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  مقدمة

 سيدنا ، المرسلين أشرف على والسالم والصالة ، العالمين رب هللا الحمد

   .أجمعين وصحبه آله وعلى محمد

   : وبعد                                 

 وشرع بتبيينها ديننا أتى التي المهمة الحياتية األمور من الزوجة إتيان فإن  

 وقضاء بهيمية لذّة تكون أن مجرد عن بها يرقى ما واألحكام اآلداب من لها

 ما الشرعية واآلداب واألذكار الصالحة نيةال من بأمور قرنها بل ، للوطر عابرا

 القيم ابن اإلمام قال . المسلم عليها يثاب التي العبادة مستوى إلى بها يرقى

 أكمل فيه هديه فكان والباه، الجماع وأما : المعاد زاد كتابه في تعالى اهللا رحمه

 تيال مقاصده به ويحصل النفس، وسرور اللذة به وتتم الصحة به يحفظ هدي،

  : األصلية مقاصده هي أمور لثالثة األصل في وضع الجماع فإن ألجلها، وضع

 بروزها اهللا قدر التي العدة تتكامل أن إلى النوع ودوام النسل، حفظ: أحدها

  .العالم هذا إلى

  .البدن بجملة واحتقانه احتباسه يضر الذي الماء إخراج: الثاني

 الفائدة هي وحدها وهذه بالنعمة، والتمتع اللذة، ونيل الوطر، قضاء: الثالث

: األطباء وفضالء. اإلنزال يستفرغه احتقان وال هناك، تناسل ال إذ الجنة، في التي

 جوهر على الغالب: جالينوس قال. الصحة حفظ أسباب أحد من الجماع أن يرون

 تغتذي الذي الصافي الدم من كونه ألن رطب، حار ومزاجه والهواء، النار المني

 في إال إخراجه ينبغي ال أنه فاعلم. المني فضل ثبت وإذ األصلية، ضاءاألع به

 رديئة، أمراضا أحدث احتقانه، دام إذا فإنه منه، المحتقن إخراج أو النسل، طلب

 هذه من استعماله يبرىء وقد ذلك، وغير والصرع والجنون، الوسواس،: منها

 توجب سمية كيفية لىإ واستحال فسد احتباسه، طال إذا فإنه كثيرا، األمراض

 غير من عندها كثر إذا باالحتالم الطبيعة تدفعه ولذلك ذكرنا، كما رديئة أمراضا
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  )١(.جماع

 ) اإلسالمي الفقه في الزوجة إتيان أحكام : (موضوع في أكتب أن أردت لذا 

 ، اهللا شرعه ما خالل من الزوجة بإتيان المتصلة الفقهية األحكام بعض فيه ألبين

 إذا تعالى اهللا من والعقاب الجزاء فيها ويكون ، ذلك تخالف التى ألمورل والبيان

 في وإتيانها ، حائض وهي الزوجة إتيان بينها من والتى األمور، هذه ارتكبت

 كما ، الولد وإنجاب للحرث مكانا ليسا والفم فالدبر ، فمها في إتيانها أو ، الدبر

 وترفضها ، تماماً الشرع رفضهاي إلينا وفدت غربية عادات المخالفات هذه أن

 ضرر من فيها لما ، األبية والفطر ، القوية العقول وتأباها ، المستقيمة النفوس

 ، خالل من الموضوع هذا أتناول وسوف . الذرية إنجاب وعلى ، الصحة على

 وفهرس المصادر فهرس على تشتمل وخاتمة ، مباحث وستة ، وتمهيد ، مقدمة

   .الموضوعات

   .الموضوع عن مختصرة نبذة وفيها:  المقدمة

   .البحث عنوان مفردات شرح : التمهيد

   .نهاره وفي رمضان ليل في الزوجة إتيان حكم :األول المبحث

  .رمضان ليل في الزوجة إتيان حكم : األول المطلب

  .رمضان نهار في الزوجة إتيان حكم : الثاني المطلب

   .بالمسجد االعتكاف اءأثن الزوجة إتيان حكم : الثاني المبحث

   .الحيض أثناء الزوجة إتيان حكم : الثالث المبحث

   .المأتي غير وفي ، المأتي في الزوجة إتيان حكم : الرابع المبحث

  .المأتي في الزوجة إتيان حكم : األول المطلب

  .المأتي غير في الزوجة إتيان حكم : الثاني المطلب

                                                           

 سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد: المؤلف) القيم البن المعاد زاد كتاب من جزء (النبوي الطب - ١

  .بيروت – الهالل دار: الناشر ، ١/١٨٧ج)هـ٧٥١ :المتوفى (الجوزية قيم ابن الدين شمس
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   .الزوجة إتيان عند والكالم ، سميةوالت التستر، حكم : الخامس المبحث

   .الزوجة إتيان عند النسل تحديد أو العزل حكم : السادس المبحث

   .الخاتمة

   .المصادر فهرس

   .الموضوعات فهرس
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 ان ا دات ح  

  )أحكام إتيان الزوجة في الفقه اإلسالمي (

 والْحكم الْعدل الْحاِكم لوج عز واهللا. حكما يحكم حكم معروف: الحكم) م ك ح(

  :الشَّاِعر قَاَل. حكمه ِفي الْعدل

  )١()عدل حكم يعدلُوا مل ِإن اهللا وِفي ... دماءنا قيسا مروان بنو أقادت(

 قَـالَ : حـاِتم  َأبـو  قَاَل. عنه منعته َأي وكَذَا كَذَا عن وحكمته الرجل وأحكمت

 َأي وكَـذَا  كَذَا عن فلَان بني فأحكم: األول خُلَفَاءالْ كتب بعض ِفي قَرأت: الَْأصمِعي

 وأبـى  وأحكـم  حكـم  الْمنْع ِفي زيد َأبو وَأجاز. الدابة ِحكْمة اشتق وِمنْه. امنعهم

   :حسان بيت فََأما. غَيره يجوز لَا َأنه وذكر أحكم ِإال الَْأصمِعي

  )٢()الدماء لطختت ِحني ونضرب ... هجانا من بالقوايف فنحكم(

 وحكمـان،  وحكامـاً  وحكيماً وحكيما حكما الْعرب سمت وقد.فنحكم يروى فقد

 جاءت الَِّتي: الِْحكْمة من والكلمة ِإلَيِه، جعلته ِإذا تحكيما وكَذَا كَذَا ِفي فلَانا وحكمت

 َأو مكرمة لَىِإ ودعتك وزجرتك وعظتك كلمة فَكل الْمؤمن ضالَّة الِْحكْمة الْخَبر ِفي

   الشعر من ِإن :  قَوله تَْأِويل وهو ، وحكم ِحكْمة فَِهي قَِبيح عن نهتك

  

  

                                                           

 قاله َأبو الخطَّار، الحسام بن ضرار بن سالمان بن جشم، كان فارس النَّـاس بَأفريقيـة، لبنـي                   - ١

: المتـوفى (أبو المنذر هشام بن محمد بـن الـسائب الكلبـي       /نسب معد واليمن الكبير   :( مروان

عـالم الكتـب، مكتبـة النهـضة        : الناشـر  /٢/٥٧٢الدكتور ناجي حسن،ج  : المحقق) هـ٢٠٤

 ).  م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨األولى، : الطبعة/العربية

القاضي أبو يعلي عبد الباقي بن أبي الحصين عبـد اهللا بـن المحـسن               /  قاله حسان ، القوافي    - ٢

مكتبـة  : الناشـر /الدكتور عوني عبد الرءوف   :  ، المحقق  ١/٦٤ج) هـ٥ق  : المتوفى(التنوخي  

  م١٩٧٨الثانية، : الطبعة/رالخانجي بمص
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 " حكـم  " أن يتـضح  الكالم هذا خالل ومن ،)٢(..)١(.لسحرا الْبيان من وِإن حلكما

   .والحكمة ، والمنع ، العدل : هي معان عدة منها اشتق

]تحريم من العلة، اقتضته ما أو العلة، جلبته فما :الحكم وأما] : احلكِم تعريف 

: الواقفـة  والعلة.ذلك أشبه وما وجوب، وانتفاء ووجوب وفساد، وصحة وتحليل

 أو فـرع  إلـى  تتعـدى  التـي  هي: المتعدية والعلة.فرع إلى تتعدى ال التي هي

 لة،الع حلتها التي الذات هو: وقيل.فيه العلة تأثير ألن الحكم؛ هو: والمعلول.أكثر

 والفـضة؛  والـذهب  المكيالت، وسائر والشعير والبر األشربة، وسائر الخمر مثل

 تـأثير  ألن بصحيح؛ ليس وهذا.العلة حلته الذي هو والمعلول التعليل، الجسم ألن

  .)٣(.العلة فيه أثرت ما فالمعلول الحكم، في وههنا الجسم، في العلة

 علـى  المترتـب  األثـر  هو: الفقهاء عند الحكم وتعريف ، حكم مجع واألحكام

 خطـاب  : بأنه أو . )٤(. وأثره الشرعي الخطاب مدلول: هو أو تعالى، اهللا خطاب

                                                           

محمد /  وسننه وأيامه  صحيح البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا - ١

محمـد زهيـر بـن ناصـر        : ، المحقـق  ٧/١٩بن إسماعيل أبو عبد اهللا البخـاري الجعفـي،ج        

د فـؤاد عبـد     مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محم      (دار طوق النجاة    : الناشر/الناصر

أبو بكر أحمد بن محمد /،واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر.هـ ١٤٢٢األولى،  : الطبعة)الباقي

ـ ٣١١: المتوفى(بن هارون بن يزيد الخَلَّال البغدادي الحنبلي       الـدكتور  :  ، تحقيـق ١/٨٥ج)هـ

 م  ٢٠٠٣ - هـ   ١٤٢٤األولى،  : الطبعة/ لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت     : الناشر/يحيى مراد 

 . 
رمـزي منيـر    : المحقـق ) هـ٣٢١: المتوفى(أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي         / جمهرة اللغة  - ٢

 .م١٩٨٧األولى، : الطبعة/ بيروت–دار العلم للماليين : الناشر / ١/٥٦٤بعلبكي ، ج
ء القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بـن خلـف ابـن الفـرا    / العدة في أصول الفقه - ٣

د أحمد بن علـي بـن سـير         :  ،حققه وعلق عليه وخرج نصه       ١/١٧٦ج)هـ٤٥٨: المتوفى  (

 جامعـة الملـك محمـد بـن سـعود           -المباركي، األستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض        

  ١٩٩٠ - هـ ١٤١٠الثانية : الطبعة /بدون ناشر: الناشر /اإلسالمية

أبو محمد موفق   / على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل      روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه         - ٤

الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلـي، الـشهير            
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  .)١(.التخيير أو ، باالقتضاء تعالى اهللا

   : اللغة يف " إتيان " معىن

 ألن [واحـدة  إتيانـة : يقـال  وال واحدة، وأتية وإتياناً أتيا فالن أتاني: وتقول: أيت

 علـى  الفعـل  منها كان إذا وذلك ،] فعلة بناء إلى ردت واحدة لتجع إذا كلها المصادر

 الواحـدة  فـي  زيادتها فيها أدخلت ذلك فوق زيادات الفعل في أدخلت فإذا فعل، أو فعل

 الـذي  الـشيء  فـي  وذلك ذلك، واشباه واحدة تفعلة تفعل ومثل واحدة، إقبالة: كقولك

  :قال فال، وإال واحدة فعلة: تقول أن يحسن

  .)٢( الذنب يف الطرق يبغي الكلب كغابط ... ليقريين، غالق ابن يتوأ إين،

 أتوت: العرب وتقول. أتوا البعير ويأتو والسرعة، السير في االستقامة: األتو: أتو

  :قال أتيته، معنى في ويجوز إليه، سرت أي كذا، أرض من فالنا

  غيب من أتوته إذا كنت ............. ذؤيب وأبا يل ما قوم، يا

  

  

  

  

  

  .)٢ ( .)١(بريب أربته كأنين.......... ... ثويب ويبز عطفي يشم

                                                                                                                                                             

مؤسسة الريـان للطباعـة والنـشر       : ،الناشر١/٩٨ج)هـ٦٢٠: المتوفى(بابن قدامة المقدسي    

، فـواتح   ٩٥/ ١اإلحكام لآلمدي   :  عن نقالً/م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣الطبعة الثانية   : الطبعة/والتوزيع

 .بتصرف ". ٥٤/ ١الرحموت 

سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجـم            / شرح مختصر الروضة   - ١

: الناشـر   /عبد اهللا بن عبد المحـسن التركـي       :  ،المحقق   ١/٢٨٤ج)هـ٧١٦: المتوفى  (الدين  

 . م١٩٨٧/  هـ ١٤٠٧األولى ، : الطبعة /مؤسسة الرسالة

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمـال الـدين ابـن منظـور               / لسان العرب ( موجود في    - ٢

 –دار صــادر :  ،الناشــر١٤/١٤ج)هـــ٧١١: المتــوفى(األنــصاري الرويفعــى اإلفريقــى 

 . هـ١٤١٤ -الثالثة : الطبعة/بيروت
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  " .أتى " من مصدر وهو " الجماع " هنا به يقصد واإلتيان

   : لغة الزوجة تعريف

 منهـا  العرب كالم في أكثر بالهاء والزوجة وزوجتُه، زوجه: الرجل المرأة ويقال

 اخـتالف  ال الذي الزوج فأما. شَنوءة ألزد ةلغ إنه يقال الهاء بغير والزوج. الهاء بغير

" زوجـه  هـي :"الرجل المرأة يقولون الحجاز أهل .)٣(المرأة زوج فهو العرب، بين فيه

  :ذكره تعالى اهللا قول ذلك ومن الذكر، الزوج بمنزلة

 كلَيع ِسكِه َأملَيتَ عمَأنْعِه ولَيع اللَّه مِإذْ تَقُوُل ِللَِّذي َأنْعوكجو٣٧: األحزاب  ز.  

  : )٤(الشاعر قال كما" زوجته هي:"يقولون نجد وأهل قيس من وكثير وتميم

   .)٥(يستبيلها الشرى أسد إلى كماش ... زوجتي يحرش يمشي الذي وإن

                                                                                                                                                             

ألبي /تاب شرح أمالي القاليهو ك[سمط الآللي في شرح أمالي القالي(من شعرخالد بن زهير   ) (١

أبو ] عبيد البكري؛ نسخه وصححه وحقق ما فيه وخرجه وأضاف إليه عبد العزيز الميمني

 ، ١/٨٢٧ج)هـ٤٨٧: المتوفى(عبيد عبد اهللا بن عبد العزيز بن محمد البكري األندلسي 

عبد العزيز : نسخه وصححه ونقحه وحقق ما فيه واستخرجه من بطون دواوين العلم

  .). لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر/نيالميم

: المتوفى(أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري/كتاب العين  ) (٢

دار ومكتبة : الناشر/د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي:  ،المحقق٨/١٤٥ج)هـ١٧٠

  .الهالل

 جعفر مد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبومح/جامع البيان في تأويل القرآن  ) (٣

مؤسسة : الناشر/أحمد محمد شاكر:  ،المحقق١/٥١٤ج)هـ٣١٠: المتوفى(الطبري 

  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠األولى، : الطبعة/الرسالة

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بـن         /جامع البيان في تأويل القرآن    : ( من شعر الفرزدق ، أنظر     - ٤

ـ ٣١٠: المتـوفى (آلملي، أبو جعفر الطبـري      غالب ا  أحمـد محمـد    :  ،المحقـق  ٢/٤٤٦ج)هـ

 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠األولى، : الطبعة/مؤسسة الرسالة: الناشر/شاكر

، في قصته مع النوار، ويقـول  ) ساسى (٨: ١٩، و٣٢٦: ٩، واألغاني ٦٠٥:  ديوان الفرزدق   - ٥

، وكانت خرجت مع رجـل      ) ، واألغاني ٢٨١: طبقات فحول الشعراء  (هذا الشعر لبني أم النسير      

ومـن دون أبـوال     : يقال له زهير بن ثعلبة ومع بني أم النسير، فقال هذا الشعر، وبعد البيـت              



 - ١٦٧٨ -

وَأنَّه خَلَقَ الزوجيِن   : تعالى قال قرين، له الذي الفرد -أيضاً - :اللغة يف والزوج

  .٤٥  النجم:نثَىالذَّكَر واُأل

: تعـالى  قولـه  في كما زوجه، وهي المرأة، زوج فالرجل زوج، منهما فكل 

كجوز كلَيع ِسك٣٧: األحزاب َأم.   

: لالثنـين  يقـال  وال. رديئة لغة وهي: الراغب قال زوجته، هي: أيضا ويقال

 أو فرد: يقال الفرد، خالف الزوج: وقيل سيده، ابن قاله زوجان،: يقال إنما زوج،

: يقـال  كمـا  فرد، أو زوج: يقال. الفرد خالف: الزوج: زوج: أيضا ويقال زوج،

  ] .وتر [وتر أو شفع أو زكا، أو خسا

  :السعدي وجرة أبو قال

  )١( أزواج غري عرما تباشر باتت ... صادقة كل وهنا، ينسنب، زلن ما

  :تعالى وقال. وترا إال يكون ال القطا بيض ألن

   ٧: ق اها وَألْقَينَا ِفيها رواِسي وَأنبتْنَا ِفيها ِمن كُلِّ زوٍج بِهيٍجواَألرض مددنَ

 وهمـا  لالثنـين  زوجـان  هما: ويقال زوجا، يسمى أيضا منهما واحد وكل ؛

. قـرين  لـه  الـذي  الفـرد  الزوج: سيده ابن سواء؛ وهما سيان هما: يقال كما زوج،

 يعنـي : وقيل أنثيين، أو ذكرين يعني حمام؛ زوجاو نعال زوجا وعنده. االثنان: والزوج

 قال. العامة به أولعت وقد الفرد، هو هنا الزوج ألن حمام زوج: يقال وال. وأنثى ذكرا

 كـانوا  إذ العرب، مذاهب من ذلك وليس اثنان، الزوج أن فتظن تخطئ العامة: بكر أبو

                                                                                                                                                             

وإن امرءا يسعى يخبب : وصولة أيد يمنع الضيم طولها ورواية الديوان وغيره... األسود بسالة 

": يستبيلها"و. رى بيني وبينها  يحرض ويغ : ويحرش. ، أي يفسدها على   "يخبب: "زوجتي ، وقوله  

محمد بن جرير بن يزيد     /جامع البيان في تأويل القرآن    (هامش  :أنظر) أي يطلب أن تبول في يده     

 .٢/٤٤٦ج)هـ٣١٠: المتوفى(بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري 

: ىالمتـوف (أبو الفضل أحمد بن محمـد بـن إبـراهيم الميـداني النيـسابوري               /  مجمع األمثال  - ١

 بيـروت،   -دار المعرفة   : الناشر/محمد محيى الدين عبد الحميد    :  ، المحقق  ١/٤١٢ج)هـ٥١٨

 .لبنان



 - ١٦٧٩ -

 عنـدي : فيقولون نونهيث ولكنهم حمام، زوج قولهم مثل في موحدا بالزوج يتكلمون ال

 اليمـين  يعنـون  الخفـاف  من زوجان وعندي وأنثى، ذكرا يعنون الحمام، من زوجان

 والحلـو  واألبـيض  األسود نحو المختلفين الجنسين على الزوجين ويوقعون والشمال،

  . والحامض

 عـز  اهللا قـول  اثنان العرب كالم في الزوجين أن على ويدل: سيده ابن قال

  : وجل

  . ٤٥: النجم لَقَ الزوجيِن الذَّكَر واُألنثَىوَأنَّه خَ

  :تعالى اهللا وقال. أنثى أو كان ذكرا زوج، ترى كما منهما واحد فكل ؛ 

وفَار التَّنُّور فَاسلُك  اصنَِع الْفُلْك ِبَأعيِننَا ووحِينَا فَِإذَا جاء َأمرنَا فََأوحينَا ِإلَيِه َأِن

تُخَاِطبِني ِفـي   وَأهلَك ِإالَّ من سبقَ علَيِه الْقَوُل ِمنْهم وال لٍّ زوجيِن اثْنَيِنِفيها ِمن كُ

   قُونغْرم موا ِإنَّهظَلَم عـز  قولـه  فـي  يقول الحسن وكان. .٢٧: المؤمنون الَِّذين 

 والشتاء زوج، واألرض زوج، السماء: قال ؛ زوجين خلقنا شيء كل ومن: وجل

 أزواجـا  الـزوج  ويجمـع  زوج، والنهـار  زوج، والليـل  زوج، والصيف وج،ز

: األنع�ام ثَماِنيـةَ َأزواٍج    : تعالى وقوله منه؛ افتعال: الطير ازدوجت وقد وأزاويج؛

 زوج، الطير من للواحد تقول وال: قال ذلك؛ على دل أفراد، ثمانية أراد ؛.  ١٤٣

  :الطرماح قال فردة؛ ولألنثى فرد للذكر يقولون بل زوجان، لالثنين تقول كما

  )١( املداهن مسال تغليسا ينادون ... وفردة واثنتني اثنتني خرجن

 هـذا  من واالفتعال خسا؛ والواحد زكا، االثنين هذا، غير في العرب، وتسمي

 رسول سمع أنه: ذر أبي حديث وفي. مزدوجة فهي ازدواجا، الطير ازدوج: الباب

                                                           

: المتوفى(محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر األنباري           / الزاهر في معاني كلمات الناس     - ١

: ةالطبع/ بيروت –مؤسسة الرسالة   : الناشر/حاتم صالح الضامن  . د: ،المحقق٢/١٩٩ج)هـ٣٢٨

محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور        /و تهذيب اللغة  .م١٩٩٢- هـ   ١٤١٢األولى،  

دار إحيـاء التـراث     : الناشـر /محمد عوض مرعب  :  ، المحقق  ١١/١٠٥ج)هـ٣٧٠: المتوفى(

 .م٢٠٠١األولى، : الطبعة/ بيروت –العربي 
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: قلت الجنة؛ حجبة ابتدرته اهللا سبيل في ماله من نزوجي أنفق من: يقول  اهللا

  )١( . الخ ..إبله من بعيران أو فرسان أو عبدان: قال ماله؟ من زوجان وما

 زوجه: الرجل المرأة ويقال: جعفر أبو قال .)٢(.المرأة بعل: االصطالح يف الزوج

 بغيـر  والـزوج . الهاء بغير منها العرب كالم في أكثر بالهاء والزوجة وزوجته،

 فهو العرب، بين فيه اختالف ال الذي الزوج فأما. شنوءة ألزد لغة إنه يقال الهاء

  .)٣( المرأة زوج

                                                           

منظور األنصاري الرويفعـى    محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن           / لسان العرب  - ١

 -الثالثة  : الطبعة/ بيروت –دار صادر   :  ، الناشر  ٢٩٢-٢/٢٩١ج) هـ٧١١: المتوفى(اإلفريقى  

 . هـ١٤١٤
عـدد  / الكويـت  –وزارة األوقاف والشئون اإلسـالمية      : صادر عن / الموسوعة الفقهية الكويتية   - ٢

ـ  ١٤٢٧ - ١٤٠٤مـن   : (الطبعة/ جزءا ٤٥: األجزاء : ٢٣ - ١جـزاء   األ.. ،   ٢٤/٥٦ج) هـ

الطبعة األولى، مطابع دار الصفوة     : ٣٨ - ٢٤األجزاء  /.. الكويت –الطبعة الثانية، دارالسالسل    

 .الطبعة الثانية، طبع الوزارة: ٤٥ - ٣٩األجزاء /.. مصر–

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملـي، أبـو        /جامع البيان في تأويل القرآن    :  الكتاب - ٣

مؤسـسة  : الناشـر /أحمد محمد شـاكر   :  ، المحقق  ١/٥١٤ج)هـ٣١٠: المتوفى(جعفر الطبري   

 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠األولى، : الطبعة/الرسالة
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  املبحث األول

  حكم إتيان الزوجة يف ليل رمضان ويف نهاره

   :رمضان ليل يف الزوجة إتيان حكم : األول املطلب

ن خالل عـدة    تكلم الفقهاء عن عدة أحكام تتعلق بإتيان الزوجة سأتناولها م         

ُأِحلَّ : قال تعالى   . حكم إتيان الزوجة في ليالي رمضان       : مباحث ، كان من أولها      

ِلباس لَّهن عِلم اللَّه َأنَّكُـم   الصياِم الرفَثُ ِإلَى ِنساِئكُم هن ِلباس لَّكُم وَأنتُم لَكُم لَيلَةَ

تَخْتَانُون كُنتُم فَتَاب كُمَأنفُسنوهاِشرب فَاآلن نكُمفَا ععو كُملَيع   اللَّه ا كَتَبتَغُواْ مابو

الْفَجِر ثُم  يتَبين لَكُم الْخَيطُ اَألبيض ِمن الْخَيِط اَألسوِد ِمن لَكُم وكُلُواْ واشْربواْ حتَّى

اللَّـِه   ِشروهن وَأنتُم عاِكفُون ِفي الْمساِجِد ِتلْك حدودتُبا َأِتمواْ الصيام ِإلَى اللَّيِل والَ

  .  ١٨٧: البقرة لَعلَّهم يتَّقُون فَالَ تَقْربوها كَذَِلك يبين اللَّه آياِتِه ِللنَّاِس

 قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثالثة أيـام وصـام             فإن رسول اهللا    

 فرض عليه الصيام وأنزل عليه يا أيها الذين آمنـوا كتـب             عاشوراء ثم إن اهللا   

عليكم الصيام فذكر الحديث إلى أن قال وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النـساء             

ما لم يناموا فإذا ناموا امتنعوا ثم أن رجال من األنصار صلى العـشاء ثـم نـام                  

عز وجل أحل   فأصبح مجهودا وكان عمر أصاب من النساء بعد ما نام فأنزل اهللا             

لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله ثم أتموا الصيام إلـى الليـل وهـذا                 

الحديث مشهور عن عبد الرحمن بن أبي ليلى لكنه لم يسمع من معاذ وقد جـاء                

عنه فيه حدثنا أصحاب محمد كما تقدم التنبيه عليه قريبا فكأنه سمعه من غيـر               

 بن مردويه من طريق كريـب عـن بـن           معاذ أيضا وله شواهد منها ما أخرجه      

عباس قال بلغنا ومن طريق عطاء عن أبي هريرة نحوه وأخرج بن جرير وبـن               

أبي حاتم من طريق عبد اهللا بن كعب بن مالك عن أبيه قال كـان النـاس فـي                   

رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنـساء حتـى              

 وقد سمر عنده فأراد امرأته فقالـت         النبي   يفطر من الغد فرجع عمر من عند      

إني قد نمت قال ما نمت ووقع عليها وصنع كعب بن مالك مثل ذلك فنزلت وروى                
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بن جرير من طريق بن عباس نحوه ومن طريق أصحاب مجاهد وعطاء وعكرمة             

وغير واحد من غيرهم كالسدى وقتادة وثابت نحو هذا الحديث لكن لم يزد واحد              

.  )١(  على تسمية عمر إال في حديث كعب بن مالـك واهللا أعلـم             منهم في القصة  

 بعدما نام ووجب عليه الصوم وقع على        وروي أيضا في سبب نزولها أن عمر      

) ٢( وشكا إليه ما حدث له من وقاع أهله ليال  فنزلت             أهله ، ثم جاء إلى النبي       

.  

