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ABSTRACT 

 
The  expert reader  of the texts regarding the marital bond  and the rights involved 

with it  that are mentioned in  the Qur'aan and Sunnah finds their basis on love and 

compassion, and it is a sign of God in creation ..  Whereas some scholars of the 

Islamic jurisprudence have looked at the elements of marriage contract in a similar 

way as they treat the contracts of benefits and their elements. The jurisprudential 

differences have   thus denied the meaning of the Quranic verse explicitly which says 

"and [He] put between you [spouses] affection and mercy,” The examples may 

include the prohibition of washing the dead body of one's spouse because of the 

interruption of the benefit of the marriage contract! Therefore,  is the marriage 

contract, in which God has put  love and compassion between spouses just like  other 

contracts of  benefit  which  expire by the end of benefit, or does  it have special  

characteristics different from the  rest of the contracts? . Understanding of the above 

results in understanding the rights of spouses in particular the rights of the wife, and 

what was said in understanding the marital bond could be said about their rights. God 

has equated spouses in marital rights, and singled husband with one right and that is 

"stewardship." 

The research will answer all the above questions  by taking  from the  certain verses 

of the  Quran regarding the  purposes of the marital bond and their rights, and by 

deriving from the Prophetic Sunnah with a focus on the jurisprudential opinions and 

endeavours  of the companions of the Prophet , may God bless them, and specifically 

including the scholar of the ummah and its representor, Abdullah bin Abbas, may 

Allah be pleased with them , who understood the purposes of legislation in Islam and 

were not influenced by the  jurisprudential art  as some scholars were  influenced by 

it. 
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 ملخص البحث:

وأهنا آية من آايت هللا  ،يف الرابطة الزوجية وحقوقها جيد أساسها املودة والرمحةالناظر يف نصوص الكتاب والسنة النبوية 
كنظرهتا إىل   ،بينما جند اجتهادات بعض الفقهاء قد نظرت إىل مبىن عقد النكاح ،تعاىل يف اخللق.. وهكذا السنة النبوية

صراحة " وجعل بينكم مودة ورمحة " مثل حترمي  حىت رأينا خالفات فقهية قد انفت مفهوم اآلية الكرمية مبان عقود املنافع
النقطاع منفعة عقد النكاح! فهل عقد النكاح الذي جعل هللا فيه املودة والرمحة  ،غسل أحد الزوجني لآلخر عند موته

فهم ما مثل سائر عقود املنافع ينتهي ابنتهاء املنفعة، أم أنه عقد امتاز خبصائص مغايرة لبقية العقود؟.فإن  ،بني الزوجني
فاهلل  ،وما قيل يف فهم مبىن الرابطة الزوجية يقال يف حقوقها ،سبق يرتتب عليه فهم حقوق الزوجني خباصة حقوق الزوجة

 .وخص الزوج حبق واحد " القوامة" ،بني الزوجني يف احلقوق الزوجية تعاىل قد ساوي

 ،وحقوقهالعزير يف مقاصد الرابطة الزوجية اسوف جييب عن األسئلة السابقة مغرتفا من معني آايت الكتاب فالبحث 
بدهللا ومستقرأ من املشكاة النبوية مع تركيز على اجتهادات الصحابة رضوان هللا عليهم وأخص منهم حرب األمة وترمجاهنا ع

فقهاء أتثر بعض ال - مامثل–الذين فهموا مقاصد التشريع ومل يتأثروا ابلصناعة الفقهية  -رضى هللا عنهما–بن عباس 
 .هبا
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 -سيد قطب، يف ظل القرآن، دار الشروق –بريوت-الطبعة السابعة1412ه 1

 - سورة النساء آية 2.21

 املودة والرمحة يف أسس الرابطة الزوجية يف القرآن الكرمي:

" ومن آايته أن   تعاىل.قال تعاىلية من آايت هللاجعل هللا تعاىل أساس العالقة الزوجية هي املودة والرمحة وعّد ذلك آ
ببيانه الرائع سيد   ينيط اللثام عن ذلك وخري منخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة."

