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 ٱ ٻ ٻ

املقدمة:
ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم ُّٱ
ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه  جه
.(1)َّرئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى

 أما بعد:
ملتنوعة من أعظم يف مناحي احلياة املختلفة وقطاعاهتا ا فإن إقامة العدل

 ،وال تنهض احلياة وتتقدم ،إن مل يكن أعظمها؛ فال تقوم األمم مقاصد الشريعة،
ستقر أمر الناس إال هبذا العدل، ومن ذلك: العدل يف العالقات األسرية بني وال ي

حىت يف العالقة اخلاصة بينهما:  ،الرجل واملرأة يف احلقوق والواجبات :الزوجني

 .7 - 2(  سورة الفاحتة : 1)

 حق املرأة ىلع زوجها يف اجلماع
 دراسة فقهية مقارنة

 "ما قررته الرشيعة من مقصد: العدليف ضوء "

إعداد: د. أحمد علي أحمد موافي
يعة اإلسالميةقسم الشر

جامعة القاهرة –كلية دار العلوم 
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؛ فقد جعلت الشريعة اإلسالمية للمرأة املتزوجة حًقا واجًبا يف العالقة احلميمية
أعظمها على الزوج؛ فإن عقد الزواج و  ،بل جعلت ذلك من آكد حقوقها ،اجلماع

لُّ للزوجني الرجل واملرأة مًعا: أن يستمتع كل واحد منهما ابآلخر؛ وهلذا  قضى ُيح
خصًيا أو الزوج ابلتفريق بني الرجل وزوجه ــــــ بطلبها ـــــ إن كان  الفقهاء املسلمون

أهنم أوجبوا عليه عن ِّيًنا ال يصل إليها، أو امتنع عن مجاعها لغري سبب محلجئ، كما 
 حبقها عليه. وفاءً  ؛وإن مل تكن له رغبة يف ذلك ،مجاعها ليحعفَّها

كما يلزمها إجابته حني على أنه ال يلزمه إجابتها يف احلال إىل الفراش  
الختالف طبيعة السلوك اجلنسي بني الذكور واإلانث؛ فاملرأة بطبيعتها، يدعوها؛ "

بة يف أي وقت، يف حني يعجز الرجال عن ونوع تركيبها العضوي ميكنها االستجا
ىل طبيعتهم، ونوع إجابتهن يف كل وقت، حىت وإن رغبوا يف ذلك، وهذا يرجع إ

، وبناء على ذلك ألزمت الشريعة املرأة إبجابة زوجها إذا (1)"تركيبهم العضوي
 دعاها للفراش إذا مل يكن مانع.

لى من امتنع عن اجلماع من وقد أنكر الرسول ــــــ صلى هللا عليه وسلم ـــــ ع
أصحابه بسبب العبادة، فلم يقبل أن تكون العبادة مسوغا لرتكه الواجب، وبنيَّ أن 
المرأته حًقا يف ذلك، خاصة وأن املؤمن احلريص على اخلري يسعه أن جيمع بني 

 ابجلماع على هذا النحو املتوازن.طول العبادة وإعفاف امرأته 
شرع له أن يتداوى ابألدوية  عجز يف جسمهع بسبب فإن ترك الرجل اجلما 

فإنه  مل يلحقه ضرر، فإن مل ينفعه ذلك اليت تقوي على هذا؛ حىت يحعفَّ امرأته ما
 لن يعدم وسيلة مشروعة يحعفُّها هبا، ولو يف فرتات متباعدة معتدلة!!

موقع الدكتور عدانن ابحارث للرتبية اإلسالمية على الشبكة العنكبوتية "اإلنرتنت"، اتريخ اإلضافة: ( 1)
 هـ.20/8/1427
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وتقرر نصوص الشريعة أنه ال يكفي يف حق املرأة املتزوجة جمرد اجلماع؛ فإنه 
اتب االستمتاع ابلنسبة هلا؛ بل إن هلا حًقا يف حصول اإلشباع، حبيث تصل أقل مر 

إىل ذروة االستمتاع إبنزال املاء، وحتصل هلا درجة اإلحصان، اليت تحعفُّها عن 
مبي ًِّنا هذه  االحنراف اخللقي، ويف هذا يقول الرسول ـــــ صلى هللا عليه وسلم ـــــ

أحدكم أهله فليصدقها، مث إذا قضى حاجته "إذا جامع القضية الزوجية اخلاصة: 
فيكون مجاعه هلا  ؛(1)"ها فال يُعِجلها حىت تقضي حاجتهاقبل أن تقضي حاجت

مجاًعا صادقًا انصًحا، فال يفارقها حىت يعلم يقيًنا بسكون غحلمتها ابإلنزال، 
وحصول درجة اإلشباع املوجبة للمحبة بينهما ودوام األلفة؛ فإن الشبق الشديد 

 هبا يف نفسها وجسمها إذا مل يسكن ابإلنزال!! يضر
ويف اجلانب اآلخر فقد منع اإلسالم ـــــ بنظامه الرتبوي ـــــ كل ما يحنغ ِّص على 
املرأة اْستيَفاَء حقها يف هذه العالقة اخلاصة؛ فمنع العزل عنها ما دامت حرة، إال 

بر؛ ألنه موضع ال غرض هلا إبذهنا؛ ألنه مجاع انقص يضر هبا، وحرَّم إتياهنا يف الدُّ 
فيه، بل تتضرر منه، وال جيامع امرأته يف هذا املوضع إال رجل قبيح النفس، 
مْنتكس الطبع، وكل ذلك حىت تستويف املرأة املتزوجة حقها من االستمتاع املشبع، 
الذي ُيقق هلا درجة اإلحصان والعفة عن الوقوع يف احلرام، وُيصل من ذلك 

 قصود األمسى من النكاح.النسل، الذي هو امل
هبذا احلق،  وخلفائه تـحَقرُّ على مطالبتها وكانت املرأة املسلمة زمن الرسول

فتحصر ِّح إحداهن بضعف زوجها اجلنسي، وتحلمح أخرى ابنشغال زوجها عنها، 
مل يطأ لنا فراًشا، ومل يُفتِ ش لنا  "ة والصيام،  م تقول: فتثين عليه بدوام الصال

                                                 

 ضعف. إسنادهيف ( مسند أنس بن مالك، و 7/208مسنده ) أخرجه أبو يعلى يف (1)
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رضي هللا عنه، ـــــ  هن جفاء زوجها إىل عمر بن اخلطابإحدا ، وتشكو(1)كنًفا"
بادأة (2)"امرأة شابة، وإين أتتبَّع النساءإين " فتقول:

ح
-يف بعض األحيــــان-؛ بل امل

من الزوجة لزوجها يف هذه املسائل اخلاصة مل تكن مستهجنة يف ذلك الزمن، رغم 
 أن الرجال عادة ال ُيبذوهنا من املرأة !!

مل تكن فرتات سكون عاطفي؛ فإن امليل " رتات حيض الزوجاتف حىت
ـــــ  اجلنسي ال يزال موجوًدا عندهن، والرغبة يف الزوج قائمة؛ هلذا كان رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم ـــــ يراعي ذلك منهن، فيباشر وخيالط احلائض من نسائه 
 .(3)"هذه الفرتة طوياًل، وال يعزل فراشه عنهن يف لياًل 

بري أن عدم التوافق اجلنسي بني الزوجني يقف خلف عدد ك وقد أثبت الواقع
 سر!! من حاالت الطالق، واهنيار األ

مل يؤثر ذلك عليه يف وال شك أن مجاع الزوج امرأته بقدر كفايتها وحاجتها ما
 وأحفظ لدوامها. ،مينع من ذلك، ويكون أرعي للحياة األسرية بدنه ومعاشه

األنثى اجلنسية أميل إىل العمق االستمتاعي أكثر من ميلها طبيعة وملا كانت "
  ؛؛ حبيث تستدرك بعمق اللذة عندها كثرة اجلماع عند الرجل(4)إىل كثرة اجلماع"

                                                 

، حديث ( يف كتاب: فضائل القرآن، ابب: يف كم يقرأ القرآن6/196) أخرجه البخاري يف صحيحه (1)
 (.5052رقم )

(. قال األلباين: "صحيح"، ورواه 2016(، ابب يف عشرة النساء، رقم )7/80إرواء الغليل لأللباين )( 2)
-1/275(، ووكيع يف أخبار القضاة )7/149(، وعبد الرزاق يف مصنفه )7/92بقات )ابن سعد يف الط

 ، من طرق عن الشعيب أبلفاظ متقاربة.(276
على الشبكة العنكبوتية "اإلنرتنت"، اتريخ اإلضافة  موقع الدكتور عدانن ابحارث للرتبية اإلسالمية (3)

 هـ.20/8/1427
 املصدر السابق. (4)
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ـ حمل حبث مطول من مجاعة كان هذا احلق للمرأة ــــ حقها يف اجلماع على زوجها ـــ
، َوحكمه التَّكْ  :الفقهاء لِّيفِّي، َوَما جيِّبح َعَلى الزَّْوجِّ مِّْن من حيث ضابط َهَذا احلَْق ِّ

َاعِّ امرأتهِّ، وَقدِّ اختلفوا يف ذلك على أقوال عدة.  مجِّ
حق املرأة على زوجها يف كان حراي بنا حبث هذه املسألة: ومن ــــ هنا ــــ فإنه  

اليت منها  ،يف إطار من مراعاة مقاصده الكلية ،يف مذاهب الفقه اإلسالمي اجلماع
ة األوىل يف بناء اليت هي اللبن ،حىت تستقيم حياة األسرة املسلمة ؛العدلصد مق

ومن  م ميكنها القيام بدورها يف هنضة األمة وتقدمها، وذلك وفق  ؛اجملتمع املسلم
 ما يلي:

املناقشة  مذهب القائلني أبن اجلماع حق الزوج ال املرأة مع املبحث األول:
 والرتجيح.

واحدة يف  أبن اجلماع حق للمرأة على زوجها مرة مذهب القائلني املبحث الثاين:
 القضاء مع املناقشة والرتجيح.

 يف واجب على الرجل حقا للمرأةمذهب القائلني أبن اجلماع  املبحث الثالث:
 اجلملة إذا انتفى العذر مع املناقشة والرتجيح.

ة يف  مذهب القائلني أبن اجلماع واجب على الرجل حقا للمرأة مر  املبحث الرابع:
 كل طهر مع املناقشة والرتجيح.

مرة   مذهب القائلني أبن اجلماع واجب على الرجل حقا للمرأة املبحث اخلامس:
 كل أربعة أشهر مع املناقشة والرتجيح.

 جلماع واجب على الرجل حقا للمرأةمذهب القائلني أبن ا املبحث السادس:
 ابملعروف قدر حاجتها وقدرته مع املناقشة والرتجيح

 الفهارس.، مث اةمة، والتصييا اخل
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 املبحث األول
 مذهب القائلني أبن اجلماع حق الزوج ال املرأة

 مع املناقشة والرتجيح
إىل: أن الزوج إذا استقر دخوله ال جيب عليه وطء زوجته،  الشافعيةذهب 

، وال إ م عليه يف تركه؛ ألنه حقه، فجاز له تركه؛ وألن يف داعية وال جيرب عليه قضاءً 
الطبع ما يغين عن إجيابه؛ وألن اجلماع من دواعي الشهوة وخلوص احملبة اليت ال 

 .(1)يقدر على تكلفها ابلتصنع
 .(2)وال جيرب أحد عليه" ،فأما اجلماع فموضع تلذذ" قال الشافعي:

 ،وهذا صحيح ...، ال يلزمه مجاعهن إذا استقر دخوله هبن" وقال املاوردي:
وال يلزمه مجاع غريها؛ ألن اجلماع إمنا هو من دواعي  وله أن جيامع من شاء منهن،

 .(3)الشهوة وخلوص احملبة اليت ال يقدر على تكلفها ابلتصنع هلا"
 :ختيري الشافعية الرجل بني اجلماع وتركه وعدم اإلجبار عليه

 .(4)للرجل أن يتخري "بني اجلماع وتركه، وفعل األصلح للزوجني أفضل"
ية ــــ خمريون يف االستمتاع وال جيربون عليه خبالف فالرجال ــــ عند الشافع

فإهنن جيربن عليه؛ ألنه لو "خريت النساء لعجز الرجال عن إجابتهن إذ ال  ،النساء

                                                 

(، وانظر: 3/229(، وأسىن املطالب يف شرح روض الطالب )573،572/ 9الكبري )انظر: احلاوي  (1)
 (.440/ 7حتفة احملتاج يف شرح املنهاج وحواشي الشرواين والعبادي )

 (.573،572/ 9احلاوي الكبري ) (2)
 املصدر السابق. (3)
 (.246/ 1قواعد األحكام يف مصاحل األانم ) (4)
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تطاوعهم القوى على إجابتهن، وال يتأتى هلم ذلك يف كثري من األحوال لضعف 
 .(1)واملرأة ميكنها التمكن يف كل وقت وحني" ،القوى وعدم االنتشار

فال يؤخذ الزوج ـــ يف الفقه الشافعي ـــ جبماع امرأته يف كل مدة ليحصنها 
ويقطع شهوهتا، فإن أطال ترك مجاعها وحاكمته إىل القاضي، فليس له فسخ 

 .(2)النكاح بينهما إن مل جيامع
وال جيرب على ذلك بدعوى أنه قد  ،وال يلزمه أن جيامعها يف كل أربع ليال مرة

كعب   كما حكم به  ،فصارت تستحق من كل أربعة أايم يوما ،بعأبيح له نكاح أر 
وواله قضاء  ،فاستحسن ذلك منه، عنه -تعاىل-رضي هللا-بن سور حبضرة عمر ا

 .(3)فكان أول قاض قضى هبا ،البصرة

                                                 

 املصدر السابق.( 1)
 (.573،572/ 9احلاوي الكبري )انظر:  (2)
( يف كتاب: الطالق، ابب:  7/149،148أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه من حديث الشعيب وقتادة ) (3)

رضي هللا -جاءت امرأة إىل عمر"(، فعن قتادة قال: 12584ق، رقم)حق املرأة على زوجها ويف كم تشتا
أمريين أن أمنعه قيام الليل وصيام النهار؟ ويصوم النهار. قال: أفت ،فقالت: زوجي يقوم الليل، عنه

بن سور:  يها مثل قوله األول، فقال له كعبفانطلقت،  م عاودته بعد ذلك، فقالت له مثل ذلك، ورد عل
عم أنه ما رأيت كاليوم شكوى أشد، وال عدوى أمجل!! فقال عمر: ما تقول؟  قال: تز  ،اي أمري املؤمنني

ي املرأة، فردت. فقال: ال أبس ابحلق أن تقوليه، إن هذا زعم أنك . قال: علليس هلا من زوجها نصيب
جئت تشكني زوجك أنه جيتنب فراشك. قالت: أجل، إين امرأة شابة، وإين أتتبع ما يتتبع النساء. فأرسل 
إىل زوجها، فجاءه. فقال لكعب: اقض بينهما، فإنك فهمت من أمرمها ما مل أفهمه؛ فقال كعب: أمري 

أن يقضي بينهما. قال: عزمت عليك لتقضني بينهما. قال: فإين أرى كأهنا عليها ثالث املؤمنني أحق 
نسوة، هي رابعتهن، فأقضي له بثالثة أايم ولياليهن يتعبد فيهن، وهلا يوم وليلة. فقال عمر: وهللا ما رأيك 

(، 1/275وانظر: أخبار القضاة لوكيع ) ."البصرةاألول أبعجب من اآلخر!! اذهب فأنت قاض على 
 ،=(2016رقـــم ) ،(7/80ـاين يف إرواء الغليـــــل)(، وصححـــــــه األلبـــ7/92وطبقات ابن سعد )
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(، كتاب: 2/185وأخرجه ابن كثريـــــ رمحه هللا تعاىل ـــــ يف مسند الفاروق من حديث حممد بن سريين)
ىل جاءت امرأٌة إ"سريين: قال: (، فعن حممد بن 538، رقم )عشرة النساءالنكاح، ابب: حديث يذكر يف 

، فقالت: إنَّ زوجي يصومح النهاَر، ويقومح الليَل. فقال: ما تريديَن؟ أتريديَن رضي هللا عنه-عمَر بن اخلطاب 
؟ قال:  م َرَجعْت إليه، فقالت: إنَّ زوجي يصومح النهاَر، ويقومح الليَل.  أن َأهناهح عن صيامِّ النهارِّ، وقيامِّ الليلِّ

؟  م جاءته الثالثة، فقالت: إنَّ زوجي يصومح النهاَر، قال: أفرتي ديَن أن َأهناهح عن صيامِّ النهارِّ، وقيامِّ الليلِّ
؟ قال: وكان عنده كعب بن سحور، فقال   ويقومح الليَل. فقال: أتريديَن أن أهناهح عن صيامِّ النهارِّ، وقيامِّ الليلِّ

عنه: أََما إذ َفطِّنَت هلا، فقحْم، فاحكحم بينهما. قال:  رضي هللا-فقال عمرح  ،كعب: إهنا امرأٌة َتشتكي زوَجها
 فقام كعب، وجاءت بزوجها، فقالت:

