هذا الكتاب
يتناول هذا الكتاب ستة مواضيع كربى ،تعطي
بمجموعها صورة عن املقدمات التي يبدأ هبا البيت
املسلم وجهته لتحقيق عبوديته هلل ،وهي:
 .1حقيقة الزواج وحكمه
 .2املقاصد الرشعية من الزواج
 .3ترشيعات اإلسالم حلفظ كيان األرسة
 .4الضوابط الرشعية الختيار الزوجي
 .5أحكام اخلطبة
 .6أحكام الزفاف

فقه األسرة برؤية مقاصدية
()1

المقدمات الشرعية للزواج
برؤية مقاصدية

د .نور الدين أبو لحية
الطبعة الثانية
2015 – 1436

دار األنوار للنشر والتوزيع



فهرس املحتويات
مقدمة السلسلة

6

مقدمة الكتاب

18

الفصل األول

2

حقيقة الزواج وحكمه

2

أوال ـ احلقيقة الرشعية للزواج

2

التعريف اللغوي:

2

التعريف اإلصطالحي:

4

ضوابط التعريف:

4

حقيقة النكاح:

4

نوع امللكية يف الزواج:

8

ثانيا ـ مرشوعية الزواج

9

من القرآن الكريم :

9

من السنة النبوية:
ثالثا ـ أحكام الزواج األصلية والعارضة

10
13

القدرة مع احلاجة إىل الزواج:

15

اعتدال احلال

15

عدم احلاجة إىل الزواج

19

تعارض هذه األحوال:

20

 .1احلاجة إىل الزواج مع القطع بظلم الزوجة:

21

 .2احلاجة إىل الزواج مع عدم القدرة عىل اإلنفاق :

21

املفاضلة بي الزواج والتخيل للعبادة

24

الفصل الثان

30

املقاصد الرشعية من الزواج

30

املقصد األول ـ حتصي الرجل واملرأة

31

التحصي من األرضار الصحية :

37

التحصي من األرضار النفسية :

39

التحصي من األرضار االجتامعية:

40

حتصي العالقة باهلل :

41

املقصد الثان ـ صيانة املرأة

45

املقصد الثالث ـ بناء األرسة

47

الفصل الثالث

55

ترشيعات اإلسالم حلفظ كيان األرسة

55

أوال ـ التأسيس الصحيح للزواج

55

 1ـ حسن اختيار الزوجة:

55

 2ـ التحقق من االختيار:

57

 3ـ الرىض التام من املرأة:

58
59

ثانيا ـ محاية احلياة الزوجية
 1ـ توزيع متطلبات احلياة الزوجية بي الزوجي:

59

 2ـ احلث عىل املعارشة باملعروف:

61

2

 3ـ العالج الواقعي للخالفات الزوجية:
ثالثا ـ بعد الفرقة الزوجية

63
66

 1ـ األمر بالتزام الطالق السني:

67

 2ـ ترشيع العدة :

68

 3ـ ترشيع الرجعة:

69

الفصل الرابع

70

الضوابط الرشعية الختيار الزوجي

70

أوال ـ حق الزوجي يف اختيار بعضهام البعض

70

 1ـ اإلكراه عىل الزواج وأحكامه:

75

 2ـ الصفات األساسية للزوجة:

77

 3ـ الصفات الثانوية للزوجة:

85

البكر:

86

الثيب التي حيتاج إليها:

87

الولود :

88

اجلميلة:

89

العاقلة :

92

الراضية :

92

احلسيبة:

95

األجنبية :

96

3

خفيفة املهر :

98

أن تكون حمبوبة له:

98
102

صفات أخرى
 4ـ الصفات التي خيتار من أجلها الزوج
ثانيا ـ وسائل اختيار الزوجة

103
104

 1ـ عرض الرجل ابنته لذوي الصالح ممن ترغب فيهم:

105

 2ـ عرض املرأة نفسها عىل من ترغب فيه :

105

 3ـ تعريف الزوج أو الزوجة املختار بنفسه :