سالم نظام أسرة. البيت يف اعتباره مثابة وسكن، يف ظله تلتقي النفوس على املودة والرمحة ..لإل"فقال -رمحه هللا–قطب 
وأواصر والتعاطف والسرت والتجمل واحلصانة والطهر ويف كنفه تنبت الطفولة، وتدرج احلداثة ومنه متتد وشائج الرمحة 

التكافلومن مث يصور العالقة البيتية تصويرا رفافا شفيفا، يشع منه التعاطف، وترف فيه الظالل، ويشيع فيه الندى، ويفوح 
هن لباس لكم «.. »ومن آايته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة»منه العبري: 

لنفس، وهي صلة السكن والقرار، وهي صلة املودة والرمحة، وهي صلة السرت فهي صلة النفس اب«.. وأنتم لباس هلن
والتجمل. وإن اإلنسان ليحس يف األلفاظ ذاهتا حنوا ورفقا، ويسرتوح من خالهلا نداوة وظال. وإهنا لتعبري كامل عن 

لذي يلحظ فيه أغراض ذلك حقيقة الصلة اليت يفرتضها اإلسالم لذلك الرابط اإلنساين الرفيق الوثيق. ذلك يف الوقت ا
الرابط كلها، مبا فيها امتداد احلياة ابلنسل، فيمنح هذه األغراض كلها طابع النظافة والرباءة، ويعرتف بطهارهتا 

 1.."وجديتها

 مقاصد التشريع يف عقد النكاح:

الوحيد".. وإن كان التشريع اإلسالمي يف الزواج قد جاء مبقاصد عدة يف شرعية النكاح.فليس قضاء الوطر مقصده 
العفاف أحد مقاصده ولكن هدفه األمسى تكوين األسرة على أساس املودة والرمحة بني الزوجني وذلك إلجياد النسل 
وحفظ النوع اإلنساين، كما أن من مقاصد الزواج سالمة اجملتمع من االحنراف فعقد الزواج ابإلضافة إىل أنه عقد يشبه 

ميتاز عنها أبنه يكون رابطة وعالقة روحية مقدسة بني الزوجني تليق بكرامة اإلنسان الذي  سائر العقود من انحية إال أنه
يثَاقًا َغِليظًا{ عقد  ومن هنا جند أن(2)هو حمله وقد مسى هللا هذا العقد ابمليثاق الغليظ فقال تعاىل: }َوَأَخْذَن ِمنُكم مِّ

 الدوامالزواج من أخطر العقود اليت جُيريها اإلنسان طيلة حياته ألنه موضوعه احلياة اإلنسانية وهو عقد يعقد على أساس 
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 من مقالة خالد حممد راببعة "الزواج البكر" حبث مقدم ملؤمتر القضاء الشرعي اتريخ النشر 20073
عائشة حممد علي،اإلعجاز البياين للقرآن ومسائل ابن األرزق،دار املعارف، الطبعة الثالثة. 330:14 - 

إىل هناية احلياة وهلذا جعل له مقدمات مل جتعل لغرية من العقود واهتم به اإلسالم أكثر من أي عقد آخر ملا له من خطر 
 3."وشأن كبري.

   لفظة الزوج واملرأة يف القرآن الكرمي؟هل هناك فرق بني

ذهبت الكاتبة بنت الشاطئ إىل الفرق بني لفظة الزوج وامرأة يف القرآن الكرمي فلفظة الزوج أتيت يف القرآن الكرمي مبعىن 
فإذا تعطلت آيتها من  56، ويس 70، والزخرف 56، والنساء 15السكن واملودة والرمحة كما يف سورة آل عمران 

َها ُحبًّا{ واملودة والرمحة، خبيانة أو تباين يف العقدية، فامرأة ال زوج: }اْمرََأُت اْلَعزِيِز تُ رَاِوُد فَ َتاَها َعْن نَ ْفِسِه َقْد َشَغفَ  السكن
ُهَما ِمَن اَّللِه }اْمَرَأَت نُوٍح َواْمرََأَت ُلوٍط َكانَ َتا حَتَْت َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِداَن َصاحِلَنْيِ َفَخانَ َتاُُهَا 51، 30يوسف  فَ َلْم يُ ْغِنَيا َعن ْ

ًئا{ التحرمي   10َشي ْ
."امرأة فرعون" 83، األعراف 81، الذارايت 60، احلجر 57، النمل 33ومعها يف امرأة لوط، آايت: العنكبوت  -

احلية من حيوان وحكمة الزوجية يف اإلنسان وسائر الكائنات  11وقد تعطلت آية الزوجية بينهما، إبمياهنا وكفره: التحرمي 
ونبات، هي اتصال احلياة ابلتوالد. ويف هذا السياق يكون املقام لكلمة زوج، وزوجني وأزواج، من ذكر وأنثى، كآايت: 

 8.4، النبأ 45، النجم 49، الذارايت 36، يس 11، الشورى 40، هود 1النساء 
وامرأته محالة احلطب" أبهنما كاان يدا واحدة يف لكن يرد إىل ما ذهبت إليه بنت الشاطئ  قوله تعاىل يف سورة املسد "..