شرة نسائهم ومن هنا فقد أحل اهللا للمسلمين الذين يصومون نهار رمضان مبا      

 في اآلية ـ رفثا –واالجتماع بهن ، ليال ال نهاراً وقد سمى القرآن الكريم الجماع 

 في الترخيص  بهذا أن النساء       واحلكمة. ً وخيانة لقبح ما حصل منهم قبل نزولها         

مخالطون للرجال مخالطة الثوب للجسد بل أشد ، كل يستر صاحبه ويقيـه مـن               

كم عنهن مع أنهن كاللباس أمر عسير وشاق ، وقد السوء ، وقد علم اهللا أن صبر 

.. كنتم تخونون أنفسكم بمباشرتهن فتاب عليكم وعفا عنكم فاآلن جامعوهن لـيال           

   . )٣(من بعد المغرب حتى الفجر

الرفث كناية عن الجماع ألن اهللا عز وجل كريم يكني ، قاله ابن              : معىن الرفث 

جامعة لكل ما يريـد الرجـل مـن         الرفث كلمة   : عباس والسدي ، وقال الزجاج      

الرفث ها هنا الجماع ، والرفث      : امرأته ، وقال األزهري أيضا ، وقال ابن عرفة          

  :قال عبد اهللا بن الحسين العلوى . التصريح  بذكر الجماع واإلعراب به 

                                                           

 .طبعة دار المعارف ٨/١٨٢ فتح الباري ج- ١

 م دار الكتب العلمية     ١٩٩٣ ه   ١٤١٣ طبعة   ٢١٠/ ٢الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ج      :  انظر   - ٢

م ، مكتبة العلوم    ١٩٩٧/ه٣/١٤١٨لخير على أيسر التفاسير ج    نهر ا "  هامش   ١/١٦٦ بيروتج –

محمد محمود  / المملكة العربية السعودية ، وانظر التفسير الواضح د        – المدينة المنورة    –والحكم  

 . م الناشر دار التفسير للطبع والنشر بالزقازيق١٩٨٦هـ ١٤٠٦ ١٠ ، ط ١/١٠٥حجازي ج

 ١٠٥ / ١ التفسير الواضح ج- ٣
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  )١( نفار الرجال رفث عن ون ... زوانيا احلديث لني من حيسنب

 ومن . )٢( بالقبيح تكلم إذا  وأرفث رفث قالي ، الفحش قول أصله الرفث وقيل

 سبق كما وعليه الجماع يقصد أنه للباحث يتضح الرفث حول القرطبي كالم خالل

 لبـاس  وأنتم لكم لباس ألنهن ، نسائكم جماع الصيام ليلة لكم أحل المعنى يكون

. ) ٣( ...لـصاحبه  سـتر  الـزوجين  من واحد فكل الستر يعني واللباس..... لهن

   :يأتي فيما تتمثل رمضان ليل في الزوجة إتيان أحكام حول آراء عدة قهاءوللف

 فـي  )الزوجـة  إتيان(  والجماع ، والشرب األكل، للمؤمنين أباح  :األحناف قال

 متـأخرا  الفجـر  طلـوع  بعد عنها بالصيام وأمر الفجر، طلوع إلى رمضان ليالي

 كـان  وإذا الفجر، طلوع ىإل رمضان ليالي في الجماع وجل عز اهللا أحل ، )٤(عنه

 الجنابة أن فدل محالة ال الفجر طلوع بعد جنبا الرجل يبقي الليل آخر في الجماع

  .الصوم تضر ال

  - كان«: عائشة فقالت سلمة وأم عائشة ردته فقد هريرة أبي حديث وأما

                                                           

أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين بن عبد اهللا العكبري البغدادي محب الـدين              / وان المتنبي  شرح دي  - ١

عبـد الحفـيظ    /إبـراهيم األبيـاري   /مـصطفى الـسقا   :  ،المحقق ١/١١١ج)هـ٦١٦: المتوفى(

 . بيروت –دار المعرفة : الناشر/شلبي
ـ       / الجامع ألحكام القرآن  تفسير القرطبي      - ٢ ن أبـي بكـر بـن فـرح         أبو عبد اهللا محمد بن أحمد ب

ـ ٦٧١: المتوفى  (األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي       أحمـد  :  ، تحقيـق    ٢/٣١٥ج)هـ

هـ ١٣٨٤الثانية ،   : الطبعة  / القاهرة –دار الكتب المصرية    : الناشر  /البردوني وإبراهيم أطفيش  

 .  م١٩٦٤ -

ب اآلملـي، أبـو جعفـر     محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غال        / جامع البيان في تأويل القرآن     - ٣

مؤسـسة  : الناشـر /أحمـد محمـد شـاكر     :  ،المحقـق  ٣/٤٩٢ج)هـ٣١٠: المتوفى(الطبري  

 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠األولى، : الطبعة/الرسالة
عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسـاني الحنفـي            / بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع     - ٤

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الثانية، : الطبعة/ب العلميةدار الكت:  ،الناشر٢/٨٦ج)هـ٥٨٧: المتوفى(
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 -  - اهللا رسـول  كان«: سلمة أم وقالت )١( »يصوم مث حلم، غري من جنبا يصبح  -

 واحد خبر أنه مع جماع: أي) ٢(»  يقضي وال يفطر ال مث حلم، من ال مجاع، من جنبا يصبح

  .)٣(.للكتاب مخالفا ورد

 أصبح من: "قال أنه -  - النبي عن عباس بن الفضل عن هريرة أبو وروى

 عبـد  يـا . هريـرة  أبـو  قال كما ليس: عائشة) ٣ (قالت )٤ ("اليوم ذلك أفطر جنبا

 ال،: الـرحمن  عبـد  قـال  يصنع؟ -  - اهللا رسول نكا عما أترغب. الرحمن

 مـن  جنبـا  يـصبح  كان أنه -  - اهللا رسول على فأشهد: عائشة قالت.واهللا

 أم علـى  دخلنـا  حتى خرجنا، ثم: قال.اليوم ذلك يصوم ثم ،  احتالم غير جماع،

 وحكت ، به يفتى كان وأنه)٥(. عائشة قالت ما مثل فقالت. ذلك عن فسألها. سلمة

 لمـا  اليوم ذلك ويصوم جنبا يصبح كان أنه -  - النبي عن سلمة وأم ةعائش

 قال لما ذلك عن سأله الذي السائل على بغضبه أمته مع -- النبي استواء علم

 إني واهللا: "وقوله, تأخر وما ذنبك من تقدم ما لك اهللا غفر قد مثلنا لست إنك: له

 ووجـب  األثرين استعمال يمكنا مل" أتقى بما وأعلمكم هللا أخشاكم أكون أن ألرجو

 سـلمة  وأم عائـشة  حديث فجعلنا باآلخر منسوخا أحدهما كون على نحملهما أن

  : تعالى قوله أن مع أخف ألنه لألول ناسخا

                                                           

 مسلم بن الحجاج أبو الحسن       المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا            - ١

: الناشـر /محمد فؤاد عبد الباقي   :  ، المحقق  ٢/٧٧٩ج)هـ٢٦١: المتوفى(القشيري النيسابوري   

 . بيروت–دار إحياء التراث العربي 

  . ٢/٧٨٠م ، ج صحيح مسل- ٢

  .٢/٩٢ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،ج- ٣

ـ ١٧٩: المتـوفى (مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصـبحي المـدني            / الموطأ - ٤  ٣/٤١٣ج)هـ

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيريـة         : الناشر/محمد مصطفى األعظمي  : ،المحقق

 . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥األولى، : الطبعة/ اإلمارات– أبو ظبي -واإلنسانية 

  .٣/٣١٤  الموطأ،ج- ٥



 - ١٦٨٥ -

ِلباس لَّهـن عِلـم    الصياِم الرفَثُ ِإلَى ِنساِئكُم هن ِلباس لَّكُم وَأنتُم ُأِحلَّ لَكُم لَيلَةَ

وابتَغُواْ ما  َأنفُسكُم فَتَاب علَيكُم وعفَا عنكُم فَاآلن باِشروهن للَّه َأنَّكُم كُنتُم تَخْتَانُونا

 يتَبين لَكُم الْخَيطُ اَألبيض ِمن الْخَيِط اَألسوِد ِمن كَتَب اللَّه لَكُم وكُلُواْ واشْربواْ حتَّى

     ١٨٧: البقرة الْفَجِر

 بعده إال الغسل يكن لم الفجر يطلع حتى يطأ أن له كان إذا ألنه ، ذلك يوجب 

 أعلـم  عائشة: وقال فتواه عن رجع أنه هريرة أبي عن روى أنه ومع بين وهذا

 دواعيـه  مـن  ألنـه  الفاحش؛ الكالم الرفث وقيل ، )١(.مني -  - اهللا برسول

 لما الناسخة اآلية هذه نزول سبب في االختالف : املالكية وذكر.)٢( كالجماع فيحرم

 األنـصاري  صرمة بن قيس «أن ذلك سبب كان: فقيل عليه، األمر كان مما تقدم

 ال،: فقالت طعام، أعندك: لها فقال امرأته، إلى أتى الفطر حضر فلما صائما، كان

 رأته افلم امرأته، فجاءته عينه، فغلبته يعمل، يومه وكان لك، فاطلب انطلق ولكن

 عليـه  - للنبـي  ذلـك  فذكر عليه، غشي النهار انتصف فلما لك، خيبة: له قالت

 سبب كان: وقيل . »شديدا فرحا بها ففرحوا اآلية هذه فنزلت ،- والسالم الصالة

 قـد : له فقالت امرأته، أراد - عنه تعالى اهللا رضي - الخطاب بن عمر أن «ذلك

 وظهـرا،  بطنـا  يتقلب فبات ندم ثم ا،وواقعه يصدقها، فلم تعتل أنها فظن نمت،

                                                           

يوسف بن موسى بن محمد، أبو المحاسن جمال الدين         /  المعتصر من المختصر من مشكل اآلثار      - ١

 . بيروت–عالم الكتب :  ، الناشر١/١٤١ج)هـ٨٠٣: المتوفى(الملَطي الحنفي 

 - أو منال أو المـولى       -هير بمال   محمد بن فرامرز بن علي الش     / درر الحكام شرح غرر األحكام     - ٢

بـدون طبعـة    : الطبعة/دار إحياء الكتب العربية   :  ، الناشر  ١/٢٢١ج)هـ٨٨٥: المتوفى(خسرو  

زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف       /البحر الرائق شرح كنز الدقائق    : وانظر.وبدون تاريخ 

لبحر الرائق لمحمد بـن     تكملة ا : ، وفي آخره   ٢/٣٤٧ج) هـ٩٧٠: المتوفى(بابن نجيم المصري    

ـ ١١٣٨ت بعد   (حسين بن علي الطوري الحنفي القادري        منحة الخـالق البـن     : وبالحاشية)  ه

 . بدون تاريخ-الثانية : الطبعة/دار الكتاب اإلسالمي: الناشر/عابدين



 - ١٦٨٦ -

 أن) ذلك (من شيء يكره وال ، )١( .»عليه كانوا ما فنسخت اآلية تعالى اهللا فأنزل

   : تعالى لقوله) ليله في عليه (وغيره وطء من المذكور

  ]١٨٧: البقرة[} الصياِم الرفَثُ  ُأِحلَّ لَكُم لَيلَةَ {

 قتـل،  أو ظهـار  كفـارة  في صائما أو امحرم أو معتكفا يكون أن إال اللهم 

  :الـشافعية  وقـال . )٢(.ليال ولو منها المظاهر يطأ فال والنهار الليل عنده فيستوي

 كان وإن: "  الشافعي وقال ، )٣(الفجر طلوع إلى والجماع األكل، تعالى اهللا أباح

  ".وكفر وقضى أفسد إخراجه لغير تحرك أو شيئا مكث فإن مكانه أخرجه مجامعا

 مجـامع  وهو الفجر، عليه فطلع أهله، جامع رجل في وصورتها: الماوردي وقال

 علـى  فهو فعل فإن سواء، الفجر طلوع مع إخراجه إلى يبادر أن عليه فالواجب

 صومه يبطل كما باإلخراج، صومه بطل قد: الهذيل بن وزفر المزني وقال صومه،

 قولـه  صـومه،  صحة على ةوالدالل خطأ، وهذا سواء فيهما اللذة ألن باإليالج،

   ١٨٧: البقرةالصياِم الرفَثُ  ُأِحلَّ لَكُم لَيلَةَ:  تعالى

 يفـسد  ال أن اقتـضى  اإلباحـة  آخر مع نزع فإذا لإلباحة، زمانا الليل جميع فكان

 أال فيهمـا،  الحكم يختلف أن فوجب اإليالج، وضد الجماع ترك اإلخراج وألن صومه،

 ولو يحنث، لم منها الخروج إلى فبادر داخلها وهو الدار هذه خلتد ال واهللا: قال لو تراه

                                                           

 ،  ١/٢٤٨ج)هـ٥٢٠: المتوفى(أبوالوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي        / المقدمات الممهدات  - ١

 . م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨األولى، : الطبعة/ دار الغرب اإلسالمي:الناشر

بن سالم ابن مهنا،    ) أو غنيم (أحمد بن غانم    / الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني        - ٢

/ دار الفكـر  :  ، الناشر  ١/٣١٦ج)هـ١١٢٦: المتوفى(شهاب الدين النفراوي األزهري المالكي      

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥: وتاريخ النشر/بدون طبعة

أبو الحسن علي بن محمد بـن       / الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني           - ٣

الـشيخ  :  ، المحقق٣/٤١٥ج)هـ٤٥٠: المتوفى(محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي     

 –ميـة، بيـروت     دار الكتـب العل   : الناشـر / الشيخ عادل أحمد عبـد الموجـود       -علي محمد معوض    

 . م١٩٩٩- هـ ١٤١٩األولى، : الطبعة/لبنان



 - ١٦٨٧ -

 اإلخراج، حكم كذلك يحنث لم نزعه إلى فبادر البسه وهو الثوب، هذا لبست ال واهللا: قال

 يحرم اإلسالم أول كان وغيرهم أصحابنا قال. )١(.اإليالج لحكم مخالفا يكون أن يجب

 فأيهما اآلخرة العشاء يصلي أو ينام حين من والجماع والشرب األكل الصائم على

 سـواء  الفجر طلوع إلى الجميع وأبيح ذلك نسخ ثم التحريم به حصل ال أو وجد

 إذا -- حممد أصحاب كان : " قال  عازب بن البراء بحديث واحتجوا . ال أم نام

 قـيس  وإن ميسي حىت يومه وال ليلته يأكل مل يفطر أن قبل فنام اإلفطار فحضر صائما الرجل كان

 ال قالـت  طعام عندك هلا فقال امرأته أتى اإلفطار حضر فلما صائما كان  األنصاري صرمة بن

 لـك  خيبة قالت رأته فلما امرأته فجاءته عيناه فغلبته يعمل يومه وكان لك فأطلب أنطلق ولكن

 صيامال ليلة لكم أحل (اآلية هذه فرتلت -- للنيب ذلك فذكرت عليه غشي النهار انتصف فلما

 اخلـيط  لكـم  يتـبني  حىت واشربوا وكلوا (ونزلت شديدا فرحا ا ففرحوا) نسائكم إىل الرفث

 عهـد  على كان " عنهما اهللا رضي عباس ابن وعن )٢( ) "االسود اخليط من األبيض

 إلـى  وصاموا والنساء والشراب الطعام عليهم حرم العتمة صلوا إذا-- النبي

 اهللا فـأراد  يفطـر  ولم العشاء صلى وقد امرأته فجامع نفسه رجل فاختان القابلة

 أنكم اهللا علم (وجل عز فقال ومنفعة ورخصة بقي لمن يسرا ذلك يجعل أن تعالى

  تعالى اهللا نفع مما هذا وكان) انفسكم تختانون كنتم

  

  

 هـو : الرفـث   :احلنابلـة  وقال  .)١( .... )٣( " ويسره لهم ورخص الناس به 

                                                           

  .٣/٤١٧ الحاوي الكبير ، ج- ١

/ صـحيح لبخـاري   =  وسننه وأيامه     الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا          - ٢

محمد زهيـر بـن ناصـر       :  ، المحقق  ٣/٢٨محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفي،ج      

مصورة عن لسلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فـؤاد عبـد           (ر طوق النجاة    دا: الناشر/الناصر

 .هـ ١٤٢٢األولى، : الطبعة) الباقي

أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بـن عمـرو األزدي                / سنن أبي داود   - ٣



 - ١٦٨٨ -

 أن الليلة جميع في الرفث حل ضرورة ومن الليلة، ميعج يشمل وهو ، )٢( الجماع

 - عنْها اللَّه رِضي - عائشة فعن] . لذلك [السنة شهدت وقد صائما، جنبا يصبح

 وأنا«: - - اهللا رسول فقال فأصوم؟ جنب وأنا الصالة تدركين اهللا رسول يا: قال رجال أن«

 ما لك اهللا غفر قد اهللا، رسول يا نامثل لست: فقال ، »فأصوم جنب وأنا الصالة تدركين

 مبـا  وأعلمكم تعاىل هللا أخشاكم أكون أن ألرجو إين واهللا«: فقال. تأخر وما ذنبك من تقدم

 يـصبح  - - اهللا رسول كان: قالت سلمة أم عن الصحيحين وفي ، )٣( .»أتقي

 بن الرحمن عبد بن بكر أبي عن. يقضي وال يفطر ال] ثم [حلم ال جماع من جنبا

 له صوم فال جنبا أصبح من أن يفتينا هريرة أبا إن: فقال عائشة أتى أنه الحارث،

 وهـو   اهللا رسول يأيت بالل كان« شيئا هذا في يقول ال هريرة أبا إن: عائشة فقالت

 مث الفجر لصالة كتفيه بني ينحدر رأسه ألرى وإين املسجد إىل خيرج مث فيغتسل فيقوم يؤذنه جنب

 قـال  ؛ )٤( » أعلـم  وهي أمي عائشة: فقال هريرة أبا فبلغ: قال »اليوم ذلك يصوم

 إذا المـرأة  وكـذلك : قال.أعلم واهللا. منسوخ أنه فيه سمعت ما أحسن: الخطابي

                                                                                                                                                             

: الناشـر /محمد محيي الدين عبد الحميـد     :  ، المحقق  ٢/٢٩٥ج)هـ٢٧٥: المتوفى(السَِجستاني  

 . بيروت–المكتبة العصرية، صيدا 
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شـرف  )) مع تكملة السبكي والمطيعي (( المجموع شرح المهذب     - ١

 .دار الفكر:  ،الناشر٦/٢٥١ج)هـ٦٧٦: المتوفى(النووي 

يلي أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بـن قدامـة الجمـاع               / المغني البن قدامة   - ٢

ـ ٦٢٠: المتـوفى (المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي           ،  ٣/٢٧٧ج)هـ

 .بدون طبعة: الطبعة/مكتبة القاهرة: الناشر

 مسلم بن الحجاج أبو الحسن       المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا            - ٣

باب صحة صوم من طلع عليـه الفجـر         /مكتاب الصيا )هـ٢٦١: المتوفى(القشيري النيسابوري   

: الناشـر /محمد فؤاد عبد الباقي   : المحقق) ١١١٠ (- ٧٩:  ، رقم الحديث     ٢/٧٨١وهو جنب ج  

 .  بيروت–دار إحياء التراث العربي 

أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي المروزي           / مسند إسحاق بن راهويه    - ٤

عبد الغفور بن عبد الحق     . د:  ، المحقق  ٢/٥٠١ج)هـ٢٣٨: لمتوفىا(المعروف بـ ابن راهويه     

 .م١٩٩١ – ١٤١٢األولى، : الطبعة/ المدينة المنورة-مكتبة اإليمان : الناشر/البلوشي



 - ١٦٨٩ -

 وتغتسل الفجر، طلوع قبل الصوم نوت إذا صائمة فهي الفجر، قبل حيضها انقطع

 تعـالى  اهللا مـن  رخـصة  هذه: "اهللا رحمه كثير ابن اإلمام قال. )١(..أصبحت إذا

 أفطـر  إذا كـان  فإنـه  اإلسالم؛ ابتداء في األمر عليه كان لما ورفع للمسلمين،

 ذلـك،  قبل ينام أو العشاء صالة إلى والجماع والشرب األكل له يحل إنما أحدهم؛

 القابلة، الليلة إلى والجماع والشراب الطعام عليه حرم العشاء؛ صلى أو نام فمتى

 حيـث  شديدا، فرحا بها ففرحوا اآلية، هذه فنزلت ،كبيرة مشقة ذلك من فوجدوا

 ضـياء  يتبين أن إلى الصائم، شاء الليل أي في والجماع والشرب األكل اهللا أباح

  .)٢(".الليل سواد من الصباح

   رمضان نهار في الزوجة إتيان حكم : الثاني المطلب

 القـضاء  عليه ووجب صومه بطل رمضان نهار في زوجته الرجل جامع إذا

 رسـول  يا هلكت : فقال  النبي إلى رجل جاء : قال هريرة أبي فعن ، والكفارة

 مـا  تجد هل :قال .رمضان في امرأتي على وقعت : قال ؟ أهلكك وما : قال ، اهللا

 : ال :؟قال متتابعين شهرين تصوم أن تستطيع فهل ،قال ال :قال ؟ رقبة به تعتق

  النبـي  فأتى جلس ثم :قال .ال :لقا : مسكينا ستين به تطعم ما تجد فهل :قال

 البتيهـا  بـين  فما ؟ منا أفقر على فهل :قال ”بهذا تصدق :فقال ، تمر فيه بعرق

 اذهـب  : ،وقـال  نواجذه بدت حتى  الرسول فضحك ، منا إليه أحوج بيت أهل

 وجـوب  فـي  ، سـواء  والرجل المرأة أن  :إىل اجلمهور وذهب . )٣( أهلك فأطعمه

 الـصيام  ناويين رمضان نهار في مختارين الجماع تعمدا قد داما ما عليها الكفارة

 دونها عليه الكفارة وجبت لعذر مفطرة كانت أو ، الرجل من المرأة أكرهت فإن. 