 اي أيهــــا القاضــــي الفقيــــهح رَشــــدحهْ 
 

دحهْ    أهلـَـى خليلــي عــن فراشــي مســجِّ
ــــــــــَدهح يف مضــــــــــجعي تعب ــــــــــدحه   زهَّ

 
 هنــــــــــــــــــارحه وليلحــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــا يَرقـحـــــــــــــــــدحه 

 ولســــتح يف أَمــــرِّ النســــاءِّ َأمحَــــدحه 
 

ــــرد ده   فــــاقضِّ الَقَضــــا اي َكعــــبح ال َت
 فقال الزَّوج: 

 إين امــــرٌد قــــد َشــــف ينِّ مــــا قــــد نَــــزلْ 
 

ــَولْ   ــبعِّ الط ِّ  يف ســورةِّ النــورِّ ويف السَّ
ــــــفا ويف النَّحــــــلْ    ويف احلـــــواميمِّ الش ِّ

 
 ويف كتــــــــــابِّ هللاِّ لويــــــــــٌف َجلَــــــــــل 

 فرحدَّها عين ِّ وعن سحوءِّ اجلََدلْ  
 رمحه هللا:-فقال كعب بن سحور القاضي

 إنَّ الســـعيَد ابلقضـــاءِّ َمـــن َفَصـــلْ 
 

ـــا وَعـــَدلْ    وَمـــن َقَضـــى ابحلـــق ِّ حق 
ــــــــا عليــــــــَك اي بـَعحــــــــلْ    إنَّ هلــــــــا حق 

 
ـــــــل  ـــــــن َعَق

َ
ـــــــَع واحـــــــدٌة مل ـــــــن أرب  مِّ

 امضِّ هلا ذاَك َودَع عنَك العَِّللْ  
 م قال: أيها الرَّجلح، إنَّ لك أْن تتزوََّج مثىن، وثالَث، ورحابَع، فلك ثالثةح أايَم، والمرأتَِّك هذه يوٌم، ومن 

 م  قاضًيا على البصرة. -رضي هللا عنه-قال: فبَـَعثَهح عمرح  لياَل ليلٌة، فال تحَصل ِّ يف ليلتِّها إال الفريضَة.أربع 
 =قالت املرأة: اي أمرَي املؤمنني، وهللاِّ ما يب شوٌق إىل ما َتشتاقح إليه النساءح من الر ِّجال، إال أين رأيتحهح يقومح 

رَِّج هللاح مين ومنه َمن َيستغفِّرح هللَا يل وله.الليَل َيستغفِّرح هللَا لوالديه، فرَ  قال ابن كثري: وهو  َجوتح أن خيح
 مشهور عند الفقهاء، يَذكرونه يف ابب الَقْسم.
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من دواعي الشهوة واحملبة الشافعية غري صحيح؛ ألن اجلماع "فكل ذلك عند 
كل ؛ ولعجز الرجال عن إجابتهن يف  (1)ا"اليت ال يقدر على تكلفها ابلتصنع هل

ألحوال لضعف ال يتأتى هلم ذلك يف كثري من اوقت؛ إذ ال تطاوعهم القوى، و"
 .(2)"القوى وعدم االنتشار

م به بني الزوجني عن توسط فيما حكيتأول الشافعية قضاء كعب أبنه: "و 
 ، ال أنه قضاء ملزم.(3)"صلح ومراضاة

وال على  ،كذلك ال جيرب على مضاجعتهاوكما ال جيرب على مجاعها، ف
 .(4)وال على النوم معها يف فراش واحد ،تقبيلها وحمادثتها

 :استحباب الشافعية إتيان الزوج امرأته مرة كل أربع ليال
حتصينا هلا؛ ألنه من  ؛لكن يستحب للزوج أن ال يعطل امرأته من اجلماع

 . (5)ر هبا أو فسادهااملعاشرة ابملعروف، وألن تركه قد يؤدي إىل اإلضرا
"فهو أعدل؛ إذ عدد  ،فينبغي على الزوج أن أييت امرأته يف كل أربع ليال مرة

فجاز التأخري إىل هذا احلد، نعم ينبغي أن يزيد أو ينقص حبسب  ،النساء أربعة
وإن كان ال يثبت املطالبة  ،حاجتها يف التحصني؛ فإن حتصينها واجب عليه

 .(6)والوفاء هبا" ابلوطء فذلك لعسر املطالبة

                                                 

 (.573،572/ 9احلاوي الكبري ) (1)
 (.246/ 1قواعد األحكام يف مصاحل األانم ) (2)
 (.573،572/ 9احلاوي الكبري ) (3)
 (.440/ 7شرح املنهاج وحواشي الشرواين والعبادي )انظر: حتفة احملتاج يف  (4)
 .املصدر السابقانظر: ( 5)
 (.52/ 2إحياء علوم الدين ) (6)
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ويستحب أن ال يعطل الزوج أزواجه من املبيت وال الواحدة أبن يبيت 
عندهن أو عندها، و"ُيصنها وُيصنهن؛ ألنه من املعاشرة ابملعروف؛ وألن تركه قد 
يؤدي إىل الفجور، وأوىل درجات الواحدة: أن ال خيليها كل أربع ليال عن ليلة 

 .(1)اعتبارا مبن له أربع زوجات"
يف اجلواهر: "واألوىل أن يناما يف فراش واحد إذا مل يكن  (2)ويلمح قال القَ 

 .(3)ألحدمها عذر يف االنفراد، سيما إذا عرف حرصها على ذلك"
 أدلة الشافعية:

استدل الشافعية على مذهبهم: أن اجلماع حق الزوج الرجل، وأنه ال جيب 
عليه ــــــــ بـــالقرآن، والسنة،  وال جيربعليه ذلك المرأته، وال يلزمه يف القضاء، 

 .واملعقول
 مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ: ستدلوا بقول هللا ــــ تعاىلفقد ا فأما القرآن
َّ رتزت يب  ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ

(4). 
قال الشافعي: "معناه: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء مبا يف القلوب من 

، َّ رتزت يبُّ عالكماحملبة، فال متيلوا كل امليل يف أن تتبعوا أهواءكم وأف
 .(5)وهي اليت ليست بزوجة وال مفارقة"

                                                 

 (.415،414/ 4مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ) (1)
عيد مصر، كان من ن، القمويل: نسبة إىل قموال بصجنم الدي ،أمحد بن حممد بن أيب احلزم مكي بن ايسني ،أبو العباس (2)

. من مصنفاته: البحر احمليط يف شرح الوسيط، وجواهر تويف عن نيابة القضاء مبصر واجليزة واحلسبةالفقهاء املشهورين، 
(، وطبقات 31-9/30للسبكي، ) هـ(. انظر: طبقات الشافعية الكربى727البحر، وشرح أمساء هللا احلسىن. تويف سنة )

 (.255-2/254الشافعية البن قاضي شهبة، )
 (.415،414/ 4مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ) (3)
 (.129سورة النساء آية رقم ) (4)
 (.573،572/ 9احلاوي الكبري ) (5)
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فدلت هذه اآلية على أنه جيب عليه ما يقدر عليه من التسوية يف القسم 
، (1)الشهوةمن التسوية يف احملبة، و  :يس عليه وجوب ما ال يقدر عليهواإليواء، ول

ى تكلفها من دواعي الشهوة وخلوص احملبة اليت ال يقدر عل؛ ألنه "فكذلك اجلماع
 .(2)ابلتصنع"

فقد استدلوا أبن النيب ــــ صلى هللا عليه وسلم ــــ كان يقسم بني  وأما السنة
"اللهم هذا قسمي فيما أملك فال تلمين فيما ةملك وال نسائه، ويقول: 

 . (3)أملك"
 .(4)فجماع الزوج امرأته يتعلق ابلنشاط والشهوة وهو ال ميلكها

فالختالف طبيعة الرجل عن املرأة؛ فاملرأة بطبيعتها  :وأما استدالهلم ابملعقصل
جل عن ونوع تركيبها العضوي ميكنها االستجابة يف أي وقت، يف حني يعجز الر 

إن رغب يف ذلك، وهذا يرجع إىل طبيعته، ونوع تركيبه و  إجابتها يف كل وقت،
 .العضوي

وأجربت خري الرجل يف االستمتاع  قال العز بن عبد السالم: "فإن قيل: ملَ 
املرأة؟ قلنا: لو خريت النساء لعجز الرجال عن إجابتهن؛ إذ ال تطاوعهم القوى 

                                                 

 (.573،572/ 9احلاوي الكبري ) (1)
 .السابق (2)
كتاب: النكاح، ابب: ( من حديث عائشة ـــــ رضي هللا عنها ـــــ يف  3/470أخرجه أبو داود يف سننه ) (3)

(. قال األرنؤوط: إسناده صحيح كما قال ابن كثري يف 3134يف القسم بني النساء، حديث رقم )
التفسري، إال أنه اختلف يف وصله وإرساله، ورجح اإلرساَل غري واحد من األئمة، وقد روي من وجَه آخر 

ب:  النكاح، ابب:يف القسمة ( يف كتا3/144عن عائشة إبسناد حسن، وأخرجه ابن ماجة يف سننه )
 (.1971بني النساء، حديث رقم )

 (.3/229انظر: أسىن املطالب يف شرح روض الطالب ) (4)
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لضعف القوى وعدم  ؛على إجابتهن، وال يتأتى هلم ذلك يف كثري من األحوال
 .(1)االنتشار، واملرأة ميكنها التمكن يف كل وقت وحني"

يقدر على  اجلماع إمنا هو من دواعي الشهوة وخلوص احملبة اليت ال"ألن و 
 .(2)تكلفها ابلتصنع"
كسكىن الدار املستأجرة؛ وألن يف داعية الطبع ما يغين   ،فله تركه ؛وألنه حقه

 .(3)عن إجيابه
 .(4)ولعسر الوفاء هبا ،املطالبة ابلوطء؛ لعسر املطالبة فال يثبت هلا

: أن ال جيب على الرجل وطء المرأته؛ فالعدل من منظصر الفقه الشافعي
 مقدوره؛ فهو ال ميلك دواعيه من الشهوة وخلوص احملبة، وقد يرغب ألنه ليس يف

وال تطاوعه القوى على ذلك؛ لضعفها وعدم االنتشار، ومن  م ال يثبت  ،فيه
 به؛ لعسر ذلك وتعذر الوفاء هبا. للمرأة املطالبة
غلبت على الفقه الشافعي يف هذا املوضع؛ فالعدل: أن  ماديةنزعة وهذه 

ال مع العجز، وهذا ما جاءت به  ،ل القدرة واالستطاعةيكون الوجوب حا
الشريعة ودلت عليه نصوصها؛ فكان مذهبهم يف هذه املسألة: عدم الوجوب؛ 

 حتقيقا للعدل من منظورهم ويف ضوء ما تقدم من هذه االستفاضة يف االستدالل. 
 مناقشة أدلة الشافعية واجلصاب عنها:

 يلي: وميكن اجلواب عن أدلة الشافعية مبا
 أواًل: مناقشة أدلتهم من القرآن الكرمي.

                                                 

 (.1/246قواعد األحكام يف مصاحل األانم ) (1)
 (.573،572/ 9احلاوي الكبري ) (2)
 (.3/229أسىن املطالب يف شرح روض الطالب )انظر: ( 3)
 (.52/ 2) انظر: إحياء علوم الدين( 4)
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ـ بعموم ـــــ  واجبأن مجاع الرجل امرأته غرياستدل الشافعية على مذهبهم: 
 مب زب يئرب ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ :تعاىل –القرآن يف قوله 
َّ رتزت يب  ىب نب

ليس فيه تصريح م العمو  ا: أن هذواحلق، (1)
ذه اآلية تدل مبنطوقها على عسر ؛ فهمجاع الرجل امرأته غري واجب عليهأن ــب

ر قلبية غري مقدور ؛ ألهنا أمو العدل بني النساء من التسوية يف احملبة، والشهوة
، وهذا (2)من أصابع الرمحن يقلبها كيف يشاءالقلوب بني أصبعني عليها؛ ف
 صحيح.

واجلماع خيالف ذلك؛ ألنه مقدور عليه من الرجال إذا مل يكن عذر؛ فاجلماع 
  ،ى الرجل حقا المرأته هو اجلماع ابملعروف. أي: بقدر حاجتها وقدرتهالواجب عل

كما يطعمها وينفق عليها بقدر حاجتها وقدرته من غري حتديد، وال تقدير، وإمنا 
، وقال ـــــ (3)َّمننن زن رن مم ام ُّٱ :لعرف، قال ـــــ تعاىليرجع فيه إىل ا

ِفيِك َوَوَلَدِك َما َيك ُخِذي"سفيان: صلى هللا عليه وسلم ـــــ هلند زوجة أيب 
 .(4)"اِبملَعُروفِ 

                                                 

 (.129سورة النساء آية رقم ) (1)
 ول ــــ صلى هللا عليه وسلم،دعاء الرس ( يف أبواب الدعاء، ابب:5/9) أخرجه ابن ماجة يف سننه (2)

 (.3834حديث رقم )
 (.228سورة البقرة، آية رقم ) (3)
فللمرأة أن أتخذ  ( يف كتاب: النفقات، ابب: إذا مل ينفق الرجل7/65أخرجه البخاري يف صحيحه ) (4)

 (.5364) بغري علمه...، حديث رقم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (88العدد ) مجلة الدراسات اإلسالمية والبحوث األكاديمية
 

 

 

 

-26- 

فهذا عمدة املعاشرة ومقصودها، وقد أمر هللا ــــ سبحانه وتعاىل ـــــ الزوج أن 
يعاشرها ابملعروف، واجلماع داخل يف هذه املعاشرة وال بد، فعليـــه أن يشبعها وطئا 

 إذا أمكنـــه ذلك، كما أن عليــــه أن يشبــــعها قوتـــا.
عند  كما سيأيت  ــيعضد من أن اجلماع واجب على الرجل حقا المرأته ــو 

املوجبني ـــ إذا مل يكن له عذر: أنه حق واجب ابالتفاق إذا حلف الزوج على تركه 
يف اإليالء، فيجب قبل أن ُيلف: كسائر احلقوق الواجبة، ُيقق هذا: أنه لو مل 

ر ما ال جيب؛ وألن النكاح شرع يكن واجبا مل يصر ابليمني على تركه واجبا كسائ
إىل دفع ضرر الشهوة عن املرأة   ملصلحة الزوجني، ودفع الضرر عنهما، وهو مفضَ 

كإفضائه إىل دفع ذلك عن الرجل، فيجب تعليله بذلك، ويكون النكاح حقا هلما 
 مجيعا؛ وألنه لو مل يكن هلا فيه حق، ملا وجب استئذاهنا يف العزل كاألمة.

كون هلم متعلق قوي فال ي ؛ن دليل الشافعية ويضعف حجيتهوهذا اجلواب يوه
 .مجاع الرجل امرأته غري واجب عليهأن ابلقرآن على مذهبهم: 

 اثنيا: مناقشة أدلتهم من السنة.
بعمومات  واجبأن مجاع الرجل امرأته غري استدل الشافعية على مذهبهم: 

فال تلمين  ،قسمي فيما أملك"اللهم هذا : ه ــــــ صلى هللا عليه وسلمالسنة يف قول
؛ فجماع الزوج امرأته يتعلق ابلنشاط والشهوة وهو ال "فيما ةملك وال أملك

 ميلكها!!
قا المرأته هو: اجلماع : أن اجلماع الواجب على الرجل حوجصاب ذلك

كما ابملعروف حال القدرة، وإذا مل يكن عذر، فهو مجاع بقدر حاجتها وقدرته  
تقدير، وقد أمر هللا ــــ سبحانه وتعاىل ـــــ الزوج أن يعاشر سبق من غري حتديد وال 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 أبحاث

 دراسة فقهية مقارنة: حق المرأة على زوجها في الجماع

 د. أحمد علي أحمد موافي "د: العدلما قررته الشريعة من مقصفي ضوء "
 

 

 

 

-27- 

امرأته ابملعروف، واجلماع داخل يف هذه املعاشرة وال بد، فعليـــه أن يشبعها وطئا إذا 
 أمكنـــه ذلك، كما أن عليــــه أن يشبــــعها قوات.

