
آداب                                                                                               نكاح  كتاب ال

 الزفـاف
110 

 

 آداب الزفاف -12

 هو زف المرأة لزوجها وخلوته بها.الزفاف : 

 :حكم تزين المرأة لزوجها 

رغَّب اإلسالم الرجال والنساء في الزينة، وهي في حق النساء آكد؛ تلبية  -1

 لفطرة المرأة، فكل أنثى مولعة بأن تكون جميلة، وأن تبدو جميلة.

ومحارمها وبنات وقد ضبط اإلسالم زينة المرأة، وخص بها زوجها 

 جنسها.

يجب على المرأة ليلة الزفاف وغيرها أن تتزين لزوجها بما يدعوه إلى  -2

الرغبة فيها، وقَْصر نظره عليها، واالستمتاع بها بالنظافة .. والطيب .. 

الحلي .. وكحل العيون  وتسريح الشعر .. ولبس الثياب الجميلة .. ولبس

بط .. وقص اظأففار، ونظافة الف  .. وإزالة شعر العانة واإل.. والحنا

واظأسنان .. واستعمال العطور وأدوات الزينة المباحة .. وحسن الخلق .. 

 وحسن التبعل ونحو ذلك مما يرغبه فيها.

ا ْنـيَ الد  : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما ْبِن َعْمرو ٬َعْن َعْبِدا

اـمَ الا ْنـيَ َمتَاعِ الد   ْيـرُ َمتَاعٌ، َوخَ   .(1)أخرجه مسل  .«ةُ ِلـحَ ْرأةُ الصَّ

 :حكم تزين الرجل لزوجته 

هللا عز وجل جميل يحب الجمال، وقد أمر هللا عز وجل بأخذ الزينة في 

 َمع واظأعياد والمساجد وغيرها.ـالجُ 
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ويجدر بالرجل أن يكون نظيف البدن والثوب، طيب الرائحة، َحَسن 

ن المعاملة، فالزوجة تريد من زوجها مثل ما الهيئة، َحَسن الخلق، َحسَ 

 يريد منها من التجمل والزينة وحسن الخلق.

 .[228]البقرة:  ( ۀڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ)قال هللا تعالى: -1

 لَـىِن ْبَن َعْوٍف، َجاَء إِ ْحـمَ أنَّ َعْبدَالرَّ  َعْنـهُ  َعْن أنَِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي هللاُ وَ  -2

هُ ، فَأْخبََرهُ أملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا لَـهُ أثَُر ُصْفَرةٍ، فََسأ بِـهِ وَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوِل ا َج  نَـّ تََزوَّ

 الَ : ِزنَةَ نََواةٍ ِمْن ذََهٍب، قَ الَ . قَ «الَـْيـهَ َكْ  ُسْقَت إِ »اْمَرأةً ِمَن اظأْنَصاِر، قال: 

 .(1)متفق عليه .«ْ  َولَْو بَِشاةٍ ـأْولِ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا

ً َوال ِديبَاج اً قال: َما َمِسْسُت َحِرير ْنـهُ هللاُ عَ  يَ َرِض َعْن أنٍَس وَ  -3 َن ِمْن ْلـيَ أ ا

ِ النَّ  ِ َكف  ً ُت ِريحِمـمْ ، َوال شَ ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  ً قَط  أْو َعْرف ا قَط  أْطيََب ِمْن ِريحِ أْو  ا

ِ َعْرِف النَّ   .(2)متفق عليه .ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

ً فَاِحشملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  يَُكِن النَّ  لَـ ْ : الَ ا قَ ْنـُهـمَي هللاُ عَ ِض و رَ َعْمرْبِن  ٬َعْن َعْبِداوَ  -4 َوال  ا

ش ً ُمتَفَح ِ ً إِنَّ ِمْن ِخيَاِرُكْ  أْحَسنَُكْ  أْخالق»، َوَكاَن يَقُوُل: ا  .(3)متفق عليه .«ا

 :وقت الدخول بالزوجة 

يجوز للرجل أن يدخل على عروسه ليالً أو نهاراً، وذلك يختلف بحسب 

 عادات الناس.