106

 4ـ استشارة من يعرفه:

107

 5ـ إرسال من يتعرف عىل من يريد خطبتها:

109

 6ـ النظر ملن يريد خطبتها:

109

الفصل اخلامس

121

أحكام اخلطبة

121

أوال ـ مفهوم اخلطبة وأحكامها

121

 1ـ تعريف اخلطبة :

121

 2ـ احلكم األصيل للخطبة:

122

 3ـ األحكام العارضة للخطبة:

124

اخلطبة املباحة:

124

اخلطبة املحرمة :

124

4

ثانيا ـ مستحبات اخلطبة

137

صيغة اخلطبة:

138

عدد اخلطبات :

140

الفصل السادس

142

أحكام الزفاف

142
142

 1ـ تقديم التوثيق الكتايب عىل البناء
رشوط التوثيق الكتايب :

143

نامذج عن أساليب التوثيق كتابة:

144
146

 2ـ إقامة الوليمة
تعريف الوليمة:

146

حكم الوليمة:

147

وقت الوليمة:

148

ما يومل به:

149

حكم إجابة الدعوة للوليمة:

150

رشوط إجابة الدعوة:

152

ما يباح يف الوليمة:

158
179

مأثورات الزفاف
هتنئة العروس:

179

آداب الدخول عىل العروس

181

5

مقدمة السلسلة
تتعرض األرسة املسلمة اليوم إىل حرب معلنة رصحية تريد أن جتتثها من أصوهلا
لتبني عىل أساسها نمط األرسة الغربية بفكرها وسلوكها وقيمها.
ويتبنى هذه احلرب عالنية أو إرسارا أكثر املنظامت العاملية ذات الطابع االجتامعي،
بل حتى ذات الطابع السيايس ،ويوشك لو استمر األمر عىل هذه احلال أن تفرض قواني
األحوال الشخصية كام تفرض غريها من القواني.
وقد ساعد عىل هذه املواجهة اخلارجية عامالن داخليان أمداها بام يكفي لتحقيق
أهدافها.
يتمثل أوهلام يف دعاة التغريب وحترير املرأة وفك األرسة الذين يلتمسون خمتلف
األساليب ،ويتذرعون بأوهى احليل ،ويتلبسون بمختلف األسامء ليستبدلوا ببنيان األرسة
الذي وضعه الرشع ببنيان اختلقوه من أهوائهم ،وأسسوه عىل طبائعهم ،ومزجوه
بشهواهتم.
أما العامل الثان ،وهو أخطر العاملي ،فيتمثل يف الفقهاء املتزمتي الذين يبحثون
عن عالج هذه الواقعة أو حتدي هذه املواجهة بام عوجلت به وقائع القرون السالفة،
فينرصون من حيث ال يعلمون حزب العامل األول ،ويمدون معه التمرد عىل األحكام
الرشعية أو االحتيال عليها.
وهذا الواقع واملواقف حوله تستدعي البحث عن البديل الرشعي الذي جيمع بي
مقتضيات الواقع وأحكام الرشع ،الواقع الذي أراده اإلسالم ال الذي يريد فرضه
املنحلون ،والرشع الذي يشمل الرشيعة مجيعا بمصادرها املختلفة ،ال الذي يتزمت لرأي
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أو يتعصب لقول ،وحيجر عىل غريه اختيار غريه.
وقد اختلفت املدارس الفقهية يف البحث عن هذا البديل الرشعي ،ولعل أكرب
مدرستي تنترشان اآلن يف العامل اإلسالمي ،من كليهام تصدر الفتوى فيام يتعلق هبذا
اجلانب ،كام تصدر الفتاوى يف غريه:
املدرسة املذهبية :وهي التي ختتار مذهبا واحدا ترجح اآلراء عىل أساسه ،كائنا ما
كان ذلك الرأي ،وترجع عادة إىل كتب املتأخرين من الفقهاء تعتمدها كام تعتمد النصوص
القرآنية والنبوية ،بل قد تقدمها عليها يف بعض األحيان.