فال يكون هلم متعلق  ؛وهذا اجلواب يوهن دليل الشافعية ويضعف حجيته
 .أن مجاع الرجل امرأته غري واجبوي ابلسنة على مذهبهم: ق

 اثلثا: مناقشة أدلتهم من املعقصل.
؛ ابملعقول أن مجاع الرجل امرأته غري واجباستدل الشافعية على مذهبهم: 

فطبيعة الرجل لتلف عن املرأة؛ فاملرأة بطبيعتها ونوع تركيبها العضوي ميكنها 
عجز الرجل عن إجابتها يف كل وقت، وإن االستجابة يف أي وقت، يف حني ي

 .رغب يف ذلك، وهذا يرجع إىل طبيعته، ونوع تركيبه العضوي
عند  -أن اجلماع الواجب على الرجل حقا المرأته  وجصاب ذلك:

اع ابملعروف. اجلم قدرته، وال معجوزا عنه، بل هو: ليس خارجا عن -املوجبني
ق عليها بقدر حاجتها وقدرته من كما يطعمها وينف  ، أي: بقدر حاجتها وقدرته

 رن مم ام ُّٱٱغري حتديد، وال تقدير، وإمنا يرجع فيه إىل العرف، قال ـــــ تعاىل:

ُخِذي َما "سفيان: ، وقال ـــــ صلى هللا عليه وسلم ـــــ هلند زوجة أيب َّمننن زن
 . "كِفيِك َوَوَلَدِك اِبملَعُروفِ يَ 

ــــ سبحانه وتعاىل ـــــ الزوج أن  فهذا عمدة املعاشرة ومقصودها، وقد أمر هللا
يعاشرها ابملعروف، واجلماع داخل يف هذه املعاشرة وال بد، فعليـــه أن يشبعها وطئا 

 أن يشبــــعها قوتـــا. إذا أمكنـــه ذلك، كما أن عليــــه
ودلت عليه نصوصها؛ فاجلماع  ،وألن ذلك العدل الذي جاءت به الشريعة

فع الضرر عنهما، وهو مفض إىل دفع ضرر الشهوة عن شرع ملصلحة الزوجني، ود
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املرأة كإفضائه إىل دفع ذلك عن الرجل، فيجب تعليله بذلك، ويكون اجلماع حقا 
 ملا وجب استئذاهنا يف العزل كاألمة. يعا؛ وألنه لو مل يكن هلا فيه حقهلما مج

على  متعلق صحيح للشافعية ابلدليل من املعقولويظهر هبذا اجلواب أنه ال 
 ؛ فيسقط هذا الدليل.أن مجاع الرجل امرأته غري واجبمذهبهم: 

 :خالية املناقشة، والرتجيح
، واملعقول، ة ألدلة فقهاء مذهب الشافعية من القرآن، والسنةبعد هذه املناقش

أن لقرآن على ما ذهبوا إليه من ابهلم  فإنه يكون قد اتضح لنا: أنه ال متعلق قواي
 . واجبمجاع الرجل امرأته غري

أن مجاع الرجل امرأته غري فدليلهم من القرآن عموم ليس فيه تصريح بــ
؛ لتسوية يف احملبة، والشهوةعسر العدل بني النساء من ا، بل غاية ما فيــــــــه: واجب

على ما ذهبـــــــــوا  محل هذا العموم من القرآنألهنا أمور قلبية غري مقدور عليها؛ و 
وحتميل الدليل ما ال  ،تكلفٌ  ماع على الرجل حقا المرأتهوب اجلمنع وجإليه من 

فال يكون لفقهاء الشافعية متعلق قوى ُيتمله!! وهذا يوهن منه ويضعف حجيته؛ 
 !!بدليل القرآن على املنع

"اللهم هذا فهو عموم قوله ــــــ صلى هللا عليه وسلم:  وأما دليلهم من السنة
ما ، وصرف هذا العموم إىل "لك وال أملكفال تلمين فيما ةم ،قسمي فيما أملك

ومحل  ،أيضا تكلفٌ  - وب اجلماع على الرجل حقا المرأتهمنع وجذهبـــــــــوا إليه من 
 تمله، أو أنه احتمال ليس ابلقوي.للدليل على مفهوم بعيد ال ُي

قد تطرق إليه االحتمال من جهة املعىن،  وهبذا فإنه يكون دليلهم من السنة
به ، ومل يعد لفقهاء الشافعية متعلق قوي يته على إفادة املنعت حجفكان أن ضعف

 .على ما ذهبوا إليه من املنع
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طبيعة الرجل لتلف عن املرأة؛ فاملرأة بطبيعتها وأما دليلهم من املعقول أبن 
ونوع تركيبها العضوي ميكنها االستجابة يف أي وقت، يف حني أن الرجل يعجز 

فالعدل: أن ال جيب على الرجل ، ن رغب يف ذلكعن إجابتها يف كل وقت، وإ
وطء المرأته؛ ألنه ليس يف مقدوره؛ فهو ال ميلك دواعيه من الشهوة وخلوص 

وال تطاوعه القوى على ذلك؛ لضعفها وعدم االنتشار،  ،احملبة، وقد يرغب فيه
 به؛ لعسر ذلك وتعذر الوفاء هبا!!ومن  م ال يثبت للمرأة املطالبة 

اجلماع  واجب على الرجل حقا المرأته هو:اجلماع ال نأ فجصاب ذلك:
 . أي: بقدر حاجتها وقدرته كما يطعمها وينفق عليها بقدر حاجتهاابملعروف

 وإمنا يرجع فيه إىل العرف.، وقدرته من غري حتديد، وال تقدير
وهذا ، وحرص على ذلك ،حقني مجيعاللوإذ راعى مذهب وجوب اجلماع 

هبذا الدليل من  لفقهاء مذهب املنع متعلق صحيحيكون  فإنه ال ؛هص العدل
املعقول؛ فكل ما ساقوه من حماذير تستوجب املنع محراعى من قبل فقهاء مذهب 

 الوجوب؛ فيسقط هذا الدليل.
ب اجلماع ن منع فقهاء الشافعية وجو إنه ال يكون من اجملاوزة القول أبوهبذا ف

؛ فال يرتجح املنع، ومن  م دتهمل تنهض األدلة على إفا على الرجل حقا المرأته
قدر حاجتها بي: . أاِبملَعُروفِ  مجاع امرأتهيكصن الصاجب على الزوج: فإنه 

 ،قدرته من غري حتديد، وال تقديــروقدرته كما يطعمها وينفق عليها بقدر حاجتها و 
كمذهب  الراجح وأن هـذا هـص، ما يرونه مناسبا هلما، ومالئما لطبيعتهماوفق 

 ، وهو ما سوف نعرض له فيما سيأيت.من الفقهاءاحملققني 
* * * 
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 املبحث الثاين
 على زوجها مذهب القائلني أبن اجلماع حق للمرأة

 مع املناقشة والرتجيح مرة واحدة يف القضاء
إىل: أن املرأة هلا أن تطالب زوجها ابجلماع؛ ألن حله هلا  احلنفية ذهب

إنه جيب على الزوج، وجيرب عليه يف كما أن حلها له حقه، وإذا طالبته ف  ،حقها
احلكم مرة واحدة، والزايدة على ذلك جتب فيما بينه وبني هللا ـــ تعاىل ـــ من ابب 
حسن املعاشرة واستدامة النكاح، فال جيب عليه يف احلكم الزايدة عن املرة؛ ألهنا 

 .(1)تبتىن على النشاط
زايدة على املرة، وال ميكن وعند بعضهم: جيب عليه يف احلكم، ومل يبينوا حد ال

 .(2)أن يقال: كلما طلبت؛ ألنه موقوف على شهوته هلا
اعِّهِّ هلا املرَة  فلو جَُّب الزوجح بعد وصوله إليها مرًة، أو صار عنيًنا بعد مجِّ

ما زاد عن حلصول حقها ابلوطء مرة، و" ؛األوىل، فال يفرق القاضي بينهما بطلبها
 .(3)املرة مستحق داينة ال قضاًء"

 :وجصب اجلماع داينة ال قضاء مع القدرة عليه
إذا ترك ما جيب عليه داينة فيأ م الزوج " ؛وجيب اجلماع داينة عند احلنفية

 .(4)متعنتا مع القدرة على الوطء"
                                                 

(، 434/ 3فتح القدير للكمال ابن اهلمام )(، و 331/ 2بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع )انظر:  (1)
(، 495/ 3(، والدر املختار وحاشية رد احملتار البن عابدين )235/ 3والبحر الرائق شرح كنز الدقائق )

 (.202/ 3عابدين )وحاشية رد احملتار البن 
 (.235/ 3انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) (2)
 (.495/ 3حاشية رد احملتار البن عابدين على الدر املختار ) (3)
 املصدر السابق. (4)
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لعدم الداعية واالنتشار فهو عذر، وإن تركه مع فإن ترك الزوج اجلماع "
ن أدى الواجب منه عليه مل يبق هلا الداعية إليه ...، فهو مما يدخل حتت قدرته، فإ

 . (1)حق ومل يلزمه"
مجاعها ـــــ أحياان ـــــ واجب داينة، اعها مطلقا فال ُيل له، فـــــ "أما ترك مج

لكنه ال يدخل حتت القضاء واإللزام إال الوطأة األوىل، ومل يقدروا فيه مدة، وجيب 
 .(2)به"أن ال يبلغ به مدة اإليالء إال برضاها وطيب نفسها 

ال  ،فكالم احلنفية هذا تصريح أبن مجاع الرجل امرأته بعد املرة األوىل حقه
ه ؛ ألنه واجب داينة، فلها أن تطالب(3)حقها، و"الصحيح: أنه حقه وحقها أيضا"

ألن حله هلا "حقها، كما أن حلها له حقه، وإذا طالبته جيب ؛ ابلوطء ــــــ كما تقدم
مرة، والزايدة جتب داينة ال يف احلكم، وعند بعضهم وجيرب عليه يف احلكم  ،عليه

 .(4)جتب عليه يف احلكم"
 أدلة احلنفية مع املناقشة والرتجيح:

ة على زوجها مرة أن اجلماع حق للمرأتدل فقهاء احلنفية على مذهبهم: اس
؛ فاجلماع جيب على الزوج المرأته وجيرب عليه يف احلكم بـاملعقصل واحدة يف القضاء

 .(5)دة؛ وال جيب عليه يف احلكم "الزايدة عن املرة؛ ألهنا تبتىن على النشاط"مرة واح

                                                 

 (.435/ 3فتح القدير للكمال ابن اهلمام ) (1)
 املصدر السابق. (2)
 .(202/ 3) انظر: حاشية رد احملتار البن عابدين (3)
 املصدر السابق. (4)
 .(331/ 2بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ) (5)
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 .(1)وألنه "ال ميكن أن يقال: كلما طلبت؛ ألنه موقوف على شهوته هلا"
ومن  م فإن الزايدة عن املرة جتب فيما بينه وبني هللا ـــ تعاىل ـــ من ابب حسن 

 املعاشرة واستدامة النكاح.
أبن الصحيح: أنه ــــ يعين اجلماع ــــ حقه وحقها أيضا؛ ألنه هذا مع إقرارهم 

 .اينة متعنتا مع القدرة على الوطءإذا ترك ما جيب عليه د واجب داينة؛ فيأ م الزوج
جماعها ـــــ أحياان ـــــ واجب داينة، لكنه ال ل له ترك مجاعها مطلقا، فوال ُي

ومل يقدروا فيه مدة، وجيب أن ال  يدخل حتت القضاء واإللزام إال الوطأة األوىل،
 .بهيبلغ به مدة اإليالء إال برضاها وطيب نفسها 

فالفقه احلنفي هبذا خطا خطوة أمامية عن الفقه الشافعي يف إثبات حق املرأة على 
زوجها يف اجلماع كحقه عليها، وأوجب ذلك هلا داينة، فال يرتكه الزوج متعنتا مع 

 به مدة اإليالء إال برضاها وطيب نفسها، وإال فإنه أي م. القدرة عليه، وجيب أن ال يبلغ
لكن تقدير هذا احلق مبرة واحدة، حبيث ال يدخل يف القضاء واإللزام إال 
الوطأة األوىل، وال جيب يف احلكم الزايدة عن املرة؛ وال متلك املرأة املطالبة بذلك، 

اعِّهِّ هلا املرَة األوىل، حىت لو جَُّب الزوجح بعد وصوله إليها مرًة، أو صار عنينً  ا بعد مجِّ
: هذا حتكم مل أقول-ها ابلوطء مرةفال يفرق القاضي بينهما بطلبها حلصول حق

، بل الذي دل عليه القرآن والسنة يعارض يقم عليه دليل من القرآن، وال من السنة
 ضرار هبا، والشريعة: قرآانومينع منه؛ ملا ينطوي عليه من الظلم للمرأة واإل ،ذلك
 مل أتت ابلظلم والضرر، بل جاءت ابلعدل ومنع الضرر. وسنة

تقدم اجلواب عليه يف معرض مناقشة أدلة الشافعية  عقولاملودليلهم من 
: أن اجلماع الواجب على الرجل حقا المرأته ليس واجلصاب عنها مبا حايله

                                                 

 (.235/ 3البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) (1)
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تها قدر حاجاجلماع ابملعروف. أي: بـ قدرته، وال معجوزا عنه، بل هو: خارجا عن
كما يطعمها وينفق عليها بقدر حاجتها وقدرته من غري حتديد، وال   ،وقدرته

 تقدير، وإمنا يرجع فيه إىل العرف.
فهذا عمدة املعاشرة ومقصودها، وقد أمر هللا ــــ سبحانه وتعاىل ـــــ الزوج أن 

طئا يعاشرها ابملعروف، واجلماع داخل يف هذه املعاشرة وال بد، فعليـــه أن يشبعها و 
 ا قوتـــا.إذا أمكنـــه ذلك، كما أن عليــــه أن يشبــــعه

حقي الزوجني كليهما: الرجل واملرأة؛ واملراعاة هلما  بني وال شك أن املوازنة
مجيعا ـــــــ هي العدل الذي جاءت به الشريعة ودلت عليه نصوصها؛ فاجلماع شرع 

ع ضرر الشهوة عن املرأة  ملصلحة الزوجني، ودفع الضرر عنهما، وهو مفض إىل دف
كإفضائه إىل دفع ذلك عن الرجل، فيجب تعليله بذلك، ويكون اجلماع حقا هلما 

 وجب استئذاهنا يف العزل كاألمة. مجيعا؛ وألنه لو مل يكن هلا فيه حق، ملا
إذا أمكن الزوج، وبقدر  احلكم بوجوب اجلماع ابملعروف ويظهر هبذا أن

 وُيرص على ذلك؛ ومن  م ال ،احلقني مجيعا هو الذي يراعى - حاجتها وقدرته
هبذا الدليل من املعقول؛ فكل ما ساقوه من  احلنفية متعلق صحيحيكون لفقهاء 

 حماذير تستوجب املنع محراعى؛ فيسقط هذا الدليل.
أن اجلماع : مذهب فقهاء احلنفيةوهبذا فإنه ال يكون من اجملاوزة القول أبن 

، بل إهنا مل تنهض األدلة على إفادته ة يف القضاءة على زوجها مرة واحدحق للمرأ
ابملعروف.  مجاع امرأته م فإنه يكون الواجب على الزوج: تعارضه؛ فال يرتجح، ومن 

من غري  كما يطعمها وينفق عليها بقدر حاجتها وقدرته  ،قدر حاجتها وقدرتهأي: بـ
 وأن هذا هص، ماما يرونه مناسبا هلما، ومالئما لطبيعتهوفق  ،حتديد، وال تقدير

 ، وهو ما سوف نعرض له فيما سيأيت.كمذهب احملققني من الفقهاء  ،راجحال
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 املبحث الثالث
 مذهب القائلني أبن اجلماع واجب على الرجل

 العذر حقا للمرأة يف اجلملة إذا انتفى
 مع املناقشة والرتجيح

لة إذا إىل: أن اجلماع واجب على الزوج حقا المرأته يف اجلم املالكية ذهب
انتفى العذر، فيجب على الرجل وطء امرأته، ويحقضى عليه به حيث تضررت برتكه 
َوَقَدَر عليه؛ ألن اإلنسان ال يكلف ما ال يطيقه، فإذا شكت قلته قحضي هلا بليلة 

 .(1)الراجحيف كل أربع ليال على 
واختلفوا يف أقل ما يحقضى به على الرجل من الوطء، فقال بعضهم: ليلة من 

أخذا  ؛بع؛ أخذه من أن للرجل أن يتزوج أربعا من النساء، وقيل: ليلة من ثالثأر 
َّ زنمن رن مم ام ُّٱ :من قوله ــــــ تعاىل

، وقضى عمر ـــــ رضي هللا (2)
 .(3)مبرة يف الطهر؛ ألنه ُيبلها وُيصنها -عنه

 :حكم تعطيل الرجل امرأته عن اجلماع بسبب العبادة
غري مجاع بسبب العبادة، فلو سرمد الرجل وال ُيل للرجل أن يدع امرأته ب

وقائم الليل، فخاصمته امرأته يف ذلك، فال  ،: أبن كان صائم النهار)أدامها(العبادة

                                                 

(، والقوانني 372/ 6(، والبيان والتحصيل )416/ 4(، والذخرية للقرايف )191/ 2انظر: املدونة ) (1)
(، وشرح خمتصر 98/ 4ـة البناين )(، وشرح الزرقاين على خمتصر خليل مع حاشيـــ141الفقهية )ص: 

(، 106،11/ 4(، ومواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل )3/ 4خليل للخرشي مع حاشية العدوي )
 (.22/ 2والفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين )

 (.11سورة النساء، آية رقم ) (2)
 (.98/ 4اين )انظر: شرح الزرقاين على خمتصر خليل مع حاشيــــة البن (3)
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ُيال بينه وبني ما أراد من العبادة، ومل يحنه عن تبتله!! ولكن يقال له: ليس لك أن 
 .(1)تدع امرأتك بغري مجاع، فإما جامعت، وإما فرقنا بينك وبينها

قال ابن القاسم: سألت مالكا عن الرجل يكف عن مجاع امرأته من غري 
قال مالك: ال يرتك لذلك حىت جيامع أو يفارق على ما أحب أو   ضرورة وال علة؟

كره؛ ألنه مضار، فهذا يدل على أن الذي سرمد العبادة إذا طلبت املرأة منه ذلك 
تزوجها عليه من حقها يف يقطع عنها حقها الذي ال تكون سببا يف أن أن عبادته 

 .(2)اجلماع
 :حكم مطالبة املرأة زوجها ابلصطء يف القضاء عند املالكية

وللمرأة املضرورة برتك الوطء املطالبة به يف القضاء؛ فطلبها الوطء عند 
وال املروءة املستحسنة؛ ألنه مقصود  ،القاضي "ال يناقض احلياء املمدوح

 .(3)"النكاح
كه اجلماع؛ ع يف الفقه املالكي خماصمة املرأة زوجها يف تر ويف اجلملة: فإنه يشر 

: أن من سرمد العبادة وترك الوطء مل ينه عن تبتله، وقيل له: فقد تقدم يف املدونة
 إما وطئت، أو فارقت.

