد احلريات 
مما أثار  من املسلمني الذين بدأوا يظهرون متسكًا بدينهم وظهورهم بالزي احملتشم رجااًل ونساءً   –وأمريكا 

حفائظهم وخباصة الفرنسيني يف قضية احلجاب على الرغم من أن قوانينهم فيها نصوص تعطي احلق ألهل  
كل ديانة أن يلتزموا بدياناهتم ولكنهم ِبجة األمن واحلفاظ على النظام العام كانت هلم تلك املواقف 

لمة يف روسيا وبلغاريا مما هو معلن املكشوفة ومن حقنا كذلك أن نتذكر ما َيري لكثري من األقليات املس
 . فكيف بغري املعلن

مث إن عقوبة اإلعدام موجودة يف كثري من القوانني املعاصرة سواء ملهريب املخدرات أو غريهم وهم مل 
يقولوا هبا إال جلدواها يف القضاء على اجلرمية والتخفيف منها ومحاية لعموم اجملتمع من سوئها ومل يقل أحد أن 

عقوبة اإلعدام يف حق هؤالء املفسدين مصادم حلريتهم إذا كانوا قد َتاوزوا يف حرياهتم حَّت سطوا تشريع 
 . لطبيعية اِلمنة السويةعلى حريات اِلخرين أو نغصوا عليهم حياهتم ا

وهناك إعدام من أجل اخليانة العظمى أو ما يشبهها ومل يكن هذا مصادمًا للحرية أو حمل نقد لدى 
لنية يف إثارة مثل هذه التنصريية وأشباهها مما يذكير مبا قلناه أول احلديث من الشك يف حسن اهذه املؤسسة 

 . التساؤالت
 :واقع الجريمة في األمم المعاصرة

إن األمم املعاصرة وخباصة دول الغرب قد ملكت أسلحة فتاكة وأجهزة نفاذة وتقنيات متقدمة 
يف املالحقات وتتبع  اً ِبوثًا ودراسات وطرق ,جمال اجلرميةووسائل دقيقة واستكشافات باهرة وخباصة يف 

اجملرمني إضافة إىل التوعية اإلعالمية الواسعة للجمهور واالستنارة بالثقافة والتقدم العلمي والوعي املعريف 
هذا من  ,لألفراد واجلماعات وعلى الرغم من كل ذلك فإن اجلرمية تستفحل ويزداد اجملرمون عتوًا وطغياناً 
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ومن جهة أخرى فإن تركيزهم منصب على استصالح اجملرمني وهتذيب األشرار وقد أرادوا أن َيعلوا من . هةج
السجون أماكن هتذيب وعنابر إصالح واعتربوا اجملرمني مرضى أحق بالعالج منهم بالعقاب وألقوا بالالئمة 

األمر ليس مقصوراً على هذا اجلانب وهذا حق ال ينكر ولكن  ,على عوامل الوراثة والبيئة والفساد االجتماعي
ذلك أن العضو املريض قد تكون املصلحة يف برته حَّت ال يسري مرضه إىل اجلسم كله وهذا أمر مقرر  ,وحده

 . عقالً ووقعاً 
أما السجون فقد غلظت فيها قلوب كثري . والفساد االجتماعي ما هو إال من جمموع فساد األفراد

ضراوة أشد وشقاوة أعظم ومن اليسري أن يتعاون اللصوص والقتلة يف رسم من اجملرمني وخرجوا منها يف 
إخوان هلم يف الغي  اخلطط وَيعلوا من السجن ساحات ممهدة للتدريس وتقاسم املهمات يشاركهم يف ذلك

 . خارج القضبان
وأنت مالحظ مدرك أن فكرة اهلدف اإلصالحي للمجرمني واملعاجلات اللينة قد مضى عليها أكثر 