املدرسة الالمذهبية :وتتمثل يف التيار الذي يريد طرح كل االجتهادات الفقهية،
واالستعاضة عنها بام ورد يف النصوص ،وقد تفهم تلك النصوص فهام حرفيا يبعدها عن
الواقع بقدر سوء فهمها وبقدر سوء حتميلها ملا ال حتتمله.
ومن بي هاتي املدرستي نجد مدرسة جتمع بي كلتا املدرستي من ناحية املصادر،
وتضيف إليهام االهتامم بالبعد الواقعي واملصلحي لألحكام الرشعية ،وقد متثلت يف علامء
من خمتلف املذاهب ،ويف العصور املختلفة للترشيع اإلسالمي ،قد يصطلح عىل تسميتها
باملدرسة املقاصدية.
وال نريد هبا من شذ عن العلامء واملذاهب الفقهية والنصوص الرشعية وادعى
االجتهاد من غري استكامل أدواته ،فخرق اإلمجاع باجتهاده ،ولوى أعناق النصوص ،واهتم
الفقهاء ،التفاتا ملقاصد مل يردها الرشع ،وإنام فرضتها األهواء ودعا هلا االنسياق وراء
املذاهب والتيارات املختلفة.
وإنام نريد هبذه املدرسة :من تراعي يف آرائها النصوص األصلية هلذا الدين ،وتعتربها
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األساس الذي تنبني عليه املصالح واملفاسد ،وتراعي يف نفس الوقت اجتهادات العلامء
واملذاهب الفقهية وحترتمها ،بل تراها خزاهنا الذي تستمد منه اآلراء التي ختدم هبا املقاصد
الرشعية.
فهي نصية من حيث اعتامد األدلة النصية ،ومذهبية من حيث الرجوع للمذاهب
املختلفة ،بل مذاهبية ،ألهنا ال تنرص مذهبا عىل مذهب وال تتعصب ملذهب دون مذهب،
بل ترى اجلمع بينها مجيعا ولو يف املسألة الواحدة إذا اقتىض احلال ذلك ،ألن الفقهاء
اختلفت أقواهلم ومذاهبهم بحسب حاجات املجتمع ،فلذلك من احلرج الشديد طرح أي
رأي من اآلراء أو رميه بالشذوذ أو التشنيع عليه بالبدعة لعدم انسجامه مع عقل من العقول
أو طريقة من طرق التفكري.
فاملذاهب الفقهية مجيعا مهام اختلفت مصادرها ،واآلراء الفقهية مجيعا مهام اختلف
القائلون هبا تشكل الرشيعة اإلسالمية ،فال ينفرد بالرشيعة رأي دون رأي وال مذهب دون
مذهب ،وما يرجح من هذا املذهب هنا هلذه احلالة ،قد يرجح غريه يف مسألة أخرى حلالة
أخرى.
انطالقا من هذه الرؤية حاولنا يف هذه السلسلة من (فقه األرسة)أن نجمع ما أمكن
من املسائل املتعلقة بفقه األرسة يف نواحيها املختلفة:
 .1ناحية تأسيس احلياة الزوجية بمقدماهتا وأركاهنا وموانعها والضوابط التي حتمي هذا
التأسيس من عبث العابثي.
 .2ناحية احلياة الزوجية ،وما تتطلبه من حقوق وواجبات عىل كال الزوجي ،ثم كيفية محاية
احلياة الزوجية من أسباب اخلالف وآثاره.
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 .3ناحية حل العصمة الزوجية بأنواعها املختلفة وبضوابطها الرشعية.
 .4ناحية ثمرة الزواج واملقصد األكرب من مقاصده ،وهم األوالد ببيان حقوقهم والضوابط
الرشعية التي حتميها وتنفذها التنفيذ الصحيح وفق مقاصد الرشع.
لنجيب بذلك عن أهم التساؤالت املطروحة حول النظرة اإلسالمية املفصلة
لألرسة ،أو األسس الرشعية التي تقوم عليها عالقة الزوجية يف األرسة املسلمة ،واحلقوق