يطأ ال ُيل له ترك مسيسها؛ "ألنه  اله أبن ذا مل ترافعه إىل السلطان فحلفح فإ 
، وممتنع مما يلزمه هلا من احلق يف ذلك، وال ُيل ملن ظامل هلا يف حلفه هلا أال يطأها

                                                 

 (.191/ 2انظر: املدونة ) (1)
 املصدر السابق. (2)
 (.11/ 4مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ) (3)
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، وهذا خبالف ما لو (1)عليه حق لغريه أن ميتنع منه حىت يرافع فيه إىل السلطان"
 .(2)فإنه يسقط عنه احلرج فيه حينئذ؛ ألنه حق هلا تركته ؛أذنت له يف ذلك

 :القدر الصاجب للمرأة من الصطء
ه للزوجة على الزوج إن الذي يحقضى بليس يف املذهب جالء خبصوص القدر 

: والذي يغلب على ظين أين وقفت عليه: أنه يحقضى (3)قال ابن انجي .هو مل يطأ
، قال أبو (4)هلا بليلة من أربع؛ ألن له أن يتزوج أربعا، وقال الشيخ أبو احلسن

عمر: إن اختلف يف أقل ما يقضى به على الرجل من الوطء؟  فقال بعضهم: ليلة 
أخذه من أن للرجل أن يتزوج أربعا من النساء، والذي قال: ليلة من  ؛بعمن أر 

[، وقضى عمر 11]النساء: َّ زنمن رن مم ام ُّٱ: ثالث أخذه من قوله
 يف الطهر؛ ألنه ُيبلها وُيصنها. مبرة

وقال ابن فرحون يف شرح ابن احلاجب: ويستحب جمامعتها ــــ يعين املرأة ـــــ يف  
 .(5)كل أربع ليال مرة

                                                 

 (.6/373،372البيان والتحصيل ) (1)
 املصدر السابق. (2)
، قاسم بن عيسى بن انجي التنوخي القريواين. من شيوخه: ابن عرفة، والربزيل، والشبييب ،أبو الفضل (3)

نه الشيخ حلولو وغريه. توىل القضاء جبهات كثرية من إفريقية. من مصنفاته: شرح على الرسالة، أخذ ع
؛ 364انظر: نيل االبتهاج، ص هـ(.838وشرحان على املدونة، وشرح على اجلالب. تويف ابلقريوان سنة )

 .1/352وشجرة النور الزكية، 
هـ(، مسع 324سي، قريواين األصل، ولد سنة )علي بن حممد بن خلف املعافري، املعروف اببن القاب (4)

من رجال إفريقية، ومسع مبصر ومكة. من مصنفاته: املهذب يف الفقه، وأحكام الداينة، وكتاب املنقذ من 
 (.2/101(؛ والديباج املهذب، )7/92انظر: ترتيب املدارك، ) هـ(.403شبه التأويل. تويف سنة )

 (.11/ 4خليل )انظر: مواهب اجلليل يف شرح خمتصر  (5)
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اليت نزلت بعمر ــــــ رضي هللا عنه ـــــ حيث أتت إىل  ستدلوا مبسألة التبتلوا
 جملسه امرأة، فأنشدت:

 أهلــى خليلــي عــن فراشــي مســجدهْ 
 

 هْ وخــــــــــــوف ريب ابليقــــــــــــني نعبــــــــــــد 
 هنـــــــــــــــــاره وليلـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا يرقـــــــــــــــــدهْ  

 
 ش جبينـــــــــــــــــــه يكـــــــــــــــــــددهْ مفـــــــــــــــــــرت  

 !!ولست يف أمر النساء أمحدهْ  
 فأنشأ الرجل فقال:

ـــــــين مـــــــا قـــــــد نـــــــزلْ   إين امـــــــرد أذهل
 

 يف ســورة النــور ويف الســبع الطــولْ  
 ويف احلـــــــواميم الشـــــــفا ويف النحـــــــل 

 
 لعمــــــــــــلْ زهــــــــــــدين يف قرهبــــــــــــا إىل ا 

 فأنشد كعب: 
 فــــــإن خـــــــري العـــــــاملني مـــــــن عـــــــدلْ 

 
  م قضى ابحلق جهرا وفصلْ  

 
 
 

 إن هلــــــــــا عليــــــــــك حقــــــــــا اي بعــــــــــلْ 
 

 ليلتهـــــــــا مـــــــــن أربـــــــــع ملـــــــــن عقـــــــــلْ  
 وأنـــــــــت أوىل ابلـــــــــثالث يف مهـــــــــلْ  

 
 فصـــــــــل فـــــــــيهن وصـــــــــومن وســـــــــل 

 .(1)فعل هلا ذاك ودع عنك امللل... انتهىوا 
رضي هللا -حلاكم يف زمن الصحابة خري القرونفقد طلبت املرأة الوطء عند ا

ال ك على أن طلبها الوطء يف القضاء عنهم، وَقضوا هلا مبرة كل أربع ليال؛ فدل ذل
عذر يناقض احلياء املمدوح وال املروءة املستحسنة؛ ألنه مقصود النكاح ...، فإذا ت

 .مروءة جاز طلبه دينا وحسن
ـــــ  ويف مسائل النكاح من خمتصر الربزيل: )مسألة( يف حديث مسلم قوله ـ

، أخذ (2)"فراش للرجل وفراش للضيف وفراش للشيطان": صلى هللا عليه وسلم
                                                 

 تقدم لرجيه. (1)
(، كتاب: اللباس والزينة، ابب:  كراهة ما زاد على احلاجة من الفراش 3/1651صحيح مسلم ) (2)

 (.2084واللباس، حديث رقم )
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منه: أنه ليس على الرجل النوم مع امرأته يف فراش واحد، وإمنا حقها يف الوطء 
واختلفوا يف  تطالب به يف القضاء، وإذا طلبته قحضي هلا به، ؛ فتملك أن(1)خاصة

 التقدير بنحو ما تقدم.
 أدلة املالكية مع املناقشة والرتجيح:
لمرأة يف أن اجلماع واجب على الرجل حقا لاستدل املالكية على مذهبهم: 

 .ملنقول، واملعقولابــــ ــ اجلملة إذا انتفى العذر
عند  أبثر عمر ـــــ رضي هللا عنه ـــــ وهو مشهورفقد استدلوا  فأما املنقول

؛ فقد شكت املرأة زوجها عند عمر ـــــ رضي هللا الفقهاء، َيذكرونه يف ابب: الَقسم
ك رضي هللا عنهم، وَقضوا هلا مبرة كل أربع ليال؛ فدل ذل-مبحضر الصحابة عنه ـــــ

وال املروءة املستحسنة؛ ال يناقض احلياء املمدوح على أن طلبها الوطء يف القضاء 
 .ا تعذر جاز طلبه دينا وحسن مروءةألنه مقصود النكاح ...، فإذ

فقد استدلوا أبن كف الرجل عن مجاع امرأته من غري ضرورة وال  وأما املعقول
؛ ي تزوجها عليه من حقها يف اجلماعحقها الذ وظلم هلا مبنعها ،علة إضرار هبا

حيث تضررت برتكه، فإن شكت قلته قضى ويحقضي عليه به  ،فيجب عليه وطؤها
 يف املذهب. الراجحهلا بليلة يف كل أربع على 

وجيب عليه  ،فإنه ال جيوز له ،وليس للزوج أن يرتك وطء امرأته ضررا هبا
 حينئذ ترك الكف.

فالوطء عند مالك ــــــ رمحه هللا تعاىل ـــــ واجب على الرجل للمرأة يف اجلملة إذا 
تفاق على إلزامه يف اإليالء؛ ألنه حق واجب ابالتفاق إذا حلف انتفى العذر لال

الزوج على تركه يف اإليالء، فيجب قبل أن ُيلف: كسائر احلقوق الواجبة، ُيقق 
                                                 

 (.4/11انظر: مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ) (1)
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هذا: أنه لو مل يكن واجبا مل يصر ابليمني على تركه واجبا كسائر ما ال جيب؛ وألن 
زمان إال ما استثناه العرف:  قاعدة العقود: كالنكاحات، واإلجارات تتناول مجيع األ

كزمان األغذية، وقضاء احلاجات وغري ذلك، أو استثناه الشرع: كأوقات 
 اخلطبة على من جتب عليه اجلمعة. العبادات، وزمان مساع

فأما ما كان من ترك الوطء فيما ال ينشط الرجل وال يتعمد الضرر فال أبس 
تدخل حتت االختيار، ومن الضرر بذلك؛ وألن الوطء ينشأ عن احملبة، واحملبة ال 

 املمنوع: إذا دعته نفسه لرتك الوطء فكفَّ عنه لتتوفر لذته يف األخرى.
: إن الفقه املالكي هبذا خطا خطوة متقدمة عن الفقهني: ــــــ هنا والذي يقال

الشافعي، واحلنفي يف إثبات حق املرأة على زوجها يف اجلماع كحقه عليها، 
لقضاء؛ قضاء، فللمرأة املضرورة برتك الوطء املطالبة به يف اوأوجب ذلك هلا يف ال

ة املستحسنة؛ ألنه ال يناقض احلياء املمدوح وال املروءوطلبها الوطء عند القاضي 
، ويشرع هلا خماصمة زوجها يف تركه اجلماع؛ فال يرتك لذلك حىت مقصود النكاح 

تزوجها عليه: قها الذي جيامع أو يفارق على ما أحب أو كره؛ ألنه مضار؛ ألنه ح
 .من حقها يف اجلماع

لكن تقدير هذا احلق بليلة من أربع، أو ليلة من ثالث، أو مبرة يف الطهر؛ 
وأنه ال يحقضى هلا بذلك إال أبن يثبت أن ترك الزوج الوطء كان بقصد اإلضرار هبا 

ب تضررت، وانتفى العذر، حبيث ال يدخل يف القضاء واإللزام إال هذا، فيجـفـــ
الوطء ويحقضى عليه به حيث تضررت برتكه َوَقَدَر عليه؛ فأما ما كان من ترك 
الوطء فيما ال ينشط الرجل وال يتعمد الضرر فال أبس بذلك؛ ألن الوطء ينشأ 
عن احملبة، واحملبة ال تدخل حتت االختيار ـــــــــــ أقول: هذا مما يعسر إثباته يف 

لى املرأة حقها يف اجلماع لعدم ثبوت قصد القضاء؛ فتكون النتيجة: أن يفوت ع
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الزوج اإلضرار؛ ألن القصود أمور قلبية خفية ال يحطلع عليها!! ومن  م فإنه ال 
 يرجح هذا املذهب.

اجلماع واألوىل: أن يكون اجلماع الواجب على الرجل حقا ال مرأته هو: 
حاجتها  قدر حاجتها وقدرته كما يطعمها وينفق عليها بقدرأي: بـ. ابملعروف

 وقدرته من غري حتديد، وال تقدير، وإمنا يرجع فيه إىل العرف.
فهذا عمدة املعاشرة ومقصودها، وقد أمر هللا ــــ سبحانه وتعاىل ـــــ الزوج أن 

ا يعاشرها ابملعروف، واجلماع داخل يف هذه املعاشرة وال بد، فعليـــه أن يشبعها وطئً 
 ـــا.أن يشبــــعها قوتإذا أمكنـــه ذلك، كما أن عليــــه 

واملرأة؛ واملراعاة هلما  ،حقي الزوجني كليهما: الرجل بنيوهذا ُيقق املوازنة 
ودلت عليه نصوصها؛ فاجلماع  ،مجيعا، وذلك العدل الذي جاءت به الشريعة

شرع ملصلحة الزوجني، ودفع الضرر عنهما، وهو مفض إىل دفع ضرر الشهوة عن 
ك عن الرجل؛ فيجب تعليله بذلك، ويكون اجلماع حقا املرأة كإفضائه إىل دفع ذل

 هلما مجيعا؛ وألنه لو مل يكن هلا فيه حق، ملا وجب استئذاهنا يف العزل كاألمة.
عرحوفِّ  ومن  م فإنه يكون الواجب على الزوج: مجاع امرأته

َ
مل قدر . َأي: بابِّ

حتديد، حاجتها وقدرته كما يطعمها وينفق عليها بقدر حاجتها وقدرته من غري 
  الراجحوأن هذا هص ، ما يرونه مناسبا هلما، ومالئما لطبيعتهماوفق  وال تقدير،

 ، وهو ما سوف نعرض له فيما سيأيت.كمذهب احملققني من الفقهاء
* * * 
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 املبحث الرابع
 مذهب القائلني أبن اجلماع واجب على الرجل

 حقا للمرأة مرة يف كل طهر
 مع املناقشة والرتجيح

ــــــ رمحه هللا تعاىل ــــــ إىل أنه: فرض على الرجل  بن حزممد علي أبص حمذهب 
، إن قدر على ذلك-مرة يف كل طهر  أن جيامع امرأته اليت هي زوجته، وأدىن ذلك

رب على ذلك َمن َأََب ابألدب، ألنه أتى منكرًا من ـــ تعاىلــ  وإال فهو عاص هلل ، وجيح
 .(1)العمل!!

 شة والرتجيح:أدلة ابن حزم مع املناق
أنه فرض على الرجل أن جيامع امرأته مرة يف كل استدل ابن حزم على مذهبه: 

 .اآلاثر، والسنة، و ابلقرآنطهر إن قدر على ذلك  ــــــــ 
  هت مت خت حت جت هب ُّٱ فقول هللا ـــــ عز وجل: فأما القرآن

 . (2)َّمثحج
ـــــ عز وجل ـــــ أمر إبتياهنن إووجه االستدالل ذا تطهرن من احليض، : أن هللا 

 واألمر يف ظاهره للوجوب ما مل توجد قرينة تصرفه عن ذلك.
، فعن أيب جحيفة عن ارسي ــــــ رضي هللا عنهفحديث سلمان الف وأما السنة

قال: آخى رسول هللا ــــــ صلى هللا عليه وسلم ــــــ بني سلمان ـــــ  ضي هللا عنهأبيه ـــــ ر 
فقال: ما  ،فرأى أم الدرداء متبذلة ،ان يزور أاب الدرداءوأيب الدرداء، فجاء سلم

                                                 

 (.9/175،174انظر: احمللى البن حزم ) (1)
 (.222)سورة البقرة، آية رقم (2)
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شأنك؟ فقالت: إن أخاك ليس له حاجة يف شيء من النساء!! قال: فلما جاء 
فقال له سلمان: اطعم. قال: إين  ،وقرَّب إليه الطعام ،أبو الدرداء رحَّب بسلمان

فأكل  ل.  قال:صائم.  قال: أقسمت عليك ملا طعمت فما أان آبكل حىت أتك
اي أاب الدرداء إن جلسدك عليك حقا، وإن ألهلك عليك "معه،  م قال له: 

ائت أهلك، وأعط كل ، و ومن ،وأفطر، وقم ،حقا، أعط كل ذي حق حقه، يم
...،  م خرجا إىل الصالة فلما صلى النيب ــــ صلى هللا عليه وسلم ـــــ  ذي حق حقه

مان قال: فقال له مثل ما قال له فأخربه مبا قال له سل ،قام إليه أبو الدرداء
 .(1)سلمان"

: أن النيب ـــــ صلى هللا عليه وسلم ـــــ جعل إتيان الرجل أهله ووجه االستدالل
 حقا هلم عليه، وأمر إبعطاء كل ذي حق حقه.

فعن عامر بن ربيعة قال: إان لنسري رضي هللا عنه ـــــ فأثر عمر ـــــ  اآلاثروأما 
لرف من مجدان إذ عرضت له امرأة من خزاعة شابة، مع عمر بن اخلطاب اب

وغريه، ويل زوج  مرأة أحب ما حتب النساء من الولدإين ا ،فقالت: اي أمري املؤمنني
شيخ، ووهللا ما برحنا حىت نظران إليه يهوي شيخ كبري، فقال لعمر: اي أمري املؤمنني 

رها؟ فقال: نعم، فقال أتقيم هلا طه"ليها وما آلوها ؟ فقال له عمر: إين حملسن إ
هلا عمر: انطلقي مع زوجك، وهللا إن فيه ملا جيزي، أو قال: يغين املرأة 

                                                 

، (4223أيب جحيفة ــــ رضي هللا عنه، حديث رقم)(، مسند 10/153) أخرجه البزار يف مسنده (1)
منه قبل متامه،  (، كتاب: الصيام، ابب: صيام التطوع واخلروج4/458،457) والبيهقي يف السنن الكربى

 (.2235(، كتاب: الصيام، حديث رقم )3/137) والدارقطين يف سننه، (8344) حديث رقم
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، فاألثر ظاهر يف أن الرجل جيزيه إتيان أهله مرة يف كل طهر؛ فيكون (1)املسلمة"
 قد أقام هلا طهرها، ويف ذلك إغناء وإعفاف للمرأة.