 .ن هذا اهلدف إال ومهاً وسراباً ن نصف قرن ومع هذا فاإلجرام يف تزايد مطرد فما كام
إن اجملتمع اإلنساِّن املعاصر مبا فيهم العامل املتحضر قد بل  ذروة من االستهتار واالستباحة 

ئع سوء صناواالسرتخاص للدماء واألموال واألعراض جعلت العقوبات يف التشريعات الوضعية هزيلة جبانب 
 .هؤالء العتاة اجملرمني

؟ ن هؤالء رمحاء بضحاياهم األبرياءوهل كا ,أي رمحة أو هتذيب يستحقها هؤالء القتلة والسفاكون 
وهل كانوا رمحاء باجملتمع كله بل تطور األمر كما هو مشاهد إىل تطور اجملرمني يف وسائلهم فصاروا يشكلون 

سائلها وَتهيزاهتا الدول واحلكومات وال أدري أي عقاب سوف العصابات اليت تفوق أحيانًا يف إمكاناهتا وو 
ينزله هؤالء الرمحاء بتجار املخدرات الذين ال نزال نسمع ازدياد أخبارهم واستفحال إجرامهم حَّت أصبحوا 

 !! علناً  كومات واجلهات املختصة يف الغربظاهرين غري متسرتين بل صاروا يفاوضون احل
لم والثقافة واحلضارة يف صورهتا الراهنة عاجزة عن دفع األخطار عن وبناًء على ما سبق فإن الع

ملنزل واملكتب واملصنع اإلنسان الذي يعيش حياة اخلوف واإلرهاب على األرض ويف اجلو والبحر ويف ا
 .والشارع

 وجمرم اليوم  مزود بالعلم واملعرفة ويتطور مع تطور أنظمة الشرطة وَتدد أساليب املالحقة واملتابعة
 . لعقاب الزاجر العادل أفال يفقهونوخيطط كما خيطط رجال األمن والكل يف صراع ال يفصله إال ا
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م هذه الشريعة اإلسالمية اجللية أن يهاجم األنظمة الوضعية يف عقوباهتا اليت ال زجر فيها ولنا حق أما
وأهنا حني تشفق . األرض ة وتزيد أعداد املفسدين يفبأهنا أنظمة تعني على رفع مستوى اجلرمي. وال ردع

ن األبرياء املساكني ليثبت بزعامتهم عدم قطع يد السارق الواحد تساعد وتفتح اجملال ملقتل عدد هائل م
السرقة أهدافهم اإلجرامية وأيضاً حني تشفق بزعامتهم على عدم قتل القاتل الواحد فال تنفذ فيه عقوبة  جمرمو

 . ري األمور إىل سائر اجلرائماألبرياء وهكذا َتالقصاص تساعد على سقوط عدد من القتلى  
وحني ابتعدت معظم الشعوب اإلسالمية تطبيق نظام العقوبات اإلسالمية الرادعة واتبعت النظم 
الوضعية األوربية اتسعت فيها اجلرائم واندلعت فيها نار الفوضى وكثرت فيها العقاب واِلالم االجتماعية 

 . مواهلا وأرواحهاوفقدت االستقرار واألمة على أ
وأخريًا فإن هناك عقوبات جسدية تطبقها بعض القوانني املعاصرة وأبرزها عقوبة اإلعدام بل هذه 

َوَمْن } : العقوبة كانت ملغاة يف بعض القوانني مث عادوا إليها ويف كتابنا َنن املسلمني عبارة جامعة قاطعة
 .[53: اِلية ,سورة املائدة]. {َماً لَِقْومٍ  يُوِقُنونَ َأْحَسُن ِمَن اهلِل ُحكْ 

 
  تم بحمد اهلل
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تربية األجيال، تحدث عن هذا : من مقاصد بناء األسرة في اإلسالم 3 6

 .بإيجاز، مع االستدالل بآية وحديث
 .منها وردت تشريعات لحفظ األنساب في اإلسالم، اذكر اثنين 3 7