جَ َعْن َعائَِشةَ َرضَي هللاُ  -1 ي  نِـي، فَأتَتْ ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  النَّ  نِـي َعنْها قَالَْت: تََزوَّ أم ِ

                                                 

 (.1427ومسل  برق  )واللفظ له، (, 5153أخرجه البخاري برق  ) ،متفق عليه( 1)

 (.2330ومسل  برق  )واللفظ له، (, 3561أخرجه البخاري برق  ) ،متفق عليه( 2)
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 .(1)متفق عليه .ىً ُضح ملسو هيلع هللا ىلص ٬إِال َرُسوُل ا نِـيعْ يَـرُ  لَـ ْ الدَّاَر، فَ  نِـيفَأْدَخلَتْ 

ً َمِدينَِة ثاَلثالَن َخْيبََر وَ بَـيْ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  : أقَاَم النَّ قالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن أنٍَس وَ  -2  ،ا

ٍ ةَ بِْنِت حُ ِفـيَّ بِصَ  لَـْيـهِ عَ  نَـىيُبْ  ، فََما تِـهِ مَ ِلـيوَ  لَـىيَن إِ ِلـمِ ُمسْ ال، فَدََعْوُت يَـي 

مْ َها ِمَن الفِـي، أَمَر بِاظأْنَطاعِ فَأُْلِقَي ْحـ ٍ ـَها ِمْن ُخْبٍز َوال لَ فِـيَكاَن  ِر َواظأِقِط تَـّ

 .(2)ه. متفق عليتَـهُ مَ ِلـيَوالسَّْمِن، فََكانَْت وَ 

 :صفة الخلوة الصحيحة 

: هي أن يجتمع الزوجان بعد عقد الزواج في مكان الخلوة الصحيحة

يأمنان فيه من اطالع الناس عليهما كدار أو بيت مغلق الباب، أو غرفة 

 نوم.

ويشترط في الخلوة الصحيحة أال يكون بأحد الزوجين مانع َطبَعي، أو 

 الجنسي. حسي، أو شرعي، يمنع من الوطء أو االتصال

ً كالحيض ـ: أن يكون هناك ما يُ والمانع الشرعي م الوطء شرعا َحر ِ

والنفاس، وصوم رمضان، واإلحرام بالحج أو العمرة، واالعتكاف ونحو 

 ذلك.

 .ء: مثل مرض بأحد الزوجين يمنع الوطوالمانع الحسي

: ما يمنع النفس بطبيعتها عن الجماع كوجود رجل أو والمانع الطبعي

 ما.امرأة معه

 فكل خلوة وجد فيها مانع من الموانع الثالثة السابقة فهي فاسدة.
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 :حكم الخلوة 

الخلوة الصحيحة كالوطء في ثبوت كل المهر.. وثبوت النسب.. ولزوم  -1

.. أو أربع سواها، حتى محرمة إلى أجلالعدة.. وحرمة التزوج بامرأة 

 تخرج من العدة.. وثبوت الميراث.

وطء في اإلحصان، والغسل، وحرمة بنت الزوجة، ال تكون الخلوة كال -2

 وتحليل المطلقة ثالثاً، ففي هذه اظأحوال ال بد من الوطء.

 :زفاف المرأة لزوجها 

يحسن بأقارب العروس ومن يحبها أن يشاركن في زفاف المرأة إلى 

ً لقلبها، وإفهاراً للفرح والسرور بزواجها، ويدعون لها يزوجها تطي با

 بالخير والبركة.