 الشرك وحماربة النيب صلى هللا عليه وسلم.
 :رضى هللا عنهما–حقوق الزوجة واملراد  ابلدرجة عند ابن عباس 

أَِة َكَما ُأِحبُّ َأْن تَ تَ َزيهَن ِل؛ أِلَنه جاء يف تفسري الطربي  ".. َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبهاٍس، قَاَل: " ِإيّنِ ُأِحبُّ َأْن أَتَ َزيهَن لِْلَمرْ 
َ تَ َعاىَل ذِْكرُُه يَ ُقوُل: }َوهَلُنه ِمْثُل الهِذي َعَلْيِهنه اِبْلَمْعُروِف{ ]البقرة:   [ وَعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبهاٍس، قَاَل: " َما 228اَّلله
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 - أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، حتقيق: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، دار هجر 5 . 
 -املرجع السابق نفسه.6 

 -الدر املختار ورد احملتار   258:27

هَ  ي َعَلي ْ يَع َحقِّ [ " َوقَاَل 228ا، أِلَنه اَّللهَ تَ َعاىَل ذِْكرُُه يَ ُقوُل: }َولِلّرَِجاِل َعَلْيِهنه َدَرَجٌة{ ]البقرة: أُِحبُّ َأْن َأْستَ ْنِظَف مجَِ
َها َأْن َجَعَل َلُه حِلَْيًة، َوَحَرَمَها َذِلَك. 5 َرَجُة الهيِت َلُه َعَلي ْ  آَخُروَن: َبْل تِْلَك الده

:وللرجال عليهن درجة-عنهمارضى هللا –ترجيح الطربي لتفسري ابن عباس   

ُه اْبُن رجح شيخ املفسرين الطربي مبراد قوله تعاىل "..وللرجال عليهن درجة""..َوأَْوىَل َهِذِه اأْلَقْ َواِل بَِتْأِويِل اآْليَِة َما قَالَ 
َرَجَة الهيِت ذََكَر اَّللهُ تَ َعاىَل ذِْكرُُه يف َهَذا اْلَمْوضِ  َها، َعبهاٍس، َوُهَو َأنه الده ْفُح ِمَن الرهُجِل اِلْمَرأَتِِه َعْن بَ ْعِض اْلَواِجِب َعَلي ْ ِع الصه

َ تَ َعاىَل ذِْكرُُه قَاَل: }َولِل [ 228ّرَِجاِل َعَلْيِهنه َدَرَجٌة{ ]البقرة: َوِإْغَضاُؤُه هَلَا َعْنُه، َوأََداُء ُكلِّ اْلَواِجِب هَلَا َعَلْيِه، َوَذِلَك َأنه اَّلله
[ فََأْخبَ َر تَ َعاىَل ذِْكرُُه أَنه َعَلى الرهُجِل ِمْن تَ ْرِك ِضرَارَِها 228اِبْلَمْعُروِف{ ]البقرة:  ْولِِه: }َوهَلُنه ِمْثُل الهِذي َعَلْيِهنه ُعَقْيَب ق َ 

َها يف أَقْ رَائَِها الثهاَلثَِة َويف َغرْيِ َذِلَك ِمنْ  ُه  ُمورَِها، َوُحُقوِقَهاأ يف ُمرَاَجَعِتِه ِإايه َها ِمْن تَ ْرِك ِضرَارِِه يف ِكْتَماهِنَا ِإايه ِمْثُل الهِذي َلُه َعَلي ْ
ْلَفْضِل ِإَذا تَ رَْكَن أََداَء بَ ْعِض َما َما َخَلَق اَّللهُ يف أَْرَحاِمِهنه َوَغرْيِ َذِلَك ِمْن ُحُقوِقِه. مُثه َنَدَب الّرَِجاَل ِإىَل اأْلَْخِذ َعَلْيِهنه ابِ 

، فَ َقاَل تَ َعاىَل ذِْكرُُه: }َولِلّرَِجاِل َعَلْيِهنه َدَرَجٌة{ ]البقرة: أَْوَجَب  ، َوَصْفِحِهْم هَلُنه 228اَّللهُ هَلُْم َعَلْيِهنه ِلِهْم َعَلْيِهنه [ بِتَ َفضُّ
، َوَهَذا ُهَو اْلَمْعىَن الهِذي َقَصَدُه اْبُن َعبهاٍس،  َها َعْن بَ ْعِض اْلَواِجِب هَلُْم َعَلْيِهنه ي َعَلي ْ يَع َحقِّ بَِقْولِِه: َما ُأِحبُّ َأْن َأْستَ ْنِظَف مجَِ

َرَجِة: الرُّتْ َبُة، َواْلَمْنزَِلُة، َوَهَذا اْلَقْوُل ِمَن 228أِلَنه اَّللهَ تَ َعاىَل ذِْكرُُه يَ ُقوُل: }َولِلّرَِجاِل َعَلْيِهنه َدَرَجٌة{ ]البقرة:  [ َوَمْعىَن الده
، َفَمْعَناهُ َمْعىَن َنَدَب الّرَِجاَل ِإىَل اأْلَْخِذ َعَلى النَِّساِء اِبلْ اَّللِه تَ َعاىَل ذِ  َفْضِل لَِيُكوَن هَلُْم َعَلْيِهنه ْكرُُه، َوِإْن َكاَن ظَاِهرُهُ ظَاِهَر اخلَْرَبِ

 6َفْضُل َدَرَجٍة.
 