 .اإلسالم في الزواج، اذكر دليلين رّغب 4 8
 .؟ مع ذكر الدليلالتبتلما موقف اإلسالم من  4 9

 .مواطن الترغيب في نكاح المرأة، وضح بّين النبي  4 1 
 .ما نظرة اإلسالم إلى تزويج البنات؟ مع التدليل 4   
 .، مع التدليلقبول الخاطبالتي ُتراعى لالصفات أهم وضح  4،5 2 

 .تحدث عن مشروعية الخطبة بإيجاز، مع التدليل 5 3 
 : 5إجابة س
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يَّت ه   َعنْ  َمْسُئول   َوُكلُُّكمْ  َراع   ُكلُُّكمْ  َأالَ »  َقالَ  َأنَّهُ  -وسلم عليه اهلل صلى- النَّب ى   َعن   ُعَمرَ  اْبن   َعن    َرع 
ى َفاأَلم يرُ  يَّت ه   َعنْ  َمْسُئول   َوُهوَ  َراع   النَّاس   َعَلى الَّذ   َعْنُهمْ  َمْسُئول   َوُهوَ  َبْيت ه   َأْهل   َعَلى َراع   َوالرَُّجلُ  َرع 
َية   َواْلَمْرَأةُ  ه   َبْعل َها َبْيت   َعَلى َراع  ه   َمال   َعَلى َراع   َواْلَعْبدُ  َعْنُهمْ  َمْسُئوَلة   َوه ىَ  َوَوَلد   َعْنهُ  َمْسُئول   َوُهوَ  َسي د 

يَّت ه   َعنْ  َمْسُئول   َوُكلُُّكمْ  َراع   َفُكلُُّكمْ  َأالَ   [رواه مسلم] .« َرع 
 

 (أسئلة لمقطع مرئي بخصوص االختالط):  31ثقافة 
 مشاهير خانوا زوجاتهم بسبب االختالط في العمل: عنوان المقطع

 السؤال س

 .السياسية الغربية التي اعترفت بالوقوع في قضايا جنسية اثنين من الشخصياتاذكر   
 ز النساء؟ما هو أعظم أسباب تفشي الفواحش والخيانات الزوجية والتحرش وابتزا 2
 كم نسبة النساء الالتي تعرضن للتحرش الجنسي في القوات المسلحة بوزارة الدفاع األمريكية؟ 3
 ات الالتي تعرضن للتحرش الجنسي في أمريكا؟ضكم نسبة الممر  4
 عدد األشخاص المصابون بأمراض جنسية بأمريكا؟ُيقدر كم  5

 عالقات جنسية غير مشروعة؟كم نسبة األمريكيين الذين يقيمون  6
 كم متوسط عدد النساء الالتي يقيم معهن الرجل األمريكي عالقات جنسية؟ 7
. بينت دراسة نسبة النساء الالتي تعرضن للتحرش من رؤسائهن، ومن زمالئهن: في السعودية 8

 .وضح النسب
 ما هو الموقع الذي قام بالدراسة؟ 9
 ما عنوان المقطع؟ 1 
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 (1 -6ص : ) 31ثقافة 
 السؤال صفحة س
 .شروط( 4)عدد شروط عقد الزواج  6  

 .كيفية إذن البكر والثيب، وضح بّين النبي  6 2
 .موافقة الولي، اذكر دليالً : من شروط النكاح 6 3
 .وجود شاهدي عدل، اذكر دليالً : من شروط النكاح 6 4
 .يجب إعالن النكاح، دلل على ذلك 6 5
 .أهمية الوفاء بشروط عقد النكاح، اذكر الحديث بّين النبي  7 6

 .رغب الشرع في تخفيف المهر، اذكر دليالً  7 7
اذكر نص ما . عن المغاالة في المهور نهى عمر بن الخطاب  7 8

 .قال
مستشهدًا { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف}: اشرح قوله تعالى 8-9 9