هبذا يوافق  - ـــ رمحه هللا تعاىلاهري ــإن ابن حزم الظ والذي يقال ــــــ هنا:
املذهبني: احلنفي، واملالكي يف أصل املسألة: إثبات حق املرأة على زوجها يف 
اجلماع خالفا للشافعية؛ فاجلماع واجب على الرجل حقا للمرأة، وفرض على 

وإال فهو عاص هلل ــــ  الرجل: أن جيامع امرأته اليت هي زوجته، إن قدر على ذلك،
رب على ذلك َمن َأََب ابألدب، ألنه أتى منكرًا من العمل!!، و تعاىل  جيح

فاحلنفية، واملالكية، والظاهرية متفقصن على وجصب مجاع الرجل المرأته 
ية إىل تقديره فذهب احلنف ،حقا هلا عليه، واخلالف بينهم يف  التقدير هلذا احلق

ب، فقال بعضهم: رة واحدة يف العمر قضاء، واختلف املالكية يف القدر الواجمب
ليلة من أربع: أخذه من أن للرجل أن يتزوج أربعا من النساء، وقال بعضهم: ليلة 

 َّ زنمن رن مم ام ُّٱ :ث، أخذه من قوله ــــ تعاىلمن ثال
[، وقضى عمر ــــ رضي هللا عنه ــــ مبرة يف الطهر، واختار ابن حزم 11ساء:]الن

 هللا عنه.رضي -ا احلق مبرة يف الطهر: كقضاء عمرتقدير هذ
أن ما قدمه هؤالء الفقهاء من هذه الوجهات يف تقدير ما جيب للمرأة  واحلق

حقا على زوجها من اجلماع ال يعدو أن يكون اجتهادات بنوها على ما تقدم من 
َد حَ ـــــــ كما ظهر غري مصرح فيها بــاألدلة املنقول منها واملعقول، وهي ـــــ يف مجلتها ـ

ال تقدير؛ فهي عمومات بعضها ُيتمل ما قالوا كما للمرأة و للجماع الواجب حقا 
ومل يعد هلم تعلق صحيح هبا،  ،ُيتمل غريه، فيكون قد تطرق إليها االحتمال

                                                 

 (.9/174احمللى ابآلاثر البن حزم )( 1)
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وبعضها اآلخر يكون محله على ما ذهبوا إليه من التقدير والتحديد تكلفا، 
 وحتكما، وحتميل الدليل ما ال ُيتمله، أو أنه احتمال بعيد!!

كله الوقوع يف هذا اخللل البني من عدم التوازن بني حقي الرجل   وفوق هذا
واملرأة يف اجلماع، ومن  م اخنرام مبدأ العدل ـــــ الذي جاءت به الشريعة ودلت عليه 
نصوصها ــــــ يف كل مناحي احلياة وعالقاهتا املختلفة، مبا يف ذلك العالقات األسرية 

الطالق، ولرب البيوت، ويشرد األطفال، بني األزواج؛ فيقع االضطراب، ويكثر 
 فيضعف اجملتمع والدولة واألمة!!وخيتل االستقرار اجملتمعي، 

اجلماع : واألوىل: أن يكصن اجلماع الصاجب على الرجل حقا ال مرأته هص
قدر حاجتها وقدرته: كما يطعمها وينفق عليها بقدر حاجتها أي: ب. ابملعروف

 ير، وإمنا يرجع فيه إىل العرف.وقدرته من غري حتديد، وال تقد
فهذا عمدة املعاشرة ومقصودها، وقد أمر هللا ــــ سبحانه وتعاىل ـــــ الزوج أن 
يعاشرها ابملعروف، واجلماع داخل يف هذه املعاشرة وال بد، فعليـــه أن يشبعها وطئا 

 إذا أمكنـــه ذلك، كما أن عليــــه أن يشبــــعها قوتـــا. 
واملرأة؛ واملراعاة هلما  ،حقي الزوجني كليهما: الرجل بنيملوازنة وهذا ُيقق ا  

ودلت عليه نصوصها؛ فاجلماع  ،مجيعا، وذلك العدل الذي جاءت به الشريعة
شرع ملصلحة الزوجني، ودفع الضرر عنهما، وهو مفض إىل دفع ضرر الشهوة عن 

: مجاع جيكصن الصاجب على الزو فكإفضائه إىل دفع ذلك عن الرجل؛   ،املرأة
قدر حاجتها وقدرته كما يطعمها وينفق عليها بقدر ابملعروف. أي: بـ امرأته

ما يرونه مناسبا هلما، ومالئما وفق  حاجتها وقدرته من غري حتديد، وال تقدير،
، وهو ما سوف كمذهب احملققني من الفقهاء  الراجحوأن هذا هص ، لطبيعتهما

 نعرض له فيما سيأيت.
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 املبحث اخلامس
 القائلني أبن اجلماع واجب على الرجل مذهب

 حقا للمرأة مرة كل أربعة أشهر 
 مع املناقشة والرتجيح

إىل: أن اجلماع واجب على الرجل حقا للمرأة، وعليه وطؤها  احلنابلةذهب 
 .(1)يف كل أربعة أشهر مرة، إن مل يكن له عذر مينع من ذلك

ينبغي أن يدعه ، وال"(2)"الوطء واجب على الرجل، إذا مل يكن له عذر"فـــ
 .(3)عمًدا يحبقِّي نفسه"

 :برتك الصطء الصاجب عند احلنابلة فسخ النكاح

                                                 

ذا املذهب بال ريب، وعليه مجاهري األصحاب. قال انظم املفردات: هذا هو املشهور، وجزم به يف ( ه1)
ومسبوك الذهب، واملستوعب، واخلالصة، واملغىن، والكايف،  املذهب،ز وغريه، وقدمه يف اهلداية، و الوجي

انظر:  وغريهم. وهو من مفردات املذهب. رعايتني، واحلاوي الصغري، والفروع،واحملرر، والشرح، والنظم، وال
(، وكشاف 21/404(، واإلنصاف )8/388(، والفروع البن مفلح)7/304،303املغين البن قدامة)

 (.192/ 5القناع عن منت اإلقناع )
 واجب إن مل يقصد برتكه ضررا، وعن أمحد ـــــ رمحه هللا تعاىل ـــــ روايتان أخراين، إحدامها: أن الوطء غري

ــ  اختارها القاضي، ومل يعترب ابن عقيل قصد اإلضرار برتكه الوطء. قال: وكالم اإلمام أمحد ـــــ رمحه هللا ـــ
غالبا ما يشهد هلذا القول، وال عربة ابلقصد يف حق اآلدمي، ومحل كالم اإلمام أمحد يف قصد اإلضرار 

فيلزمه أن ال فائدة يف اإليالء، وأما إن اعترب قصد اإلضرار،  ؛كذا قال  «:الفروع»لغالب. قال يف على ا
فاإليالء دال على قصد اإلضرار، فيكفي، وإن مل يظهر منه قصده. والرواية الثانية: أنه يرجع فيه إىل 

 العرف. وهو من املفردات.
 (.7/304) املغين البن قدامة (2)
 (.8/399الفروع البن مفلح ) (3)
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أَب ذلك بال عذر ألحدمها فحرِّ ق بينهما بطلبها، ولو قبل وإن مل يطأ الزوج، و"
 .(1)الدخول، نصَّ عليه؛ ألنه يف معىن موَل، ويف الرتغيب: هو صحيحح املذهب"

عن  (2)لوطء، وطالبت املرأةح، فقد روى ابن منصورفإن أصر الزوج على ترك ا
أمحد يف رجل تزوج امرأة ومل يدخل هبا، يقول: غدا أدخل هبا، إىل شهر، هل جيرب 
على الدخول؟ فقال: أذهب إىل أربعة أشهر، إن دخل هبا، وإال فرق بينهما؛ 

 .(3)فجعله أمحد كاملويل
نصور غريه، وفيها نظر، مل يروِّ مسألة ابن م: "(4)وقال أبو بكر بن جعفر

وظاهر قول أصحابنا: أنه ال يفرق بينهما لذلك، وهو قول أكثر الفقهاء؛ ألنه لو 
 .(5)ضرب له املدة لذلك، وفرق بينهم، مل يكن لإليالء أثر، وال خالف يف اعتباره"

ويرى احلنابلة فسخ النكاح إن تعذر الوطء لعجز كفسخه لتعذر النفقة 
يف اإليالء، وقاله أبو يعلى الصغري، وقال أيضا: حكمه  وأوىل؛ وللفسخ بتعذره 

                                                 

 (.8/389)ع البن مفلح الفرو  (1)
أبو يعقوب الكوسج املروزي، ولد مبرو، ودخل إىل العراق واحلجاز  ،إسحاق بن منصور بن هبرام (2)

والشام، من شيوخه: ابن عيينة، ووكيع، وأمحد بن حنبل، روى عنه الشيخان يف الصحيحني، كان عاملا 
(، 1/113هـ(. انظر: طبقات احلنابلة، )251فقيها، دون عن إإلمام أمحد املسائل يف الفقه. تويف سنة )

 (1/252واملقصد األرشد، )
 (.7/304) املغين البن قدامة (3)
 :منهم ،حدث عن مجاعة. املعروف بغالم اخلالل ،أبو بكر، عبد العزيز بن جعفر بن أمحد بن يزداد (4)

 ،وابن حامد ،ةوابن بط ،أبو إسحاق بن شاقال :روى عنهو  ،وأبو القاسم البغوي ،موسى بن هارون
. تويف سنة واخلالف مع الشافعي ،والتنبيه يف الفقه ،والشايف ،تفسري القرآنمن مصنفاته:  .وغريهم

 (.2/126(، واملقصد األرشد، )2/119هـ(. انظر: طبقات احلنابلة، )363)
 (7/304) املغين البن قدامة (5)
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 ،وطلبت قدومه ،وكذا إن سافر الزوج فوق نصف سنة .(1)كعنني؛ فيفسخ النكاح
 .(2) فأَب بال عذر فرق بينهما، قيل: إن وجب الوطء، وقيل: أو ال

وعلى هذا فإنه يشرع فسخ النكاح عند احلنابلة برتك الزوج الوطء بال عذر 
 بطلب املرأة ذلك، ويَقضي هلا احلاكم به. ألحدمها

 :قدر الصطء الصاجب عند احلنابلة
، مبرة كل أربعة أشهرمرأته يقدر احلنابلة الوطء الواجب على الرجل حقا ال

أن هللا ـــــ تعاىل ـــــ قدره  ووجهه:، (3)"صَّ عليه أمحدمقدر أبربعة أشهر، نفهو "
حق غريه؛ ألن اليمني ال توجب ما حلف أبربعة أشهر يف حق املويل، فكذلك يف 
 على تركه، فيدل على أنه واجب بدوهنا.

 .(4)وهذا التقدير ابألربعة أشهر تفرد به احلنابلة؛ فهو من املفردات كما تقدم
 :أدلة احلنابلة مع املناقشة والرتجيح

 جلماع واجب على الرجل حقا للمرأةأن ااستدل احلنابلة على مذهبهم: 
 املعقول.، و اثرلسنة، واآلاب

لعبد هللا بن عمرو -صلى هللا عليه وسلم-قول النيبفقد استدلوا بـــــ فأما السنة
 أنك تصصم النهار، وتقصم الليل؟ قلت: بلى اي عبد هللا، أمل أخَب "بن العاص: ا

                                                 

(، وكشاف القناع عن منت 21/406(، واإلنصاف للمرداوي )8/390) انظر: الفروع البن مفلح (1)
 (.5/192) اإلقناع

 انظر: املصادر السابقة. (2)

 (.7/304) املغين البن قدامة (3)
 (.21/404انظر اإلنصاف ) (4)
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اي رسصل هللا. قال: فال تفعل، يم، وأفطر، وقم ومن؛ فإن جلسدك عليك حقا، 
 .  (1)ن لزوجك عليك حقا"وإن لعينك عليك حقا، وإ

 .(2)فأخرب أن للمرأة عليه حًقا"" :تعاىل-ــــــ رمحه هللا قال ابن قدامة 
ور، ورواها عمر بن شبة يف كتاب فقد اشتهرت قصة كعب بن س وأما اآلاثر

أن كعب بن سور كان جالسا عند " من وجوه؛ إحداهن عن الشعيب: ةقضاة البصر 
فقالت: اي أمري املؤمنني، ما رأيت رجال قطُّ عمر بن اخلطاب، فجاءت امرأة، 

أفضل من زوجي، وهللا إنه ليبيت ليله قائما، ويظل هناره صائما!! فاستغفر هلا، 
فقال كعب: اي أمري املؤمنني، هال ، ، واستحييت املرأة، وقامت راجعةً وأثىن عليها

ا كانت أعديت املرأة على زوجها؟ فقال: وما ذاك؟ فقال إهنا جاءت تشكوه، إذ
حاله هذه يف العبادة، مىت يتفرغ هلا؟!! فبعث عمر إىل زوجها، فجاء، فقال 

فإين أرى كأهنا لكعب: اقض بينهما، فإنك فهمت من أمرمها ما مل أفهم. قال: 
امرأة عليها ثالث نسصة، هي رابعتهن، فأقضي له بثالثة أايم ولياليهن يتعبد 

ا رأيك األول أبعجب إيل من اآلخر، فقال عمر: وهللا م ،فيهن، وهلا يصم وليلة
ويف رواية، فقال عمر: نعم القاضي  .اذهب فأنت قاض على أهل البصرة

 .(3)أنت!!

                                                 

ث رقم ، حدي(، كتاب: النكاح، ابب: لزوجك عليك حق7/31) أخرجه البخاري يف صحيحه (1)
النهي عن صوم الدهر ملن يام، ابب: (، كتاب:  الص2/817 صحيحه )وأخرجه مسلم يف، (5199)

 (.1159تضرر به أو فوت حقا...، حديث رقم )
 (.7/303) املغين البن قدامة (2)
 تقدم لرجيه. (3)
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 فكانت ؛ـــــ رمحه هللا تعاىل: "وهذه قضيٌة انتشرت فلم تنكر قال ابن قدامة
إمجاعا؛ وألنه لو مل يكن حًقا، مل تستحق فسخ النكاح؛ لتعذره ابجلب والعنة، 

 .(1)ه ابإليالء"وامتناع
فقد استدلوا أبنه ملا كان مجاع الرجل امرأته حًقا واجبا عليه  وأما املعقصل

ابتفاق إذا حلف على تركه يف اإليالء؛ فإنه يكون واجبا عليه قبل أن ُيلف،  
كسائر احلقوق الواجبة، ُيقق هذا: أنه لو مل يكن واجبا، مل يصر ابليمني على تركه 

 .(2)بواجبا، كسائر ما ال جي
"أن النكاح ـــــ اجلماع ـــــ شرع ملصلحة الزوجني، ودفع كذلك فإهنم استدلوا بـــــ

الضرر عنهما، وهو مفض إىل دفع ضرر الشهوة عن املرأة كإفضائه إىل دفع ذلك 
عن الرجل، فيجب تعليله بذلك، ويكون النكاح حًقا هلما مجيعا؛ وألنه لو مل يكن 

 . (3)هنا يف العزل كاألمة"هلا فيه حق، ملا وجب استئذا
املذهب احلنبلي يتفق فقهاؤه مع مجاعة فقهاء وهبذا فإنه يظهر أن 

وجصب مجاع الرجل  :: احلنفي، واملالكي، والظاهري يف أصل مسألةاملذاهب
، فهذا مذهب امرأته، وأن ذلك حق واجب هلا عليه بعقد النكاح كحقه عليها

الوطء عند احلنابلة واجب كما تقدم، فــــللمذهب الشافعي   خالفا ،مجهور الفقهاء
ينبغي أن يدعه عمدا يحبقِّي نفسه، فإن مل يطأ لرجل، إذا مل يكن له عذر، وال على ا
أَب ذلك بال عذر ألحدمها فحرِّ ق بينهما بطلبها، ولو قبل الدخول، نصَّ و  ،الزوج

وطء لعجز تعذُّر ال الرتغيب: هو صحيحح املذهب، و عليه؛ ألنه يف معىن موَل، ويف
                                                 

 (.7/303) املغين البن قدامة (1)
 (.7/304املصدر السابق ) (2)
 (.7/304املغين البن قدامة ) (3)
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وأوىل؛ وللفسخ بتعذره يف  ،كالفسخ لتعذر النفقة  ،يحفَسخح به النكاح بطلبها
 اإليالء.