 :مصطلح النكاح عند احلنفية
ابألنثى قصدا، أي يفيد حل استمتاع الرجل من امرأة مل مينع من : النكاح عقد يفيد ملك املتعة عرفه األحناف  بقوهلم

  7نكاحها مانع شرعي.
 شروحات بعض الفقهاء يف تعريف عقد النكاح:

جاء  يف كتاب جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر  )هو عقد يرد على ملك املتعة( أي حل استمتاع الرجل من املرأة 
 ارتباط أجزاء التصرف الشرعي بل األجزاء املرتبطة دون املعىن املصدري الذي هو  فاملراد ابلعقد احلاصل ابملصدر وهو
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عبد الرمحن بن حممد بن سليمان بشيخي زاده, جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر، دار إحياء الرتاث العريب –بدون اتريخ طبع-316:1  - 8  
  -عبدالرمحن اجلزيري، الفقه على املذاهب األربعة، دار الكتب العلمية –بريوت-الطبعة الثانية 2003-1423 9

  10  حممد أبو زهرة،، األحوال الشخصية، دار الفكر، الطبعة الثالثة ص 19. 

 
فعل املتكلم وال شك أن له علال أربعا فالعلة الفاعلية املتعاقدان واملادية اإلجياب والقبول والصورية االرتباط الذي يعترب 

عما يفيد احلل ضمنا كما إذا ثبت يف ضمن ملك الرقبة الشرع وجوده والغائية املصاحل املتعلقة ابلنكاح )قصدا( احرتازا 
كشراء جارية للتسري فإنه موضوع شرعا مللك الرقبة وملك املتعة اثبت ضمنا.وإن قصده املشرتي وإمنا مل يكن ملك 

 8املتعة مقصودا كملك الرقبة يف الشراء وحنوه لتخلفه عنه يف شراء حمرمه نسبا ورضاعا واألمة اجملوسية.
كثري من  تعاريف الفقهاء على تعريف عقد النكاح على أنه  حقيقة حقيقة يف العقد وجماز وأكثر تلك التعاريف اقتصرت  

عقد يرد على ملك املتعة يقول عبدالرمحن اجلزري معلقا على استغراقا يف الصناعة الفقهية تعريف بعض احلنفية أبنه 
وبعضهم يقول: إنه يفيد ملك الذات يف حق االستمتاع، ومعناه  تعريف احلنفية "..فليس املراد ابمللك امللك احلقيقي،

أنه يفيد االختصاص ابلبضع يستمتع به، وبعضهم يقول: إنه يفيد ملك االنتفاع ابلبضع وبسائر أجزاء البدن مبعىن أن 
ال يريد امللك  الزوج خيتص ابالستمتاع بذلك دون سواه، وكل هذه العبارات معناها واحد، فالذي يقول: إنه ميلك الذات

احلقيقي طبعًا ألن احلرة ال متلك وإمنا يريد أنه ميلك االنتفاع. وقوهلم: قصداً خرج به ما يفيد تلك املتعة ضمناً كما إذا 
 .9"اشرتى جارية فإنه عقد شرائها يفيد حل وطئها ضمناً وهو ليس عقد نكاح كما ال خيفى

 متليك:ما يرتتب على تعريف بعض الفقهاء أبنه عقد 
رضى هللا عنهم -وا أحكاما مل ترد يف الكتاب والسنة وال حىت يف خالف  الصحابةعيرتتب على هذا التعريف أهنم فر 

 وأُهها:
رأى أن الزوج ال حيل له أن يغسل زوجته وذهب بعض الفقهاء أن الزوج ال يلزمه النفقة  وهم احلنفية قد بعض الفقهاء

عليها وصارت  إذا قد مت عقد النكاح توجد فيها منفعة الوطء؟ فأيسر الرد أن يقال ملاذا على الزوجة اليت ال تنكح ألهنا ال
عدم وجوب رأى مجهور الفقهاء إىل جواز إجبار وِل األمر على نكاح البكر و  -ذهب املالكيةو -حتت عصمته وقوامته؟ 

 ؟  ما أعطبه الزمن عالج الزوجة قياسا على العقار املستأجر الذي ال يلزم مستأجره تصليح
 :التعريف املختار الذي يوافق مقاصد التشريع

بني الرجل  خري تعريف يظهر مقاصد التشريع يف عقد النكاح تعريف  العالمة اإلمام أبو زهرة:" عقد يفيد حل العشرة
 . (10)كليهما من حقوق وما عليه من واجبات"لواملرأة وتعاوهنما، وحيدد ما 
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  11-صاحل بن عبدالسميع اآليب،ألزهري: الثمر الداين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين، املكتبة الثقافية.