هَ أ َرِضَي هللاُ َعْنـَها َعْن َعائَِشةَ  -1 َرُجٍل ِمَن اظأْنَصاِر،  لَـىا َزفَِّت اْمَرأةً إِ نَـّ

 بُـُهـ ُ ٌو؟ فَإِنَّ اظأْنَصاَر يُْعجِ لَـهْ يَا َعائَِشةُ، َما َكاَن َمعَُكْ  »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا بِـي  فَقَاَل نَ 

هْ ال  .(1)أخرجه البخاري .«وُ لَـّ

جَ قَالتْ   َعنْهاَعْن َعائَِشةَ َرضَي هللاُ وَ  -2 ي  نِـي، فَأتَتْ ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  النَّ  نِـي: تََزوَّ أُم ِ

 ْيـرِ خَ ال لَـىِت، فَقُْلَن: عَ البَـيْ  فِـيالدَّاَر، فَإِذَا نِْسَوةٌ ِمَن اظأْنَصاِر  نِـيفَأْدَخلَتْ 

 .(2)متفق عليه .َطائِرٍ  ْيـرِ خَ  لَـىبََرَكِة، َوعَ الوَ 

 :حكمة مشروعية الجماع 

كشهوة الطعام، كل منهما غريزة مركوزة في كل إنسان،  شهوة الجماع
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 الطعام لبقاء البدن, والجماع لبقاء النسل.

مرأة بالنكاح الشرعي الذي يت  من خالله لالرجل واوقد أكرم اإلسالم 

وجين باآلخر، ودَْفع الضرر عنهما، قضاء الوطر، واستمتاع كل من الز

 وإعفاف كل منهما.

 :مقاصد الجماع 

 لجماع في اإلسالم هي:مقاصد ا

حفظ النسل.. وتكثير المسلمين.. وإخراج الماء الذي يضر احتباسه.. 

 وقضاء الوطر، ونيل اللذة، والتمتع بالنعمة.

 وهذه اظأخيرة تنفرد وتبلغ كمالها في الجنة لكل من دخلها.

 :حكم الجماع 

الجماع واجب على الرجل، والتمكين واجب على المرأة، إذا ُوِجدت 

 بة، وانتفى العذر، وحصل الزواج.الرغ

وكثرة الجماع وقلته تختلف بحسب الشهوة، والمحبة، والرغبة، وبحسب 

 اختالف أحوال الرجال والنساء.

 واالعتدال محمود، والمستحب أال يعطلها متى وجدت الشهوة منهما.

ِ َعِن النَّ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبِـي ُهَرْيـَرةَ  -1 َمْرأةُ الإِذَا بَاتَِت : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

ىَمالئَِكةُ حَ الا تْـهَ َهاِجَرةً فَِراَش َزْوِجَها، لَعَنَ   .(1)متفق عليه «.تُْصبِحَ  تَـّ

وِت بُـيُ  لَـى: َجاَء ثاَلثَةُ َرْهٍط إِ قَالَ  ْنـهُ َرِضي هللاُ عَ َماِلٍك  ْبنِ  أنَِس  َوَعنْ  -2

ِ أْزَواجِ النَّ  ِ النَّ ، يَْسألُوَن َعْن ِعبَادَةِ ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  ُهـ ْ ا أُْخبُِروا َكألَـمَّ ، فَ ملسو هيلع هللا ىلص بِـي   نَـّ
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ِ تَقَال وَها، فَقَالُوا: َوأْيَن نَْحُن ِمَن النَّ  َوَما  بِـهِ َما تَقَدََّم ِمْن ذَنْ  لَـهُ ؟ قَْد ُغِفَر ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

َر، قال أَحدُ  ا أنَا فَإِ ُهـ ْ تَأخَّ يْ ال ل ِـيأُصَ  ن ِـي: أمَّ ا أُصوُم ، َوقَاَل آَخُر: أنَ اً َل أبَدلَـّ

ُج أبَد ، فََجاَء اً الدَّْهَر َوال أُْفِطُر، َوقَاَل آَخُر: أنَا أْعتَِزُل الن َِساَء فاَل أتََزوَّ

 ٬إِن ِـي ظأْخَشاُكْ   ٬قُْلتُـْ  َكذَا َوَكذَا؟ أَما َواالَِّذيَن  تُـ ُ أنْ »فَقَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا

ُج الن َِساَء، فََمْن َوأتْقَاُكْ  لَـهُ، لَِكن ِـي أُصوُم َوأْفِطُر، وأُ  َصل ِـي َوأْرقُدُ، َوأتََزوَّ

 .(1)متفق عليه .«َرِغَب َعْن ُسنَّتِـي فَلَـْيَس ِمن ِـي

 :أنفع الجماع 

أنفع الجماع ما حصل بعد الهض ، وعند اعتدال البدن، إذا اشتدت 

 الشهوة، وحصل االنتشار التام من غير تكلف.