واخلالف بني فقهاء احلنابلة وفقهاء مذهب وجصب اجلماع على الرجل 
رة واحدة يف إىل تقديره مب احلنفية، فذهب حقا للمرأة ـــــ يف التقدير هلذا احلق

فقال بعضهم: ليلة من أربع، : يف القدر الواجب املالكيةواختلف ، العمر قضاءً 
وقال بعضهم: ليلة من ثالث، وقضى عمر ــــ رضي هللا عنه ــــ مبرة يف كل الطهر، 

 رضي هللا عنه.-احلق مبرة يف كل طهر: كقضاء عمر تقدير هذا ابن حزمواختار 
ء فالصط، رة كل أربعة أشهرا ذهبوا إليه من التقدير مبفيم احلنابلةوتفرد 

قدر أبربعة مند احلنابلة على املذهب ــــــ الصاجب على الزوج حقا المرأته ع
؛ قياسا على اإليالء، ووجهه: أن هللا ـــــ تعاىل ـــــ قدره أبربعة ، نصَّ عليه أمحدأشهر

أشهر يف حق املويل، فكذلك يف حق غريه؛ ألن اليمني ال توجب ما حلف على 
 ا.تركه، فيدل على أنه واجب بدوهن

فإنه غري املعروف الذي هلا وعليها، وَجعلح  ؛وهذا القصل ليس بصحيح
لألزواج؛ فإن الرجل قد ُيتاج -سبحانه-ة اإليالء أربعة أشهر فنظرًا منهالشارع مد

إىل ترك وطء امرأته مدًة لعارض من سفر، أو أتديب، أو راحة نفس، أو اشتغال 
ـ له أجال أربعة أشهر، وال يلزم من ذلك أن مبهم؛ فجعل هللا ــــــ سبحانه وتعاىل ــــــ

 يكون الوطء مؤقتا يف كل أربعة أشهر مرة، بل هو احتمال بعيد!!
تعاىل ـــــ ذهب فيها إىل -ــــ رمحه هللا: أنه عند احلنابلة رواية عن أمحد ـوالعجب

 كما رجحه احملققون من،  تقدير الوطء الواجب على الرجل حقا المرأته بــــــ العرف
، لكن مل أيخذ داتوهي من املفر ، يف كتبهم ـــــ كما تقدمالفقهاء، ذكرها احلنابلة 

 رمحهم هللا تعاىل!!-هبا احلنابلة
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من هذه الوجهات يف تقدير ما جيب  واحلق أن ما قدمه هؤالء الفقهاء
للمرأة حقا على زوجها من اجلماع ال يعدو أن يكون اجتهادات بنوها على ما 

غري مصرح  -تقدمكما   -يف مجلتها-واملعقول، وهي ،املنقول منها :تقدم من األدلة
ال تقدير؛ فهي عمومات بعضها ُيتمل و  ،َحَد للجماع الواجب حًقا للمرأةفيها بــ

كما ُيتمل غريه، فيكون قد تطرق إليها االحتمال ومل يعد هلم تعلق   ،ما قالوا
من التقدير والتحديد  صحيح هبا، وبعضها اآلخر يكون محله على ما ذهبوا إليه

 تكلفا، وحتكما، وحتميل الدليل ما ال ُيتمله، أو أنه احتمال بعيد!!
: الوقوع يف هذا اخللل البنيِّ  من عدم التوازن بني حقي الرجل وفصق هذا كله

ودلت  ،واملرأة يف اجلماع، ومن  م اخنرام مبدأ العدل ـــــ الذي جاءت به الشريعة
ل مناحي احلياة وعالقاهتا املختلفة، مبا يف ذلك العالقات عليه نصوصها ــــــ يف ك

األسرية بني األزواج؛ فيقع االضطراب، ويكثر الطالق، ولرب البيوت، ويشرد 
 فيضعف اجملتمع والدولة واألمة!!األطفال، وخيتل االستقرار اجملتمعي، 

 اجلماع  واجب على الرجل حقا ال مرأته هو:: أن يكون اجلماع الواألوىل
قدر حاجتها وقدرته: كما يطعمها وينفق عليها بقدر حاجتها أي: بـ. ابملعروف

 وقدرته من غري حتديد، وال تقدير، وإمنا يرجع فيه إىل العرف.
فهذا عمدة املعاشرة ومقصودها، وقد أمر هللا ــــ سبحانه وتعاىل ـــــ الزوج أن 

بد، فعليـــه أن يشبعها وطئا يعاشرها ابملعروف، واجلماع داخل يف هذه املعاشرة وال 
 إذا أمكنـــه ذلك، كما أن عليــــه أن يشبــــعها قوتـــا. 

حقي الزوجني كليهما: الرجل واملرأة؛ واملراعاة هلما  بنيوهذا ُيقق املوازنة 
ودلت عليه نصوصها؛ فاجلماع  ،مجيعا، وذلك العدل الذي جاءت به الشريعة

شرع ملصلحة الزوجني، ودفع الضرر عنهما، وهو مفض إىل دفع ضرر الشهوة عن 
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 يكون الواجب على الزوج: مجاع امرأتهاملرأة كإفضائه إىل دفع ذلك عن الرجل؛ ف
قدر حاجتها وقدرته كما يطعمها وينفق عليها بقدر حاجتها ب. أي: ابملعروف

، ما يرونه مناسبا هلما، ومالئما لطبيعتهماوفق  وال تقدير، وقدرته من غري حتديد،
، وهو ما سوف نعرض له كمذهب احملققني من الفقهاء  ،الراجح وأن هذا هص
 فيما سيأيت.

* * * 
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 املبحث السادس
 رجلمذهب القائلني أبن اجلماع واجب على ال

 وقدرته اللمرأة ابملعروف قدر حاجته حقا
 مع املناقشة والرتجيح

ارها احملققون من ـــــ رمحه هللا تعاىل ـــــ يف رواية عنه اخت اإلمام أمحد ذهب
إىل أنه: جيب على الرجل  ابن القيم، وتلميذه بن تيميةكــــشيخ اإلسالم  ،الفقهاء

وطء زوجته ابملعروف. َأي: بقدر حاجتها وقدرته ـــــ كما يطعمها وينفق عليها 
 حَتدِّيَد مبرة يف كل شهر، أو أربعة أشهر، أو بقدر حاجتها وقدرته ـــــ مِّن َغريِّ 

أسبوع، أو يوم من أربعة، أو غري ذلك؛ ألن داللة الكتاب والسُّنة عدم تقدير 
ذلك، أو أي شيَء مما يوجبه عقد النكاح على كل واحد من الزوجني، والرجوع 

َّ  مننن زن رن مم ام ُّٱ: ، قال ـــــ تعاىل(1)فيه إىل العرف
 -، وقال(2)

كِفيِك َوَوَلَدِك ُخِذي َما يَ ": هلند زوجة أيب سفيان - عليه وسلمصلى هللا
 .(3)"اِبملَعُروفِ 

كما ينفق عليها ويكسوها   ،عليه أن يطأها ابملعروف قال ابنح الَقي ِّم: "جيب
ويعاشرها ابملعروف، بل هذا عمدة املعاشرة ومقصودها، وقد أمر هللا ـــــ سبحانه 

والبد، وعليه أن  ،ملعروف؛ فالوطء داخل يف هذه املعاشرةوتعاىل ــــــ أن يعاشرها اب

                                                 

/ 29(، )384،283/  28اوى ابن تيمية )(، وجمموع فت21/404) اإلنصاف للمرداوي :انظر (1)
وما بعدها( ، وتيسري الفقه اجلامع لالختيارات الفقهية  215(، وروضة احملبني )ص271/ 32(، ) 173

 .، ومابعدها(2/643) لشيخ اإلسالم بن تيمية للباحث
 (.228سورة البقرة، آية رقم ) (2)
 .احلديث متفق عليه، وتقدم لرجيه (3)
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كما عليه أن يشبعها قوات، وكان شيخنا ــــ رمحه هللا   ،إذا أمكنه ذلك ًئايشبعها وط
 .(1)ة ـــــ يرجح هذا القول وخيتاره"تعاىل ــــ يعين شيخ اإلسالم ابن تيمي

 :للمرأة طلب فسخ النكاح تضررا برتك الصطء املستحق
فرض احلاكم هلا ذلك ابجتهاده  زع الزوجان يف الوطء املستحق هلاتنا فإن

 .(2)حبسب العرف وحالة الزوجني، كما يفرض هلا النفقة والسكىن وسائر حقوقها
 ا طلب فسخ النكاح، ويقضى هلا بهوإن تضررت املرأة برتك الزوج الوطء فله

قدرته وعجزه،   أو بغري قصد، ولو مع ،بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج"
 .(3)وأوىل؛ وللفسخ بتعذره يف اإليالء إمجاعا" ،كالنفقة

 :مناقشتهم أقصال مذاهب الفقهاء اليت تقدمت وبيان ضعفها وتساقطها
أن اجلماع ال جيب على الزوج؛ فإنه  مذهب الشافعية: فأما القصل األول
 ،شاء سكنها إن :مبنزلة من استأجر دارا ،وإن شاء تركه ،حق له فإن شاء استوفاه

فهذا من أضعف األقوال، والقرآن، والسنة، والعرف، والقياس ؛ وإن شاء تركها
 يرده.

َّ  مننن زن رن مم ام ُّٱفإن هللا ـــــ سبحانه وتعاىل ـــــ قال: 
؛ (4)

 ،فإذا كان اجلماع حقا للزوج عليها ،فأخرب أن للمرأة من احلق مثل الذي عليها
 فهو حق على الزوج بنص القرآن.

                                                 

 (.217 البن القيم )صروضة احملبني (1)
(، وروضة احملبني 271/ 32(، )173/ 29(، )384،283/  28انظر: جمموع فتاوى ابن تيمية ) (2)

 وما بعدها(. 215)ص
 (.247)ص انظر: االختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية (3)
 (.228سورة البقرة، آية رقم) (4)
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عروف فإنه ــــ سبحانه وتعاىل ــــ أمر األزواج أن يعاشروا الزوجات ابمل وأيضا
َّ خصمص حص ُّٱ: فقال ـــــ عز من قائل

، ومن ضد املعروف أن يكون (1)
ال و  ،أو تزيد عليها أبضعاف مضاعفة ،عنده شابة شهوهتا تعدل شهوة الرجل

 يذيقها لذة الوطء مرة واحدة!!
طبعه رًدا عليه!! وهللا ـــــ سبحانه وتعاىل ــــــ  ومن زعم أن هذا من املعروف كفاه

 :على غريه فقال ــــ تعاىل ال ،إمنا أابح لألزواج إمساك نسائهم على هذا الوجه
َّ حبخب جب هئ مئ خئُّ

(2). 
أنه جيب علي الزوج وطؤها يف العمر مرة  مذهب احلنفية: وأما القصل الثاين

القول األول، وهذا ابطل من واحدة؛ ليستقر هلا بذلك الصداق، فهذا من جنس 
وجه آخر؛ فإن املقصود إمنا هو املعاشرة ابملعروف، والصداق دخل يف العقد 

وفرقًا بينه وبني السفاح؛ فوجوب املقصود ابلنكاح أقوى من  ،تعظيًما حلرمته
 وجوب الصداق!!

جيب عليه أن يطأها يف كل أربعة أنه  مذهب احلنابلة: وأما القصل الثالث
فاحتجوا على ذلك أبن هللا ـــــ سبحانه وتعاىل ــــــ أابح للمويل تربص  ؛شهر مرةأ

وخري املرأة بعد ذلك: إن شاءت أن تقيم عنده، وإن شاءت أن  ،أربعة أشهر
تفارقه، فلو كان هلا حق يف الوطء أكثر من ذلك مل جيعل للزوج تركه يف تلك 

 املدة.
قبله فليس أيضا بصحيح؛ فإنه وهذا القول وإن كان أقرب من القولني اللذين 

ا منه ــــ غري املعروف الذي هلا وعليها، وأما جعل مدة اإليالء أربعة أشهر فنظرً 
                                                 

 (.19سورة النساء، آية رقم ) (1)
 (.229) ، آية رقمسورة البقرة (2)
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من  :فإن الرجل قد ُيتاج إىل ترك وطء امرأته مدة لعارض سبحانه ــــ لألزواج؛
ـ أو اشتغال مبهم؛ فجعل هللا ــــــ سبحانه وتعاىل ــــ ،أو راحة نفس ،أو أتديب ،سفر

وال يلزم من ذلك أن يكون الوطء مؤقتا يف كل أربعة أشهر  ،له أجال أربعة أشهر
 .(1)مرة

وميكن أن ترد مثل هذه االعرتاضات على القولني اآلخرين للمذهبني: 
من تقدير الوطء الواجب للمرأة مبرة كل أربعة أايم، أو كل  والظاهري، املالكي

مبرة كل شهر عند ابن حزم الظاهري،  ثالثة أايم على اخلالف عند املالكية، أو
فهذا ــــــ أيضا ــــــ ليس بصحيح؛ فإنه غري املعروف الذي هلا وعليها، وهو حتكم 
وتكلف ال يستند إىل دليل؛ فالَتحدِّيَد مبرة يف كل شهر، أو أربعة أشهر، أو 
أسبوع، أو يوم من أربعة، أو غري ذلك، كل هذا غري صحيح؛ ألن داللة الكتاب 

سُّنة عدم تقدير ذلك، أو أي شيَء مما يوجبه عقد النكاح على كل واحد من وال
 .(2)الزوجني، والرجوع فيه إىل العرف

 الرتجيح:
بعد أن تساقطت أقوال مذاهب الفقهاء يف تقدير وحتديد الوطء الواجب 

ـــــ يظهر رجحان هذه الرواية عن اإلمام أمحد حقا للمرأة على زوجها ــــــ فإنه 
أن الزوج جيب عليه أن يطأ امرأته : ، واختيار احملققني من الفقهاءهللا تعاىل رمحه

 ،ويعاشرها ابملعروف: بقدر حاجتها ،ويكسوها ،كما ينفق عليها  ،ابملعروف
وقدرته من غري حتديد، بل هذا عمدة املعاشرة ومقصودها، وقد أمر هللا ــــ سبحانه 

                                                 

 (.217،216،215انظر: روضة احملبني البن القيم)ص (1)
(، وتيسري الفقه 271/ 32(، ) 173/ 29(، )384،283/  28انظر: جمموع فتاوى ابن تيمية ) (2)

 .، ومابعدها(2/643) لشيخ اإلسالم ابن تيمية للباحثاجلامع لالختيارات الفقهية 
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 :وال بد، قالوا ،ء داخل يف هذه املعاشرةوتعاىل ــــ أن يعاشرها ابملعروف، فالوط
 كما عليه أن يشبعها قوات.   ،إذا أمكنه ذلك-وعليه أن يشبعها وطئا

أن النيب ـــــ صلى هللا عليه وسلم ـــــ  حضَّ س ابن قيم اجلوزية لذلك بــــــويستأن
وجعله  ،وعلَّق عليه األجر ،ورغبَّ فيه، لدواء ــــــ يعين اجلماععلى استعمال هذا ا

، وقد ترجم النسائي عليه هبذه (1)"ويف بضع أحدكم يدقة"صدقة لفاعله، فقال: 
؛ ففي هذا كمال اللذة، وكمال اإلحسان إىل (2)"الرتغيب يف املباضعة"الرتمجة: 

وذهاب أفكارها الرديئة  ،احلبيبة، وحصول األجر وثواب الصدقة، وفرح النفس
واعتدال املزاج، وجلب  ،ها، وخفة اجلسموذهاب كثافتها وغلظ ،عنها، وخفة الروح

ودفع املواد الرديئة، فإن صادف ذلك وجها حسنا، وخلقا دمثا، وعشقا  ،الصحة
وافرا، ورغبة اتمة، واحتسااب للثواب؛ فتلك اللذة اليت ال يعادهلا شيء!! وال سيما 

؛ إذا وافقت كماهلا؛ فإهنا ال تكمل حىت أيخذ كل جزء من البدن بقسطه من اللذة
فتلتذ العني ابلنظر إىل احملبوب، واألذن بسماع كالمه، واألنف بشم رائحته، والفم 
بتقبيله، واليد بلمسه، وتعتكف كل جارحة على ما تطلبه من لذهتا وتقابله من 

فال  ؛متقاضية له ،قد من ذلك شيء مل تزل النفس متطلعة إليهاحملبوب، فإن فح 
ليها، قال هللا ـــــ سكنا؛ لسكون النفس إتسكن كل السكون!! ولذلك تسمى املرأة 

َّ مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱ :تعاىل
(3). 

                                                 

، كتاب: الزكاة، ابب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع (2/697أخرجه مسلم يف صحيحه ) (1)
 (.1006من املعروف، حديث رقم )

(، كتاب: عشرة النساء، ابب: الرتغيب يف املباضعة، حديث رقم 8/204السنن الكربى للنسائي ) (2)
 َوَلَك يف مِجَاِعَك َزْوَجَتَك َأْجٌر"."(، ولفظ احلديث املرتجم له: 8978)
 (.21لروم، آية رقم )سورة ا (3)
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ويقوي من وجوب الوطء حقا للزوجني كليهما: الرجل،  ،فهذا كله يعضد
من غري  ،وقدرته ،ملعروف: بقدر حاجتهاابل واحد منهما على اآلخر واملرأة، لك

 حتديد وال تقدير.
به الشريعة، ودلت عليه النصوص؛ وأن هذا: هو العدل الذي جاءت 

شرع ملصلحة الزوجني، ودفع الضرر عنهما، وهو مفض إىل دفع ضرر  ماعاجلف
 .الشهوة عن املرأة كإفضائه إىل دفع ذلك عن الرجل

كذلك فإن هذا املذهب أرعى حلق املرأة يف الوطء من مذاهب الفقهاء 
لوطء، فكيف يكون اآلخرين؛ إذ املتفق عليه أن املقصود األصلي للنكاح: ا

مقصودا أصليا وال يتحقق إال مرة واحدة يف احلكم، أو مرة كل أربعة أايم، أو 
 شهر، أو أربعة أشهر، أو أنه ال جيب؟!!!