املرتتبة عىل هذه العالقة ،والضوابط الرشعية إلهناء هذه العالقة ،واحلقوق املتعلقة
باألوالد ،باعتبارهم ركنا أساسيا من أركان األرسة.
وقد حاولنا لإلجابة عن هذه التساؤالت أن نذكر األقوال املختلفة بأدلتها املفصلة،
لعلمنا أن الرشيعة تتكون من هذه األقوال مجيعا ،وقد وجدنا من خالل البحث يف املصادر
املختلفة للعلامء املتقدمي اإلجابات الوافية عن األسئلة املعارصة بدقة وموضوعية
ومقاصدية ،بل وجدنا فيها احللول للكثري من القضايا التي يتصور البعض تقصري الترشيع
اإلسالمي يف شأهنا.
وقد عنونا البحوث املرتبطة هبذا اجلانب بـ (فقه األرسة برؤية مقاصدية) ،وال بأس
أن نرشح هنا مرادنا من هذا العنوان لداللته عىل ما نريده من هذه السلسلة:
أما كلمة الفقه فنريد هبا املسائل العملية املتعلقة باألرسة ،فلذلك مل نتحدث عن
اجلوانب النظرية أو الفلسفية املحضة إال ما كان له عالقة باجلانب العميل.
وقد اخرتنا اصطالح األرسة بدل اصطالح األحوال الشخصية ،للداللة املقاصدية
ملصطلح األرسة ،والذي يعني أن هذه األحكام ال تتعلق بحالة شخصية قد يترصف فيها
من تعلقت به كام يميل عليه هواه الشخيص ،وإنام تتعلق بمجموعة وتركيبة تستدعي مراعاة
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كل جزء فيها لألجزاء األخرى.
أما الرؤية املقاصدية ،فنريد هبا اإلشارة إىل أن ما سنذكره يف هذا البحث من
ترجيحات أو طرق تصنيف جمرد رؤى حاولنا فيها أن نراعي املقاصد الرشعية كام فهمناها،
وهي بالتايل وجهات نظر نعرضها للمناقشة والبحث ،ونحن مستعدون يف أي حلظة
للتنازل عن أي يشء منها إن تبي لنا احلق يف خالفه ،ولذلك ميزنا ما أوردناه من آراء عام
ذكره الفقهاء بقولنا (نرى)
وقد دفعنا لكتابة هذه السلسلة الدوافع التالية:
 .1احلاجة الواقعية امللحة لإلجابة عن كثري من التساؤالت يف هذا اجلانب ،والتي
يتوىل اإلفتاء فيها يف أحيان كثرية من ال حيسن النظر يف املقاصد الرشعية ،فيفتي بناء عىل
رأي من اآلراء لو عاش صاحبه لرتكه أو ألفتى بغريه ،أو بناء عىل نص قد ال يصح ثبوتا،
أو قد يساء فهمه داللة ،وهذا ما دع انا إىل البحث عن أكثر ما نجده من مسائل ،وتصنيفها
بطريقة هي أقرب إىل الفتوى منها إىل املوضوع الفقهي العادي.
 .2احلاجة إىل معرفة األقوال املختلفة يف املسائل الرشعية ،سواء كانت هذه األقوال
داخل املذاهب الفقهية املشهورة أو خارجها ،ألن اإلفتاء بقول واحد ،أو االقتصار عىل رأي
واحد قد يوهم اإلمجاع يف املسألة ،وقد يضيق بذلك ما وسع اهلل ،فقد يصلح لزيد من
األقوال ما ال يصلح لعمرو.
فلذلك كان تكليف اخللق بقول واحد فيام أراد الرشع وجود اخلالف فيه متنافيا مع
املقاصد الرشعية،والتي عىل أساسها فرق بي قطعي النصوص وظنيها ،والزعم بأن هذا
القول هو األرجح ،وأن غريه ضعيف أو شاذ نوع من احتكار أحكام اهلل التي مل خيتص هبا