كلفها، ويحمل نفسه عليها، وال ينبغي أن يستدعي شهوة الجماع ويت

 وليبادر إليه إذا هاجت به كثرة المني، واشتد شبقه. 

وجماع المرأة المحبوبة للنفس يقلل إضعافه للبدن مع كثرة استفراغه 

 للمني.

 وجماع البغيضة يهد البدن، ويوهن القوى مع قلة استفراغه.

 وجماع الحائض مضر طبعاً وشرعاً.

الرجل المرأة مستفرشاً لها بعد المالعبة  وأحسن أشكال الجماع أن يعلو

 والتقبيل.

وأردأ أشكال الجماع أن تعلوه المرأة أو يجامعها على فهره، ظأن المني 

في هذه الحال يتعسر خروجه كله، فربما بقي في العضو منه فيتعفن، 
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وربما سال إلى الذكر رطوبات تضره من فرج المرأة، وظأن الرح  ال 

على ماء الرجل لتخليق الولد، ولما فيه من مخالفة يتمكن من االشتمال 

 الفطرة التي طبع هللا عليها الذكور واإلناث.

 :الجماع الضار 

 الجماع الضار نوعان:

 : جماع ضار شرعاً، ومراتبه في التحري  بعضها أشد من بعض.األول

فالتحري  العارض أرق من الالزم كتحري  الجماع حال اإلحرام، 

كاف، وتحري  المظاهر منها قبل التكفير، وتحري  وطء والصيام، واالعت

 الحائض ونحو ذلك، ولهذا ال حد في هذا الجماع.

 وأما التحريم الالزم فنوعان:

: ما ال سبيل إلى ِحلَّه ألبتة كذوات المحارم كاظأم والبنت، فهذا من أضر األول

 الجماع، وهو يوجب القتل حداً.

كاظأجنبية، فإن كانت متزوجة ففي وطئها : ما يمكن أن يكون حالالً الثاني

حقان، حق هلل، وحق للزوج، فإن كانت مكرهة ففيه ثالثة حقوق، فإن 

ْحرم ـكان لها أقارب يلحقه  العار، ففيه أربعة حقوق، فإن كانت ذات مَ 

 منه ففيه خمسة حقوق، ومضرة هذا النوع بحسب درجاته في التحري .

 ماع نوعان:الثاني: جماع ضار طبعاً، وهذا الج

 نوع ضار بكيفيته كما تقدم. -1

نوع ضار بكميته كاإلكثار من الجماع، فإنه يضعف البصر وسائر  -2

 القوى، ويسقط القوة، ويطفئ الحرارة الغريزية.
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 :ما يفعله الزوج إذا دخل على زوجته 

يسن للعريس إذا دخل على زوجته أن يسل  عليها، ويالطفها، ويكلمها،  -1

 مقدَّمة رأسها، ويسمي هللا تعالى، ويدعو بالبركة قائالً:  ويضع يده على

ُهـ َّ ال» َها  لَـْيـهِ ا عَ تَـهَ َما َجبَلْ  ْيـرَ َها َوخَ ْيـرَ أَْسأَلَُك خَ  ن ِـيإِ  لَـّ َوأَُعوذ بَك ِمْن َشر ِ

 .(1)أخرجه أبو داود وابن ماجه . «لَـْيـهِ ا عَ تَـهَ َوِمْن َشر ِ َما َجبَلْ 

 د الوطء وقول ما ورد من الدعاء.تسن التسمية عن -2

إِذَا  ُهـ ْ لَْو أنَّ أَحدَ »: ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  النَّ  : قالَ ا قالَ ْنـُهـمَي هللاُ عَ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِض 