 
عقود املعاوضات؟هل عقد النكاح من   

ما  وأنأن منافع البيع حمدودة أما النكاح فمنافعه متعددة  :عقود املعاضات و بقية عقد النكاحمن الفروقات بني 
 يرتتب على البيع غري ما يرتتب على النكاح.

 جرب البكر على الزواج:
لبكر على الزواج ونرى مسألة إجبار ا الفقيه ظهر أثر الصناعة الفقهية جليا يف العرف السائد يف نكاح البكر يف عصرت

"ولألب أيب زيد القرياوين: الثمر الداين شرح رسالةيف ية خباصة املتأخرة منهم فقد جاء بعض املالك عندهذا واضحا 
إنكاح" أي جرب "ابنته البكر" على النكاح ممن شاء مبا شاء ولو كان أقل من صداق املثل فله أن يزوجها بربع دينار وإن 
كان صداق مثلها ألفا وال كالم هلا وال لغريها "بغري إذهنا وإن بلغت" ولو عانسا وهي اليت طال مكثها يف بيت أهلها 

 11بعد بلوغها واختلف يف حد التعنيس فقيل ثالثون سنة وقيل أربعون وقيل غري ذلك ".
حكم استئذان البكر يف الزواج من الرضا إىل اإلجبار بدون ضوابط   يف هذا النص كيف حصل قلب-رمحك هللا–انظر 

تقيده فمىت شاء الوِل وممن شاء!فلنتأيت إىل حكم استئذان البكر يف نصوص القرآن والسنة ويف فقه الصحابة ونرى حجية 
  األحكام الشرعية بعض من استدل جبواز ذلك لنعرف بعد ذلك أثر الصناعة الفقهية وأثر العرف االجتماعي على فهم

عند بعض الفقهاء"..قال أبو عمر أمجع العلماء على أن لألب أن يزوج ابنته الصغرية وال يشاورها لتزويج رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنني إال أن العراقيني قالوا هلا اخليار إذا بلغت وأىب ذلك أهل احلجاز وال 

عندي وهللا أعلم قال أبو قرة سألت مالكا عن قول النيب عليه السالم والبكر تستأذن يف حجة مع من جعل هلا اخليار 
نفسها أيصيب هذا القول األب قال ال مل يعن األب هبذا إمنا عين به غري األب قال وإنكاح األب جائز على الصغار 

ري األب واختلفوا يف األب هل جيرب ابنته من ولده ذكرا كان أو أنثى قال وال ينكح اجلارية الصغرية أحد من األولياء غ
الكبرية البكر على النكاح أم ال فقال مالك والشافعي وابن أيب ليلى إذا كانت املرأة بكرا كان ألبيها أن جيربها على 
النكاح ما مل يكن ضررا بينا وسواء كانت صغرية أو كبرية وبه قال أمحد وإسحاق ومجاعة وحجتهم أنه ملا كان له أن 

وجها وهي صغرية كان له أن يزوجها وهي كبرية إذا كانت بكرا ألن العلة البكورة ألن األب ليس كسائر األولياء بدليل يز 
تصرفه يف ماهلا ونظره هلا وأنه غري متهم عليها ولو مل جيز له أن يزوجها وهي بكر ابلغ إال إبذهنا ما جاز له أن يزوجها 

 أن يزوجها بكرا ابلغا إال إبذهنا مل يكن له أن يزوجها صغرية فلو احتيج إىل إذهنا  صغرية كما أن غري األب ملا مل يكن له
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بد الكبري أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي , حممد ع -12

 ه 1387املغرب -البكري، حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي , حممد عبد الكبري البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 

 
يف األب ما زوجها حىت تكون ممن هلا اإلذن ابلبلوغ فلما أمجعوا على أن لألب أن يزوجها صغرية وهي ال إذن هلا صح 

من حجتهم    بني الثيب والبكر على ما قدمنا بذلك أن له أن يزوجها بغري إذهنا كائنة ما كانت بكرا ألن الفرق إمنا ورد
أيضا قوله صلى هللا عليه وسلم ال تنكح اليتيمة إال إبذهنا ألن فيه دليال على أن غري اليتيمة تنكح بغري إذهنا وهي البكر 