والنصوص من القرآن، والسنة توجب العشرة ابملعروف كما تقدم، والوطء 
ف؛ إذ  داخل يف املعاشرة ابملعرو  -من غري شك -حبسب قدرة الرجل وحاجة املرأة 

كيف يتصور أن تقوم عشرة ابملعروف بني رجل وامرأة، وال تويف املرأة منه حقها يف 
 الوطء على حنو ما قال الفقهاء؟!!!

العشرة  فالوطء أعون لتسكني املرأة، وتذليل جانبها مبا يتحقق بسببه معىن:
، وبدون ذلك يتعذر أن تقوم عشرة ابملعروف، وهو ما يشهد به واقع ابملعروف

 ياة واستقراء أحوال الناس.احل
أن أعدل األقوال، وأوالها ابلقبول إمنا هو والذي يظهر من جممصع ما سبق: 

 .قول هؤالء احملققني من الفقهاء
حديث أيب -عالوة على ما سبق من األدلة واملناقشات- ويقوي من ذلك    

بنت حكيم، موسى األشعري، وعائشة ــــــ رضي هللا عنهما ـــــــ يف قصة خويلة 
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وكانت عند عثمان بن مظعون، وكانت امرأة مجيلة عطرة حتب اللباس واهليئة 
لزوجها، فرأهتا عائشة وهي تفلة، ويف رواية: "بذاذة هيئتها"، فلما سئلت عن 
ذلك، وقد قيل هلا: مالك يف قريش أغىن من بعلك؟!! قال: ما لنا منه شيء!! أما 

"اي ذلك للنيب ـــــ صلى هللا عليه وسلم، فقال:  هناره فصائم، وأما ليله فقائم، فذكر
فقال:  ؟فداك أيب وأمي-قال: وما ذاك اي رسول هللا "أسصة؟ أما لك يف   ،عثمان

"أما أنت فتقصم ابلليل وتصصم ابلنهار، وإن ألهلك عليك حقا، وإن جلسدك 
صلى -فبعث رسول هللا "، ويف رواية: (1)ويم وأفطر" ،ومن فصل ِ  ،عليك حقا

أرغبت عن  ،اي عثمان"فقال:  ،فجاءه ،إىل عثمان بن مظعون- عليه وسلم هللا
 ،فإين أانم"هللا، ولكن سنتك أطلب! قال:  قال: ال وهللا اي رسول "سنيت؟

فاتق هللا اي عثمان، فإن ألهلك  ،وأفطر، وأنكح النساء ،وأيصم ،وأيلي
 ،أفطرو  ،فصم ،عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا

 .(2)"ومن ،ويل
 ؟ همَ  فقلن هلا: !!فأتتهم املرأة بعد ذلك عطرة كأهنا عروس": أبو موسى قال

 ".قالت: أصابنا ما أصاب الناس
فهذا احلديث ظاهر يف وجوب وطء الرجل امرأته ابملعروف حبسب قدرته، 

 وقدر حاجتها.
عن السُّنة، وهو ما فالنيب ـــــ صلى هللا عليه وسلم ـــــ قد عد ترك الوطء رغبًة 

"وإن ألهلك صرح به يف احلديث، كما أنه جعل الوطء حقا للمرأة يف قوله: 
                                                 

، ابب: حق املرأة على الزوج، وعزاه إىل أيب يعلى، النكاح(، كتاب: 4/302جممع الزوائد للهيثمي) (1)
 والطرباين أبسانيد، وقال : بعض أسانيد الطرباين رجاله ثقات.

 (، وعزاه إىل مسند أمحد، والبزار.4/301املصدر السابق ) (2)
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، وال ميكن صرف احلق ــــــ هنا ــــــ إىل النفقة والرعاية جبميع صورها؛ إذ عليك حقا"
ن حيث النفقة، وهو ظاهر دلت جمموع رواايت احلديث على أهنا كانت يف غىن م

ما لنا منه شيء!! "، فأجابت بقوهلا: ريش أغىن من بعلك؟!""ما لك يف ققوهلم: 
، فأفادت أن علة ما هبا ليست هي قلة النفقة، "ما هناره فصائم، وأما ليله فقائمأ

 وإمنا هي ــــــ يف حقيقة األمر ــــــ ترجع إىل إمهال الزوج الوطء!!
ــــــ صلى هللا "إن ألهلك بقوله:   عليه وسلم ــــــ لهوعليه: فإن إصالح النيب ـ

يكون مقصودا به تقومي العيب ــــــ الذي هو إمهال الوطء ــــــ ال غريه،  "عليك حقا
 ويلزم من ذلك أن يكون من حق امرأته عليه: أن يطأها ابملعروف.

وهذا كله يبني به رجحان مذهب هؤالء احملققني على مذاهب الفقهاء اليت 
الشريعة من التسوية بني الرجل واملرأة  تقدمت، وأن ذلك العدل الذي جاءت به

يف احلقوق والواجبات يف إطار من هذا التوازن الدقيق الذي تتحقق به املصاحل 
، فالصطء الصاجب حقا للمرأة للزوجني كليهما، وتقطع به املضار عنهما

: مبا ُيقق وقدرة الرجل ،حبسب حاجتها ،وال تقدير ،من غري حتديد ،ابملعروف
أو يشغله عن معيشته؛ فتهدأ  ،ويف الوقت ذاته ال ينهك بدن الرجل هلا الكفاية،

البيوت، وتستقر األسر، وتسلم العالقات الزوجية من اخلصومات والنزاعات، ويقل 
وقوع الطالق، فال لرب احلياة، وال يشرد األطفال؛ فيكون اجملتمع متماسكا قواي؛ 

 فتنهض الدولة واألمة.
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 اخلاةمة
حق املرأة على هذه املسألة:  ملذاهب الفقهاء يف بعد أن عرض البحث

واخلالف بني املوجبني يف ، وجبنيهب املا: مذهب املانعني، ومذزوجها يف اجلماع
وفصَّل القول يف أدلتهم دليال دليال من القرآن، تقدير هذا احلق وبيان حده، 

اضات والرد والسنة واآلاثر، واملعقول، وفيما ورد على هذه األدلة من أجوبة واعرت 
 لنا هذه النتائج املهمة اليت نشري إليها فيما يلي: قد اتضحتف -على ذلك

مبدأ مستـقر يف الفقه اإلسالمي، وركيزة مهمة  العدل مقصدأن  النتيجة األوىل:
وأرست  ابلعدل،جاءت فالشريعة يف دولة اإلسالم،  الفقهييقوم عليها البناء 

لفقهاء ـــــــ رمحهم هللا تعاىل ـــــــ ونحْصب أعينهم وهذا العدل حاضٌر يف عقول ادعائمه، 
عند حبثهم للمسائل الواقعة واملفرتضة؛ الستنباط حكم هللا فيها، حبيث يكون 

 احلكم حمققا هلذا العدل وجاراي على وْفقه.
ويرجع التنازع بني الفقهاء يف هذه املسألة: حق املرأة على زوجها يف اجلماع ــــــ  

 .العدل :املقصدمن البحث ــــــ إىل هذا كما قد ظهر 
أنه ال جيب على الرجل وطء امرأته؛ ألنه  فالعدل من منظصر الفقه الشافعي:

ليس يف مقدوره؛ فهو ال ميلك دواعي الوطء من الشهوة وخلوص احملبة، وقد 
يرغب فيه وال تطاوعه القوى على ذلك؛ لضعفها وعدم االنتشار، ومن  م ال يثبت 

 طالبة به؛ لعسر ذلك وتعذر الوفاء به.للمرأة امل
غلبْت على الفقه الشافعي يف هذا املوضع؛ فالعدل: أن  نزعة ماديةوهذه 

ال مع العجز، وهذا ما جاءْت به  ،يكون الوجوب حال القدرة واالستطاعة
ودلت عليه نصوصها؛ فكان مذهبهم يف هذه املسألة: عدم وجوب  ،الشريعة
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ويف ضوء ما تقدم من هذه  ،ا للعدل من منظورهماجلماع حقا للمرأة؛ حتقيق
 االستفاضة يف االستدالل.

أن يكون اجلماع حقا واجبا للمرأة على  والعدل عند مجهصر الفقهاء:
شرع ملصلحة الزوجني،  ماعاجلمع اختالفهم يف التقدير له وبيان حده؛ ف ،زوجها

كإفضائه إىل دفع ودفع الضرر عنهما، وهو مفض إىل دفع ضرر الشهوة عن املرأة  
حقا هلما مجيعا؛ وألنه لو مل  ماعذلك عن الرجل، فيجب تعليله بذلك، ويكون اجل

 .يكن هلا فيه حق، ملا وجب استئذاهنا يف العزل كاألمة
، ن احلنفية، واملالكية، واحلنابلة(أن ما ذهب إليه مجهور الفقهاء )م :لثانيةالنتيجة ا

مرأة على زوجها هو: الصحيح الذي والظاهرية: من أن اجلماع حق واجب لل
املعقول؛ فهي أدلة ظاهرة يف مناصرة ، و تعاضده األدلة من  القرآن، والسنة واآلاثر

مذهب الوجوب، وساملة من املعارض املقاوم على حنو ما بسط البحث القول فيه؛ 
 بنيمن خالل هذه املوازنة  حتقيق العدلفضال عن موافقتها مقصود الشريعة: 

جني كليهما: الرجل واملرأة؛ واملراعاة هلما مجيعا؛ فذلك العدل الذي حقي الزو 
 ودلت عليه نصوصها. ،جاءت به الشريعة

منع على إفادة ما ذهبوا إليه من وهذا خبالف أدلة الشافعية اليت مل تنهض 
 .فال يرتجح املنعوجوب اجلماع على الرجل حقا المرأته؛ 

ذهب الوجوب من هذه األقوال يف تقدير ما م اءأن ما قدمه فقه :لثالثةالنتيجة ا
بنوها على  ،جيب للمرأة حقا على زوجها من اجلماع ال يعدو أن يكون اجتهادات

واملعقول، وهذه األدلة ـــــ يف مجلتها ــــــ كما ظهر  ،املنقول منها :ما تقدم من األدلة
هي عمومات ال تقدير؛ فللجماع الواجب حقا للمرأة و َحَد ــغري مصرح فيها بــ

ومل يعد  ،كما ُيتمل غريه، فيكون قد تطرق إليها االحتمال  ،بعضها ُيتمل ما قالوا
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هلم تعلق صحيح هبا، وبعضها اآلخر يكون محله على ما ذهبوا إليه من التقدير 
 والتحديد تكلًفا، وحتكًما، وحتميل الدليل ما ال ُيتمله، أو أنه احتمال بعيد!!

عليه الوقوع يف هذا اخللل البني من عدم التوازن : أنه يرتتب وفصق هذا كله
بني حقي الرجل واملرأة يف اجلماع، ومن  م اخنرام مبدأ العدل ـــــ الذي جاءت به 

ودلت عليه نصوصها ــــــ يف كل مناحي احلياة وعالقاهتا املختلفة، مبا يف  ،الشريعة
الطالق، ولرب  ذلك العالقات األسرية بني األزواج؛ فيقع االضطراب، ويكثر

البيوت، ويشرد األطفال، وخيتل االستقرار اجملتمعي، فيضعف اجملتمع والدولة 
 واألمة!!

أعدل األقصال، وأقصاها، واألوىل ابلقبصل قصل احملققني من أن  :لرابعةالنتيجة ا
بقدر حاجتها وقدرته ـــــ   :َأيْ  : أنه جيب على الرجل وطء زوجته ابملعروف.الفقهاء

مبرة يف كل شهر، مِّْن َغرْيِّ حَتْدِّيَد ها وينفق عليها بقدر حاجتها وقدرته ـــــ كما يطعم
أو أربعة أشهر، أو أسبوع، أو يوم من أربعة، أو غري ذلك؛ ألن داللة الكتاب 

و أي ِّ شيَء مما يوجبه عقد النكاح على كل واحد من ، أوالسُّنة: عدم تقدير ذلك
 زن رن مم ام ُّٱ اىل:عـــــ ت ، قالرفالزوجني؛ فريجع يف ذلك كله إىل الع

ُخِذي َما "سفيان: زوجة أيب  هلندــــــ صلى هللا عليه وسلم ــــــ ، وقال َّ  مننن
وأن ذلك العدل الذي جاءت به الشريعة من ، "َوَوَلَدِك اِبْلَمْعُروفِ َيْكِفيِك 

دقيق التسوية بني الرجل واملرأة يف احلقوق والواجبات يف إطار من هذا التوازن ال
الذي تتحقق به املصاحل للزوجني كليهما، وتـحْقَطعح به املضار عنهما، فالوطء 

حبسب حاجتها وقدرة  ،وال تقدير ،من غري حتديد ،الواجب حقا للمرأة ابملعروف
الرجل: مبا ُيقق هلا الكفاية، ويف الوقت ذاته ال ينهك بدن الرجل أو يشغله عن 

، وتسلم العالقات الزوجية من اخلصومات معيشته؛ فتهدأ البيوت، وتستقر األسر
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والنزاعات، ويقل وقوع الطالق، فال لرب احلياة، وال يشرد األطفال؛ فيكون 
 اجملتمع متماسكا قواي؛ فتنهض الدولة واألمة.

فإنه جيدر بنا أن ننوه إىل هاتني  املوضوع وقبل أن ننهي الكالم يف هذا
 التوصيتني املهمتني:

ائل االجتهادية اليت حتتمل يلزم عند البحث يف هذه املس أنه :التصيية األوىل
إليها، وذلك يف حتكام أن يحفسح اجملال ملطالعة مقاصد التشريع الكلية واال –النظر

، وأنه عند التعارض بينهما ةصد الكلياإطار من املوازنة بني األدلة اجلزئية واملق
مقطوع بصحتها  –لة كثرية ينبغي محل تلك األدلة على املقصد الكلي؛ لثبوته أبد

متظاهرة يف إفادته والداللة عليه، وهذا خبالف الدليل اجلزئي، على أن يكون  –
قد حق املرأة يف الوطء ذلك وفق الضوابط الشرعية، ال حبسب اهلوى والرغبة؛ ف

، وأبرأ اللهم إن هذا قسمي فيما أملك"احتمل املنع ابلنظر إىل الدليل اجلزئي: 
ال تندفع  املرأة إليه حاجة حلاجة لوجوب، واحتمل ا"وال أملك إليك فيما ةملك
؛ كما هو العدل  ،كقضاء وطر الزوج  ،إعفافها وقضاء وطرها إال به؛ وملصلحة

إقامة العدل ورفع و لحة، جلب املصو  دفع احلاجة والشريعة قائمة يف أساسها على
 ؛ وألنه العدل.للحاجة واملصلحة وجوب؛ فينبغي أن يرجح الالظلم

يفسح جماٌل رحٌب يف مناهج التعليم مبراحله أنه ينبغي أن  :التصيية الثانية
املختلفة، وأجهزة اإلعالم: املرئية، واملسموعة، واملقروءة؛ لعرض وتدريس فقه 
األسرة وْفق خطة معتمدة من الدولة، تضعها وتشرف على تنفيذها املؤسسات 

ارة األوقاف، وأقسام الشريعة املعنية: من األزهر الشريف، ودار اإلفتاء، ووز 
ابجلامعات، ووزاريت: التعليم، والتعليم العايل، وهيئات اإلعالم، يف إطار من التعاون 

يف جمموع أفراده: الرجال  اجملتمع، وتربيته، وتثقيفه، وتدريبه بني اجلميع؛ لتعليم
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جية على والفتيات على الوفاء ابحلقوق، والقيام ابلواجبات الزو  ،والنساء، والشباب
النحو األكمل من غري نْقص وال تضييع؛ حىت تسلم بلدان من هذه الكثرة الكثرية 

 ذه احلقوق وتضييع تلك الواجبات.من حاالت الطالق؛ لعدم الوفاء هب
 –به ووفق من هذا البحث، ونسأله على ما أعان –تعاىل  –واحلمد هلل  ،هذا

ين مواز  به ن يكون مما تثقَّلأن جيعله عمال خالصا لوجهه الكرمي، وأ –جل شأنه
 احلسنات يوم القيامة.

 أمجعني. وصحبه آله وسلم وابرك على نبينا حممد، وعلى –تعاىل  –وصلى هللا 
 

 وكتبه الفقري إىل عفص ربه
 أمحد بن علي أمحد مصايف 
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 *القرآن الكرمي.
 أوال: كتب احلديث وعلصمه.