 ْ ُهـ َّ ، ال٬قال: بِاْسِ  ا لَـهُ أهْ  تِـيَ أَرادَ أْن يَأ َجن ِْبنَا الشَّْيَطاَن، َوَجن ِِب الشَّْيَطاَن  لَـّ

هُ إِ َما َرَزْقتَنَا، فَ  هُ َشْيَطاٌن أبَد لَـ ْ ذَِلَك  فِـيا َولَدٌ نَـُهـمَ بَـيْ إِْن يُقَدَّْر  نَـّ   .«اً يَُضرَّ

 .(2)متفق عليه

يجوز للزوج أن يجامع زوجته في قُبلها من أي جهة شاء، مقبلة ومدبرة،  -3

 من أمامها أو من خلفها، إذا كان ذلك في الفرج.

ُجُل  تَـىودُ تَقُوُل: إِذَا أاليَـهُ َكانَِت اَل: َرِضَي هللاُ َعْنـهُ قَ  َجابِرٍ َعْن  الرَّ

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ): َولَدُ أْحَوَل، فَنََزلَتْ الا، َكاَن ِلـهَ قُبُ  فِـيِمْن دُبُِرَها  تَـهُ اْمَرأ

 .(3)متفق عليه (ى

إذا وطئ الرجل زوجته ث  أراد أن يعود إليها ُسن له أن يتوضأ وضوء  -4

 الصالة.

ِ َسِعيٍد  بِـيَعْن أ  تَـىإِذَا أملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  الُخْدِري 

                                                 

 (.2252برق  ) أخرجه ابن ماجهووهذا  لفظه، (, 2160برق  )أبو داود أخرجه  حسن/( 1)

 (.1434ومسل  برق  )واللفظ له، (, 6388أخرجه البخاري برق  ) ،متفق عليه( 2)

 .واللفظ له(, 1435ومسل  برق  ) (,4528خاري برق  )أخرجه الب ،متفق عليه( 3)
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أْ ْلـيَ ، ثُ َّ أَرادَ أْن يَعُودَ، فَ لَـهُ أَحدُُكْ  أهْ   .(1) أخرجه مسل  .«تََوضَّ

 الغسل بين الجماعين أفضل، ويجوز أن يطوف على نسائه بغسل واحد. -5

نَِسائِِه بِغُْسٍل  لَـىَكاَن يَُطوُف عَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أنَّ النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أنٍَس 

 .(2)متفق عليه .َواِحدٍ 

يجوز أن يغتسل الزوجان معاً في مكان واحد، ولو رأى منها، ورأت هي  -6

 منه.

ِمْن إنَاٍء ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  قَالَْت: ُكْنُت أْغتَِسُل أنَا َوالنَّ َرِضَي هللاُ َعْنـَها َعْن َعائَِشةَ 

 .(3)متفق عليه .هِ فِـيتَِلُف أْيِدينَا تَـخْ ٍد، َواحِ 

 يستحب أن ال ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصالة. -7

َكاَن إِذَا أَرادَ أْن يَنَاَم، َوُهَو ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل اَرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن َعائَِشةَ 

أ ُوُضوَءهُ ِللصَّالةِ، قَْبَل أْن يَنَامَ   .(4)ليهمتفق ع .ُجنٌُب، تََوضَّ

 الغسل قبل النوم أفضل. -8

، فَذََكَر ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوِل ا تْـرِ َعائَِشةَ َعْن وِ أَبِـي قَْيس قَاَل: سألُت  ْبنَعْبِدهللاِ َعْن 

َجنَابَِة؟ أَكاَن يَْغتَِسُل قَْبَل أْن يَنَاَم أْم ال فِـيَحِديَث. قُْلُت: َكْيَف َكاَن يَْصنَُع ال