 .بحديثين لبيان حق الزوجة وحق الزوج
: تحدث عن طبيعة العالقة بين الزوجين في ضوء قوله تعالى 1  1 

 الرجال قوامون على النساء بما فضل اهلل بعضهم على بعض وبما}
 {أنفقوا من أموالهم

 
 (3  -1 ص : ) 31ثقافة 

 السؤال صفحة س
عند قيام الزوج بمحاولة إصالح بوادر النشوز من زوجته، فإنه      

 يوصى بأمر مهم، ما هو؟
 .عدد أساليب عالج نشوز الزوجة، مع ذكر اآلية    2
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3    
 2 

الهجر في / الموعظة الحسنة: )من أساليب عالج نشوز الزوجة
 .وضح بإيجاز( الضرب غير المبرح/ المضاجع

أرشد الشرع إلى أسلوب مهم إلصالح ما بين الزوجين في حال  2  4
 .عجزهما عن ذلك وحدهما، وضح، مع ذكر الدليل

 ما المنبغي للزوجة في حال ظهور عالمات النشوز من زوجها؟ 3  5
 

 (21-3 ص : ) 31ثقافة 
 السؤال صفحة س
الطالق مرتان فإمساك بمعروف أو }: قوله تعالى وضح سبب نزول 4   

 .بإيجاز{ تسريح بإحسان
الطالق / الطالق البائن بينونة صغرى/ الطالق الرجعي: بّين معنى 5  2

 .البائن بينونة كبرى

 كيف يكون طالق السنة؟ 6  3
ما حكم طالق الثالث بلفظ واحد، في المذاهب الفقهية األربعة؟ وما  6  4

 ن تيمية في ذلك؟اختيار اب
 .هل يقع طالق الهازل؟ مع ذكر الدليل 7  5
إن فعلت كذا فأنت : فّصل بعض العلماء في قول الرجل لزوجته 7  6

 .وضح. طالق، حسب قصده

من ذوات الحيض؟ ممن ال : كم مدة العدة للمطلقة إذا كانت 7  7
 تحيض؟ من ذوات الحمل؟

 .حقوقًا على زوجها، وضحهايجب للمطلقة طالقًا رجعيًا  8  8
 .متى تستحق المطلقة كامل مهرها؟ ومتى تستحق نصفه 8  9
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بين حبيبة بنت سهل، وزوجها ثابت بن قيس  بماذا قضى النبي  9  1 
 بن شماس؟

النصارى الكاثوليك، والنصارى البروتستانت، : ما موقف كل من 21   
لى ماذا آل األمر لدى   األمم الغربية مؤخرًا؟واليهود، من الطالق؟ وا 

 
 (38-21ص : ) 31ثقافة 

 السؤال صفحة س
عّدد خمسًا من صور الظلم الواقع على المرأة في الجاهلية، والتي   2  

 .رفعها اإلسالم
 .مكانة المرأة في اليهودية مكانة منتقصة، وضح 23 2
جاء اإلسالم بمشروعية التعدد، دلل على ذلك، مع بيان األصل  25 3

 .والحالة المستثناة من اآلية

 .ما هو العدل المطلوب بين الزوجات؟ وما الذي ُيعفى عنه 26 4
 .شرع اهلل التعدد لحكم عظيمة، بّين خمسًا منها 28 5
 ماذا يترتب على اكتفاء كل رجل بزوجة واحدة؟ 29 6
 .كان التعدد في األنبياء السابقين، اذكر مثاالً  31 7
 .مفكري الغرب تعدد الزوجات، لخص كالم أحدهمامتدح بعض  31 8

 (.خمس نقاط)اكتب وصفًا مختصرًا لألسرة في النظام الغربي   3 9
النظام األسري في اإلسالم يختلف جملة وتفصياًل عن النظام  33 1 

 .وضح بإيجاز. األسري في الغرب
المرأة اذكر خمس نقاط مما تنادي به المؤتمرات الدولية المتعلقة ب 37   