د ذات األب وكذلك قوله الثيب أحق بنفسها فيه دليل على أن البكر وليها أحق منها وهو األب حدثنا حممد بن عب
امللك قال حدثنا أمحد بن حممد بن زايد قال حدثنا احلسن بن حممد الزعفراين قال حدثنا أسباط بن حممد عن حممد بن 
عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تستأمر اليتيمة فإن سكتت فهو رضاها وإن 

حدثنا عفان قال حدثنا محاد بن سلمة عن حممد ابن عمرو عن أيب  أبت فال جواز عليها قال وحدثنا الزعفراين قال
سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال تستأمر اليتيمة يف نفسها فإن سكتت فهو رضاها وأخربان عبد 

اد بن سلمة قال هللا بن حممد قال حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إمساعيل قال حدثنا مح
أبو داود وحدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع قاال حدثنا حممد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أيب هريرة قال 

 12قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تستأمر اليتيمة يف نفسها فإن سكتت فهو إذهنا وإن أبت فال جواز عليها.."
 فقه  ابن حبان يف املسألة:

من خالل تراجم عقدها يف حبان وجدت خريها رد  اإلمام ابن البالغة ف الرودود على من أجاز نكاح البكر يف نظرت
 صحيحه فرتجم بقوله "يف جواز عقد الوِل نكاح البالغة عليها إال ابستئمارها"

بن أيب زائدة، عن يونس بن  مث ساق حديثا بسنده فقال:أخربان أبو يعلى، حدثنا عبد هللا بن عامر بن زرارة، حدثنا حيىي
تستأمر اليتيمة يف نفسها، »أيب إسحاق، عن أيب بردة بن أيب موسى، عن أبيه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  

ذكر األمر ابستئمار النساء يف أبضاعهن عند العقد  وعقد أخرى بعنوان« فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت مل تكره
اديث تعزز ما ذهب إليه فقال " أخربان عمران بن موسى بن جماشع، حدثنا عثمان بن أيب عليهن" مث ساق عدة  أح

شيبة، حدثنا عبيد هللا بن موسى، عن ابن جريج، عن ابن أيب مليكة، عن ذكوان عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها قالت: 
البكر تستحي، قال: "سكوهتا إقرارها" و  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "استأمروا النساء يف أبضاعهن"، قيل: إن

قال أخربان عبد هللا بن حممد األزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخربان مصعب بن املقدام، حدثنا زائدة، عن حممد بن 
 عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "تستأمر اليتيمة يف نفسها، 
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د بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، ترتيب: األمري عالء الدين علي بن بلبان حمم -13

 وما بعدها 78:1م 1988 -ه   1408الفارسي، مؤسسة الرسالة، بريوت لطبعة: األوىل، 
  14-نفس املرجع السابق

 -ينظر  كتاب خمتتصر اختالف العلماء للطحاوي احلنفي يف مسألة "غسل أحد الزوجني إذا مات"  1:17715
 1:517م  1977 -ه   1397الطبعة: الثالثة،  -لبنان –دار الكتاب العريب، بريوت  سيد سابق، فقه السنة،-16

 
مث عقد بعد ذلك ترمجة "ذكر البيان أبن عائشة هي اليت سألت 13رضاها، وإن أبت، فال جواز عليها" فإن سكتت فهو

املصطفى صلى هللا عليه وسلم عن هذا احلكم " مث قال أخربان ابن خزمية، حدثنا حممد بن املثىن، حدثنا األنصاري، 
ذكر البيان أبن عائشة هي اليت سألت املصطفى  حدثنا بن جريج، قال: وحدثين ابن أيب مليكة، حدثين أبو عمرو ذكوان

   14صلى هللا عليه وسلم عن هذا احلكم.
هي اليت سألت  فقه عظيم منه لريد على من استدل  -رضى هللا عنها-فرتمجة اإلمام ابن حبان أبن أم املؤمنني عائشة

 جواز تزويج البكر بدون إذهنا.يف شة بزواج السيدة عائشة من سيد العاملني حممد صلى هللا عليه وسلم على السيدة عائ
 أقوال الفقهاء يف تغسيل الزوج لزوجته:

ذهب احلنفية يف األصح، وهو رواية عن أمحد إىل أنه ليس للزوج غسلها، وإليه ذهب الثوري؛ ألن املوت فرقة تبيح أختها 
 وأربعا سواها، فحرمت الفرقة النظر واللمس كالطالق.

هو املشهور عند احلنابلة أن للزوج غسل امرأته، وهو قول علقمة وعبد الرمحن وقتادة ومحاد ويرى املالكية والشافعية، و 
 وإسحاق. ألن عليا رضي هللا تعاىل عنه غسل فاطمة رضي هللا عنها واشتهر ذلك يف الصحابة فلم ينكروه، فكان إمجاعا.