قَالَْت: ُكل  ذَِلَك قَْد َكاَن يَْفعَُل، ُربََّما اْغتََسَل فَنَاَم،  يَنَاُم قَْبَل أْن يَْغتَِسَل؟

أ فَنَاَم، قُْلُت:  أخرجه  .اظأَْمِر َسعَةً  فِـيالَِّذي َجعََل  ٬دُ الَحـمْ َوُربََّما تََوضَّ

 .(5)مسل 

                                                 

 (.308برق  )أخرجه مسلم ( 1)

 .واللفظ له(, 309(, ومسل  برق  )268أخرجه البخاري برق  ) ،متفق عليه( 2)

 (.319ومسل  برق  )واللفظ له، (, 261أخرجه البخاري برق  ) ،متفق عليه( 3)

 .واللفظ له(, 305ومسل  برق  )(, 286أخرجه البخاري برق  ) ،متفق عليه( 4)

 (.307برق  )أخرجه مسلم ( 5)
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يستحب أن ينوي الزوجان بنكاحهما إعفاف نفسهما، وإحصانها من  -9

 يهما، ليكتب لهما أجر المباضعة.الوقوع فيما حرم هللا عل

ً أنَّ نَاس َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبِـي ذَر ٍ  ِ ِمْن أْصَحاِب النَّ  ا قَالُوا: يَا ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

لَْو  تُـ ْ أَرأيْ »َها أْجٌر، قال: فِـي لَـهُ َويَُكوُن  تَـهُ أَحدُنَا َشْهوَ  تِـي! أيَأ٬َرُسوَل ا

َحالِل ال فِـيَها ِوْزٌر؟ فََكذَِلَك إِذَا َوَضعََها فِـي هِ لَـْيـَحَراٍم أَكاَن عَ  فِـيَوَضعََها 

 .(1)أخرجه مسل  .«اً أْجر لَـهُ َكاَن 

يستحب للعريس صبيحة بنائه بأهله أن يأتي أقاربه الذين أتوه في داره،  -10

 ويسل  عليه ، ويدعو له ، ويدعون له.  

 فَأَْشبَعَ  بَِزْينََب، نَـىبَ  إِذْ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا ولُ َرسُ  لَـ َ أَوْ : قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  أَنٍَس  َعنْ 

ً ـَولَ  اً ُخْبز ينَ ِلـمِ الُمسْ  َهاتِ  لَـىإِ  َخَرجَ  ثُ َّ  ،ْحـما ،لَـْيـهِ عَ  لَـّ َ فَسَ  َن،نِـيُمْؤمِ ال أُمَّ  نَّ

،لَـهُ  َودََعا مْ َوسَ  نَّ  .هِ بِنَائِ  َحةَ بِـيصَ  ذَِلكَ  يَْفعَلُ  فََكانَ  ،لَـهُ  َودََعْونَ  ،لَـْيـهِ عَ  نَ لَـّ

 .(2) أخرجه النسائي في الكبرى

 يحرم على كل من الزوجين نشر أسرار الفراش والوقاع. -11

 جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي )قال هللا تعالى: 

 [.19]النور:   (جئ جئ

 حسن معاشرة الزوجة، والصبر على ما يصدر منها. -12

ِ ِن النَّ عَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبِـي ُهَرْيـَرةَ   ٬َمْن َكاَن يُْؤِمُن بِا: »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

ْسُكْت، َواْستَْوُصوا ِلـيَ أْو  ْيـرٍ بِخَ  لَـّ ْ تَكَ ْلـيَ فَ  اً أْمر ِهـدَ يَْوِم اآلِخِر فَإِذَا شَ الوَ 

لَعِ أْعالهُ،  فِـيَمْرأةَ ُخِلقَْت ِمْن ِضلَعٍ، َوإِنَّ أْعَوَج َشْيٍء البِالن َِساِء، فَإِنَّ  الض ِ

                                                 

 (.1006برق  )أخرجه مسلم ( 1)