                                                           

: المتـوفى (شـمس الـدين محمـد بـن عبـد اهللا الزركـشي المـصري الحنبلـي                  / شرح الزركشي  - ١

 . م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣األولى، : ةالطبع/دار العبيكان:  ، الناشر٦٠٢-٢/٦٠١ج)هـ٧٧٢

دار العاصـمة،   :  ، الناشـر   ١/٣٧٨صالح بن فوزان بن عبد اهللا الفـوزان ،ج        / الملخص الفقهي  - ٢

 .هـ١٤٢٣األولى، : الطبعة/الرياض، المملكة العربية السعودية

 .٢٦٠٠:  ، رقم الحديث ٣/١٦٠ صحيح البخاري، ج- ٣
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 فـي  وال االختيـار  حالة في ال ، مطلقا المرأة على كفارة ال إنه : الشافعي وقال. 

 التعزيـر  مـع  والكفارة ءالقضا يجبو .فقط القضاء يلزمها وإنما ، اإلكراه حالة

 رمضان من يوم صوم يفسد الذي الجماع وهو واحد، بشيء اليوم، بقية وإمساك

  :وهي عشر أربعة بشروط

 عليه ويجب صومه، يصح لم النية ترك فلو: ليالً للصوم ناوياً يكون أن - ١

  .اإلمساك

 أو نـاس  على كفارة فال: بالتحريم عالماً مختاراً، متعمداً يكون أن - ٢،٣،٤

  .إسالمه قرب بسب التحريم جاهل أو مكره،

 غيـر  مفـسد  جماع على كفارة فال: رمضان نهار في الجماع يحدث أن - ٥

 حـرام  رمـضان  نهار في والجماع كفارة، أو قضاء، أو نذر أو نفل من رمضان

  :تعالى لقوله

ِلباس لَّهـن عِلـم    اس لَّكُم وَأنتُمالصياِم الرفَثُ ِإلَى ِنساِئكُم هن ِلب ُأِحلَّ لَكُم لَيلَةَ

تَخْتَانُون كُنتُم َأنَّكُم اللَّه نوهاِشرب فَاآلن نكُمفَا ععو كُملَيع فَتَاب كُما  َأنفُستَغُواْ مابو

 بيض ِمن الْخَيِط اَألسوِد ِمنيتَبين لَكُم الْخَيطُ اَأل كَتَب اللَّه لَكُم وكُلُواْ واشْربواْ حتَّى

تُباِشروهن وَأنتُم عاِكفُون ِفي الْمساِجِد ِتلْـك   الْفَجِر ثُم َأِتمواْ الصيام ِإلَى اللَّيِل والَ

ودداِتِه ِللنَّاِس حآي اللَّه نيبي ا كَذَِلكوهبتَّ اللَِّه فَالَ تَقْري ملَّهلَع١٨٧: البقرة قُون  

 وال عليـه،  كفارة ال جامع، ثم أكل فإن: وحده بالجماع الصوم يفسد أن -٦

 الفرج دون فيما والمباشرة باليد، واالستمناء والشرب كاألكل الجماع بغير كفارة

  .اإلنزال إلى المفضية

 مسافر صائم على وال صبي، على كفارة فال: الجماع بهذا آثماً يكون أن -٧ 

 علـى  وال له، الفطر األصح،إلباحة في بغيرها أو الترخص بنية جامع يضمر أو

 بـالفطر؛  مترخصاً بالزنا أفطر مسافر على وال ناٍس، ألنه للصوم؛ ناسياً زنى من

  .له جائز الفطر ألن

 األكل بعد عامداً جامع من على كفارة فال: صومه صحة معتقداً يكون أن - ٨
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 بطـالن  األصح كان وإن صائم، غير أنه يعتقد نهأل باألكل، أفطر أنه وظن ناسياً

  .الجماع بهذا صومه

 الليل، بقاء الجماع وقت ظاناً جامع من على كفارة فال: مخطئاً يكون أال - ٩

  .اإلثم النتفاء نهاراً، جامع أنه فتبين المغرب، دخول أو

 قبـل  فيـه  جـامع  الذي النهار أثناء في الوطء بعد يموت أو يجن أال - ١٠

 أو الجنـون  فحدوث األهلية، لعدم حينئذ مات أو جن من على كفارة فال: وبالغر

 لمنافاتـه  صوم، في يكن لم أنه ذلك بطروء تبين ألنه قطعاً، الكفارة يسقط الموت

 كفارة، فيه بالوطء يجب فلم مستحقاً، كونه عن خرج اليوم هذا صوم أن أي له،

  .والش من أنه البينة قامت لو كما أو المسافر، كصوم

 فـال  باإلدخـال،  وأنـزل  امرأة علَتْه فلو: إليه منسوباً الوطء يكون أن -١١

  .بذلك أغراها إن إال عليه، كفارة

 كفـارة  فال مقطوعها، من قدرها أو الحشفة، بإدخال الجماع يكون أن -١٢

  .اإلمساك عليه يجب ولكن المذكور، بالقدر اإليالج منه يتحقق لم من على

 من على كفارة فال: بهيمة أو ميتة دبراً،أو ولو فرج في الجماع يتم أن -١٣

  .الفرج في كالوطء واللواط، الدبر، في المرأة ووطء. فرج غير في وطئ

 وإنمـا  مطلقـاً  به المفعول على كفارة فال: موطوءاً ال واطئاً يكون أن -١٤

 أو المـرض  أو الـسفر  وحدوث.فقط بالقضاء المرأة وتلزم الفاعل، على الكفارة

 ذلك؛ قبل الصوم حرمة هتك لتحقق الكفارة، يسقط ال الجماع بعد الردة أو إلغماءا

 فال الردة طروء وأما حرمته، هتك فيتحقق الصوم، ينافيان ال والسفر المرض ألن

 مـع  الـصحيح  علـى ) اإلفساد يوم (أفسده الذي اليوم قضاء ويجب.الفطر يبيح

 عليـه  واحـدة  كفارة وجوب ـ لةالجم على ـ واألصح : النووي قال. )١(.الكفارة

                                                           

 – سـورية    -دار الفكـر    :  ، الناشـر     ٩٨-٣/٩٦يلي،جوهبة الزح . د. الفقه اإلسالمي وأدلته، أ    - ١

 .الطبعة الرابعة /دمشق



 - ١٦٩٢ -

 ألنـه  الوجوب يالقيها وال ، المرأة على شيء ال وأنه ، فقط نفسه عن ، خاصة

 وعليـه  )١( كـالمهر  ، المرأة دون الرجل به فاختص ، بالجماع مختص مال حق

 كفارة نفس هي كفارة عليه رمضان نهار في زوجته يجامع الذي أن إلى نخلص

من نِّساِئِهم ما هن ُأمهاِتِهم  الَِّذين يظَاِهرون ِمنكُم : الىتع قوله في الواردة الظهار

وزورا وِإن اللَّه لَعفُو  الَّالِئي ولَدنَهم وِإنَّهم لَيقُولُون منكَرا من الْقَوِل ِإن ُأمهاتُهم ِإالَّ

  الـزوجين  علـى  واجبـة  أنها مهورالج بين الكفارة وهذه.. ٢: المجادل�ة غَفُور 

 أيدهما وقد . المرأة على كفارة وال فقط الرجل على أنها بينا والنووي والشافعي

 مـا  : قال كفارة أعليها رمضان نهار في أهله أتى عمن أحمد سئل : قال داود أبا

 أمـر   النبـي  أن : ذلـك  ووجه : املغين صاحب وقال . كفارة امرأة على سمعنا

 بوجـود  علمه مع ، بشيء المرأة يأمر ولم ، رقبة يعتق أن مضانر في الواطئ

   . منها ذلك

   :  يلي ملا وذلك اجلمهور رأي  :الراجح الرأي

   .فيه شريكين فهما وزوجته الرجل بين الختانين التقاء هو الجماع ألن ـ١

 علـى  والمحافظة الرجل وكذلك تعالي اهللا من بالصيام مكلفة المرأة أن ـ ٢

 وعلـى  الزوج طلب على مقدم تعالي اهللا شرع بما وااللتزام وحرمته يامالص هذا

 كانـت  إذا أما ، معصية فيه يكن لم وفيما المعروف في زوجها تطيع أن الزوجة

   .الخالق معصية في لمخلوق طاعة ال ألنه ، عليها له طاعة فال معصية هناك

 أال الزوجـة  على وهنا الرجل جهة من يكون عادة الجماع طلب وألن  ـ ٣

 غيـر  في أي المأتى غير في كان أو ، رمضان نهار في كان إذا إال نفسها تمنعه

   .شرعاً محرم ألنه اإلتيان هذا من زوجها تمنع أن عليها فواجب . الحرث مكان

                                                           

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شـرف        ) مع تكملة السبكي والمطيعي   ( المجموع شرح المهذب     - ١

  .دار الفكر:  ،الناشر٦/٣٣٠ج)هـ٦٧٦: المتوفى(النووي 
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  الثاني املبحث

   . باملسجد االعتكاف أثناء الزوجة إتيان حكم

ـ  عنـد   الزوجة إتيان حكم الفقهاء بين        بالمـسجد  االعتكـاف  رةمباش

تُباِشروهن وَأنتُم عاِكفُون ِفي الْمـساِجِد   والَ:  تعالي قوله خالل من ، )١( وكفارتها

وددح اِتِه ِللنَّاِس ِتلْكآي اللَّه نيبي ا كَذَِلكوهباللَِّه فَالَ تَقْر تَّقُوني ملَّه١٨٧: البقرة لَع.  

 من أن على العلم أهل وأجمع ، االعتكاف يفسد الجماع أن ليتعا اهللا بين فقد

 فيمـا  واختلفوا ، العتكافه مفسد فرجها في لذلك عامداً معتكف وهو امرأته جامع

 فأمـا  ، رمضان في أهله على ما عليه : البصري احلسن فقال  ، ذلك فعل إذا عليه

                                                           

يعكفون على  {: ومنه قوله تعالى  . ا كان أو شرا   اللبث ومالزمة الشيء أو الدوام عليه خير      :  لغة  االعتكاف - ١

] ٥٣/٢١:األنبيـاء [} ما هذه التماثيل التي أنتم لهـا عـاكفون     { : وقوله] ١٣٨/٧:األعراف[} أصنام لهم 

وشـرعاً لـه تعـاريف      ]. ١٨٧/٢:البقرة[} وال تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد     {: وقوله سبحانه 

 اللبث في المسجد الذي تقام فيه الجماعة، مـع الـصوم، ونيـة              هو: متقاربة في المذاهب، قال الحنفية      

االعتكاف، فاللبث ركنه؛ ألنه ينبئ عنه، فكان وجوده به، والصوم في االعتكاف المنـذور والنيـة مـن                  

وهو ماله إمام ومؤذن، أديت فيه الصلوات الخمـس أو          : ويكون من الرجل في مسجد جماعة     . شروطه

وهو محل عينته للصالة، ويكره في المسجد، وال يـصح فـي غيـر              : هافي مسجد بيت  : ال، ومن المرأة  

هو لزوم مسلم مميز مسجدا مباحا لكل الناس، بـصوم، كافـا            : وقال المالكية   .موضع صالتها من بيتها   

فال يصح من كافر، وال من غير مميز، وال فـي           . عن الجماع ومقدماته، يوما وليلة فأكثر، للعبادة، بنية       

فرض أو نفل، من رمضان أو غيـره،  : جور عن الناس، وال بغير صوم، أي صوم كانمسجد البيت المح  

ويبطل بالجماع ومقدماته ليال أو نهارا، وأقله يوم وليلة وال حد ألكثره، بقـصد العبـادة بنيـة، إذ هـو                     

وعبارة الشافعية، هو اللبـث فـي المـسجد مـن شـخص مخـصوص         .عبادة، وكل عبادة تفتقر للنية    

حنابلة ، هو لزوم المسجد لطاعة اهللا ، على صفة مخصوصة، من مسلم عاقل ولو مميزا                وعبارة ال .بنية

، طاهر مما يوجب غسال، وأقله ساعة، فال يصح من كافر ولو مرتداً، وال من مجنون وال طفل، لعـدم                    

 الفقـه اإلسـالمي وأدلتـه     ) النية، وال من جنب ونحوه ولو متوضئا، وال يكفي العبور، وإنما أقله لحظة            

: ، مراقـي الفـالح    ٢/١٧٦ج: ، الـدر المختـار    ٢/١٠٦ج: فتح القدير :  ، نقالً عن     ١٢٢-٣/١٢١ج

 ، ومـا    ١/٧٢٥ج:  وما بعدها، الشرح الـصغير     ١/٥٤١ج:والشرح الكبير .١/١٧٤ج: ، اللباب ١١٨ص

 .٣/١٨٣ج: ، المغني٢/٤٠٤ج: ، كشاف القناع١/٤٤٩ج: ومغني المحتاج.بعدها
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 لم بها يقصد لم نوإ ، مكروهة فهي التلذذ بها قصد فإن جماع غير من المباشرة

 محالة ال وكانت ، معتكف وهو  اهللا رسول رأس ترجل كانت عائشة ،ألن يكره

 أو جمـاع  غيـر  من المباشرة أن على ذلك فدل ، بيدها  اهللا رسول بدن تمس

 : عمـر  أبـو  قـال : املنذر وابن والشافعي عطاء قول هذا  محظورة غير شهوة بغير

 فقـال  فعل إن عليه فيما واختلفوا ، يقبل وال يباشر ال المعتكف أن على وأجمعوا

 المزني قال . رأي في هذا . اعتكافه فسد  ذلك  من شيئاً فعل إن : والشافعي  مالك

 مـا  إال. الوطء من االعتكاف يفسد ال :االعتكاف مسائل من آخر موضع في وقال

 مـن  يفهم والذي . )١( .والصوم الحج على قياساً المزني واختاره ، الحد يوجب

 آراء وإليـك  .للجمـاع  مفـسد  ألنه ، زوجته مباشرة للمعتكف يجوز ال أنه اآلية

 فـي  امرأتـه  المعتكـف  جامع اذا :قالوا األحناف  :اآلراء هذه شملت التي الفقهاء

 لـم  أو أنزل عامدا أو كان ناسيا نهارا أو ليال جامعها سواء اعتكافه فسد الفرج

 ]١٨٧: البقـرة [} ن وَأنتُم عاِكفُون ِفي الْمـساِجِد  تُباِشروه والَ: تعالى لقوله ينزل

 كالجمـاع  حال بكل له مفسدا فيكون االعتكاف محظور النص بهذا الجماع فصار

 المعتكف على ويحرم وقالوا. )٢(لإلحرام مفسدا كان محظورا كان لما اإلحرام في

اللَّـِه   اِكفُون ِفي الْمساِجِد ِتلْك حدودتُباِشروهن وَأنتُم ع والَ  :تعالى لقوله ) الوطء

 ( كـذا  ) و( . ١٨٧: البق�رة  لَعلَّهم يتَّقُون فَالَ تَقْربوها كَذَِلك يبين اللَّه آياِتِه ِللنَّاِس

 فـي  المعتكـف  علـى  حرام والمباشرة.()٣( دواعيه من ألنهما ) والقبلة اللمس

 فسد ينزل ولم باشر أو قبل فمن  :املالكية وقال.)٤()دالمسج غير في أو كان المسجد

                                                           

 .٢٢٢-٢/٢٢١ تفسير القرطبي ج- ١

 ، ٣/١٢٣ج)هـ٤٨٣: المتوفى(محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي /  المبسوط- ٢

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤: تاريخ النشر/بدون طبعة: الطبعة/ بيروت–دار المعرفة : الناشر
تأليف الشيخ عبد الغني الغنيمى الدمشقي الميداني الحنفي المجلـد األول            اللباب في شرح الكتاب      - ٣

  .٨٤ص 

  .٣٠/٢٩٢ المبسوط ، ج- ٤
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 إال اعتكافـه  يفسد ال: قال من ومنهم المدينة أهل من وجماعة مالك عند اعتكافه

 أو لـيال  جـامع  إن أرأيت : قلت.)١( )اهللا شاء إن أصح واألول يولج أو ينزل بأن

 مثـل  وهو دىءويبت ينتقض نعم : قال ؟ اعتكاف أيفسد ناسياً اعتكافه في نهارا

 جـن  أو عليـه  فأغمي اعتكافه في دخل من أرأيت : قلت فيه وطيء إذا الظهار

 التـي  باأليام ذلك ووصل اعتكافه على بنى صح إذا : ففال ؟ أياما اعتكف بعدما

 قال : فقال ؟ مالك عن أتحفظه : قلت يبن ولم استأنف يصلها لم هو فإن اعتكفها

 وقـال   .)٢( مثلـه  وهـذا  األمراض من رضم أنه: والمجنون عليه المغمى مالك

 وال قبلـه  تفـسده  ال الحـد  يوجب ما إال الوطء من االعتكاف يفسد وال  :الشافعية

 غيره في أو المسجد في هذا كان المرأة وكذلك ينزل لم أو أنزل نظرة وال مباشرة
 والـسنن  الصيام كتاب من له جمعت ما باب في الشافعي قال قد المزني قال(و.)٣(

 مـسائل  من موضع في) وقال (اعتكافه أفسد فعل فإن المعتكف يباشر ال آلثاروا

 هـذا ) المزني قال (الحد يوجب ما إال الوطء من االعتكاف يفسد ال االعتكاف في

 يفـسد  لـم  فلما الجماع عن والحج والصوم االعتكاف في منهي ألنه بقوله أشبه

 كانـت  الـصوم  فـي  نزالاإل أو الحد يوجب ما دون بمباشرة حج وال صوم عنده

 الحكم هذا إلى خنلص هنا ومن ،) ٤( ")القياس في عندي كذلك االعتكاف في المباشرة

 فـي  الوارد للنهي وذلك معتكفاً دام ما زوجته يجامع أن للرجل يحرم أنه وهو ،

 ال بالزوجة الوطء أن فيرى الشافعي إال ..البقرة سورة من ذكرها سبق التي اآلية

                                                           

أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري     / الكافي في فقه أهل المدينة     - ١

محمــد محمــد أحيــد ولــد ماديــك :  ، المحقــق١/٣٥٤ج)هـــ٤٦٣: المتــوفى(القرطبــي 

الثانية، : عةالطب/مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية      : الناشر/الموريتاني

  .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠
 . هـ الناشر دار الفكر بيروت ١/١٤٠٥ط/ ٣/١٢٧المغني البن قدامه ج - ٢

 ١٤٧/ ٢ األم للشافعي ج- ٣

 .٣/٤٩٨ الحاوي الكبير، ج- ٤
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 عن : فذكروا احلنابلة أما . يفسده فإنه الحد يوجب ما كان إذا أما ، االعتكاف يفسد

 أنهـا ... ]١٨٧: البقـرة [تُباِشروهن وَأنتُم عاِكفُون ِفي الْمساِجِد  والَ : تعالى قوله

 فإن فيها المباشرة تحريم يختص لم غيرها في االعتكاف صح فلو ، بذلك خصت

 اهللا رسـول  كان إن : قالت عائشة حديث وفي طلقام االعتكاف في محرمة المباشرة

 معتكفـا  كان إذا حلاجة إال البيت يدخل ال وكان فأرجله املسجد يف وهو رأسه علي ليدخل 
تُباِشروهن وَأنتُم عاِكفُون   والَ{: تعالى اهللا لقول الوطء المعتكف على ويحرم. )١(

 فـي  حرم إذا الوطء ألن اعتكافه؛ فسد وطئ فإن ، ]١٨٧: البقرة[} ِفي الْمساِجِد   

 العبـادة  في الجماع ألن سواء؛ والساهي والعامد والحج، كالصوم أفسدها العبادة

: وعنـه .عليـه  نص عليه، كفارة وال والصوم الحج بدليل وسهوه، عمده يستوي

  .)٢(.كالحج الكفارة به فوجب الوطء يفسدها عبادة ألنها الكفارة؛ عليه

 أمـا   . اآلية في الوارد النهي مع يتفق ألنه الجمهور رأي : هو الراجح والرأي

 )٣( شعره ترجيل وكذلك له بيدها ومباشرتها  للرسول عائشة تقبيل عن ورد ما

 اهللا رسـول  مثـل  إلربه أملك معتكف يوجد ال وأنه  للرسول خصوصية فهذا. 

....ال اجتهاداتو آراء من جاء وما ... نص وهي اآلية في صريح النهي وألن 

 . الـنص  وجـود  مع االجتهاد يوجد ال حيث ...اً موجود النص دام ما بها يؤخذ

 أي .. . ١٨٧: البق�رة تُباِشروهن وَأنتُم عاِكفُون ِفي الْمساِجِد  والَ  فيها جاء حيث

 اللَّـِه فَـالَ   ِتلْـك حـدود   المساجد في معتكفين دمتم ما نهاراً وال ليالً تقربوهن ال

 أوامـر  تلك أي.... ١٨٧:  البقرةلَعلَّهم يتَّقُون تَقْربوها كَذَِلك يبين اللَّه آياِتِه ِللنَّاِس

           تخالفوها فال لكم شرعها التي وأحكامه وزواجره اهللا

                                                           

  .٣/٤٨ صحيح البخاري ، ج- ١

  .١/٤٥٩ الكافي في فقه اإلمام أحمد،ج- ٢

، ٤٢٦ح عمدة األحكام البـن دقيـق العيـد ، ص          الترجيل يعني تسريح الشعر إحكام األحكام شر      - ٣

 . م دار الجيل بيروت ١٩٩٥هجرية ١٤١٦/الطبعة الثانية
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  .١٨٧: البقرة لَعلَّهم يتَّقُون كَذَِلك يبين اللَّه آياِتِه ِللنَّاِس

 اآليـة  لنهي محرماً االعتكاف أثناء الجماع يكون وعليه المحارم يتقون أي  

 مـشاكل  وحل والذكر للعبادة اتخذ وإنما لهذا يتخذ لم فهو المسجد ولحرمة ..عنه

 الدين أمور في المسلم يهم مما ذلك وغير الدولة وقيادة العلم ودروس المسلمين

   .ويدنسه يلوثه هذا عدا ما والدنيا
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   الثالث املبحث

  احليض أثناء الزوجة إتيان حكم

) احلـيض  أثناء املرأة إتيان حكم (اإلسالمي الفقه في الزوجة إتيان أحكام من     

ِفي الْمِحيِض والَ  ويسَألُونَك عِن الْمِحيِض قُْل هو َأذًى فَاعتَِزلُواْ النِّساء  :تعالى قال

يِحـب   تَطَهرن فَْأتُوهن ِمن حيثُ َأمركُم اللّـه ِإن اللّـه   ذَاتَقْربوهن حتَّى يطْهرن فَِإ

ِرينتَطَهالْم ِحبيو اِبينإتيـان  عـن  محمـد  يا ويسألونك أي.. ٢٢٢: البق�رة  التَّو 

 مـستقذر  شـيء  إنـه  : لهـم  فقـل  ؟ يحـرم  أم أيحل الحيض حالة في النساء

ِفي الْمِحـيِض   َأذًى فَاعتَِزلُواْ النِّساء للزوجين أذى فيه الحالة هذه في ومعاشرتهن

 ال أيالْمِحـيِض والَ تَقْربـوهن       الحـيض  حالـة  في النساء معاشرة اجتنبوا أي

 عـدم  الغرض أن على والمراد ويغتسلن الحيض دم عنهم ينقطع حتى تجامعوهن

 إذا اليهـود  يفعل كما ومجالستهن مؤاكلتهن وعدم منهن القرب عدم ال المعاشرة

 تطهـرن  فـإذا  أيتَطَهرن فَْأتُوهن ِمن حيثُ َأمركُم اللّه  فَِإذَا المرأة عندهم حاضت

 ال القبـل  والولـد  النسل مكان وهو لكم اهللا أحله الذي المكان في فأتوهن بالماء

 عن المتنزهين ، نوبالذ من التائبين يحب أي فَْأتُوهن ِمن حيثُ َأمركُم اللّه     الدبر

 أن : مالك ابن أنس عن : البغوي قال النزول سبب وفي ، )١(] واألقذار الفواحش

 أو يؤاكلوهـا  ولـم  ، البيـت  من أخرجوها المرأة منهم حاضت إذا كانوا اليهود

 ..... فنزلت ذلك عن  اهللا رسول فسئل  ، البيت في يجامعوها ولم ، يشاربوها

 عائـشة  ،فعن والمضاجعة المالمسة وتجوز الحيض ناءأث الجماع ويحرم ، )٢(] 

 ، جنب وكالنا ، واحد إناء من  والنبي أنا أغتسل كنت : قالت عنها اهللا رضي
                                                           

دار القرآن  .م طبعة ألمانيا    ١٩٨٥هجرية  ٦/١٤٠٥ط  ١٤٢-١/١٤١ صفوة التفاسير للصابوني ج    - ١

 .٣/٥٤وانظر تفسير القرطبي ج.الكريم بيروت 

 ٣/٥٤، وانظر تفسير القرطبي ج    ١/١٩٦ البغوي ،ج   تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل لإلمام      - ٢

كفاية األخيار في حل غاية االختصار لتقي الدين أبي بكر محمـد الدمـشقي الـشافعي     :، وانظر   