ل املرأة زوجها، قالت عائشة: لو استقبلت وجاء يف فقه السنة "غسل أحد الزوجني اآلخر اتفق الفقهاء على جواز غس
من أمري ما استدبرت ما غسل النيب صلى هللا عليه وسلم إال نساؤه. رواه أمحد وأبو داود واحلاكم وصححه.اختلفوا يف 
جواز غسل الزوج امرأته فأجازه اجلمهور.ما روي من غسل علي فاطمة رضي هللا عنها.واه الدارقطين والبيهقي، ولقول 

هللا صلى هللا عليه وسلم لعائشة رضي هللا عنها: " لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك ".رواه ابن ماجه.وقال االحناف: رسول 
 16فإن مل يكن إال الزوج ميمها، واالحاديث حجة عليهم. 15ال جيوز للزوج غسل زوجته،

وجاء يف الروضة الندية "وأحد الزوجني ابآلخر" أوىل لقوله صلى هللا عليه وسلم لعائشة: "ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك 
وكفنتك مث صليت عليك ودفنتك" أخرجه أمحد وابن ماجة والدارمي وابن حبان والدارقطين والبيهقي ويف إسناده حممد 

 كيسان, وأصل احلديث يف البخاري بلفظ: "ذاك لو كان وأان حي بن إسحق ومل ينفرد به فقد اتبعه عليه صاحل بن  
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 أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي، الروضة الندية شرح الدرر البهية، داراملعرفة. -17

 - وينظر: "حاشية ابن عابدين" 575/3، "شرح اخلرشي على خمتصر   خليل" 187/4 18.

فأستغفر لك وأدعو لك" وقالت عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
يتا إال نساؤه. أخرجه أمحد وابن ماجه وأبو داود, وقد غسلت الصديق زوجته أمساء كما تقدم يف الغسل ملن غسل م

وكان ذلك مبحضر من الصحابة ومل ينكروه, وغسل علي فاطمة كما رواه الشافعي والدارقطين وأبو نعيم والبيهقي إبسناد 
حسن, وقد ذهب إىل ذلك اجلمهور. قال يف املسوى: اتفقوا على جواز غسل املرأة زوجها, واختلفوا يف غسل الزوج 

  17الزوج ميمها.امرأته قالت احلنفية: ال جيوز فإن مل يكن إال 
واضح الداللة على أثر الصناعة الفقهية  دليل إن ما ذهب إليه األحناف يف عدم جواز تغسيل الزوج لزوجته املتوفاة هو

فيما ذهبوا إليه فتعليلهم إن منفعة النكاح قد انقطعت مبوهتا كان من أثر تعريفهم لعقد النكاح أبنه النكاح عقد يفيد 
. وإن مبوهتا حتل له أختها وحتل له أربعا.فهل غسل الزوج لزوجته املتوفاة فيها متعة ؟ أم غسلها ملك املتعة ابألنثى قصدا

 ؟للعشرة الزوجيةله فيها مودة ورمحة 
كرم هللا –فنرى ما ذهب إليه األحناف خمالف لإلمجاع الصحابة السكويت يف تغسيل أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 

لم خيطر ببال أحد الصحابة ماخطر ببال فقهاء ف -رضى هللا عنها–ء اجلنة لزوجه فاطمة سيدة نسا -وجهه
يف ذلك ألهنم بنوا فقهمم يف ابب النكاح على حماصاة احلقوق  -رمحهم هللا–األحناف.ونلتمس هلم العذر لفقهائنا العظام 

 ائصه ومزاايه.  وأهنم قاسوا عقدالنكاح على سائر عقود املعاوضات ومل جيعلوه أصال قائما بذاته له خص
 نفقة الزوج على زوجته املريضة:

ذهب مجهور الفقهاء من املذاهب األربعة إىل أن الزوج ال جيب عليه نفقة العالج والدواء لزوجته. ومنهم من علل ذلك 
رة أبنه ليس من احلاجات الضرورية املعتادة، بل هو أمر طارئ.جاءيف شرح منتهى اإلرادات: " وال يلزمه دواء وال أج

 . 18طبيب إن مرضت ; ألن ذلك ليس من حاجتها الضرورية املعتادة بل لعارض فال يلزمه "
قال الدكتور وهبة الزحيلي: " قرر فقهاء املذاهب األربعة أن الزوج ال جيب عليه أجور التداوي للمرأة املريضة من أجرة 
طبيب وحاجم وفاصد ومثن دواء، وإمنا تكون النفقة يف ماهلا إن كان هلا مال، وإن مل يكن هلا مال وجبت النفقة على 

من أقارهبا[ ألن التداوي حلفظ أصل اجلسم، فال جيب على مستحق املنفعة،  من تلزمه نفقتها ]كاالبن واألب ومن يرثها
كعمارة الدار املستأجرة، جتب على املالك ال على املستأجر... ويظهر ِل أن املداواة مل تكن يف املاضي حاجة أساسية، 