حممد انصر الدين األلباين . إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل -1
-هـ1399هـ(. الطبعة األوىل. املكتب اإلسالمي، بريوت، لبنان، 1420)ت:

 م.1979
وسننه وأايمه  اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمصر رسصل هللا  -2

لإلمام البخاري، حتقيق: حممد زهري بن انصر الناصر، دار  )يحيح البخاري(،
 هـ.1422، 1طوق النجاة، ط

هـ(، ت: 273عبد هللا حممد بن يزيد القزويين )ت يبأل، ابن ماجةسنن  -3
 م.2009 -هـ 1430، 1شعيب األراندوط وآخرون، دار الرسالة العاملية، ط

داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن  يبأل ،سنن أيب داود -4
ْستاين )املتوىف:  جِّ ط، حتقيق: شعيب األرنؤو هـ(، 275شداد بن عمرو األزدي الس ِّ

 م.2009ه ــــــــ1430، 1دار الرسالة العاملية، ط، الناشر: كامل قره بلليحممد  و 
احلسن، علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن  يبأل. سنن الدارقطين -5

هـ(. الطبعة األوىل. 385مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطين )ت:
-هـ1424نان، ت: شعيب األرنئوط وآخرين. مؤسسة الرسالة، بريوت، لب

 م.2004

المصادر  فهرس
 والمراجع
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عبد الرمحن، أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين،  يبأل السنن الكبى. -6
هـ(. الطبعة األوىل. ت: حسن شليب. مؤسسة الرسالة، 303النسائي )ت:
 م.2001-هـ1421بريوت، لبنان، 

املؤلف: أمحد بن احلسني بن علي بن موسى  السنن الكبى للبيهقي، -7
ردي اخلراساين هـ(، احملقق: حممد عبد 458، أبو بكر البيهقي )املتوىف: اخلحْسَرْوجِّ

لبنات، الطبعة: الثالثة،  –القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 
 م.2003 -هـ  1424

احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن  يبألجممع الزوائد ومنبع الفصائد ،  -8
الدين القدسي، الناشر: مكتبة هـ(، احملقق: حسام 807سليمان اهليثمي )املتوىف: 

 م.1994هـ،  1414القدسي، القاهرة، عام النشر: 
يعلى أمحد بن علي بن املثحىن بن ُيىي بن عيسى بن  يبأل، مسند أيب يعلى -9

: حسني سليم ت الطبعة: األوىل،، هـ(307هالل التميمي، املوصلي )املتوىف: 
 م.1984 –ه1404، دمشق –دار املأمون للرتاث ، أسد
 -رضي هللا عنه-سند أمري املؤمنني أيب حفص عمر بن اخلطاب م -11

الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي  يبأل، وأقصاله على أبصاب العلم
هـ(، الطبعة: األوىل، ت: عبد املعطي 774البصري  م الدمشقي )املتوىف: 

 م.1991 -هـ 1411املنصورة،  –قلعجي، دار الوفاء 
بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن  يبأل خار(،مسند البزار )البحر الز  -11

هـ(، ت: حمفوظ الرمحن 292خالد بن عبيد هللا العتكي املعروف ابلبزار )املتوىف: 
 10(، وعادل بن سعد )حقق األجزاء من 9إىل  1زين هللا، )حقق األجزاء من 
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م (، مكتبة العلوم واحلك18(، وصربي عبد اخلالق الشافعي )حقق اجلزء 17إىل 
 م(.2009م، وانتهت 1988املدينة املنورة، الطبعة: األوىل، )بدأت  -

 املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسصل هللا  -12
مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري  )يحيح مسلم(،

حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، ه(، 261)املتوىف:
 دون طبعة وأتريخ. بريوت،

. أبو بكر، عبد الرزاق بن مهام بن انفع احلمريي اليماين الصنعاين املصنف -13
هـ(. الطبعة الثانية. ت: حبيب الرمحن األعظمي. املكتب اإلسالمي، 211)ت:

 م.1983-هـ1403بريوت، لبنان، 
 اثنيا: كتب أيصل الفقه ، والقصاعد الفقهية.

حممد، عبد العزيز بن عبد السالم  يبأل قصاعد األحكام يف مصاحل األانم. -14
بن أيب القاسم بن احلسن السلمي الدمشقي، عز الدين، امللقب بسلطان العلماء 

هـ(. ]الطبعة: بدون[. راجعه وعلق عليه: طه عبد الردوف سعد. 660)ت:
 م.1991-هـ1414مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، مصر، 

 اثلثا: كتب الفقه:
  :كتب الفقه احلنفي - أ

. زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف البحر الرائق شرح كنز الدقائق -15
هـ(. الطبعة األوىل. املطبعة العلمية مبصر، 970اببن جنيم احلنفي املصري )ت:

 هـ.1311
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عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،  -16
الطبعة: ، ناشر: دار الكتب العلميةال، هـ(587أمحد الكاساين احلنفي )املتوىف: 

 .م1986 -هـ 1406الثانية، 
. حممد بن علي بن حممد احلصين، الدر املختار شرح تنصير األبصار -17

 املعروف بعالء الدين احلصكفي )مطبوع مع حاشية رد احملتار البن عابدين(.
بن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد ال، رد احملتار على الدر املختار -18

بريوت -هـ( الناشر: دار الفكر1252زيز عابدين الدمشقي احلنفي )املتوىف: الع
 م.1992 -هـ 1412الطبعة: الثانية، 

. حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد، فتح القدير للعاجز الفقري -19
هـ(. 861السيواسي،  م اإلسكندري، املعروف اببن اهلمام، كمال الدين )ت: 

 لتاريخ: بدون.الطبعة: بدون . دار الفكر، ا
 كتب الفقه املالكي: -ب

، البيان والتحصيل والشرح والتصجيه والتعليل ملسائل املستخرجة -21
 .هـ( حققه: د520املؤلف: أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب )املتوىف: 

لبنان الطبعة:  -حممد حجي وآخرون الناشر: دار الغرب اإلسالمي، بريوت 
 م.1988 -هـ  1408الثانية، 

العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن  يبأل الذخرية، -21
، الناشر: حممد حجي وآخرون احملقق:، هـ(684املالكي الشهري ابلقرايف )املتوىف: 

 م.1994بريوت، الطبعة: األوىل،  -دار الغرب اإلسالمي
، عبد الباقي بن يوسف وحاشية البناين ،شرح الزُّرقاين على خمتصر خليل -22

هـ(، الطبعة: األوىل، ضبطه وصححه 1099ن أمحد الزرقاين املصري )املتوىف: ب
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لبنان،  –وخرج آايته: عبد السالم حممد أمني، دار الكتب العلمية، بريوت 
 م.2002 -هـ  1422

عبد هللا، حممد بن عبد هللا اخلرشي املالكي  يبأل. شرح خمتصر خليل -23
 بريوت، لبنان، ]التاريخ: بدون[. هـ(. ]الطبعة: بدون[. دار الفكر،1101)ت:
، أمحد بن غامن )أو الفصاكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين -24

غنيم( بن سامل ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهري املالكي )املتوىف: 
 م.1995 -هـ 1415هـ(، الطبعة: بدون، دار الفكر، 1126

أمحد بن حممد بن عبد هللا، ابن  القاسم، حممد بن يبأل، القصانني الفقهية -25
 هـ(، بدون طبعة أو اتريخ.741جزي الكليب الغرانطي )املتوىف: 

. مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين املدونة -26
-هـ1415هـ(. الطبعة األوىل. دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 179)ت:

 م.1994
، حممد بن حممد بن عبد هللا يبأل. مصاهب اجلليل لشرح خمتصر خليل -27

عبد الرمحن الطرابلسي املغريب، مشس الدين، املعروف ابحلطاب الرُّعيين املالكي 
هـ(. الطبعة األوىل. ضبطه وخرج آايته وأحاديثه: الشيخ زكراي 954)ت:

 م.1995-هـ1416عمريات. دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 
  كتب الفقه الشافعي:-ج

زكراي بن حممد بن زكراي وض الطالب، أسىن املطالب يف شرح ر  -28
هـ(، الناشر: دار الكتاب 926األنصاري، زين الدين أبو ُيىي السنيكي )املتوىف: 

 .اإلسالمي، الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ
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املؤلف: أمحد بن حممد بن علي بن حجر حتفة احملتاج يف شرح املنهاج،  -29
صر لصاحبها مصطفى حممد، الطبعة: الناشر: املكتبة التجارية الكربى مب ،اهليتمي

 م.1983 -هـ  1357بدون طبعة، عام النشر: 
احلسن، علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري  يبأل. احلاوي الكبري -31

هـ(. الطبعة األوىل. ت: الشيخ علي 450البغدادي، الشهري ابملاوردي )ت:
ة، بريوت، حممد معوض، والشيخ عادل أمحد عبد املوجود. دار الكتب العلمي

 م.1994-هـ 1414لبنان، 
مشس الدين، حممد بن أمحد  مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، -31

 هـ(، الناشر: دار الفكر بريوت.977اخلطيب الشربيين الشافعي )املتوىف: 
 كتب الفقه احلنبلي:-د

احلسن، علي بن سليمان  يبأل. من اخلالف الراجحاإلنصاف يف معرفة  -32
هـ(. الطبعة األوىل. 885ي الدمشقي الصاحلي احلنبلي، عالء الدين )ت:املرداو 

 م.1955-هـ1374ت: حممد حامد الفقي. 
 الفروع )ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي بن سليمان املرداوي(. -33

عبد هللا، حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، املقدسي الراميىن،  م الصاحلي  يبأل
هـ(. الطبعة األوىل. ت: عبد هللا بن عبد احملسن 763:احلنبلي، مشس الدين )ت

الرتكي. مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ودار املؤيد، الرايض، اململكة العربية 
 م.2003 -هـ 1424السعودية، 

بن منصور بن يونس بن صالح الدين كشاف القناع عن منت اإلقناع،  -34
، الناشر: دار الكتب هـ(1051حسن بن إدريس البهويت احلنبلي )املتوىف: 

 العلمية.
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هـ(، 620حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن قدامة)ت يبأل املغين، -35
 م.1968 -هـ 1388مكتبة القاهرة، دون طبعة، 

 كتب الفقه الظاهري: -هـ 
حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي  يبأل ،احمللى ابآلاثر -36

بريوت، الطبعة: بدون  –ناشر: دار الفكر هـ(، ال456القرطيب الظاهري )املتوىف: 
 طبعة وبدون اتريخ. 

 كتب الفقه العام:-و
حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي )املتوىف:  يبألإحياء علصم الدين،  -37

 .م1982-هـ1402بريوت،  –هـ(، الطبعة: بدون، دار املعرفة 505
أ.د/ ، يةتيسري الفقه اجلامع لالختيارا  الفقهية لشيخ اإلسالم بن تيم -38

أمحد علي أمحد موايف، الطبعة األوىل، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، 
 م.1993-هـ1413

اختارها العالمة االختيارا  الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم بن تيمية،  -39
الشيخ: عالء الدين، أبو احلسن، علي بن حممد بن عباس البعلي الدمشقي 

رمحه -بة السنة احملمدية، حتقيق: حممد حامد الفقيهـ(، ط: مكت803)املتوىف: 
 هللا.
، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس روضة احملبني ونزهة املشتاقني -41

هـ(، الطبعة الثالثة، دار الكتب العلمية، 751الدين ابن قيم اجلوزية )املتوىف: 
 م.2003هـ/1424بريوت، لبنان، 

س أمحد بن عبد احلليم بن تيمية أبو العبا ،تقي الدين جممصع الفتاوى، -41
هـ(، احملقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، الناشر: جممع 728احلراين )املتوىف: 
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امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، 
  م.1995هـ/ 1416عام النشر: 

 رابعا: كتب السري والرتاجم.
حممد بن خلف بن حيان بن صدقة الضيب  بكر يبألأخبار القضاة،  -42

هـ(، الطبعة: األوىل، صححه وعلق 306البغدادي، امللقب بـ"وكيع" )املتوىف: 
عليه وخرج أحاديثه: عبد العزيز مصطفى املراغي، املكتبة التجارية الكربى، 

 .م1947-هـ1366بشارع حممد علي مبصر لصاحبها: مصطفى حممد ، 
الفضل، القاضي عياض بن  يبأل. الكترتيب املدارك وتقريب املس -43

. الطبعة األوىل. ت: سعيد أمحد أعراب. 7هـ(. ج:544موسى اليحصيب )ت: 
 م.1983-1981وزارة األوقاف، والشئون اإلسالمية، اململكة املغربية، 

. إبراهيم بن علي بن الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب -44
هـ( ت: د. حممد األمحدي 799مري )ت:حممد، ابن فرحون، برهان الدين اليع

 أبو النور. دار الرتاث للطبع والنشر، القاهرة، مصر، ]التاريخ: بدون[.
. حممد بن حممد بن عمر بن علي شجرة النصر الزكية يف طبقا  املالكية -45

هـ(. الطبعة: األوىل، علق عليه: عبد اجمليد خيايل،  1360ابن سامل خملوف )ت:
 م.2003 -هـ  1424بنان، دار الكتب العلمية، ل

عبد هللا حممد بن سعد بن منيع اهلامشي ابلوالء،  يبأل، الطبقا  الكبى -46
هـ(، الطبعة: األوىل، ت: 230البصري، البغدادي املعروف اببن سعد )املتوىف: 

 م.1968بريوت،  -إحسان عباس، دار صادر 
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احلسني بن أيب يعلى، حممد بن حممد أليب  .طبقا  احلنابلة -47
هـ(. الطبعة: بدون. ت: حممد حامد الفقي. مطبعة السنة احملمدية، 526:)ت

 القاهرة، مصر، ]التاريخ: بدون[.
عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، اتج طبقا  الشافعية الكبى.  -48

هـ(. الطبعة الثانية. ت: د. حممود حممد الطناحي، د. عبد 771الدين )ت:
 .م1992-هـ1413، مصر، القاهرةالفتاح حممد احللو. دار هجر، 

بكر بن أمحد بن حممد بن عمر األسدي الشهيب  يبأل. طبقا  الشافعية -49
هـ(. الطبعة األوىل. ت: د. 851الدمشقي، تقي الدين، ابن قاضي شهبة )ت:

 .م1987-هـ1407احلافظ عبد العليم خان. عامل الكتب، بريوت، لبنان، 
هيم بن حممد بن عبد . إبرااملقصد األرشد يف ذكر أيحاب اإلمام أمحد -51

هـ(. الطبعة األوىل 884هللا بن حممد، ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين )ت:
ت: د. عبد الرمحن بن سليمان العثيمني. مكتبة الرشد، الرايض، 

 م.1990-هـ1410السعودية،
. أمحد اباب بن أمحد بن الفقيه احلاج أمحد بن نيل االبتهاج بتطريز الديباج -51

هـ(. الطبعة  1036لتكروري التنبكيت السوداين، أبو العباس )ت:عمر بن حممد ا
الثانية. عناية وتقدمي: د. عبد احلميد عبد هللا اهلرامة. الناشر: دار الكاتب، 

 م.2000طرابلس، ليبيا، 
 : املواقع اإللكرتونية:خامسا

موقع الدكتور عدانن ابحارث للرتبية اإلسالمية على الشبكة العنكبوتية  -25
 .نت""اإلنرت 
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مذهب القائلني أبن اجلماع حق الزوج الرجل ال : املبحث األول
 مع املناقشة والرتجيح املرأة

18 

 18 ليري الشافعية الرجل بني اجلماع وتركه وعدم اإلجبار عليه

 21 استحباب الشافعية إتيان الزوج امرأته مرة كل أربع ليال

 22 أدلة الشافعية

 22 القرآنأدلتهم من 

 23 سنةالأدلتهم من 

 23 أدلتهم من املعقول

 24 مناقشة أدلة الشافعية واجلواب عنها

 24 أواًل: مناقشة أدلتهم من القرآن الكرمي

 26 اثنيا: مناقشة أدلتهم من السنة

 27 اثلثا: مناقشة أدلتهم من املعقول

 28 خالصة املناقشة

 29 يحالرتج

الموضوعات فهرس  
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 على زوجها حق للمرأةمذهب القائلني أبن اجلماع : املبحث الثاين
 مع املناقشة والرتجيح مرة واحدة يف القضاء

31 

 30 وجوب اجلماع داينة ال قضاء مع القدرة عليه

 31 أدلة احلنفية

 32 مناقشة أدلة احلنفية

 33 الرتجيح

 لى الرجلع مذهب القائلني أبن اجلماع واجب: املبحث الثالث
 مع املناقشة والرتجيح العذر حقا للمرأة يف اجلملة إذا انتفى

34 

 34 حكم تعطيل الرجل امرأته عن اجلماع بسبب العبادة

 35 حكم مطالبة املرأة زوجها ابلوطء يف القضاء عند املالكية

 36 القدر الواجب للمرأة من الوطء

 38 حأدلة املالكية مع املناقشة والرتجي

 38 م من املنقولأدلته

 38 أدلتهم من املعقول

 39 املناقشة

 40 الرتجيح

 على الرجل مذهب القائلني أبن اجلماع واجب: املبحث الرابع
 مع املناقشة والرتجيح حقا للمرأة مرة يف كل طهر

41 
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 41 أدلة ابن حزم مع املناقشة والرتجيح

 41 أدلته من القرآن

 41 أدلته من السنة
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 على الرجل مذهب القائلني أبن اجلماع واجب: املبحث اخلامس
 مع املناقشة والرتجيح حقا للمرأة مرة كل أربعة أشهر

45 
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 51 الرتجيح

 رجلعلى ال مذهب القائلني أبن اجلماع واجب: املبحث السادس
 مع املناقشة والرتجيح للمرأة ابملعروف قدر حاجته وقدرته حقا

53 
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