 .م ، دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع دمشق بيروت ٢٠٠٣هجرية ٤/١٤٢٣ط٩٩ص
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 مع وأنا حضت : سلمة أم وقالت ...حائض وأنا فيباشرني أتزر أن يأمرني وكان

 ، فلبـستها  حيضتي ثياب فأخذت منه فخرجت فانسللت الخميلة في  اهللا رسول

.  ) ١(....] الخميلـة  معـه  فأدخلني فدعاني ، نعم قلت أنفست:  اهللا رسول فقال

 بشرط بالزوجة االستمتاع فيجوز واللمس القبلة تجوز المفهوم هذا أساس وعلى

 حائض غير أو حائض كانت سواء الدبر من إتيانها عليه يحرم كما ، يجامعها أال
 أن حائضا كانت إذا المرأة أن  سولالر بين فقد .. وسط هذا في فاإلسالم.  ) ٢(

 يدع أن هذا يريد ما : فقالوا ، اليهود ذلك فبلغ ، النكاح إال شيء كل الرجل يضع

 يـا  : فقاال بشر من وعباد حضير ابن أسيد فجاء ، فيه خالفنا إال شيئا أمرنا من

  اهللا رسول وجه فتغير ؟ نجامعهن أفال ، وكذا كذا تقول اليهود إن ، اهللا رسول

  اهللا رسول إلى لبن من هدية فاستقبلهما فخرجا ، عليهما وجد قد أن ظننا حتى

 كانـت  : علماؤنـا  قال . عليهما يجد لم أن فعرفا ، فسقاهما آثارهما في فأرسل

 اهللا فأمر ، الحيض يجامعون النصارى وكانت ، الحائض تجتنب والمجوس اليهود

                                                           

 .١٩٧-١/١٩٦ المصدر السابق ج- ١
 المرأة في دبرها ، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية إن وطء المـرأة فـي                 تكلم الفقهاء في حكم إتيان     - ٢

دبرها حرام بالكتاب والسنة وهو فول جماهير السلف والخلف ،بل وهو اللوطية الصغرى وقـد                

سـنن  ...إن اهللا ال يستحي من الحق ،ال تأتوا النساء في أدبارهـا             :  أنه قال    ثبت عن النبي    

ويقول ابن تيميـه    . من النكاح    ٢٩هارة وسنن ابن ماجة الباب       من كتب الط   ١٣٠النسائي الباب   

بل البد أن يكون في موضع الحرث وهو القبل موضع الولد ويجوز للزوج أن يأتي زوجه مـن                   

  : دبرها في قبلها وال يأتي الولد أحوالً كما جاء عن اليهود لذا نزل

مالَقُوه وبشِِّر  وقَدمواْ َألنفُِسكُم واتَّقُواْ اللّه واعلَمواْ َأنَّكُم ْئتُمسآُؤكُم حرثٌ لَّكُم فَْأتُواْ حرثَكُم َأنَّى ِشن  

ْؤِمِنينومن وطأها في دبرها ...  أي من جميع الجهات لكن في الفرج خاصة  .٢٢٣:  البقرةالْم

فاجر ومن يفجر به     وطاوعته عذرا جميعاً ،فإن لم ينتهيا وإال فرق بينهما كما يفرق بين الرجل ال             

:  بيروت لبنان وانظر     – مع إضافة طبعة دار الكتب العلمية        ١٠٤-٣/١٠٣فتاوى ابن تيمية ج   ( 

 .١٩٣-٢/١٩٢فقه السنة ج
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  .)١( ....]هذين بين بالقصد

 بعـد  يخرج دم : الشرع وفي سال إذا الوادي حاض يقال لسيالنا لغة واحليض 

 العـراك  و الحـيض  ، أسماء وله معروفة بشروط رحمها أقصى من المرأة بلوغ

 يحـرم  الـدم  سـيالن  فعند..)٢( ] والدراس والطمث اإلعصار واإلبكار والضحك

 فـي  ونقلـه  ، كبيـرة  ارتكـب  فقد بالتحريم عالماً متعمداً جامع وإن ....الجماع

 ويتـوب  ، تعـالى  اهللا يستغفر بل الجديد في عليه غرم وال ، النص عن الروضة

 بدينار يتصدق أن فيستحب ، وشدته أوله وهو الدم إقبال في وطئ إن ولكن إليه

 نص عن ، الداوودي ونقل ، دينار بنصف يتصدق وضعفه إدباره في جامع وإن ،

 ال القـولين  وعلى ، مهمة ةفائد وهي ذلك يلزمه أنه الجديد في - – الشافعي

 ادعت وإذا ... أعلم واهللا واحد إلى ذلك صرف ويجوز ، شيء المرأة على يجب

 فلو ، يحرم لم كذبها وإن ، الوطء حرم بالكذب يتهمها لم فإن حاضت أنها المرأة

 شـرح  في النووي قاله ، قولها فالقول ، انقطاعه في واختلفا الحيض على اتفق

 لقولـه  وتغتـسل  الـدم  ينقطع حتى مستمر االستمتاع تحريم أن واعلم ..المهذب

يِحـب التَّـواِبين    تَطَهرن فَْأتُوهن ِمن حيثُ َأمركُم اللّه ِإن اللّـه  يطْهرن فَِإذَا تعالى

ِرينتَطَهالْم ِحبيوالذميـة  المسلمة بين الغسل في فرق وال ..  ٢٢٢: البق�رة  و ، 

 اهللا رضي عائشة وعن ، )٣( الصحيح على الغسل أعادت أسلمت ثم تسلتاغ فإذا

 في موضع على فاه فيضع  النبي فأناوله حائض وأنا أشرب كنت : قالت عنها

 الحـائض  فوطء ( وعليه.... )٤( في موضع في فاه فيضع فيناوله العرق وأتعرق

                                                           

 .١/١٩٧تفسير البغوي ج ) ٧( ٣/٥٤ تفسير القرطبي ج- ١

 .٩٩ كفاية االختيار ص- ٢
 . ٩/٦٥٩ والفقه اإلسالمي وأجلته ج١٠٠ كفاية األخيار ص- ٣

أبو عبد الرحمن أحمد بـن شـعيب بـن علـي            / المجتبى من السنن  السنن الصغرى للنسائي       - ٤

كتاب الحيض واالستحاضة ، االنتفاع بفضل الحائض ،        ) هـ٣٠٣: المتوفى(الخراساني، النسائي   

مكتـب المطبوعـات    : الناشـر /عبد الفتاح أبو غـدة    :  ، تحقيق  ٣٨٠:  ،رقم الحديث    ١/١٩١ج
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 اختلف . )١( )لكذ منه علم إن اإلمام ويعذره وجل عز اهللا يعصي فعله ومن حرام

 فيستغفر عليه كفارة ال أنه إلى أكثرهم فذهب ، عليه الكفارة وجوب في العلم أهل

 وأحمد واألوزاعي قتادة منهم عليه الكفارة وجوب إلى قوم وذهب إليه ويتوب اهللا

 حائض وهي امرأته جامع رجل في قال  النبي أن عباس ابن فعن .....وإسحاق

 ومن ، )٢(. دينار فنصف صفرة كان وإن بدينار فيتصدقً  عبيطا الدم كان إن : قال

 فيـه  الحيض أثناء الجماع وألن حرام الحيض أثناء المرأة وطء أن إلى خنلص هنا

 الـدورة  دم وهـو  الفاسـد  الدم يحمله الذي الميكروب يتسرب حيث للرجل ضرر

 وربمـا  بالرجـل  الخاصـة  المثانة في أمراضاً فيسبب الرجل عضو إلى الشهرية

 الـوطء  الرجـل  علـى  يحرم ولذا البطن في وانتفاخ المفاصل التهاب إلى يؤدي

 تجد لم فإن دمها انقطاع بعد بالماء تطهر حتى والركبة السرة بين فيما أو بالفرج

 الوقوع خشي إذا إال وطؤها للزوج يحل ال ولكن الصالة لها فتحل وتيممت الماء

  :القائل العظيم اهللا وصدق النفس في وضيق البطن فله يحصل لطول بالضرر

ِفـي الْمِحـيِض والَ    ويسَألُونَك عِن الْمِحيِض قُْل هو َأذًى فَاعتَِزلُواْ النِّـساء  

يِحـب   تَطَهرن فَْأتُوهن ِمن حيثُ َأمركُم اللّـه ِإن اللّـه   تَقْربوهن حتَّى يطْهرن فَِإذَا

                                                                                                                                                             

 .صحيح] حكم األلباني. [١٩٨٦ – ١٤٠٦الثانية، : الطبعة/ حلب–اإلسالمية 

محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمـد           /  معالم التنزيل في تفسير القرآن  تفسير البغوي        - ١

دار : الناشـر   /عبد الرزاق المهدي  : ،المحقق  ١/٢٨٧ج)هـ٥١٠: المتوفى  (بن الفراء البغوي الشافعي     

 . هـ١٤٢٠األولى ، : الطبعة / بيروت–إحياء التراث العربي 

أبو محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن بن الفضل بـن           ) سنن الدارمي ( مسند الدارمي المعروف بـ      - ٢

ـ ٢٥٥: المتوفى(بهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي         :  ، تحقيـق   ١/٧٢٣ج)هـ

: الطبعة/كة العربية السعوديةدار المغني للنشر والتوزيع، الممل: الناشر/حسين سليم أسد الداراني  

أحمد بـن محمـد بـن       / و الكشف والبيان عن تفسير القرآن     . م ٢٠٠٠ - هـ   ١٤١٢األولى،  

اإلمام أبـي محمـد بـن       :  ، تحقيق  ٢/١٥٧ج)هـ٤٢٧: المتوفى(إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق     

 –يـروت   دار إحياء التراث العربـي، ب     : الناشر/األستاذ نظير الساعدي  : مراجعة وتدقيق /عاشور

 . م٢٠٠٢ -، هـ ١٤٢٢األولى : الطبعة/لبنان



 - ١٧٠٢ -

و اِبينالتَّوِرينتَطَهالْم ِحب١(  ...٢٢٢: البقرة ي(.  

 عندنا يقربها أن للزوج جاز الدم انقطع متى  :األحناف فقال : الفقهاء آراء عن أما

والَ  : (تعـالى  لقولـه  تغتـسل  لم ما ذلك له ليس تعالى اهللا رحمة " زفر " وعند

  نرطْهي تَّىح نوهبتَِزلُواْ    : تعالى لقوله وجهاز يأتيها ال أنه ومنها).  تَقْرَأذًى فَـاع

 فـي  الغشيان حرمة على تنصيص فذلك اآلية ٢٢٢ : البقرة ِفي الْمِحيِض النِّساء

 أو مأتاهـا  غير في أتاها أو الحائض امرأته أتى من  قال " وآخره الحيض أول

 إذا ومـراده  ،  محمـد  على اهللا أنزل بما كفر فقد يقول بما فصدقه كاهنا أتى

 بين فيما أو بالفرج، الوطء الرجل على يحرم  :املالكية وقال. )٢( الفعل ذلك استحل

 وتيممـت  الماء تجد لم فإن دمها، انقطاع بعد بالماء تطهر حتى والركبة، السرة

 لطول بالضرر الوقوع خشي إذا إال وطؤها، للزوج يحل ال ولكن الصالة لها فتحل

 :  تعـالى  قـال  ، دواء بـسبب  ولو دمها عانقط إن التيمم بعد الوطء فله يحصل

ِفي الْمِحيِض والَ تَقْربـوهن   ويسَألُونَك عِن الْمِحيِض قُْل هو َأذًى فَاعتَِزلُواْ النِّساء

اِبين ويِحب يِحب التَّو تَطَهرن فَْأتُوهن ِمن حيثُ َأمركُم اللّه ِإن اللّه حتَّى يطْهرن فَِإذَا

ِرينتَطَهمن زوجها تمكن أن الحائض على يحرم كما. .. )٣(  ...٢٢٢: البق�رة الْم 

  .)٤( الوطء

 نفسه على يخاف أن إال مستحاضة توطأ وال : المغني في جاء فقد  :احلنابلة أما

 وطؤها له ليس فروي المستحاضة وطء في أحمد عن واختلف الزنا، وهو العنت

 و الشعبي و سيرين ابن مذهب وهو محظور في الوقوع نفسه على فيخا أن إال

 يغـشاها  ال المستحاضة : قالت أنها عائشة عن باسناده الخالل روى لما النخعي

                                                           

 .١/١٩٧ تفسير البغوي ج- ١

  .٣/١٥٢ المبسوط،ج- ٢
 .١/١٩٧ تفسير البغوي ج- ٣

مطبعة اإلنـشاء،   :  ، الناشر  ١/١٠٥الحاجة كوكب عبيد ،ج   /  فقه العبادات على المذهب المالكي     - ٤

 . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦األولى : الطبعة. سوريا-دمشق 



 - ١٧٠٣ -

 الحـائض  وطء منع تعالى اهللا فان كالحائض وطؤها فيحرم أذى بها وألن زوجها

   : بقوله باألذى معلال

تَِزلُواْ النِّسَأذًى فَاع وِحيِض اءقُْل ه١(..ِفي الْم(...  

 مـع  ذكر إذا الحكم وألن التعقيب؛ بفاء مذكورا األذى عقيب باعتزالهن أمر 

 فـاقطعوا  والـسارقة  والـسارق {: تعالى كقوله به، علل له، ويصلح يقتضيه وصف

 فـي  موجـود  وهو به، فيعلل. علة يكون أن يصلح واألذى ]٣٨: املائدة[} أيديهما

 مـن  مطلقا، وطئها إباحة أحمد عن وروي حقها في ريمالتح فيثبت المستحاضة،

 حمنـة  عـن  عكرمة، عن داود أبو روى لما الفقهاء؛ أكثر قول وهو. شرط غير

  .يجامعها زوجها وكان مستحاضة، كانت أنها جحش، بنت

 تحت كانت حمنة وألن يغشاها؛ زوجها وكان تستحاض، حبيبة أم كانت: وقال

 عـن  - - اهللا رسول سألتا وقد عوف بن نالرحم عبد تحت حبيبة وأم طلحة،

 في الوقوع نفسه على خاف وإن ،   لهما لبينه حراما كان فلو ، المستحاضة أحكام

 الحائض حكم من أخف حكمها ألن الروايتين؛ على أبيح ، الوطء ترك إن محظور

 يرد ولم ، الشرع من الوجوب ألن عليه؛ كفارة فال خوف، غير من وطئها ولو ،

 فـي و ،) ٢(.االختالف من بينهما لما الحائض معنى في هي وال حقها، في بإيجابها

 قـال  : قـال  الربيع ،أخبرنا المستحاضة وإتيان حائضاً امرأته الرجل اعتزال حكم

ويسَألُونَك عِن الْمِحيِض قُـْل      : وتعالى تبارك اهللا قال : تعالى اهللا رحمه الشافعي

    .اآليةِفي الْمِحيِض  ساءهو َأذًى فَاعتَِزلُواْ النِّ

 حائض تقرب ال أن وأمر طاهر غير حائض أنها وجل عز وأبان  :الشافعي قال

                                                           

أبو القاسم عمر بن الحسين بـن       /متن الخرقى على مذهب ابي عبد اهللا أحمد بن حنبل الشيباني           - ١

: الطبعـة /دار الـصحابة للتـراث    :  ، الناشر  ١٨-١/١٧ج)هـ٣٣٤: المتوفى(عبد اهللا الخرقي    

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣
  .١/٢٤٦ المغني البن قدامة،ج- ٢



 - ١٧٠٤ -

 وال الـصالة  لهـا  تحل ممن وتكون بالماء تتطهر حتى طهرت إذا وال تطهر حتى

 التيمم جعل تعالى اهللا فإن تطهر حتى يجامعها أن حائضا امرأته كانت المرئ يحل

 إن بغـسل  الـصالة  لهـا  ويحل ، مريضاً المتيمم كان أو لماءا يجد لم إذا طهارة

 بـاعتزال  تعـالى  اهللا أمـر  فلما  :الشافعي وقال . تجده لم إن تيمم أو ماء وجدت

 دل تصلي المستحاضة أن على السنة ودلت والتطهير الطهر بعد وأباحهن الحيض

 باعتزالهن أمر اهللا ألن تعالى اهللا شاء إن إصابتها المستحاضة لزوج أن على ذلك

   .)١(طواهر، يؤتين أن وأباح طواهر غير وهو

 الحـيض  دم وجود أثناء الزوجة وطء حرمة على اإلجماع: هو الراجح والرأي

 واشترط ، نفسه على الزوج خاف إذا وطأها أجازوا الحنابلة أن إال ، اآلية لنص

   .التطهر الدم انقطاع على الزيادة الشافعية

   :)٢( ثالثة أقوال ففيه والركبة السرة نيب فيما املباشرة وأما

: والـشافعية  والمالكية يوسف وأبو حنيفة أبو منهم العلماء، أكثر قول - ١

 عن أبيه، عن األسود، بن الرحمن عبد عن ولحديث للذريعة، سداً التحريم، وهو

 مث ها،حيضت فور يف تأتزر أن  اهللا رسول أمرها حائضا كانت إذا إحدانا كان«: قالت عائشة

   .)٣(  »إربه ميلك  اهللا رسول كان كما إربه ميلك وأيكم«: قالت »يباشرها

 لقـول  الجـواز، : وغيرهم الحنفية من ومحمد واألوزاعي الحنابلة قول - ٢

                                                           

  .١/١٢٩ األم للشافعي ج- ١

، الـدرر   ٢٧٦/١: نيل األوطار : نقال عن    . ٤/١٩٣وهبة الزحيلي ج  /ه ، د   الفقه اإلسالمي وأدلت   - ٢

، الـشرح   ٥٧/١:  ومابعدها، تبيين الحقائق   ٤٨/١: ، اللباب ٤١ص: المباحة في الحظر واإلباحة   

 .٣٠٦/١: ، المغني١١٠/١: ، مغني المحتاج١٧٣/١: الكبير

مسلم بن الحجاج أبو الحسن     /   المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا          - ٣

: الناشـر /محمد فؤاد عبد الباقي   :  ، المحقق  ١/٢٤٢ج)هـ٢٦١: المتوفى(القشيري النيسابوري   

 . بيروت–دار إحياء التراث العربي 



 - ١٧٠٥ -

 صـريح  وهـو ) ١( »الجماع إال:لفظ وفي النكاح، إال شيء كل اصنعوا«:  النبي

  .النكاح عدا ما شيء كل بتحليل

 أو ورع، لـشدة  إما الفرج، عن نفسه يضبط المباشر كان إن: التفصيل - ٣

  .يجز لم وإال جاز، شهوة، لضعف

 أو قدم، ثم مسافراً المرء كان فإن العادية، األحوال في باألحوط العمل وأرجح

 عـن  نفـسه  يضبط أن بشرط اآلخرين، بالقولين العمل له جاز ،) ٢( الشَّبق شديد

 النبـي  وألن وغيـره،  األجنبيـات  إلى بالنظر الحرام في الوقوع من منعاً الفرج،

٤(...))٣(شيئاً فرجها على ألقى شيئاً، الحائض من أراد إذا كان(  

    

                                                           

  .١/٢٤٦ صحيح مسلم ،ج- ١

 وأجاز الحنابلة لمن به شبق وطء الحائض بشرط أال تندفع شهوته بدون الوط ء فـي الفـرج ،         - ٢

: كـشاف القنـاع   ( ف تشقق أنثييه إن لم يطأ ، واليجد غير الحائض من زوجـة أخـرى                ويخا

٢٢٧/١.( 

شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بـن عثمـان بـن              /  تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق     - ٣

مـصطفى أبـو الغـيط عبـد الحـي          :  ، المحقق    ١/٨٥ج)هـ٧٤٨: المتوفى  (قَايماز الذهبي   

 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١األولى ، : الطبعة / الرياض–ر الوطن دا: الناشر /عجيب
  .٤/١٩٣ الفقه اإلسالمي وأدلته ،ج- ٤



 - ١٧٠٦ -

   الرابع املبحث

   املأتي غري ويف املأتي يف الزوجة إتيان حكم

ول اا :   نإ وا  ن ( ا ثا. (  

 مكـان  فـي  الزوجة إتيان حكم:( اإلسالمي الفقه في الزوجة إتيان أحكام من   

 وغيـر  المعنويـة  حقوقها من حق زوجها مع بالجماع الزوجة إتيان ).. الحرث

 وإعفـاف  ، نفـسه  إعفاف بقصد الرجل بها يقوم هذه اإلتيان ومسألة ، المادية

 اهللا مـن  الزوج عليها يثاب صدقة الزوجة مع الشهوة وقضاء الحرام عن زوجته

 – الـصحابة  دهـشة  أثـارت  والتي وأغربها الصدقات أعجب من إن .. ( تعالى

 ، صدقة كونها سر عن  الرسول يسألون فراحوا – أجمعين عليهم اهللا رضوان

 المتعـة  مصدرها صدقة إنها ، وزوجته الزوج بين الفطرة نداء تلبية صدقة هي

 لقد . والمرأة الرجل ـ المسلمين الزوجين بين والمودة الرحمة وقوامها ، الحالل

 ، والـشرف  والعفـاف  والطهر ، الكرامة سماء إلى المسلم اإلنسان اإلسالم رفع

 علـى  البشرية بقيادة جديراً وليكون ، اإللهية السماء رسالة الستقبال أهال ليكون

 وبـين  بينـه  فيمـا  له اهللا أحله ما لينال مشروعاً طريقاً له وجعل ، األرض هذه

 وتعـالي  تبارك الحق يصف وبذلك ، الطريق هذا عدا ما كل عليه وحرم ، زوجته

ِإالَّ علَى َأزواِجِهـم َأو مـا        والَِّذين هم ِلفُروِجِهم حاِفظُون   :  المؤمنين بقوله    عباده

    لُوِمينم رغَي مفَِإنَّه مانُهملَكَتْ َأيم           ونـادالْع ـمه فَُأولَِئـك اء ذَِلـكرتَغَى وِن ابفَم 

والَِّذين هم ِلفُـروِجِهم     اآليات هذه تفسير في جاء .  )١( ......٧ – ٥: نونالمؤم

اِفظُونوالمجتمـع  واألسرة النفس ووقاية ، والجماعة والبيت الروح طهاة هذه ح 

 انطـالق  مـن  الجماعة وحفظ ، حالل غير في المباشرة دنس من الفروج بحفظ

 والقـرآن  : يقـول  ثم واألنساب هافي البيوت فساد ومن ، حساب بغير الشهوات

ِإالَّ علَـى    الحيـاة  بذور يودعها أن للرجل يحل التي النظيفة المواضيع هنا يحدد

                                                           

 .م الكويت ٢٠٠هجرية ٢/١٤٢١عليش متولي بروي النبي ، ط / مختارات من عجائب الصدقات - ١



 - ١٧٠٧ -

         لُوِمينم رغَي مفَِإنَّه مانُهملَكَتْ َأيا مم َأو اِجِهموفقـد  ذلك وراء ابتغى فمن ،) ١(َأز 

 يستحلها لم التي األعراض لىع واعتدى المحرمات في ووقع المباحة الدائرة عدا

 غيـر  كأل في ترعى بأنها لشعورها اإلنسانية النفس تفسد وهنا ، جهاد وال بنكاح

 ذئابهـا  ألن الجماعـة  وتفسد اطمئنان وال له ضمان ال ألنه البيت ويفسد ، مباح

 أجل ومن ، )٢( ] اإلسالم يتوقاه الذي هو كله وهذا ، هناك هنا من فتنهش تنطلق

 الفطريـة  الغريـزة  الزوجان ليمارس الشرعي الزواج بعقد اإلسالم يعن فقد هذا

 يبـشر    محمد نبينا من الطيب الكلم هو فها ،  عليها ويثابان بل حالل بطريق

 ذر أبـي  فعن ، الزوجية نعمة بسبب لهم الكريم اهللا عطاء من بلون األزواج فيه

 اهللا رسول قال  : أحدنا أيأتي اهللا ولرس يا قالوا ، صدقة أحدكم بضع وفي 

 وزر عليه أكان حرام في وضعها لو أرأيتم : قال ؟ أجر فيها له ويكون ، شهوته

 :" الفـالحين  دليـل  فـي  وجاء ،)٤(] )٣(أجر له كان الحالل في وضعها إذا كذلك ؟

 أحمـد  اإلمـام  خبر في لكن ، مطلقا حليلته بوطء األجر حصول – الخبر وظاهر

 وهـى  النية قارنته إذا األجر له يكون إنما العلماء قال ذاوله ... بالنية ذلك تقييد

 علم وبهذا .. ، المسلمين عدد كثرة أجل ومن ، الحرام من وزوجته نفسه إعفاف

 ما باعتبار صدقة بمثابة وزوجته الزوج بين المباضعة يصير ما الصالحة النية أن

 الـشرعية  العلوم ببنيان يقوم أو ، اإلسالم بيضة يحمي صالح ولد من عنها تنشأ

 فـي  وضعها لو أرأيتم : لهم النبي قال ذلك من الصحابة تعجب ولما .. واألحكام

 فكـذلك  فقال .... سكوتهم من يتضح جواب نعم قالوا ... ؟ وزر عليه أكان حرام

 بخلقـه  اهللا رحمة تبين عقلية مناقشة فكانت   أجر له كان حالل في وضعها إذا

                                                           

 .٧-٦:  سورة المؤمنون اآلية - ١
 .٢٤٥٦-٤/٢٤٥٥المجلد / سيد قطب / تفسير الظالل - ٢
 .١٠٠٦رجه مسلم رقم  أخ- ٣
 .١٩٠ /١ وانظر فقه السنة ج١٥٣-١٤٩،١٥٢ مختارات من عجائب الصدقات ص- ٤



 - ١٧٠٨ -

 والرجل خلقه على اهللا من عظيم فضل فهذا  ، )١ (]  ......عليهم الوفيرة ونعمه

   النبـي  فعل كما معها والتلطف أوالً مالعبتها من بد فال زوجته جماع أراد إذا

فَْأتُواْ حرثَكُم َأنَّـى ِشـْئتُم    ِنساُؤكُم حرثٌ لَّكُم: تعالى قال زوجاته وسائر عائشة مع

واْ َألنفُِسكُممقَداتَّقُواْ وشِِّروبو القُوهواْ َأنَّكُم ملَماعو اللَّه  ْؤِمِنين٢٢٣: البقرة الْم                 .