 . (6881برق  ) «الكبرى »في  يئانسأخرجه ال صحيح/( 2)
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يََزْل أْعَوَج، اْستَْوُصوا بِالن َِساِء  لَـ ْ  تَـهُ كْ تَـرَ ، َوإِْن تَـهُ ذََهْبَت تُِقيُمهُ َكَسرْ  إِنْ 

 .(1)متفق عليه .«ْيـراً خَ 

 تقبيل الزوجة، ومالطفتها، ومداعبتها، ومالعبتها، وهي كذلك. -13

ِ النَّ  : قَفَْلنَا َمعَ الَ قَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ٬َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِدا ِمْن َغْزَوةٍ،  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

ْلُت عَ  ، فَنََخَس ِفـيَراِكٌب ِمْن َخلْ  نِـيقَ لَـحِ قَُطوٍف، فَ  ِلـيبَِعيٍر  لَـىفَتَعَجَّ

بَِعيِري بِعَنََزةٍ َكانَْت َمعَهُ، فَاْنَطلََق بَِعيِري َكأْجَوِد َما أْنَت َراٍء ِمَن اظأبِِل، 

بِعُُرٍس، قال:  ْهـدٍ . قُْلُت: ُكْنُت َحِديَث عَ «ِجلُكَ َما يُعْ »فَقَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  فَإِذَا النَّ 

ً أْم ثَي ِب اً أبِْكر» ً . قُْلُت: ثَي ِب«ا متفق  .«ا َوتاُلِعبُكَ بُـهَ ال َجاِريَةً تاُلعِ فَـهَ »، قال: ا

 .(2)عليه

 :حكم إتيان المرأة في الدبر 

 يجوز إتيان المرأة في قُبلها من أي جهة شاء ما دام في موضع الحرث -1

 وهو القبل. 

 (  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ) قال هللا تعالى:

 .[223]البقرة:

يحرم إتيان المرأة في دبرها؛ ظأنه تنفر منه الفطرة، ويأباه الطبع، ظأن  -2

م الوطء في الفرج حال  الدبر محل اظأذى والقذر، وإذا كان هللا حر 

 ،الالزم أشد وأعظ والقذر الحيض العارض، فتحريمه في مكان اظأذى 

له المسارعة إلى التوبة عَ ل ذلك موجب للعنة هللا، وعلى من فَ عْ وفِ 

 واالستغفار.

                                                 

 .واللفظ له(, 1468(, ومسل  برق  )3331أخرجه البخاري برق  ) ،متفق عليه( 1)

 (.715ومسل  برق  )له، واللفظ (, 5079أخرجه البخاري برق  ) ،متفق عليه( 2)
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ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ے ے ۓ ۓ ڭ)قال هللا تعالى:  -1

 .[31-29]المعارج:  (ې

َمْلعُوٌن َمْن »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬اقَاَل َرُسوُل  :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ َعْن أَبي ُهرَ وَ  -2

 .(1)أخرجه أحمد وأبو داود .«دُبُِرَها فِـي تَـهُ اْمَرأَ  تَـىأَ 

 :حكم إتيان الحائض 

يحرم على الزوج أن يطأ زوجته وهي حائض، ومن جامع زوجته وهي 

 حائض فعليه المبادرة إلى التوبة واالستغفار، الرتكابه ما حرم هللا.

 رج من الحائض ويباشرها.ويجوز للزوج أن يتمتع بما دون الف

فإذا انقطع الدم عنها، وطهرت من حيضها، جاز لزوجها أن يجامعها بعد 

أن تغسل موضع الدم منها، أو تتوضأ، أو تغتسل، أي  ذلك فَعَلَْت جاز له 

 .وأحوط إتيانها، والغسل أفضل

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ) قال هللا تعالى: -1

 .[222]البقرة: (  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۆ ۆ ۈ

ً قَالَْت: َكانَْت إْحدَانَا إذَا َكانَْت َحائِضَرِضَي هللاُ َعْنـَها َعْن َعائَِشةَ وَ  -2 ، فَأَرادَ ا