 فقهاء مبين على عرف قائم يف عصرهم. فال حيتاج اإلنسان غالبا إىل العالج، ألنه يلتزم قواعد الصحة والوقاية، فاجتهاد ال
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 -وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر-دمشق-الطبعة الرابعة-110:1019

أما اآلن فقد أصبحت احلاجة إىل العالج كاحلاجة إىل الطعام والغذاء، بل أهم ؛ ألن املريض يفضل غالبا ما يتداوى به 
على كل شيء، وهل ميكنه تناول الطعام وهو يشكو ويتوجع من اآلالم واألوجاع اليت تربح به وجتهده وهتدده ابملوت ؟! 

فإين أرى وجوب نفقة الدواء على الزوج كغريها من النفقات الضرورية... وهل من حسن العشرة أن يستمتع الزوج لذا 
 19.بزوجته حال الصحة  مث يردها إىل أهلها ملعاجلتها حال املرض ؟! "

 إىل اآليت:-برأي –أقول:إن رأي مجهور الفقهاء بعدم لزوم تداوي زوجته ترجع أسبابه
 ال يستطيعه إال أصحاب الغىن فعدوه من التحسينيات.قد اجتماعي إن التطبب ترف -
 إن التطبب  يف عصرهم ليس له  جناعة وفائدة يف حتسن صحة املريض مثل جناعة التطبب يف  عصران.-
وجعل  اليت جعل هللا فيها املودة والرمحة بني الزوجني-إن الصناعة الفقهية قد أثرت يف اجتهادهم بقياس العالقة الزوجية -

 على العقار املستأجر!  -قانوهنا املعاشرة ابملعروف يف عدة آايت قرآنية
 اخلامتة :

 وتشتمل على أهم نتائج البحث اليت توصل إليها البلحث خالل حبثه ، وكذلك أهم التوصيات:
 :البحث نتائج أهم
وال تقاس أحكامه على ملك اليمني له خصائصه ومزاايه ال هو من عقود املعاوضات  إن عقد النكاح أصل قائم بذاته-

 جر.أأو على عقارمست
كان فقها مقاصداي انبعا من فهم نصوص القرآن والسنة يف أن عقد النكاح أساسه   -رضى هللا عنهم-فقه الصحابة -

هن ابملعروف الرمحة واملودة  بني الزوجني  وأن احلقوق بينهما على قاعدة اليت سنها هللا تعاىل يف كتابه "وهلن مثل الذي علي
." 
 نصوص القرآن والسنة جعلت أساس الرابطة الزوجية املعاشرة ابملعروف والتوصية ابلنساء يف آاىت وأحاديث كثرية.-
يف فهم الرابطة الزوجية وحقوقهما يف الكتاب والسنة هو  من أسباب إغراق بعض الفقهاء يف الصنعة الفقهية والبعد -

 وعدم اعتباره عقدا قائما بذاته.وعلى أساس حماصاة احلقوق  ملعاوضاتقياس عقد النكاح على ابقي عقود ا
إن فهم ابن عباس حلقوق املرأة على الزوج هو فهم على أساس التكاْفو بني الزوجني فكل حق هو للزوج  هو حق -

 إال ما خصه هللا من حق القوامة .-أيضا-للزوجة
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يف تقسري مراد هللا ابلدرجة  -رضى هللا عنهما-الصحابة وميثله فهم ابن عباس عند يظهر الفرق جليا يف فهم جقوق املرأة-
 وفهم بعض الفقهاء.

مع استطاعته –من أتمل اآلايت القرآنية جيد قانوان قرأنيا هو أساس العشرة ابملعروف وإن عدم عالج الزوج لزوجته -
 د الشريعة يف حفظ النفس.ملقاص -أيضا–خمالف للمعاشرة الزوجية ابملعروف. وخمالف -املادية

 إىل اآليت:-برأي الباحث–رأي مجهور الفقهاء بعدم لزوم تداوي زوجته يعود  -
 التطبب ترف اجتماعي ال يستطيعه إال أصحاب الغىن ورمبا عدوه من التحسينيات. -
 .إن التطبب  يف عصرهم ليس له  جناعة وفائدة يف حتسن صحة املريض مثل جناعة التطبب يف  عصران-

 أهم التوصيات:
يوصي الباحث ابسنقراء مجيع األبواب الفقهية لتميز االجتهادات الفقهية اليت توافق مقاصد التشريع يف اببه من -

مقاصد التشريع  فخالفت بعضها االجتهادات اليت كانت من أثر الصناعة الفقهية اليت أتثرت ابألعراف والبيئات
 اإلسالمي.
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