 واالنتظـار  ، والتقبيل ، والمالطفة ، والمالعبة ، المداعبة يستحب هنا ومن 

 اهللا رسـول  أن مالك ابن أنس عن يعلى أبو روى ... حاجتها المرأة تقضي حتى

 تقـضي  أن قبـل  حاجتـه  قضى فإذا ، فليصدقها أهله حدكمأ جامع إذا : قال 

 تالعبـها  بكـراً  هـال  :  وقـال  .  )٢( حاجتهـا  تقضي حتى يعجلها فال حاجتها

 المصدوق الصادق إليه أشار ما أهمية األطباء بين وقد.  ) ٤(  ] الخ ، )٣("وتالعبك

 :الزوجـة  عنـد  الجنـسي  البـرود  إلى يؤدي المداعبة عدم أن بينوا حيث . 

 مـستعدة  تكـن  لم إذا الزوجة إن ... ( للشهوة وتدفعها المرأة تحمس فالمداعبة

 ( الجـسدية  بالتهيئـة  ثم العاطفية بالوسيلة استعدادها ويبدأ – الجنسي لالتصال

 قمـة  إلـى  وصـولها  جداً الصعب من فإنه ، الجماع بعملية وينتهي ) المداعبة

 ، بأنانيته اإلحساس هي وسينتابها القذف من بإشباع نفسه الوقت وفي ، اإلشباع

 يعرف ما وهذا ، رغبتها أو لشعورها اعتبار دون رغبته تحقيق إلى يسعى أنه إذ

 الشعور في الزوجة تبدأ مرات عدة الوضع هذا تكرر وإذا ، الجنسي التوافق بعدم

 يكـون  األحيان بعض وفي ، منها النفور وبالتالي ، الجنسية العملية من بالتقزز

 إلرهاق أو جسدي لتعب نتيجة الجنسية الرغبة في الزوج الزوجة  اركةمش عدم

 وهـذه  ، التناسـلية  بأعـضائها  لمرض نتيجة الجماع أثناء في بألم للشعور أو

                                                           

  ٣٥٠-١/٣٤٩ دليل الفالحين ج- ١
 .                                   ، وقال األلباني ضعيف ١/١٤٧ الجامع الصغير ج- ٢
 .صحيح :  وقال األلباني ٣٥٣/ ١ مختصر إرواء الغليل ج- ٣
 .٢/٢٣٧وانظر المعتمد في فقه اإلمام أحمد ج٢/١٩٠فقه السنة ج - ٤
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 ومـن .  ) ١(  ] الزوجـة  عند الجنسي بالبرود يعرف ما إلى تؤدي كلها العوامل

  : تعالي قال الحرث مكان غير في الجماع يكون حينما اإلنسان تؤذي التي األمور

تَقْربوهن  قُْل هو َأذًى فَاعتَِزلُواْ النِّساء ِفي الْمِحيِض والَ ويسَألُونَك عِن الْمِحيِض

ِمن نفَْأتُوه نرفَِإذَا تَطَه نرطْهي تَّىح  اِبينالتَّو ِحبي اللَّه ِإن اللَّه كُمرثُ َأميح

ِحبيو ثٌ لَّكُمرح اُؤكُمِنس ِرينتَطَهالْم واْ َألنفُِسكُممقَدو َأنَّى ِشْئتُم ثَكُمراتَّقُواْ  فَْأتُواْ حو

  .  ٢٢٣ - ٢٢٢: البقرة الْمْؤِمِنين اللَّه واعلَمواْ َأنَّكُم مالقُوه وبشِِّر

 معهـا  والمـضاجعة  ةالمالمس أما ... تجامعوهن ال أي تقربوهن ال معنى ،

 أنـا  أغتسل كنت : قالت - عنها اهللا رضي ـ عائشة حديث سبق وقد ، فجائزة

 وأنـا  فيباشـرني  أتزر أن يأمرني وكان ، جنب كالنا ، واحد إناء من  والنبي

 قـال  .) ٢( حـائض  وأنـا  فأغـسله  معتكف وهو إلي رأسه يخرج وكان ، حائض

 ويفـسق  مـستحله  يكفـر  بالنص محرا الفرج في الحائض جماع فأما  :األحناف

 وال {تعالى قوله وفي] ٢٢٢: البقرة[} احمليض يف النساء فاعتزلوا {تعالى لقوله مباشره

 - وقال الطهر إلى تمتد الحرمة أن على دليل] ٢٢٢: البقرة[} يطهرن حىت تقربوهن

-:» حممـد  على أنزل مبا كفر فقد كاهنا، أو دبرها، يف امرأة أو حائضا، أتى من« - «)٣ (

 وطئها إن: يقول من العلماء ومن واالستغفار التوبة سوى بالوطء يلزمه ال ولكن

 أن فعليـه  الحـيض  آخر في وطئها وإن بدينار يتصدق أن فعليه الحيض أول في

                                                           

 بيروت – طبعة دار الفكر العربي للطباعة والنشر  ١٥٤محمد رفعت ص  / ألف باء الحياة الزوجية      - ١

  لبنان–
  .٣٨٧/ ١ المغني البن قدامة ج- ٢

عيـسى  محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بـن الـضحاك، الترمـذي، أبـو                / سنن الترمذي  - ٣

ومحمد فؤاد عبد   ) ٢،  ١جـ  (أحمد محمد شاكر    : ، تحقيق وتعليق   ١/٢٤٢ج)هـ٢٧٩: المتوفى(

شركة : الناشر) ٥،  ٤جـ  (وإبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف        ) ٣جـ  (الباقي  

حكـم  . [ م ١٩٧٥ - هـ   ١٣٩٥الثانية،  : الطبعة/ مصر –مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي      

 . ح صحي] : األلباني
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 تثبـت  ال الكفـارة  ولكـن  شـاذا  حـديثا  فيـه  وروى ، دينـار  بنصف يتصدق

 رجال أن قالبة، أبي عن أيوب، عن معتمر، عن روي ما ذلك في) وحجتنا.(بمثله

 وهـي  امرأتك تأيت أراك«: قال دما، أبول كأني النوم في رأيت إني: فقال بكر أبا أتى

 سـوى  فيمـا  واختلفوا  الكفارة يلزمه ولم ،) ١( »اهللا فاتق«: قال نعم،: قال ، »حائض

 وليس المئزر فوق بما يستمتع أن له: - تعالى اهللا رحمه - حنيفة أبو فقال الجماع

 سـوى  مـا  وله الدم شعار يجتنب: - تعالى اهللا رحمه - محمد وقال تحته ما له

 قول الطحطاوي وذكر - تعالى اهللا رحمه - حنيفة أبي عن الحسن رواية وهو ذلك

 رحمهمـا  محمد مع الكرخي وذكره ، تعالى اهللا رحمهم حنيفة أبي مع يوسف أبي

 أن بيـان  ففيه] ٢٢٢: البقرة[} أذى هو قل {تعالى بقوله االستدالل وجه تعالى اهللا

 أيوب، عن معمر، فعن ، مخصوص محل في وذلك األذى استعمال لمعنى الحرمة

 مـا  المؤمنين أم يا: فقلت عائشة، على دخلت: قال مسروق عن قالبة، أبي عن

 بيـده  مسروق فغمز: قال. » الفرج دون ما«: قالت حائضا؟ امرأته من للرجل يحل

 إال شيء كل«: قالت صائما؟ منها لي يحل فما: قلت: قال اسمع أي معه كان رجال

 ،) ٢(» حائضا اخلمرة تناوله كانت عمر ابن نساء من امرأة أن بلغين«: معمر قال. » اجلماع

 امرأتـه  من للرجل يحل: قالت - عنها اهللا رضي - عائشة عن آخر حديث وفي

 فـي  باق الحل كمل أن فيه والمعنى الجماع يعني) ٣( النكاح إال شيء كل الحائض

 استعمال فيه يكون ال فعل فكل األذى استعمال لمعنى الفعل وحرمة الحيض زمان

                                                           

أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اهللا بن محمد بن إبراهيم بـن             /  الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار     - ١

ـ ٢٣٥: المتـوفى (عثمان بن خواسـتي العبـسي        كمـال يوسـف    :  ، المحقـق   ٦/١٨٠ج)هـ

 .هـ ١٤٠٩األولى، : الطبعة/ الرياض–مكتبة الرشد : الناشر/الحوت
: المتـوفى (مام بـن نـافع الحميـري اليمـاني الـصنعاني            أبو بكر عبد الرزاق بن ه     / المصنف - ٢

 –المكتـب اإلسـالمي     : الناشـر /حبيـب الـرحمن األعظمـي     :  ، المحقق  ١/٣٢٧ج)هـ٢١١

 .هـ ١٤٠٣الثانية، : الطبعة/بيروت

  .٤/١٨٩ السابق ،ج- ٣
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 المئـزر  فـوق  باالسـتمتاع  وقاسه الحيض قبل كان كما مطلق حالل فهو األذى

: البقـرة [} احملـيض  يف النساء فاعتزلوا {تعالى قوله - اهللا رحمه - حنيفة أبي وحجة

 اآلثـار  عليـه  اتفق فما منها عضو بكل تمتاعاالس تحريم يقتضي فظاهره] ٢٢٢

  .الظاهر على سواه ما وبقي الظاهر هذا من مخصوصا صار

 القرآن قراءة وعن احلائض امرأته من للرجل حيل عما - - عمر سألوا وفدا أن« وروي

 اهللا رسول عنه سألت عما سألتموين لقد أنتم أسحرة: فقال اجلنابة من االغتسال وعن البيوت يف

- - ما بيتك فنور نور القرآن وقراءة حتته ما له وليس املئزر فوق ما امرأته من للرجل: فقال 

:" حاضـت  حين لعائشة السالم عليه قوله وفي)١( »اجلنابة من االغتسال وذكر استطعت

 فـي  االسـتمتاع  أن فيه والمعنى )٢(". مضجعك إىل عودي مث إزارك نفسك على شدي

 أن نفـسه  علـى  يأمن فال الموضع ذلك من قرب اوإذ عليه محرم الفرج موضع

 احتيـاط  نوع هذا وكان المئزر فوق بما باالكتفاء ذلك من فليجتنب الحرام يواقع

 حمـى  ملك لكل إن أال «- - لقوله - تعالى اهللا رحمه - حنيفة أبو إليه ذهب

 أخـذ  ومحمـد ) ٣( »فيه يقع أن يوشك الحمى حول رتع فمن محارمه اهللا وحمى

 فـي  الكرسف موضع المراد بل االتزار حقيقة باالتزار المراد ليس: وقال سبالقيا

 ما - والسالم الصالة عليه - قوله معنى في اختالف التابعين وبين الموضع ذلك

 االسـتمتاع  بـه  المـراد : يقول - تعالى اهللا رحمه - إبراهيم فكان المئزر فوق

                                                           

: المتـوفى (أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى          /  مسند أبي داود الطيالسي     - ١

 –دار هجـر    : الناشـر /الدكتور محمد بن عبد المحـسن التركـي       :  ، المحقق  ١/٥٤ج)هـ٢٠٤

 . م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩األولى، : الطبعة/مصر

:  ،المحقق٢/٧٨ج)هـ١٧٩: المتوفى(مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني   / الموطأ - ٢

ألعمال الخيرية واإلنسانية   مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان ل      : الناشر/محمد مصطفى األعظمي  

  .٣/٨٧وتفسير القرطبي،ج.  م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥األولى، : الطبعة/ اإلمارات– أبو ظبي -

أبو عوانة يعقوب بـن إسـحاق بـن إبـراهيم           / مستخرج أبي عوانة    :  جزء من حديث ، أنظر     - ٣

ـ ٣١٦: المتـوفى (النيسابوري اإلسـفراييني     أيمـن بـن عـارف      :  ، تحقيـق   ٢١/١٢٥ج)هـ

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩األولى، : الطبعة/ بيروت –دار المعرفة : الناشر/شقيالدم
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 يتـدفأ  أن: المـراد  يقـول  - تعالى اهللا رحمه - الحسن وكان فوقها وما بالسرة

 يعتـزل  أن له ينبغي وال اإلزار فوق الفرج دون فيما منها حاجته ويقضي باإلزار

 عبـاس  ابن أن «وروي بهم التشبه عن نهينا وقد باليهود تشبه ذلك ألن فراشها

 عليـه  فأنكرت - عنها اهللا رضي - ميمونة فبلغ ذلك فعل - عنهما اهللا رضي -

 فـي  واحـد  فراش في يضاجعنا كان - - اهللا سولر سنة عن أترغب: وقالت

 الحـيض  انقطـاع  بعد زوجته يأتي أن الزوج على هنا ومن ، )١(»الحيض حالة

   : تعالى لقوله والنفاس

 قُْل هو َأذًى فَاعتَِزلُواْ النِّـساء ِفـي الْمِحـيِض والَ    ويسَألُونَك عِن الْمِحيِض

رطْهي تَّىح نوهبتَقْرِمن نفَْأتُوه نرفَِإذَا تَطَه ن    ِحـبي اللَّـه ِإن اللَّه كُمرثُ َأميح

ِحبيو اِبينالتَّو ثٌ لَّكُمرح اُؤكُمِنس ِرينتَطَهواْ     الْممقَـدو َأنَّـى ِشـْئتُم ثَكُمرفَْأتُواْ ح

واْ َأ َألنفُِسكُملَماعو اتَّقُواْ اللَّهشِِّروبو القُوهنَّكُم م  ـْؤِمِنين٢٢٣ - ٢٢٢: البق�رة  الْم 

...)٢ (  

 أن الحـائض  على يحرم  أنه ويالحظ :املالكية وقال  .الفرج في فأتوهن أي  ،

 بالمـاء،  تغتسل أن قبل الدم ارتفع إذا الوطء أجاز . )٣( الوطء من زوجها تمكن

 في األظهر وهو الوجوب، نفي لىإ راجع االستحباب ألن بكير؛ ابن ذهب هذا وإلى

 اهللا قول بدليل بها، الدم وجود الحائض وطء منع في العلة ألن والقياس؛ المعنى

 ،] ٢٢٢: البقرة[} احمليض يف النساء فاعتزلوا أذى هو قل احمليض عن ويسألونك{: وجل عز

 ،اهللا قـول  معنى إن: قال من قول وأما. الوطء جاز الدم بزوال العلة ارتفعت فإذا

} تطهـرن  فـإذا {. الـدم  من أي] ٢٢٢: البقرة[} يطهرن حىت تقربوهن وال{: وجل عز

 وال{: بقوله طهرن إذا وطأهن أباح اهللا ألن بعيد؛ فهو بالماء، أي] ٢٢٢: البقرة[

                                                           

  .١٦٠-١٠/١٥٨ المبسوط ،ج- ١
   . ١/٤٩ الفقه الحنفي ج- ٢
  .١/١٠٥الفقه المالكي ج: وانظر  . ١/٨٨ بداية المجتهد ج- ٣
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: بقولـه  طهرن إذا أباحه الذي الوطء بين ثم] ٢٢٢: البقرة[} يطهرن حىت تقربوهن

 اهللا أذن الذي الوجه على أي] ٢٢٢: البقرة[} هللا أمركم حيث من فأتوهن تطهرن فإذا{

 قول في بالقرآن العلم أهل بعض قال - تعالى اهللا رحمه - )الشافعي قال(. )١( فيه

 تعتزلـوهن  أن] ٢٢٢: البقرة[} اهللا أمركم حيث من فأتوهن تطهرن فإذا {وجل عز اهللا

 ومحتملـة  قال الم محتملة اآلية وكانت : )الشافعي وقال( الحيض مواضع من يعني

 - - اهللا رسول سنة ودلت : )الشافعي وقال( أبدانهن جميع اعتزال اعتزالهن أن

 وقد : احلنابلة وقال. )٢(.منها ذلك سوى ما وإباحة منها اإلزار تحت ما اعتزال على

 لقول الفرج، في الحائض وطء يحرم أنه فمنها أحكاما؛ الحيض على الشرع علق

 وال المحيض في النساء فاعتزلوا أذى هو قل المحيض نع ويسألونك {تعالى اهللا

] ٢٢٢: البقـرة [} اهللا أمركم حيث من فأتوهن تطهرن فإذا يطهرن حتى تقربوهن

.)٣(.  

 الحـيض  من االغتسال بعد يكون وإتيانها  :الشرعية حقوقها من حق الزوجة وإتيان

 : حـزم  بـن ا قـال  ( طهر كل في مرة األقل على إتيانها عليه وواجب أذى ألنه

 كل في مرة ذلك وأدنى ، زوجته هي التي : امرأته يجامع أن الرجل على وفرض

  : تعالي لقوله وذلك : تعالي هللا عاص فهو وإال ذلك  على قدر إن ، طهر

   . ٢٢٢: البقرةاهللا أمركم حيث من فأتوهن تطهرن فإذا 

 أنه عنىبم االستحباب، على محمول " فأتوهن تطهرن فإذا : (في األحناف قال

                                                           

أحمد بـن   أبو الوليد محمد بن     / البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة       - ١

دار الغرب  : الناشر/د محمد حجي وآخرون   :  ، حققه  ١/١٢٣ج)هـ٥٢٠: المتوفى(رشد القرطبي   

  . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الثانية، : الطبعة/ لبنان–اإلسالمي، بيروت 

الشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن                 /  األم - ٢

ـ ٢٠٤: المتـوفى (رشي المكي   عبد مناف المطلبي الق     –دار المعرفـة    :  ، الناشـر   ١/٧٦ج)هـ

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠: سنة النشر/بدون طبعة/ بيروت

 .بدون طبعة/ مكتبة القاهرة:  ، الناشر١/٢٢٣ المغني البن قدامة،ج- ٣



 - ١٧١٤ -

 ابـن  إليـه  ذهب ما إلى العلماء مجهور وذهب. )١()تغتسل حتى يطأها أال له يستحب

 ، عليه يجب ال : الشافعي وقال. عذر له يكن لم إذا الرجل على الوجوب من حزم

 بأربعة مقدر أنه على أحمد ونص . الحقوق كسائر عليه يجب فال ،  له حق ألنه

 وإذا .  غيـره  حق في فكذلك ، المدة بهذه ىالمول حق في قدره اهللا ألن ، أشهر

 ذهب أحمد فإن ، الرجوع من مانع عذر له يكن لم فإن ، امرأته عن الزوج سافر

 . أشـهر  ستة قال ؟ زوجته عن الرجل يغيب كم وسئل ، أشهر بستة توقيته إلى

 تـشردت  أسـر  من فكم. )٢( ] بينهما الحاكم فرق يرجع أن أبى فإن ، إليه يكتب

 إلـى  ذلـك  يؤدي وربما . الحق هذا يعطيها وال زوجته يأتي ال الزوج أن بسبب

 المدة عمر قرر لذا .. زوجته إتيان من امتناعه أو الزوج لغياب الفواحش ارتكاب

 ابـن  عمر بينما : قال أسلم ابن زيد فعن .. ( زوجته عن الزوج فيها يغيب التي

   : ولتق وهي بيتها في بامرأة فمر ، المدينة يحرس الخطاب

  أالعبه خليل ال إذ وأرقين .... جانبه واسود الليل هذا تطاول

  جوانبه السرير هذا من لزعزع ... غريه رب ال اهللا لوال اهللا فو

  )٣( مراكبه توطأ إن بعلي وأكرم ... يكفين واحلياء ريب ولكن

 فأرسـل  اهللا سبيل في غائب زوجها : فالنة هذه : له فقيل ، عمر عنها فسأل

  حفـصة  على دخل ثم ـ أرجعه أي ـ فأقفله زوجها إلى وبعث ، معه كونت إليها

 يسأل مثلك : اهللا سبحان : فقالت ؟ زوجها عن المرأة تصبر  كم ، بنية يا : فقال

                                                           

  .١/١٤٧ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب،ج- ١
 ٢/١٨٨ فقه السنة ج- ٢

 بن بحر بن محبوب الكناني بالوالء، الليثي، أبـو عثمـان، الـشهير              عمرو/ المحاسن واألضداد  - ٣

: عام النشر /دار ومكتبة الهالل، بيروت   :  ، الناشر  ٢٦١-١/٢٦٠ج)هـ٢٥٥: المتوفى(بالجاحظ  

: المتـوفى (أبو الفضل أحمد بـن أبـي طـاهر ابـن طيفـور              / وبالغات النساء  . هـ   ١٤٢٣

مطبعة مدرسة والدة عبـاس     :  الناشر /أحمد األلفي :  ، صححه وشرحه   ١٧٧-١٧٦/ج)هـ٢٨٠

 . م١٩٠٨ - هـ ١٣٢٦: عام النشر/األول، القاهرة



 - ١٧١٥ -

 خمـسة  : قالت سألتك، ما للمسلمين النظر أريد أني لوال : فقال ؟ هذا عن مثلي

 شـهراً  يـسيرون  ، أشـهر  سـتة  مغازيهم في للناس فوقت أشهر ستة . أشهر

 : الـشافعية  مـن  الغزايل وقال . ) ١(  ] شهراً راجعين ويسيرن أشهر أربعة ويقيمون

 فجـاز  أربعـة  النـساء  ألن ، أعدل فهو مرة ليال أربع كل في يأتيها أن وينبغي

 التحصين في حاجتها حسب ينقص و يزيده أن ينبغي نعم ، الحد هذا إلى التأخير

 لعـسر  فـذلك  ، بالوطء المطالبة تثبت ال كان وإن ، عليه واجب تحصينها فإن ،

 الوطء له أبيح أنه بدليل أحق الزوجة وطء إن : فقالوا الشافعية أما. )٢( بها المطالبة

 إليـه  زفتها إذا الواحدة خبر ويقبل فيها عالمة به عرف إذا اللمس على اعتمادا

 ابـن  محمد وعن ،)٣( أعلم واهللا ذلك بمثل الشهادة تجوز وال زوجته إنها وقالت

 أميـر  يـا  : فقالت ـ ـ الخطاب ابن عمر إلى امرأة أتت : قال الغفاري معن

 وهو ـ أشكوه أن أكره وأنا ، الليل ويقوم ، النهار يصوم زوجي إن : المؤمنين

 هـذا  تكـرر  فجعلت ، زوجك الزوج نعم : لها فقال ـ وجل عز اهللا بطاعة يعمل

 المرأة هذه المؤمنين أمير يا : األسدي كعب له فقال ، الجواب عليها ويكرر القول

 منهمـا  كال فهمت كما : عمر فقال ، فراشه عن إياها مباعدته في زوجها تشكو

 هـذه  امرأتـك  إن : له فقال ، به فأتى ، بزوجها علي : كعب فقال بينهما فاقض

   المرأة  فقالت ، ال :قال ؟ شراب أو ، طعام أفي : قال تشكوك

  مسجده فراشي عن خليلي أهلى ... أنشده احلكيم يالقاض أيها يا

  أمحده النساء أمر يف فلست ................. يرقده ال وليله اره

  أمحده النساء أمر يف فلست ..............   يرقده ما وليله اره

                                                           

 ٦٦٠٠-٩/٦٥٩٩والفقه اإلسالمي وأدلته ج١٨٩-٢/١٨٨ المصدر السابق ج- ١
 ١٤٠٥ / ٣ط  ٢٨١-٢٧٩د أحمد الغنـدور     .  وانظر األحوال الشخصية في التشريع اإلسالمي أ         - ٢

:  ، وانظر    ٢٣٦-٧/٢٣٣وانظر المغني البن قدامة ج     ..  م مكتبة الفالح بالكويت    ١٩٨٥هجرية  