ا، ثُ َّ تِـهَ فَْوِر َحْيضَ  فِـيأْن يُبَاِشَرَها، أَمَرَها أْن تَتَِّزَر ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا

متفق  .بَـهُ ِلُك إرْ يَـمْ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  ، َكَما َكاَن النَّ بَـهُ ُك إرْ لِ يَـمْ يُبَاِشُرَها. قَالَْت: َوأي ُكْ  

 .(2)عليه

 :حكم العزل 

                                                 

 .وهذا لفظه(, 2162برق  )وأخرجه أبو داود (, 9733برق  )أحمد أخرجه  حسن/( 1)

 (.293ومسل  برق  )واللفظ له، (, 302أخرجه البخاري برق  ) ،متفق عليه( 2)
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 يجوز للزوج أن يعزل ماءه عند الجماع عن الزوجة.

وترك العزل أولى؛ لما فيه من تفويت لذة المرأة، وتفويت كثرة النسل 

 وهو مقصود من النكاح.

، فَبَلََغ ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوِل ا ْهـدِ عَ  لَـى: ُكنَّا نَْعِزُل عَ الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن َجابِرٍ  -1

 .(1)متفق عليه نَا.ْنـهَ يَ  لَـ ْ ، فَ ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا بِـيَّ ذَِلَك نَ 

ِ ُخدْ الَسِعيٍد  بِـيَعْن أوَ  -2  ٬عَْزُل ِعْندَ َرُسوِل اال: ذُِكَر الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ِري 

هُ ؟ فَإِ َ  يَْفعَُل ذَِلَك أَحدُُك ْ ـَولِ »، فَقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص لُوقَةٌ إِال هللاُ َمـخْ َسْت نَْفٌس لَـيْ  نَـّ

 .(2)أخرجه مسل  «.َخاِلقَُها

أُْخِت ُعكَّاَشةَ، قَالَْت: َحَضْرُت  اْنـهَ َرِضَي هللاُ عَ  َعْن ُجدَاَمةَ بِْنِت َوْهبٍ وَ  -3

لِغيلَِة، اى َعِن ْنـهَ ُت أْن أَهـَمـمْ لَقَْد »أُنَاٍس، َوُهَو يَقُوُل:  فِـي ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوَل ا

وِم َوفَاِرَس، فَإِذَا  فِـيفَنََظْرُت   ُهـ ْ ، فاَل يَُضر  أْوالدَ ُهـ ْ يُِغيلُوَن أْوالدَ  ُهـ ْ الر 

ً ذَِلَك َشْيئ الَوأْدُ ذَِلَك : »ملسو هيلع هللا ىلص ٬ثُ َّ َسألُوهُ، َعِن العَْزِل؟ فَقَاَل َرُسوُل ا«. ا

 .(3)أخرجه مسل  .«ِفـي  الخَ 

 :حكم من حّرم زوجته على نفسه 

م على نفسه شيئاً حالالً  من فله فعله إذا كفر كفارة غير وطء زوجته حر 

 يمين.

فهو على فإذا حرم الرجل زوجته على نفسه كأن يقول: أنِت علي حرام، 

 يمين، فإذا كف ر حلَّ له وطؤها.ما نواه من طالق، أو فهار، أو 

                                                 

 (.1440ومسل  برق  ) (,5209أخرجه البخاري برق  ) ،متفق عليه( 1)
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ٹ ٹ ڻ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)  قال هللا تعالى: -1

 .[2-1]التحري :(   ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َسِمْعُت َرُسوَل اَي هللاُ َعنهُ قالَ َعْن ُعَمَر ْبَن الَخطَّاِب َرِض و -2

 .(1)متفق عليه .«يَّاِت، َوإنََّما ِلُكل ِ اْمِرٍئ َما نََوىــإنََّما اظأْعَماُل بِالن ِ »

                                                 

 (.1907ومسل  برق  )واللفظ له،  (,1أخرجه البخاري برق  ) ،متفق عليه( 1)
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