 .واإلسكان
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والذي يعفى عنه مشاعر القلوب والمحبة والوطء، وُيراعى  . النفقة، السكنى، المبيت: العدل المطلوب
، ويراعى أن يحقق اإلعفاف للمرأة، ويندب أال يقل عن مرة (أربعة أشهر)أال يصل إلى حد اإليالء 

 .في كل أربعة ليال
 (59 -39ص : ) 31ثقافة 

 السؤال صفحة س
 ما المراد بمرحلة اإلقطاع؟ 39  

ما المراد بالشيوعية؟ ومن أهم شخصياتها، مع نبذة عنهم، وما أهم  41 2
 شعاراتها؟

 (.ثالث نقاط)ما أهم األفكار والمبادئ في الشيوعية؟   4 3
 .وضح. تؤمن الشيوعية بثالثة وتكفر بثالثة  4 4
 الشيوعية؟ماذا ترتب على إلغاء الملكية الفردية، لدى   4 5
 على ماذا ارتكزت الرأسمالية؟ 42 6

 .عّدد خمسة من عيوب الرأسمالية 43 7
البضائع / األيدي العاملة/ الحروب/ الربا: ما موقف الرأسمالية من 43 8

 .الفائضة
 ما نظرة اليهود للتعامل بالربا؟ بين اليهود أنفسهم وغيرهم؟ 44 9

 اإلسالم؟بماذا تميزت الزكاة في  47 1 
عدد ثالثة من األسس التي يقوم عليها النظام االقتصادي في  48   

 .اإلسالم
 .شجع اإلسالم على اكتساب المال الحالل، وعدم السؤال، دلل  5 2 
 .اذكر اثنين من قيود الملكية الفردية في اإلسالم 52 3 
 .الربا/اإلسراف والتقتير/االحتكار: ما موقف اإلسالم من 53 4 
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 .اذكر مثااًل لمظاهر نجاح االقتصاد اإلسالمي المعاصر 55 5 
 .اذكر ثالثا من شروط صحة البيع 55 6 

 .عّدد أربعة من مفاتيح الرزق وأسابه 56 7 
 الحصاة؟ وما السبب في تحريمه؟/ ما المراد ببيع المالمسة 58 8 
ينة؟ وما السبب في تحريمه؟ 58 9   ما المراد ببيع الع 
21 58 ،

59 
 .اذكر ثالثة أمثلة لما يحرم بيعه

 .أن اهلل حدد أصناف معينة لدفع الزكاة: يضاف على طبيعة الزكاة في اإلسالم
 (69 -61ص : ) 31ثقافة 

 السؤال صفحة س
 .وضح أهمية قيام الدولة اإلسالمية 61  
 تعتبر الغاية من إقامة الحكومة اإلسالمية أمران، ما هما؟ 61 2
 .مع اليهود بالمدينة اذكر نقطتين مما جاء في معاهدة النبي   6 3
 .الشورى مبدأ شرعي، اذكر دلياًل، ومثاالً  62 4

 .اذكر ثالثة أمور من أسس نظام الحكم في اإلسالم 63 5
 ما هو مصدر التشريع في نظام الحكم في اإلسالم؟ 63 6
 ة؟ما هو األساس الذي تقوم عليه الدولة اإلسالمي 63 7
 .ما هو مبدأ اختيار الحاكم، مع التوضيح 63 8
 (1 -6النقاط . )اذكر ثالثًا من الحقوق الواجبة على الحاكم 63 9

 .أهمية المناصحة لولي األمر، اذكر حديثًا في هذا بين النبي  64 1 
 .السمع والطاعة، دلل، مع التوضيح: من حقوق الراعي 65   
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 .حقوق الراعي على رعيتهاذكر ثالثة أمور من  65 2 
 .اذكر ثالثة أمور من حقوق الرعية 65 3 