   .٢٤٠ -٢/٢٣٩المعتمد في فقه اإلمام أحمد ج
 ٧٥٠/ ١ كفاية األخيار ج- ٣



 - ١٧١٦ -

  :يقول الزوج فأنشأ

  نزل قد ما أذهلين امرؤ أين.... ... احللل ويف فرشها يف زهدين

  جيل ختويف اهللا كتاب ويف ... الطول السبع ويف النمل سورة يف

  :القاضي له فقال

  عقل ملن نصيبها أربع يف ................ يزل مل حقا عليك هلا إن

 مثنـى  النساء من لك أحل تعالى اهللا إن: قال ثم العلل عنك ودع ذاك فعاطها

: عنه اهللا رضي عمر فقال وليلة، يوم ولها بلياليهن أيام ثالثة فلك ورباع، وثالث

 وليتـك  فقـد  إذهـب  بينهمـا،  حكمك من أم كالمها أمن أعجب أيكم من أدري ال

 تتـشرد  ال حتـى  زوجتـه  الرجل إتيان وجوب إلى نخلص هنا من. )١(] .البصرة

 . ذكـرت  أن سبق كما صدقه له وهو اإلنسان عليه يعاقب الواجب وترك األسرة

 كـل  فـي  ويجامعها – أشهر ستة أو أشهر أربعة من أكثر زوجته عن يغيب وال

 وقـال  : الفقهـاء  وضح كما مرة يجامعها ليالي ثالث كل أو األقل على مرة شهر

 أو كانت حرة الزوجة بطلب مرة سنة ثلث كل عليه قدر إن الوطء يلزمه   :احلنابلة

 فكـذلك  المؤلي حق في أشهر بأربعة ذلك قدر تعالى اهللا ألن ذمية أو مسلمة أمة

  .)٢(بدونها واجب الوطء أن فدل عليه حلف ما توجب ال اليمين ألن غيره حق في

 اآلية صريح مع يتفق وهذا حقوقها من حق الزوجة وطء أن   :الراجح الرأي

   .الفقهاء جميع إليه ذهب وما

   المأتى غير في الزوجة إتيان حكم : الثاني المطلب

   .الدبر يف الزوجة إتيان حكم: أوالً

 فَْأتُواْ حرثَكُم َأنَّى ِشْئتُم وقَدمواْ َألنفُِسكُم ِنساُؤكُم حرثٌ لَّكُم: تعالى قال        

                                                           

شهاب الدين محمد بن أحمد / ، المستطرف في كل فن مستطرف١٩٠-٢/١٨٩ المصدر السابق ج   - ١

 –عـالم الكتـب     : شـر  ، النا  ٦٧-١/٦٦ج)هـ٨٥٢: المتوفى(بن منصور األبشيهي أبو الفتح      

 . هـ١٤١٩األولى، : الطبعة/بيروت
  ]٥٤٧ / ١جزء [  الروض المربع  - ٢



 - ١٧١٧ -

 هنـا  ومـن .   . ٢٢٣:  البق�رة  الْمْؤِمِنين واتَّقُواْ اللَّه واعلَمواْ َأنَّكُم مالقُوه وبشِِّر

  : هذا قديماً العرب عرف وقد ، يزرع فيه ، الرجل حرث فالمرأة

 تزوج ، حمزة بأبي يكنى العرب من أميراً أن هذا في روي ما طرائف فمن( 

 إلـى  يأوي وصار ، منزلها فهجر ، بنتاً له فولدت ، غالماً له تلد أن وطمع امرأة

 الشعر من بأبيات ابنتها تداعب هي وإذا ، عام بعد بخبائها فمر ، بيتها غير بيت

     : فيها تقول

  يلينا الذي البيت يف يظل                يأتينا ال محزة أليب ما

  أيدينا يف ذلك ما تاهللا               البنينا نلد أال غضبان

  أعطينا ما نأخذ وإمنا

   :  آخر بيت وفي

  فينا يغرس ما منا خيرج                 كاألرض حنن وإمنا

 ، والرضـى  اإليمـان  في درساً أعطته أن بعد ، البيت دخل حتى الرجل فغدا

 وهبتـه  المقدر، اهللا بعطاء ورضي ، وابنتها ، امرأته رأس  فقبل ، اليقين اتوثب

 ، الطبـع  ويأبـاه  الفطـرة،  منـه  تنفر دبرها في المرأة وإتيان .)١(] "المقسومة

 ، والـزرع  الغرس موضع: والحرث ، الحرث مكان ليس ألنه ٠٠ الشرع ويحرمه

 الفـرج  فـي  باإلتيان أمر الحرث نبإتيا فاألمر ، المزروع هو إذ ، الولد محل هنا وهو

 اهللا وعلـى  فيهـا  الزرع فعلينا محترثات لنا أرضون األرحام إنما : ثعلب قال٠ خاصة

قُْل هو َأذًى فَاعتَِزلُواْ النِّـساء ِفـي    ويسَألُونَك عِن الْمِحيِض :تعالى كقوله وهذا النبات

حيثُ َأمركُم اللَّه ِإن اللَّـه   ن فَِإذَا تَطَهرن فَْأتُوهن ِمنتَقْربوهن حتَّى يطْهر الْمِحيِض والَ

ِحبيو اِبينالتَّو ِحبي ِرينتَطَه٢٢٢: البقرة الْم.   

ِمن نفَْأتُوه  اللَّه كُمرثُ َأميـ سابقاً ذكرت كما ـ اإلتيان وهذا  .٢٢٢: البق�رة ح 

                                                           

دار . م  ١٩٨١هجرية  ٣/١٤٠١ ط   ٥٣-١/٥٢عبد اهللا ناصح علون ج    / تربية األوالد في اإلسالم      - ١

 . بيروت –السالم للطباعة والنشر والتوزيع حلب 



 - ١٧١٨ -

 قولـه  نـزول  سبب وفي الدبر في ال الفرج في يكون أن بشرط كيفية بأي يكون

ِمن نفَْأتُوه  اللَّه كُمرثُ َأمياليهـود  أن : " ومـسلم  البخاري روى . ٢٢٢: البقرةح 

 جاء قبلها في دبرها من امرأته أتى إذا الرجل أن تزعم  النبي عهد على كانت

 جـاءت  وقـد  )١( فنزلت ٠٠ هذا في اليهود يتبعون األنصار وكان ، أحول الولد

 يستحىي ال اهللا إن:"  قال : دبرها في المرأة إتيان عن النهي في صريحة األحاديث

 امرأتـه  يأتي الذي وقال .  )٢( " أدبارهن يف قال أو ، أعجازهن يف النساء تأتوا ال احلق من

 هريـرة  أبي عن السنن وأصحاب أحمد وعند ، )٣( الصغرى اللويطة هي " دبرها في

 ومتـى  : تيميـه  ابن قال ،)٤(  "دبرها يف امرأة أتى من ملعون:"  قال  اهللا رسول أن

 الفـاجر  بـين  يفرق كما بينهما فرق وإال جميعاً عزرا وطاوعته الدبر في وطئها

 على وقت كل في بزوجته يستمتع أن فللزوج وعليه.  ) ٥(  ....... به يفجر ومن

فَْأتُواْ حرثَكُم َأنَّى ِشـْئتُم وقَـدمواْ    م حرثٌ لَّكُمِنساُؤكُ تعالى لقوله ، كانت صفة أي

                                                           

 ٨،  ٨ كتاب التفسير وصحيح مسلم ، حديث         من ٢ من سورة    ٣٩صحيح البخاري الباب    :  انظر   - ١

 من كتاب لتفسير ، وسنن أبي داود ،         ٢ من سورة    ٢٥من كتاب النكاح ، وسنن الترمزي الباب        

 .٦/٣٠٥ من كتاب النكاح ، ومسند أحمد ٤٥الباب 

أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اهللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمـان بـن خواسـتي                  /  مسند ابن أبي شيبة    - ٢

عادل بن يوسف العزازي و أحمد بن فريد        :  ، المحقق  ٣/٥٢٩ ، ج  ١/٣٦ج)هـ٢٣٥: المتوفى(عبسي  ال

 .م١٩٩٧األولى، : الطبعة/ الرياض–دار الوطن : الناشر/المزيدي

: المتـوفى (أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الـشيباني  / مسند اإلمام أحمد بن حنبل     - ٣

د عبد اهللا بن عبد     : إشراف/ عادل مرشد، وآخرون   -شعيب األرنؤوط   : حقق ، الم  ١١/٣٠٩ج)هـ٢٤١

إسناده حسن، وقـد  .  م ٢٠٠١ - هـ   ١٤٢١األولى،  : الطبعة/مؤسسة الرسالة : الناشر/المحسن التركي 

 .اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أصح
 ٥٨٨٩: ديث رقم   انظر ح ) صحيح  : (  قال الشيخ األلباني     ١/١٠٨٣الجامعع الصغير وزيادته ج    - ٤

     في صحيح الجامع

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبـد              /  الفتاوى الكبرى البن تيمية    - ٥

 ٣/١٧٤ج)هـ٧٢٨: المتوفى(اهللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي            

 . م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨األولى، : الطبعة/دار الكتب العلمية: ، الناشر



 - ١٧١٩ -

شِِّر َألنفُِسكُمبو القُوهواْ َأنَّكُم ملَماعو اتَّقُواْ اللَّهو  ـْؤِمِنين١()   .٢٢٣: البق�رة  الْم (، 

 أو مقبلـة  شاء حيث من يأتيها«: جابر لقول مدبرة القبل في وطؤها ويجوز جابر قال

 لعنتـها  ، زوجهـا  فراش هاجرة املرأة باتت إذا:"  وحديث ،.  »الفرج يف ذلك كان إذا مدبرة

 ما " عجيزتها جهة من ولو القبل في االستمتاع كان وإذا. ) ٢(  "تصبح حىت املالئكة

 له فليس. )٣( " ضرار وال ضرر ال ": لحديث " الفرائض عن يشغلها أو يضرها لم

 عن يشغلها لم وحيث ، بالمعروف المعاشرة من ليس ذلك نأل إذاً، بها االستمتاع

 هنا ومن. )٤(] "قتب ظهر على أو التنور على ولو االستمتاع، فله يضرها ولم ذلك

 يثـاب  الـصدقة  بمثابة للرجل ومتعة حقوقها من حق الزوجة إتيان أن إلى خنلص

 لواط هذا نأل دبرها في زوجته يأتي أن الرجل على ويحرم ، تعالى اهللا من عليها

 الفـرج  فـي  دام ما طريق وبأي جهة أي ومن كيفية بأي بها يستمتع أن وله ،

 يحـل  ال :األحنـاف  قـال   .للحـرث  مكاناً ليس والدبر ، الحرث مكان ألنه" القبل"

 في واألصل يباح الظواهر أصحاب بعض وقال العلماء عامة عند بالدبر االستمتاع

 فإم أميام ملكت ما أو أزواجهم على إال} {حافظون لفروجهم هم والذين{ تعالى قوله ذلك

 تعـالى  لقولـه  مـستثناة  صارت الحيض حالة أن إال ، فصل غير من }ملومني غري

 بإجمـاع  مـستثنى  بالدبر االستمتاع وصار}أذى هو قل المحيض عن ويسألونك{

 في امرأة أو حائضا أتى من قال السالم عليه النبي أن  علي وبحديث الصحابة

 ) ١(، )٥() محمـد  على أنزل بما كافر فهو يقول فيما فصدقه كاهنا أتى أو دبرها

                                                           

 طبعـة دار الكتـب      ١٠٤-٣/١٠٣ والفتاوى الكبرى البن تيميـه ج      ١٩٣-٢/١٩٢ فقه السنة ج   - ١

 .٢٣٦-٢/٢٣٥ والمعتمد في فقه اإلمام أحمد ج– لبنان  – بيروت –العلمية 
 ٧/١٩٥حديث صحيح أخرجـه البيهقـي        .  ٤٨٩٧  رقم    ٩/٢٩٤ أخرجه البخاري  فى الفتح ج      - ٢

 .٢١٦٣ ومسلم وأبو داود ٣/٢٠٧ جوأخرج نحوه البخاري
 .٥/٣٢٦ وأحمد ٢٣٤٠ أخرجه ابن ماجة - ٣
 .٢/٢٣٥ المعتمد في فقه اإلمام أحمد للشيباني وابن ضويان ج- ٤

 . سبق تخريجه - ٥
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  اهللا رسول أن  عمر عن وروي ، دبرها في الزوجة إتيان يحل ال هنا ومن

 على أنزل مبا كافر فهو يقول فيما فصدقه كاهنا أتى أو دبرها يف امرأة أو حائضا أتى من : [ قال

 جاءت ذلك وعلى ، أدبارهن أي محاشهن في النساء إتيان عن نهى )٢(]  حممد

 حل وألن ، الصغرى اللوطية مسيت أنها - عنهم اهللا رضي - الكرام الصحابة من اآلثار

 الـشهوات  لقـضاء  ألن خاصة الشهوات قضاء لحق يثبت ال الدنيا في االستمتاع

 إلى النسل بقاء حاجة هي و الحاجات قضاء لحق يثبت إنما و أخرى دارا خاصة

 و الحاجـات  قـضاء  على للبعث البشر في الشهوات ركبت أنه إال الدنيا انقضاء

 الشهوة قضاء لحق لثبت الحل ثبت فلو األدبار في الوقوع تحتمل ال النسل حاجة

 فـي  زوجتـه  الـزوج  يأتي أن حرام: املالكية وعند. )٣ (له تخلق لم الدنيا و خاصة

 قال هلكت اهللا رسول يا فقال  نبيال إلى عمر جاء : عباس ابن لحديث دبرها،

 إلى اهللا فأوحى . بشيء عليه يرد فلم البارحة رحلي حولت قال ؟ أهلكك الذي وما

واتَّقُواْ  فَْأتُواْ حرثَكُم َأنَّى ِشْئتُم وقَدمواْ َألنفُِسكُم ِنساُؤكُم حرثٌ لَّكُم اآلية هذه رسوله

واْ َأنَّكُم ملَماعو شِِّراللَّهبو القُوه ْؤِمِنينقال ، ٢٢٣: البق�رة  الْم ) :  وأدبـر  أقبـل 

 أتـى  مـن  ملعون  اهللا رسول قال هريرة أبي وعن.. )٤( ) واحليضة الدبر واتقوا

 : الشافعية وقال.)١( باطل وهو السر في جوازه مالك عن ونقل ،)٥( دبرها في امرأته

                                                                                                                                                             

نحـو  : المتـوفى (محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدين الـسمرقندي           / تحفة الفقهاء  - ١

 هـ  ١٤١٤الثانية،  : الطبعة / لبنان – الكتب العلمية، بيروت     دار:  ، الناشر  ٣/٣٣٢ج) هـ٥٤٠

 . م١٩٩٤ -

 . سبق تخريجه - ٢
 .٤/٢٨٨ بدائع الصنائع ج- ٣

: هذا حديث حسن غريب، ويعقوب بن عبد اهللا األشعري هـو          :  ، وقال    ٥/٢١٦ سنن الترمذي،ج  - ٤

 .حسن ] : حكم األلباني" [يعقوب القمي 

ليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بـن عمـرو األزدي           أبو داود س  /  سنن أبي داود   - ٥

: الناشـر /محمد محيي الدين عبد الحميد      :  ، المحقق  ٢/٢٤٩ج)هـ٢٧٥: المتوفى(السِجستاني  

  حسن] :حكم األلباني. [ بيروت –المكتبة العصرية، صيدا 
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 وطء ذكـره  ما على يرد أنه وورد ،)٢( عندنا دبرها في امرأته إتيان عليه حرام

 وقـال . )٣( به يحد ال أنه مع األصح على حصانته به تبطل فإنه دبرها في زوجته

 الن فيـه  حـد  وال محرما كان دبرها في مملوكته أو زوجته وطىء ولو:  احلنابلة

 شـبهة  ذلك فكان حله الى العلماء بعض ذهب وقد الجملة في للوطء محل المرأة

 بعـد  أدبـارهن  فـي  النساء إتيان في واختلفوا.)٤( التلوط بخالف لحدا من مانعة

 مالك فقال.الدبر سوى منه موضع بكل المرأة بدن من يتلذذ أن للرجل أن إجماعهم

 يونس بذلك حدثنا "قبلها في يأتيها كما دبرها في إمرأته الرجل يأتي بأن بأس ال

 في اإلتيان مبلغ منه يبلغ حتى الدبر في اإلتيان: الشافعي وقال".عنه وهب ابن عن

 األليتين بين الفرج إبالغ بغير التلذذ وأما: قال والسنة، الكتاب بداللة محرم القبل

  )٥( .والحرة األمة من ذلك في وسواء قال به بأس فال الجسد وجميع

    :فمها يف الزوجة إتيان حكم: ثانياً

 مـن  جاءنا مما وه،ونح المرأة فم في الذكر وضع: الدبر من أسوأ كان ربما

 فـإن . )٦(. وذوقاً شرعاً وقبحه ضرره لثبوت حراماً ذلك فيكون الغربيين، شذوذ

 والـذِّكْرِ  والـشرب  لألكـل  فالفم وعاقلة، بعاقل يليق ال المرأة فم في الذكر وضع

 خلقه الذي محله له والذكَر المنكر، عن والنهي بالمعروف واألمر القرآن وقراءة

 األعـضاء  فـي  فليكن ومداعبتها المرأة مالمسة الزوج أراد فإن بالفطرة، له اهللا
                                                                                                                                                             

 .١/١٤٥ أشرف المسالك ج- ١
  .١/٩٦ األم للشافعي ج- ٢
  .٣/٣٦٧اج ج مغني المحت- ٣
 .١٠/١٥٥ المغني ج- ٤

: المتوفى(محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري              / اختالف الفقهاء  - ٥

   ١/٣٠٤ج) هـ٣١٠

 .دار الكتب العلمية : الناشر

الطَّبعـة  : الطبعـة  / دمـشق – سورية -دار الفكر : الناشر  . ٤/١٩١ الفقه اإلسالمي وأدلته،ج - ٦

 .     رابعة  ال
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 قبيحـة،  غربية عادة هذه أن شك وال. األمكنة من وغيرها الثديين وبين كالفخذ

 رئـيس  اللحيـدان  صاحل الشيخ فضيلة سئلو. )١( لهم دين ال والذين البطالون تعلمها

 فـي  العلمـاء  اركب هيئة وعضو السعودية العربية المملكة في الشرعي القضاء

   :فأجاب الفموي الجنس عن الشريف الحرم في األسبوعي درسه

 البـشر  نحن أما البعض بعضها تمص والحيوانات بالحيوانات تشبه هذا :أوالً

 يؤخـذ  وال السوية األنفس التستسغيه مما وهذا .. الفعال هذه مثل عن فمكرمون

   ..الشواذ بأنفس الحكم

 فإن تعلمون وكما غالباً المداعبة اثناء يمذيان مرأةوال الرجل أن معلوم  :ثانياً

 فمها إلى اليدخل حتى النجس هذا تتقي أن تمص لمن يمكن فكيف ..نجس المذي

 المـذي  أن علمنا إذا وخاصة كالبول التحريم في وهو جوفها إلى ثم ومن الطاهر

 حكم خذيأ والنادر رائحة أو لون له وليس بالمني يشعر كما بنزوله الرجل اليشعر

   ..هذا في الغالب

 النـوع  هذا يعرفوا لم الصالح وسلفنا ) سلف من اتباع في خير وكل (  :ثالثاً

 زوجاتـه  أقوال في  الرسول سيرة عن ماورد كل بل يمارسوه ولم الجنس من

 يقبلـها  كان اهللا رسول أن «عائشة، عن )٢(»وضوءا حيدث ومل صلى مث  اهللا رسول قبلين«(

 فال لذكروه مقبوالً كان فلو الذكر مص ألفاظ ترد ولم  ،) ٣( »لساا صومي صائم، وهو

 سـيرة  فـي  حتى يرد لم األمر هذا أن ،كما منه األمة وحرمان العلم كتمان يمكن

 والـشبق  الجـنس  عـن  تـتكلم  التي الكتب في نظرنا فلو ، أيضاً الصالح سلفنا

                                                           

 : أنظـــــــــــــــــــر موقـــــــــــــــــــع - ١

http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=٢٨٣٩٣٨٣a٣٩d٦a٧٣٤ 

 .١/١٣٥ المصنف،ج- ٢

أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر الـسلمي               / صحيح ابن خزيمة   - ٣

: الناشـر /ظمـي محمد مـصطفى األع   . د:  ، المحقق  ٣/٢٤٦ج)هـ٣١١: المتوفى(النيسابوري  

 . بيروت–المكتب اإلسالمي 
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 كيفيـة  وبيـان  نـساء ال جماع في والتفنن الباءة وتقوية والغرام اللهو وقصص

   !يعرفوه ولم أبداً الفمي الجنس صور ترد لم إنه نجد معاشرتهن

 بعـد  الفاسـدة  الغـرب  حضارات من قريب عهد منذ أخذناه األمر هذا  :رابعاً

 بين الجنسية والصور األفالم وانتشار التلفزيون بسبب حصل الذي الكبير االنفتاح

 لهـا  يشتاق لن يراها أو األشياء هذهب يسمع لم الذي السوي واإلنسان ، الشباب

 .. يفعلها ربما فإنه عنها سمع أو ورآها شاهدها من أما ، منها ويشمئز بل أبداً

 المتعلقـة  بمواضيعكم مشاعرهم بتحريك غيركم أمام الباب هذا تغلقوا أن فأرجو

   ..الشبه هذه لكم بينت أن بعد خاصة بها تجاهروا وال .. الفعل هذا حول

 الجنسية األحاديث هذه مثل في المرأة تشارك أن والعيب المحرم من  :خامساً

 أو ، زوجـي  ذكر أمص أن أحب أنا الثانية وتقول يمصني أن يحب زوجي وتقول

 وهذا هذا يعجبني وال ، هذا يعجبني وتقول ، الجماع أنواع أفضل بيان في تشارك

   :فيه األمر

كََأحٍد من النِّساء ِإِن اتَّقَيتُن فَـال   ستُنيا ِنساء النَِّبي لَ  "القول في خضوع ٠١

 ،  ٣٢ :األح�زاب  فَيطْمع الَِّذي ِفي قَلِْبِه مرض وقُلْن قَوال معروفًـا  تَخْضعن ِبالْقَوِل

   "معروفا قوالً وقلن مرض قلبه في الذي فيطمع القول في تخضعن فال

 فاعـل   الرسول وصف وقد ، حرمم وهو الزوجية فراش ألسرار كشف. ٢

 أهله أتى إذا رجل فيكم هل مجالسكم،:..... "  فقال  .والشيطانة بالشيطان ذلك

 بأهلي وفعلت كذا، بأهلي فعلت: فيقول فيحدث يخرج ثم ستره، وأرخى بابه أغلق

 كعاب فتاة فجثت ، "تحدث؟ من منكن هل: " فقال النساء على فأقبل فسكتوا " كذا؟

 إي: فقالـت  كالمهـا،  ويسمع  اهللا رسول ليراها وتطالت ركبتيها، إحدى على

 إن ذلـك؟  فعل من مثل ما تدرون هل: " قال ليحدثن، وإنهن ليحدثون، إنهم واهللا

 حاجته قضى بالسكة، صاحبه أحدهما لقي وشيطانة شيطان مثل ذلك فعل من مثل

 امـرأة  وال رجل، إلى رجل يفضين ال أال: " قال ثم ، "إليه ينظرون والناس منها

 ما الرجال طيب إن أال " فنسيتها ثالثة وذكر: قال " والد أو ولد إلى إال امرأة إلى
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  .)١("ريحه يوجد ولم لونه ظهر ما النساء طيب إن أال لونه، يظهر ولم ريحه، وجد

 يـا  بنـا  فكيـف  أجازه الزمن هذا في علمائنا كبار من عالماً أعلم ال  :سادساً

 فمـن  المختصين استشارة على الدنيوية أمورنا جميع في صنحر الكرام أخوتي

 ومـن  الجراح يستشير عملية عمل يريد ومن المهندس يستشير منزل بناء يريد

 ال من نستشير ديننا أمور في بالنا فما الجيران يستشير الروضة إبنه إدخال يريد

  . منهم والحرام الحالل أحكام نأخذ ثم المنتديات وفي ألنت خالل من نعرفهم

 تراسـلوا  حتى الفعل هذا ممارسة عن تتوقفوا أن إلى مني دعوة هذه  :سابعاً

 عمـن  فـانظروا  ديـن  العلم هذا فإن ( لدينكم وتحطاطوا الموثقين العلماء كبار

   ) دينكم تأخذون

 قـد  نفوسـهم  ألن األن األمـر  هـذا  بخطر األخوان من الكثير يشعر ال ربما

 ولكـن  المعصية بحرارة تشعر تعد لم الذنب شربتُأ اذا النفس ألن عليها اعتادت

 مـاذا  نفسه رجل وكل امرأة كل فلتسأل األمر هذا في الحق يعلم أن أحد أراد إذا

 المـرأة  شعور كان وماذا مرة، ألول والمص اللعق بأمر علم عندما فعله ردة كان

 متـه حر ودليل : شرعاً حرام فاملص. مرة ألول له تمص أن زوجها منها طلب عندما

 بكامـل  أتـى  قد يكون وبذلك المرأة فم في المني ينزل قد المص عند الرجل أن

 لهـذا  المجيزين حتى العلماء جميع عليه أجمع محرم أمر وهو فمها في شهوته

 فَِإذَا تَطَهرن فَْأتُوهن ِمـن  :تعالى لقوله ، الفم في المرأة إتيان يجوز ال ألنه األمر

 أمـر  والذي ،٢٢٢: البق�رة  الْمتَطَهِرين ه ِإن اللَّه يِحب التَّواِبين ويِحبحيثُ َأمركُم اللَّ

   .الحرث مكان ألنه ، غيره ال  المرأة من القبل هو ، تعالى اهللا به

 ذلك في يشك وال شرعاً محرم وهو زوجها ذكر مص للمرأة يجوز وال ومعنى

 وال القبل في أي الولد محل في إال لمرأةا غشيان يجوز وال السوية الفطر أصحاب

                                                           

  .٥٧٥-١٦/٥٧٤ مسند اإلمام أحمد بن حنبل،ج- ١
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 الكبـائر  أكبـر  من الدبر في المرأة إتيان كان وإذا ، األماكن من غيره إلى يعدو

 وجـل  عـز  اهللا ختم ثم ، اإلهانة في أبلغ ألنه ، الفم في إتيانها اإلثم في فاألبلغ

 األقـذار  عـن  نالمتنـزهي  أي" واملتطهرين التوابني حيب اهللا إن: "بقوله الكريمة اآلية

 غيـر  فـي  غشيانها أو الحيض في المرأة إتيان من عنه نهى ما وهو ، واألذى

 في النجاسة محل وضع من أكثر أقذار هناك وهل الحيض فترات غير في المأتى

فَْأتُواْ حرثَكُم َأنَّى  ِنساُؤكُم حرثٌ لَّكُم : قال تعالى أما الفرج لعق أو ومصه بل ، الفم

 ِشْئتُمواْ َألنفُِسكُممقَدـشِّرِ  وبو القُوهواْ َأنَّكُم ملَماعو اتَّقُواْ اللَّهو  ـْؤِمِنينالبق�رة  الْم :

 جل و عز اهللا يعطي ثم ، الولد زراعة أي الزراعة محل هو الحرث فمعنى ٢٢٣

 المهم كانت طريقة بأي نسائهن يأتوا بأن الفترة تلك انقضاء بعد لألزواج الحرية

 كمـا  الحرث اآلية هذه في جل و عز اهللا سماه ما وهو الولد موضع في يكون أن

 كيف: أي) فَْأتُواْ حرثَكُم لَّكُم (الولد موضع الحرث: عنه اهللا رضي عباس ابن قال

 النجاسات إدخال مجرد للمرأة يجوز وال اهـ..واحد صمام في ومدبرة مقبلة شئتم

 يجوز وال ، الذكر وهو النجاسات محل إدخالب فكيف شرعاً محرم فهو ، فمها في

 محـل  فهو األعضاء أشرف من هو فالفم ، الفرج من النجاسات لعق كذلك للرجل

 يـشككون  وكيـف  ، الفعـل  هذا مثل في يستخدم فكيف ، واألذكار القرآن تالوة

 قضيب غسل عند األولى كان إذا ، األمر هذا حرمة في المريضة القلوب أصحاب

 لشرفها اليمنى اليد وليس الغسل في اليسرى اليد تقديم هو المرأة رجف أو الرجل

 القـرآن،  بـه  ويتلى اهللا اسم به يذكر الذي بالفم فكيف التسبيح عليها يعقد ألنه

 وهـو  الوحيـد  الـسبيل  اهللا ذكـر  فقـد  جديدة طرق من الغرب استحدث فمهما

واتَّقُواْ اللَّه واعلَمـواْ َأنَّكُـم    (تعالى اهللا قال ثم) حيثُ َأمركُم اللَّه ِمن) (احلرث(القبل

  .)١() الْمْؤِمِنين مالقُوه وبشِِّر

                                                           

:  أنظـــــــــــــــــــــــر موقـــــــــــــــــــــــع - ١

http://m٣loma.com/new/seducation/home.php?pids=٢٢٤&ids=do 
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  املبحث اخلامس 

  :حكم التسرت والتسمية والتكلم عند إتيان الزوجة 

  .الزوجة إتيان عند التستر حكم: أوالً

 ، كـشفها  األمـر  اقتضى إذا إال حال كل في العورة بستر اإلسالم أمر       

 نـأتي  ما عوراتنا : اهللا بني يا : قلت : قال جده عن أبيه عن حكيم ابن بهز فعن

 رسول يا قلت . ميينك ملكت ما أو ، زوجتك من إال عورتك احفظ : " قال ؟ نذر وما منها

 : قلت : قال ٠ يراها فال أحد يراها أال استطعت إن : قال ؟ بعض يف بعضهم القوم كان إذا اهللا

 جـواز  الحـديث  وفي . )١(  "الناس من يستحيا أن أحق فاهللا : قال ؟ خاليا أحدنا انك إذا

ً   تجـردا  الزوجـان  يتجرد أن ينبغي ال ذلك مع ولكن ، الجماع عند العورة كشف

 أهله أحدكم أتى إذا : "  اهللا رسول قال : قال السلمي عبد ابن عتبة فعن: ً    كامال

 والتعري إياكم : قال  النبي أن عمر ابن وعن  ،)٢( "نالعريي جترد يتجرد وال ، فليستتر

 فاسـتحيوهم  ، أهلـه  إىل الرجـل  يفض وحني ، الغائط عند إال ، يفارقكم ال من معكم فإنه ،

 منـهم  يل وحيل مين هلم حيل يعين) منهم ذلك أرى وأنا عوريت يرون وأهلي( ، )٣( " وأكرموهم

 هـذه  أسـاس  وعلـى  . )٤() ] مـين  رأى وال نهم رأيت ما :( عائشة قول ينايف فال رؤيتها

                                                           

وفقـه الـسنة     .٢٣٧-٢/٢٣٦المعتمد في فقه اإلمام أحمد ج     : وانظر  . ٤/٤٠ سنن أبي داود،ج   - ١

 .حسن] : لبانيحكم األ. [١٩١-٢/١٩٠ج

ضـعيف  ]حكم األلبـاني  . [ ، في الزوائد إسناده ضعيف لجهالة تابعيه       ١/٦١٨ سنن ابن ماجه،ج   - ٢

 .             ١/٢٨حجاب المرأة البن تيمية تحقيق األلباني ج: وانظر.

هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجـه وأبـو محيـاة    :  ، وقال  ٥/١١٢ سنن الترمذي،ج  - ٣

، وانظر المعتمد في فقـه      ٢/١٩١وفقه السنة ج  .ضعيف] : حكم األلباني " [ بن يعلى    يحيى: اسمه

 رواه الترمـذي  وضـعفه       ١/١٣مختصر ، وإرواء الغليـل ، ج       ) ٢٦ ( ٢/٢٣٧اإلمام أحمد،ج 

 .                                       األلباني 

د الرؤوف بن تاج العارفين بن علي       زين الدين محمد المدعو بعب    /  التيسير بشرح الجامع الصغير    - ٤

مكتبة :  ، الناشر  ١/٢٥٠ج)هـ١٠٣١: المتوفى(بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري        

طـب  (في الطبقات   ) ابن سعد . (م١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الثالثة،  : الطبعة/ الرياض –اإلمام الشافعي 
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 لجميع تستر حال في زوجته إتيان عند الزوج يكون أن ينبغي الواردة النصوص

  .قبله هي ترى أو قبلها يرى أن دون منها القبل عدا ما جسده أجزاء

   :حكم التسمية عند إتيان الزوجة: ثانياً

 ، عليها ويثيبه بل للرجل اهللا أباحها التي األمور من الزوجة إتيان إن        

 وزيـادة  العفـة  أجل من نيته كانت إذا المؤمن عليها يثاب طاعة اإلتيان إن حيث

 بهـدي  وااللتـزام  التسمية من البد صالحة الذرية تكون وحتى ، المسلمين عدد

   : تعالي قال ذريته في اإلنسان الشيطان يشارك ال حتى ذلك في النبي

وشَـاِركْهم   ِمنْهم ِبصوِتك وَأجِلب علَيِهم ِبخَيِلك ورِجِلك طَعتَواستَفِْزز مِن استَ

 مهِعـدا يمو مهِعدالِد واَألواِل ووا   ِفي اَألمورِإالَّ غُـر طَان٦٤: اإلس�راء  الـشَّي ..

 حةصال غير الذرية فتكون زوجته في الشيطان معه أمنى اهللا يسم لم إذا فاإلنسان

 فعن . زوجته إتيان عند الشيطان من باهللا ويستعيذ اإلنسان يسمي أن يسن ( لذا

 أن لـو «: قـال   الـنيب  يبلغ عباس، ابن عن : " قال  اهللا رسول أن  عباس ابن

 بينهما فقضي رزقتنا، ما الشيطان وجنب الشيطان جنبنا اللهم اهللا، باسم قال أهله أتى إذا أحدكم

  . )٢(] )١( »يضره مل ولد

        : املباشرة أثناء الزوجني بني جيري مبا التكلم حكم:ثالثاً

 وال ، فيه فائدة ال الذي اللغو ومن ، للمروءة مخالف به والتحدث الجماع ذكر

 به التكلم يستدعي ما هناك يكن لم ما عنه يتنزه أن لإلنسان وينبغي ، إليه حاجة

 المعرضين اهللا  مدح وقد ، )٣( "نيهيع ال ما تركه المرء إسالم حسن من: "  قال

 فـإذا    .  ٣: المؤمن�ون  والَِّذين هم عِن اللَّغِْو معِرضـون   : تعالى فقال اللغو عن

                                                                                                                                                             

ي له ذكر وصحبة وفي     صوابه ابن محيصة بن مسعود األنصاري قال الذهب       ) عن سعد بن مسعود   

 .فالحديث مرسل. التقريب قيل له صحبة أو رؤية وروايته مرسلة اه

 .                                 وقال متفق عليه . ١/٣٩٩ إرواء الغليل لأللباني ، ج- ١
 .٢/٢٣٦ ، وانظر المعتمد في فقه اإلمام أحمد ج١٩٢-٢/١٩١ فقه السنة ج- ٢

 . ٤/٥٥٨ سنن الترمذي،ج- ٣
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 أن امـرأة  ادعـت  وقد ، بأس فال إليه الحاجة ودعت به التحدث األمر استدعى

 فإذا . )١( " دمياأل نفض ألنفضها إين : " اهللا رسول يا فقال ، إتيانها عن عاجز زوجها

 مـن  بينهما يجرى ما وأفشى المباشرة تفاصيل ذكر في الزوجة أو الزوج توسع

 : القيامة يوم مرتلة اهللا عند الناس شر إن :"  النبي لقول٠ محرماً ذلك كان فعل أو قول

 صـلى   الرسول أن وروي . )٢( " سرها ينشر مث ، إليه وتفضي املرأة على يفضي الرجل

 أهلـه  أتـى  إذا الرجل منكم هل ، مجالسكم: فقال بوجهه عليهم أقبل  :سلم فلما

 وفعلـت  كـذا  بـأهلي  فعلت : فيقول فيحدث يخرج ثم ، ستره وأرخى بابه أغلق

 فتـاة  فجثت ؟ تحدث من منكن هل فقال النساء على فأقبل ، فسكتوا ؟ كذا بأهلي

 فقالـت  ، هاكالم وليسمع  الرسول ليراها وتطاولت ، ركبتيها إحدى على كعب

 ذلك فعل من مثل ما تدرون هل : فقال ، ليتحدثن وإنهن يتحدثون إنهم ، واهللا إي

 فقضى ، بالسكة صاحبه أحدهما لقي وشيطانة شيطان مثل ذلك فعل من مثل إن ؟

 يتكلم أن الزوج علي فيحرم هنا ومن .  )٤)  (٣ (إليه ينظرون والناس منها حاجته

 عليها يحرم الزوجة وكذا للناس كيفية أو أوضاع من زوجته وبين بينه جرى بما

 مـن  هـذا  ألن ، صديقتها أو لجارتها أو ألمها أو ألختها األسرار هذه تخرج أن

 طريق عن امرأة به وتعلم األمر هذا يحسن الزوج كان فإن ، الفاحشة نشر شأنه

 مـن  لذا ٠٠ صحيح والعكس معه الفاحشة ارتكاب إلى هذا يوصلها ربما زوجته

 طريـق  عـن  هذا علم قد  والرسول ذلك عن  الرسول نهى الباب غلق أجل

                                                           

  .٨/ ١٢ لسان العرب  البن منظور ج-الخلطة  :  األديم هو - ١

 ١٩٨٥هـ ٣/١٤٠٥ ط٢/٢٢٣ أخرجه  مسلم  في مشكاة المصابيح  للخطيب تحقيق األلباني  ج  - ٢

 .          بيروت 

هــ  ٣/١٤٠٥ ط ١/١٥٠ ، وغاية المـرام لأللبـاني ج       ١٦/٥٧٤ مسند اإلمام أحمد بن حنبل،ج     - ٣

 يروت ب/ المكتب اإلسالمي 

  .٢٣٦/ ٢ وانظر المعتمد ج٢/١٩١،١٩٢ فقه السنة ج- ٤
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  . ) ١( )الْهوى عِن ينِطق وما(  ألنه .الوحي

  

                                                           

   .٣،٤:  سورة النجم اآلية - ١



 - ١٧٣٠ -

   السادس املبحث

   الزوجة إتيان عند النسل حتديد أو العزل حكم

 بـال  عنها يعزل أن الرجل على فيحرم حقوقها من حق الزوجة مع الجماع دام ما

 النـسل  تقليـل  من فيه لما الفرج عن خارجاً الماء ينزل أن وهو ، رةح كانت إن إذنها

 إال احلـرة  عـن  يعزل أن  النيب ى : عمر ابن وعن ، االستمتاع كمال من الزوجة ومنع

 :" جـابر  قـول  العزل جواز ودليل ،)٢( سيدها إذن بال األمة زوجته عن عزله وحيرم.  )١(" بإذا

 العزل كراهية ودليل " ينهنا فلم ذلك فبلغه  ،) ٣( " يرتل القرآنو  النيب عهد على  نعزل كنا

 وهـو  ، أنـاس  في  اهللا رسول حضرت :" بلفظ األسدية وهب بنت جزامة حديث: 

 يغيلـون  هم فإذا ، وفارس الروم في فنظرت ، الغيلة عن أنهي أن هممت لقد : يقول

 :" وهـي  الخفي الوأد ذلك : الفق العزل عن سألوه ثم ، شيئاً أوالدهم يضر فال أوالدهم

 لعـذر  المرأة إذن بغير العزل يجوزون: واألحناف . )٤( ٨: التك�ویر  وِإذَا الْموُؤودةُ سِئلَتْ

 الزوجـة   كانـت  ،أو الولد على فخاف ، حرب دار في أو ، بعيد سفر في يكون كأن ،

 الفرج في اال رأتهام الرجل يجامع وال.)٥(  تحبل أن فخاف ، فراقها ويريد الخلق سيئة

 وان ذلـك  مـن  شاء ما أمته من وله برضاها اال عنها يعزل ال وكذلك طاهرة كانت اذا

 : اهللا رحمهمـا  – : والـشافعي  مالك وقال )٦(سيدها برضا اال يعزل فال لغيره األمة كانت

 ، بأسـاً  به يروا ولم ذلك في رخصوا أنهم  النبي أصحاب من عدد عن نروي ونحن

 أيـوب  وأبـي  ، وقـاص  أبـي  بن سعد عن فيه الرخصة روينا وقد : قيالبيه وقال

                                                           

  .١/٦٢٠ سنن ابن ماجه،ج- ١
 ٢/٢٣٦ المعتمد في فقه اإلمام أحمد ج- ٢
  وقال متفق عليه  ٦/١٩٥ نيل األوطار ج- ٣
 .ر رواه أحمد ومسلم واآلية من سورة التكوي:  وقال ٦/١٩٦ نيل األوطار ج- ٤
 ٢/٥٢٢الدر المختار ورد المحتار ج:  وانظر ٦٦٠١-٩/٦٦٠٠ الفقه اإلسالمي وأدلته ج- ٥

: المتـوفى (أبو الحسن علي بـن الحـسين بـن محمـد الـسغْدي، حنفـي                / النتف في الفتاوى   - ٦

/ دار الفرقـان    : الناشـر /المحامي الدكتور صالح الدين النـاهي     :  ، المحقق  ١/١٣٧ج)هـ٤٦١

 .١٩٨٤ – ١٤٠٤الثانية، : الطبعة/بيروت لبنان/  عمان األردن -مؤسسة الرسالة 
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 اتفـق  وقد ، والشافعي مالك مذهب وهو ، عباس وابن ، ثابت ابن وزيد ، األنصاري

 التارات عليها تمر حتى موءودة تكون ال أنها على - عنهما اهللا رضي – وعلي عمر

 : قـال  أبيه عن رفاعة ناب عبيد عن بإسناد وغيره يعلى أبو القاضي فروى ٠ السبع

 رسـول  أصحاب من نفر في ـ عنهم اهللا رضي ـ وسعد والزبير علي عمر إلى جلس

 المـوءودة  أنهـا  يزعمون إنهم رجل فقال ، به بأس ال فقالوا ، العزل وتذاكروا  اهللا

 حتـى  ، الـسبع  التارات عليها تمر حتى موءودة تكون ال :  علي فقال ، الصغرى

 تكـون  ثم ، مضغة تكون ثم ، علقة تكون ثم ، نطفة تكون ثم ، طين من ساللة تكون

 . بقـاءك  اهللا أطال صدقت: عمر فقال ، آخر خلقاً تكون ،ثم لحماً تكون ثم ، عظاماً

 بنـت  جدامـة  عن عائشة، عن عروة، عن ، حرام الحمل منع أن الظاهر أهل ويرى

 هممـت  لقد«: وليق وهو أناس في ، اهللا رسول حضرت: قالت عكاشة، أخت وهب،

 يـضر  فـال  أوالدهم، يغيلون هم فإذا وفارس، الروم في فنظرت الغيلة، عن أنهى أن

 )١(»الخفـي  الوأد ذلك«:  اهللا رسول فقال العزل؟ عن سألوه ثم ، »شيئا ذلك أوالدهم

.  )٢( " ٨: التك�ویر  وِإذَا الْموُؤودةُ سِئلَتْ :وهي المقرئ، عن: حديثه في اهللا عبيد زاد ،

 اإلباحـة  فـي  صـحيحة  أخبار صحيح في ورد :" فقال هذا عن الغزالي اإلمام وأجاب

 ال كراهـة  كراهيتـه  يوجب وذلك " الخفي الشرك :" كقوله " الخفي الوأد إنه ": وقوله

 يقعـد  أن المسجد في للقاعد يكره  كما ، األولى خالف بالكراهة والمقصود" ً    تحريما

 إذا العـزل  يبـاح  أنه يرون كاألحناف األئمة وبعض ، ةصال أو  بذكر يشتغل ال فارغاً

                                                           

الوأد دفن البنت وهي حية وكانت العرب تفعله خشية اإلمالق وربمـا فعلـوه     ) ذلك الوأد الخفي   (- ١

الضمير راجع إلى مقدر أي هذه الفعلة القبيحة مندرجـة          ) وهي وإذا المؤودة سئلت   (خوف العار   

إذا المؤودة سئلت والمؤودة هي البنت المدفونة حية ومعنى ذلـك           في الوعيد تحت قوله تعالى و     

لـصحيح مـسلم ،   ] شرح محمد فؤاد عبد البـاقي     ] [أن العزل يشبه الوأد المذكور في هذه اآلية       

  . ٢/١٠٦٧ج

رواه : قـال األلبـاني   ٢/٢٢٣مشكاة المصابيح ج: وانظر .٢/١٠٦٧ والحديث أخرجه مسلم ، ج    - ٢

 .مسلم
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 بغيـر  أمته عن العزل ويجوز  :الحنابلة وقال. ) ١( إذنها غير في ويكره ، الزوجة أذنت

 لهـا  حـق  ال ألنه وذلك الشافعي و حنيفة أبي و مالك قول وهو أحمد عليه نص إذنها

 المنـع  تملك ال فألن الفيئة الو بالقسم المطالبة تملك لم ولذلك الولد في وال الوطء في

 أحمـد  كالم ظاهر : القاضي قال بإذنها إال الحرة زوجته عن يعزل وال أولى العزل من

 دون الوطء في حقها ألن مستحبا يكون أن ويحتمل العزل في الزوجة استئذان وجوب

 أولـى  واألول وجهـان  ذلك في وللشافعية والعنة الفيئة من به يخرج أن بدليل اإلنزال

 ] بإذنهـا  إال الحـرة  عن يعزل أن  اهللا رسول نهى : [ قال  عمر عن روي لما

 العـزل  فـي  وعليها حقا الولد في لها وألن ماجة ابن و المسند في أحمد اإلمام رواه

 وهـو  إذنها بغير عنها العزل جواز فيحتمل األمة زوجته فأما بإذنها إال يجز فلم ضرر

 وال الحـرة  تـستأذن  : عبـاس  ابن وقال الحديث هذا بمفهول استدالال الشافعي قول

 يجـوز  ال أن ويحتمل الحرة بخالف ولده استرقاق في ضررا عليه وألن األمة تستأذن

 وترك بالعنة تعذره عند والفسخ الفيئة في بالوطء المطالبة تملك زوجة ألنها بإذنها إال

 يحـل  وال ( :لظـاهري ا حزم ابن وقال.)٢( كالحرة إذنها بغير يجز فلم تمامه من العزل

 اهللا عبيـد  حدثنا مسلم طريق من روينا ما: - ذلك برهان أمة عن وال حرة عن العزل

 حـدثني  أيوب أبي بن سعيد حدثنا - يزيد بن اهللا عبد هو - المقبري حدثنا سعيد بن

 عـن  المـؤمنين  أم عائشة عن الزبير بن عروة عن - عروة يتيم هو - األسود أبو

 فـسألوه  أنـاس  في - - اهللا رسول حضرت «قالت عكاشة أخت وهب بنت جدامة

 وِإذَا الْمـوُؤودةُ سـِئلَتْ   :وقـرأ  الخفي، الوأد ذلك: - - اهللا رسول فقال العزل عن
  )٤(..)٣(» ٨: التكویر

                                                           

 ١٩٥-٢/١٩٤ فقه السنة ج- ١

 .١٣٣/ ٨ المغني ج- ٢

 . سبق تخريجه - ٣

: المتـوفى (أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلـسي القرطبـي الظـاهري             /  المحلى باآلثار  - ٤

 .بدون طبعة وبدون تاريخ: الطبعة/ بيروت–دار الفكر :  ، الناشر٩/٢٢٢ج)هـ٤٥٦
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  اخلامتة

ات��ضح ل��ك بع��ض  ) أحك��ام إتی��ان الزوج��ة ف��ي الفق��ھ اإلس��المي   (بع��د أن ق��رأت  
ن الزوج للزوجة من خالل ما ش�رعھ اهللا ، وبان�ت ل�ك          األحكام الفقھیة المتصلة بإتیا   

األم��ور الت��ى تخ��الف ش��رع اهللا ، والت��ى ھ��ي امتھ��ان لإلن��سان وكرامت��ھ ، وت��شبھا       
بأفع��ال غی��ر الم��سلمین ، إن م��ا أم��ر اهللا أن ت��ؤتى الزوج��ة م��ن خالل��ھ ، ھ��و المك��ان  

نھ��ار والنف��اس ، وأثن��اء ال��صیام ف��ي   یخ��رج من��ھ الول��د ، وغی��ر ذل��ك فھ��و ح  ال��ذي
                                                . رمضان 
   .آمني وصحبه آله وعلى حممد نبينا على اهللا وصلى هذا

                                                                                       الباحث                                                    
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  املصادر فهرس

  .القرآن الكریم ، كتاب اهللا تعالى 
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر            /اختالف الفقهاء  .١

  .دار الكتب العلمية : الناشر / ١/٣٠٤ج) هـ٣١٠: المتوفى(الطبري 

لفكـر العربـي للطباعـة       طبعة دار ا   /محمد رفعت   /ألف باء الحياة الزوجية      .٢
   لبنان– بيروت –والنشر 

الشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شـافع              / األم .٣
دار : الناشـر / بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبـي القرشـي المكـي        

  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠: سنة النشر/بدون طبعة: الطبعة/ بيروت–المعرفة 

أبو بكر أحمد بن محمد بن هـارون بـن   /المنكراألمر بالمعروف والنهي عن   .٤
دار الكتب  : الناشر/الدكتور يحيى مراد  : تحقيق/يزيد الخَلَّال البغدادي الحنبلي   