على أهمية لزوم الجماعة وعدم الخروج على الحاكم  أكد النبي  66 4 
ن وقع منه ظلم  .اذكر حديثين في هذا. وا 

ن كان  67 5  أجمع أئمة اإلسالم على وجوب السمع والطاعة للحاكم وا 
. عليه، ما لم يصل إلى الكفر البواحظالمًا فاسقًا، وتحريم الخروج 

 .اذكر نص مقولة أحدهم
على  بايعنا رسول اهلل :  أكمل حديث عبادة ابن الصامت  67 6 

 ...السمع والطاعة 
أربعة ( ما لم تروا ُكفرًا بواحًا عندكم من اهلل فيه برهان: ) في قوله  68 7 

 .وضحها. شروط للمشروعية الخروج على الحاكم
 .اذكر ثالثة نقاط تبين أصول الخوارج العقدية 68 8 

 
 (94 -71ص : ) 31ثقافة 

 السؤال صفحة س
 .القصاص/ التعزير شرعًا / الحدود : عّرف 71  
التقدير، ( : )قارن بين الحدود والقصاص، والتعزير من حيث 71 2

 .جواز إيقاعها على الصبي(2)

 .القصاصاذكر وجهين يختلف فيهما الحد عن   7 3
 .عّرف الردة، واذكر وجهين تبين خطورتها 72 4
 .ما عقوبة الردة؟ مع ذكر الدليل 73 5
 واللعنة والغضب العظيم بالعذاب اهلل من يقتل مؤمنًا متعمداً  توعَّد 74 6
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 .اذكر اآلية. اهلل من
 .اذكر حديثًا يبين عظم جريمة القتل 74 7

 .الدليلما حكم قتل المعاهد؟ مع ذكر  75 8
 ما هو قتل شبه العمد؟ ما عقوبته؟ 76 9

 .مثل لقتل الخطأ، وما الواجب فيه 76 1 
 .لتطبيق عقوبة القصاص حكم عظيمة، اذكر اثنتين منها 76   
 .اذكر ثالثة جوانب تبين خطورة الخمر 78 2 

 .كيف كانت عقوبة شارب الخمر في بداية اإلسالم 79 3 
صحية ونفسية واجتماعية، اذكر اثنين في كل للمخدرات أضرار  81 4 

 .جانب
 .اذكر أربعة أمور تبين أضرار جريمة الزنا  8 5 
 ما هي عقوبة الزنا، في حالة المحصن، وغير المحصن؟ 82 6 
 كم عدد الشهود إلثبات جريمة الزنا، وماذا يشترط في ذلك؟ 82 7 

 .الدليلهل يندب الستر لمن وقع في الزنا؟ مع ذكر  83 8 
 .اذكر أربعة نقاط تبين أضرار جريمة اللواط 84 9 
 .بين عقوبة فاحشة اللواط، مع ذكر الدليل 84 21
 .اذكر ثالثًا من آثار تطبيق عقوبة الزنا واللواط 85  2
ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   ڈ : وضح معنى قوله تعالى 86 22

 1: النور ڈگ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں  

 .اذكر نقطتين تبين آثار تطبيق حد السرقة 87 23
وضح عقوبة الحرابة حسب ما ذكره الصحابي عبد اهلل بن عباس  88 24
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 .رضي اهلل عنهما
 .اذكر نقطتين تبينان آثار تطبيق حد الحرابة 88 25

 .اذكر ثالث نقاط تبين عواقب إهمال العقوبات الشرعية 88 26
 :الشبهات التالية بإيجازأجب عن  89 27

 .أن إقامة الحدود فيه قسوة تتنافى مع الرحمة اإلنسانية والحضارة -
أن إقامة الحدود فيه إزهاق لألرواح وقطع لألطراف، فهي خسارة -

 .للبشرية
 .أن حد الردة يتنافى مع الحرية الشخصية -

 .تحدث بإيجاز عن واقع الجريمة في األمم المعاصرة 92 28
 

 