  .  م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤األولى، : الطبعة/ لبنان–العلمية، بيروت 

زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعـروف        /البحر الرائق شرح كنز الدقائق     .٥
تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بـن        :وفي آخره / ي  بابن نجيم المصر  

منحـة الخـالق البـن      : وبالحاشـية / علي الطـوري الحنفـي القـادري        
  . بدون تاريخ-الثانية : الطبعة/دار الكتاب اإلسالمي: الناشر/عابدين

عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمـد         /بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع     .٦
 -هــ   ١٤٠٦الثانية،  : الطبعة/دار الكتب العلمية  : ناشرال/الكاساني الحنفي 

  .م١٩٨٦

أبوالوليـد  /البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المـستخرجة   .٧
: الناشـر /د محمد حجي وآخرون   : حققه/ محمد بن أحمد بن رشد القرطبي       

 - هــ    ١٤٠٨الثانيـة،   : الطبعـة / لبنان –دار الغرب اإلسالمي، بيروت     
   . م١٩٨٨

/ محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدين السمرقندي            /تحفة الفقهاء  .٨
 - هـ   ١٤١٤الثانية،  : الطبعة/ لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت     : الناشر
  . م١٩٩٤

هجرية ١٤٠١/الطبعة الثالثة /عبد اهللا ناصح علون     /تربية األوالد في اإلسالم      .٩
 . بيروت –وزيع حلب دار السالم للطباعة والنشر والت. م ١٩٨١

الترجيل يعني تسريح الشعر إحكام األحكام شرح عمدة األحكام البن دقيـق             . ١٠
  . م دار الجيل بيروت ١٩٩٥هجرية ١٤١٦/الطبعة الثانية/ العيد 

م ١٩٨٦هــ   ١٤٠٦ ١٠طبعة  / محمد محمود حجازي    /التفسير الواضح د   . ١١
 .الناشر دار التفسير للطبع والنشر بالزقازيق

شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد /  في أحاديث التعليقتنقيح التحقيق  . ١٢
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مصطفى أبو الغـيط عبـد الحـي      : المحقق  / بن عثمان بن قَايماز الذهبي      
 - هــ    ١٤٢١األولـى ،    : الطبعة  / الرياض –دار الوطن   : الناشر  /عجيب
  . م٢٠٠٠

زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بـن        / التيسير بشرح الجامع الصغير    . ١٣
/ ج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المنـاوي القـاهري              تا

 -هــ   ١٤٠٨الثالثـة،   : الطبعـة / الرياض –مكتبة اإلمام الشافعي  : الناشر
  . م١٩٨٨

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالـب          /جامع البيان في تأويل القرآن     . ١٤
سـسة  مؤ: الناشـر /أحمد محمد شاكر  : المحقق/اآلملي، أبو جعفر الطبري   

  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠األولى، : الطبعة/الرسالة

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالـب          /جامع البيان في تأويل القرآن     . ١٥
مؤسـسة  : الناشـر /أحمد محمد شاكر  : المحقق/اآلملي، أبو جعفر الطبري   

  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠األولى، : الطبعة/الرسالة

=  وسننه وأيامه    اهللا  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول         . ١٦
محمد بن إسماعيل أبو عبد اهللا البخـاري الجعفي،كتـاب          / صحيح البخاري 

الهبة وفضلها والتحريض عليها ،باب إذا وهب هبة فقبضها اآلخر ولم يقل            
محمد زهير بن ناصـر     : ، المحقق ٢٦٠٠:  ، رقم الحديث     ٣/١٦٠قبلت ج 
نية بإضـافة تـرقيم     مصورة عن السلطا  (دار طوق النجاة    : الناشر/الناصر

  .هـ١٤٢٢األولى، : الطبعة)ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي

أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي  /تفسير القرطبي = الجامع ألحكام القرآن     . ١٧
أحمـد  : تحقيـق   / بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي       

: الطبعة  /رة القاه –دار الكتب المصرية    : الناشر  /البردوني وإبراهيم أطفيش  
 م دار الكتـب     ١٩٩٣ ه   ١٤١٣وطبعـة   .  م ١٩٦٤ -هـ  ١٣٨٤الثانية ،   
   بيروت –العلمية 

رمـزي  : المحقـق /أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي       /جمهرة اللغة  . ١٨
األولـى،  : الطبعـة / بيـروت  –دار العلم للماليـين     : منير بعلبكي ، الناشر   

  .م١٩٨٧

أبو /افعي وهو شرح مختصر المزني   الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الش       . ١٩
الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البـصري البغـدادي، الـشهير              

 الشيخ عادل أحمد عبد     -الشيخ علي محمد معوض     : المحقق/ بالماوردي  
األولـى،  : الطبعـة / لبنـان  –دار الكتب العلمية، بيروت     : الناشر/الموجود
  . م١٩٩٩- هـ ١٤١٩

 أو  -محمد بن فرامرز بن علي الشهير بمال        /امدرر الحكام شرح غرر األحك     . ٢٠
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بـدون  : الطبعة/دار إحياء الكتب العربية   : الناشر/ خسرو -منال أو المولى    
  .طبعة وبدون تاريخ

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد بـن              . ٢١
أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بـن محمـد بـن قدامـة                 / حنبل

يلي المقدسـي ثـم الدمـشقي الحنبلـي، الـشهير بـابن قدامـة               الجماع
الطبعة : الطبعة/مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع    : الناشر/المقدسي
  .م ٢٠٠٢-هـ١٤٢٣الثانية 

محمد بن القاسم بن محمد بن بـشار، أبـو   /الزاهر في معاني كلمات الناس     . ٢٢
ـ ٣٢٨: المتوفى(بكر األنباري    م صـالح   حـات . د: ،المحقـق ٢/١٩٩ج)هـ

 هــ   ١٤١٢األولى،  : الطبعة/ بيروت –مؤسسة الرسالة   : الناشر/الضامن
: المحقـق / محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور         /تهذيب اللغة 

: الطبعـة / بيروت   –دار إحياء التراث العربي     : الناشر/محمد عوض مرعب  
  .م٢٠٠١األولى، 

ألبي عبيد  /الي القالي هو كتاب شرح أم   [سمط الآللي في شرح أمالي القالي        . ٢٣
البكري؛ نسخه وصححه وحقق ما فيه وخرجه وأضاف إليه عبـد العزيـز             

نسخه /أبو عبيد عبد اهللا بن عبد العزيز بن محمد البكري األندلسي        ] الميمني
عبـد  : وصححه ونقحه وحقق ما فيه واستخرجه من بطون دواوين العلـم          

  ). لبنان– دار الكتب العلمية، بيروت: الناشر/العزيز الميمني

ابن ماجة أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزوينـي، وماجـة            / سنن ابن ماجه   . ٢٤
دار إحيـاء الكتـب   : الناشر/محمد فؤاد عبد الباقي   : تحقيق/ اسم أبيه يزيد    

  .  فيصل عيسى البابي الحلبي-العربية 

ابن ماجة أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم           /سنن ابن ماجه   . ٢٥
دار إحياء الكتب العربية    : الناشر/محمد فؤاد عبد الباقي   : تحقيق/ د  أبيه يزي 

  ] .        تعليق محمد فؤاد عبد الباقي. [ فيصل عيسى البابي الحلبي-

أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد           / سنن أبي داود   . ٢٦
محمـد محيـي الـدين عبـد        : المحقـق / بن عمرو األزدي السَِجـستاني      

  .  بيروت–المكتبة العصرية، صيدا : الناشر/لحميدا

أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد           / سنن أبي داود   . ٢٧
محمد محيي الـدين عبـد الحميـد        : المحقق/بن عمرو األزدي السَِجستاني   

  .  بيروت –المكتبة العصرية، صيدا : الناشر/

 بن إسحاق بن بشير بن شـداد        أبو داود سليمان بن األشعث    /سنن أبي داود   . ٢٨
محمـد محيـي الـدين عبـد        : المحقـق / بن عمرو األزدي السَِجـستاني    

  . بيروت–المكتبة العصرية، صيدا : الناشر/الحميد
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محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي،          / سنن الترمذي  . ٢٩
ومحمـد فـؤاد    ) ٢،  ١جـ  (أحمد محمد شاكر    :تحقيق وتعليق / أبو عيسى   

وإبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الـشريف        ) ٣جـ  (بد الباقي   ع
 –شركة مكتبة ومطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي           : الناشر)٥،  ٤جـ  (

  . م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥الثانية، : الطبعة/مصر

محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي،          /سنن الترمذي  . ٣٠
ومحمـد فـؤاد    ) ٢،  ١جـ   (أحمد محمد شاكر  :تحقيق وتعليق / أبو عيسى   
وإبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الـشريف        ) ٣جـ  (عبد الباقي   

 –شركة مكتبة ومطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي           : الناشر) ٥،  ٤جـ  (
  .  م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥الثانية، : الطبعة/مصر

شمس الدين محمد بن عبد اهللا الزركشي المصري الحنبلي         /شرح الزركشي  . ٣١
  . م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣األولى، : الطبعة/العبيكاندار : الناشر/ 

أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين بن عبد اهللا العكبـري           / شرح ديوان المتنبي   . ٣٢
عبد الحفيظ  /إبراهيم األبياري /مصطفى السقا : المحقق/ البغدادي محب الدين  

  . بيروت –دار المعرفة : الناشر/شلبي

لكـريم الطـوفي    سليمان بن عبـد القـوي بـن ا        /شرح مختصر الروضة   . ٣٣
عبد اهللا بن عبـد المحـسن       : المحقق  /الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين    

 ١٩٨٧/  هـ   ١٤٠٧األولى ،   : الطبعة  /مؤسسة الرسالة : الناشر  /التركي
  .م

أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيـرة بـن            /صحيح ابن خزيمة   . ٣٤
محمـد مـصطفى    . د: المحقـق /صالح بـن بكـر الـسلمي النيـسابوري        

  . بيروت–المكتب اإلسالمي : الناشر/عظمياأل

م طبعة  ١٩٨٥هجرية  ١٤٠٥/الطبعة السادسة   / صفوة التفاسير للصابوني     . ٣٥
  دار القرآن الكريم بيروت .ألمانيا 

القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بـن           /العدة في أصول الفقه    . ٣٦
بـن  د أحمد بن علـي      : حققه وعلق عليه وخرج نصه      / خلف ابن الفراء    

 جامعة الملك   -سير المباركي، األستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض         
 هـ  ١٤١٠الثانية  : الطبعة  /بدون ناشر : الناشر  /محمد بن سعود اإلسالمية   

  . م١٩٩٠ -

بيروت / هـ المكتب اإلسالمي    ١٤٠٥/الطبعة الثالثة / غاية المرام لأللباني     . ٣٧
.  

  . بيروت لبنان –مية طبعة دار الكتب العل/ فتاوى ابن تيمية  . ٣٨

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن         / الفتاوى الكبرى البن تيمية    . ٣٩
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عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي              

 -هــ   ١٤٠٨األولـى،   : الطبعـة /دار الكتب العلميـة   :  الناشر /الدمشقي  
  . م١٩٨٧

ابن حجـر العـسقالني ، طبعـة  دار          / ي  فتح الباري شرح صحيح البخار     . ٤٠
  .المعارف 

 – سورية -دار الفكر : الناشر / وهبة الزحيلي. د.الفقه اإلسالمي وأدلته، أ   . ٤١
  .الطبعة الرابعة /دمشق

: الطبعـة   / دمشق – سورية   -دار الفكر   : الناشر  / الفقه اإلسالمي وأدلته،   . ٤٢
  .     الطَّبعة الرابعة  

مطبعـة  : الناشر/ الحاجة كوكب عبيد    /  المالكي فقه العبادات على المذهب    . ٤٣
  . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦األولى : الطبعة. سوريا-اإلنشاء، دمشق 

أو (أحمـد بـن غـانم       /الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني        . ٤٤
: الناشر/ بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهري المالكي   ) غنيم

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥: تاريخ النشر/ طبعةبدون: الطبعة/دار الفكر

القاضي أبو يعلي عبد الباقي بن أبي الحصين عبد اهللا بن المحسن            / القوافي . ٤٥
مكتبـة الخـانجي    : الناشر/الدكتور عوني عبد الرءوف   : المحقق/ التنوخي

   م١٩٧٨الثانية، : الطبعة/بمصر

حمـد بـن    أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أ       / الكافي في فقه اإلمام أحمد     . ٤٦
محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الـشهير بـابن            

 - هـ   ١٤١٤األولى،  : الطبعة/دار الكتب العلمية  : الناشر/ قدامة المقدسي   
  . م١٩٩٤

أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبـد           /الكافي في فقه أهل المدينة     . ٤٧
حمد أحيد ولـد ماديـك      محمد م : المحقق/البر بن عاصم النمري القرطبي      

مكتبة الرياض الحديثة، الريـاض، المملكـة العربيـة         : الناشر/الموريتاني
   .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠الثانية، : الطبعة/السعودية

أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي           /كتاب العين  . ٤٨
دار : الناشـر /د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي      : المحقق/البصري

  .ومكتبة الهالل

أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اهللا بـن         / الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار     . ٤٩
كمال يوسـف   : المحقق/ محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي         

  هـ ١٤٠٩األولى، : الطبعة/ الرياض–مكتبة الرشد : الناشر/الحوت

يم الثعلبي، أبو   أحمد بن محمد بن إبراه    / الكشف والبيان عن تفسير القرآن     . ٥٠
األسـتاذ  : مراجعة وتـدقيق  /اإلمام أبي محمد بن عاشور    : تحقيق/ إسحاق  



 - ١٧٣٩ -

: الطبعـة / لبنان –دار إحياء التراث العربي، بيروت      : الناشر/نظير الساعدي 
  . م٢٠٠٢ -، هـ ١٤٢٢األولى 

كفاية األخيار في حل غاية االختصار لتقي الدين أبي بكر محمد الدمـشقي              . ٥١
م ، دار الخير للطباعة والنشر  ٢٠٠٣هجرية  ١٤٢٣/رابعةالشافعي الطبعة ال  

  .والتوزيع دمشق بيروت 

جمال الدين أبو محمد علي بن أبـي        / اللباب في الجمع بين السنة والكتاب      . ٥٢
محمـد  . د: المحقق/ يحيى زكريا بن مسعود األنصاري الخزرجي المنبجي        

/  سـوريا    - الـدار الـشامية      -دار القلم   : الناشر/فضل عبد العزيز المراد   
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الثانية، : الطبعة/بيروت/  لبنان -دمشق 

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظـور            /لسان العرب  . ٥٣
 -الثالثة : الطبعة/ بيروت-دار صادر : الناشر/األنصاري الرويفعى اإلفريقى 

  . هـ١٤١٤

: الناشـر / سي  محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخ        / المبسوط . ٥٤
ـ ١٤١٤: تـاريخ النـشر   /بدون طبعة : الطبعة/ بيروت –دار المعرفة    -هـ

  .م١٩٩٣

أبو القاسـم   /متن الخرقى على مذهب ابي عبد اهللا أحمد بن حنبل الشيباني           . ٥٥
: الطبعة/دار الصحابة للتراث  : الناشر/عمر بن الحسين بن عبد اهللا الخرقي      

  .م١٩٩٣-هـ١٤١٣

أبو عبد الرحمن أحمد بـن      / ى للنسائي السنن الصغر = المجتبى من السنن     . ٥٦
: الناشر/عبد الفتاح أبو غدة   : تحقيق/ شعيب بن علي الخراساني، النسائي      

  .١٩٨٦ – ١٤٠٦الثانية، : الطبعة/ حلب–مكتب المطبوعات اإلسالمية 

أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري         / مجمع األمثال  . ٥٧
محمـد محيـى الـدين عبـد        : لمحقـق  ، ا  ١/٤١٢ج)هـ٥١٨: المتوفى(

  . بيروت، لبنان-دار المعرفة : الناشر/الحميد

أبو زكريا محيـي    )) مع تكملة السبكي والمطيعي   ((المجموع شرح المهذب     . ٥٨
  .دار الفكر: الناشر/الدين يحيى بن شرف النووي

أبو زكريـا محيـي     ) مع تكملة السبكي والمطيعي   (المجموع شرح المهذب     . ٥٩
  .دار الفكر: الناشر/النوويالدين يحيى بن شرف 

عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالوالء، الليثي، أبـو          /المحاسن واألضداد  . ٦٠
: عام النـشر /دار ومكتبة الهالل، بيروت: الناشر/ عثمان، الشهير بالجاحظ  

  . هـ ١٤٢٣

صـححه  / أبو الفضل أحمد بن أبي طـاهر ابـن طيفـور          / بالغات النساء  . ٦١
مطبعـة مدرسـة والـدة عبـاس األول،         : الناشـر / أحمد األلفي : وشرحه



 - ١٧٤٠ -

  . م١٩٠٨ - هـ ١٣٢٦: عام النشر/القاهرة

أبو محمد علي بن أحمد بن سـعيد بـن حـزم األندلـسي              / المحلى باآلثار  . ٦٢
بدون طبعة وبدون : الطبعة/ بيروت–دار الفكر : الناشر/ القرطبي الظاهري  

  .تاريخ

لطبعـة  عليش متـولي بـروي النبـي ، ا        /مختارات من عجائب الصدقات      . ٦٣
  .م الكويت ٢٠٠هجرية ١٤٢١/الثانية

أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري / مستخرج أبي عوانة  . ٦٤
 –دار المعرفـة    : الناشـر /أيمن بن عارف الدمشقي   : تحقيق/ اإلسفراييني  

  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩األولى، : الطبعة/بيروت 

بن منـصور  شهاب الدين محمد بن أحمد / المستطرف في كل فن مستطرف     . ٦٥
 ١٤١٩األولى،  : الطبعة/ بيروت –عالم الكتب   : الناشر/ األبشيهي أبو الفتح    

  .هـ

أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اهللا بن محمد بن إبـراهيم      / مسند ابن أبي شيبة    . ٦٦
عادل بن يوسف العزازي و أحمد      : المحقق/ بن عثمان بن خواستي العبسي    

  .م١٩٩٧األولى، : الطبعة/ الرياض–دار الوطن : الناشر/بن فريد المزيدي

أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالـسي         /مسند أبي داود الطيالسي    . ٦٧
دار : الناشـر /الدكتور محمد بن عبد المحسن التركـي      : المحقق/ البصرى  

  . م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩األولى، : الطبعة/ مصر–هجر 

أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بـن مخلـد بـن           /مسند إسحاق بن راهويه    . ٦٨
عبـد  . د: المحقـق / إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بـ ابن راهويه        

 المدينـة   -مكتبـة اإليمـان     : الناشـر /الغفور بن عبد الحـق البلوشـي      
  .م١٩٩١ – ١٤١٢األولى، : الطبعة/المنورة

أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل          / مسند اإلمام أحمد بن حنبل     . ٦٩
 عــادل مرشــد، -ب األرنــؤوط شــعي: المحقــق/ بــن أســد الــشيباني

مؤسـسة  : الناشـر /د عبد اهللا بن عبد المحسن التركـي       : إشراف/وآخرون
  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١األولى، : الطبعة/الرسالة

أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هـالل           /مسند اإلمام أحمد بن حنبل     . ٧٠
 عــادل مرشــد، -شــعيب األرنــؤوط : المحقــق/بــن أســد الــشيباني

مؤسـسة  : الناشـر /د عبد اهللا بن عبد المحسن التركـي       : إشراف/وآخرون
  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١األولى، : الطبعة/الرسالة

أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبـل         : المؤلف/مسند اإلمام أحمد بن حنبل     . ٧١
 عـادل مرشـد،     -شعيب األرنؤوط   : المحقق/ بن هالل بن أسد الشيباني      

مؤسـسة  : الناشـر / التركـي  د عبد اهللا بن عبد المحسن     : إشراف/وآخرون



 - ١٧٤١ -

  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١األولى، : الطبعة/الرسالة

أبو محمد عبد اهللا بـن عبـد        ) سنن الدارمي (مسند الدارمي المعروف بـ      . ٧٢
/ الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي         

يـع،  دار المغني للنـشر والتوز    : الناشر/حسين سليم أسد الداراني   : تحقيق
  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤١٢األولى، : الطبعة/المملكة العربية السعودية

 مسلم بن   المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا            . ٧٣
محمـد فـؤاد عبـد      : المحقق/ الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري      

  . بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر/الباقي

الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني        أبو بكر عبد    /المصنف . ٧٤
 –المكتـب اإلسـالمي     : الناشـر /حبيـب الـرحمن األعظمـي     : المحقق/ 

  .هـ ١٤٠٣الثانية، : الطبعة/بيروت

محيي السنة ، أبو محمد     / تفسير البغوي = معالم التنزيل في تفسير القرآن       . ٧٥
عبـد  : لمحقق  ا/ الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي          

: الطبعـة   / بيـروت  –دار إحياء التراث العربـي      : الناشر  /الرزاق المهدي 
  . هـ١٤٢٠األولى ، 

يوسف بن موسى بن محمد، أبـو  / المعتصر من المختصر من مشكل اآلثار     . ٧٦
  . بيروت–عالم الكتب : الناشر/ المحاسن جمال الدين الملَطي الحنفي 

/ الطبعـة األولـى     / وابن ضـويان    المعتمد في فقه اإلمام أحمد للشيباني        . ٧٧
   دمشق  – بيروت – م دار الخير ١٩٩٢هجرية ١٤١٢

أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بـن            / المغني البن قدامة   . ٧٨
قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلـي، الـشهير بـابن قدامـة             

بعـة  والط.بـدون طبعـة   : الطبعـة /مكتبـة القـاهرة   : الناشر/ المقدسي  
  . هـ الناشر دار الفكر بيروت ١٤٠٥/األولى

: الناشـر / أبوالوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي        /المقدمات الممهدات  . ٧٩
  . م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨األولى، : الطبعة/دار الغرب اإلسالمي

دار : الناشـر /صالح بن فوزان بـن عبـد اهللا الفـوزان         /الملخص الفقهي  . ٨٠
  .هـ١٤٢٣األولى، : الطبعة/ السعوديةالعاصمة، الرياض، المملكة العربية

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين         / لسان العرب (موجود في    . ٨١
 –دار صـادر    : الناشـر /ابن منظـور األنـصاري الرويفعـى اإلفريقـى          

  . هـ١٤١٤ -الثالثة : الطبعة/بيروت

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية    : صادر عن /الموسوعة الفقهية الكويتية   . ٨٢
ـ ١٤٢٧ - ١٤٠٤من : (الطبعة/ جزءا٤٥: عدد األجزاء / الكويت – ، )  هـ
 ٢٤األجـزاء   /.. الكويت –الطبعة الثانية، دارالسالسل    : ٢٣ - ١األجزاء  ..



 - ١٧٤٢ -

: ٤٥ - ٣٩األجزاء  /.. مصر –الطبعة األولى، مطابع دار الصفوة      : ٣٨ -
  . الطبعة الثانية، طبع الوزارة

محمـد  : المحقق/ألصبحي المدني مالك بن أنس بن مالك بن عامر ا       /الموطأ . ٨٣
مؤسسة زايد بن سـلطان آل نهيـان لألعمـال          : الناشر/مصطفى األعظمي 

 - هـ   ١٤٢٥األولى،  : الطبعة/ اإلمارات – أبو ظبي    -الخيرية واإلنسانية   
  . م٢٠٠٤

 :موقـــــــــــــــــــــــــع  . ٨٤

http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=٢٨٣٩٣٨

٣a٣٩d٦a٧٣٤  

ــع  . ٨٥ : موقــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://m٣loma.com/new/seducation/home.php?pid

s=٢٢٤&ids=do  

/ أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السغْدي، حنفي          /النتف في الفتاوى   . ٨٦
/ دار الفرقـان    : الناشـر /المحامي الدكتور صالح الدين النـاهي     : المحقق

 – ١٤٠٤الثانية،  : الطبعة/بيروت لبنان /  عمان األردن    -مؤسسة الرسالة   
١٩٨٤.  

/ أبو المنذر هشام بن محمد بن الـسائب الكلبـي           /كبيرنسب معد واليمن ال    . ٨٧
عـالم الكتـب، مكتبـة النهـضة        : الناشـر /الدكتور ناجي حسن    : المحقق
 ).  م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨األولى، : الطبعة/العربية

م ، مكتبة العلوم والحكـم      ١٩٩٧/هـ١٤١٨نهر الخير على أيسر التفاسير       . ٨٨
  .ية  المملكة العربية السعود– المدينة المنورة –

/ د أحمـد الغنـدور      . وانظر األحوال الشخصية في التشريع اإلسـالمي أ          . ٨٩
 ..  م مكتبة الفالح بالكويت ١٩٨٥ هجرية ١٤٠٥/ الطبعة الثالثة 

   


	 ثانياً:حكم التسمية عند إتيان الزوجة :