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فقيه دون فقيه ،وسنرى يف هذه السلسلة كيف شنع بعض العلامء عىل آخرين لقوهلم بأن
أقىص مدة احلمل تسعة أشهر ،ورماهم بأنواع الشذوذ املقاربة للكفر هلذا القول مع كونه
هو األرجح الذي قطع بصحته العلم كام قطع بصحته قبله الكتاب والسنة.
 .3احلاجة إىل ذكر األدلة بتفاصيلها وفروعها املختلفة ،ولو اقتىض األمر اإلطناب
يف ذلك ،ألن كثريا من اآلراء ترد وتعترب خارجة من الرشيعة مع قيمتها الواقعية ،فإذا ما
سئل عن سبب ذلك قيل :ليس معهم دليل ،أو رأهيم مرجوح ،ولسنا ندري كيف يمكن
أن يوجد قول فقهي إلمام جمتهد دون أن يكون له دليله الذي يستند إليه ،فلذلك تقتيض
املوضوعية العلمية التي حثنا الرشع عىل اتباعها أن نبحث عن األدلة من مصادرها
املختلفة ،ثم بعد ذلك ال بأس أن نتوجه هلا بالنقد والتمحيص ،أما نقدها من غري ذكرها،
فهو نوع من املصادرة عىل املطلوب.
وقد راعينا يف هذه السلسلة جمموعة مناهج وطرق بحسب املوضوع الذي يراد
بحثه ،وسنلخص هنا عملنا فيه ليسهل التعامل معه:
تصنيف املسائل الفقهية :وذلك بحسب موضوعاهتا ،وقد حاولنا يف هذه السلسلة
أن نطرق كل ما متس إليه احلاجة من مواضيع الباب دون أن نستثني منها الدقيق أو اجلليل.
وقد استبعدنا الكالم عن كثري من املسائل الفقهية التي ال ترتبط بواقعنا كاملسائل
املتعلقة باإلماء والعبيد ،وإذا ذكرناها فإنام نذكرها لبعض ما نرى احلاجة إليه ،أو للتعرف
عىل أدلتها التي نستفيد منها يف املواضيع التي هلا صلة بالواقع.
والواقع الذي نقصده هنا هو واقع املجتمعات اإلسالمية مجيعا ،فلم نستثن منها
جمتمعا دون جمتمع ،فهناك املجتمعات املحافظة املتشددة ،وهناك املجتمعات املتساهلة
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البعيدة عن كثري من األحكام الرشعية ،فلذلك من اخلطأ أن نحكم عىل بعض ما سنذكره
بأنه بعيد عن الواقع ،أو ليست له صلة واقعية بحجة عدم تناسبه مع واقع معي.
حرص األقوال الفقهية يف املسائل املختلفة :وقد حاولنا لرضورة هذا احلرص سواء
لألقوال أو لألدلة املتعلقة هبا أن نتبنى بعض االصطالحات التصنيفية التي نوضحها فيام
ييل:
 .1ذكرنا االجتاه العام للفقهاء يف املسألة معربين عنه بصيغة [ القول ] وعادة ما يكون
يف املسائل اجتاهان ،اجتاه مثبت واجتاه ناف ،فيعرب عنهام بالقول األول والقول الثان.
وال خيالف هذا ما قد يذكره الفقهاء من أن يف املسألة أقواال كثرية ،ألن االصطالح
الذي أردناه بالقول ليس جمرد اخلالف ،وإنام االجتاه العام الذي ينطلق منه اخلالف.
. 2حتليل التفريعات املختلفة لكل قول معربين عن ذلك باآلراء ،مع اتفاق هذين
املصطلحي يف الداللة عىل اخلالف عند كل الفقهاء ،وإنام دعانا إىل هذا :الرضورة
التصنيفية ،فاآلراء املختلفة واملتفرعة عن قول واحد هلا دليل واحد يف اجتاهها العام ،وإن
كانت ختتلف عنه يف التفاصيل ،ولو ذكرنا لكل قول أدلته ألدى ذلك إىل التكرار.
والغرض من هذه الطريقة يف ذكر اخلالف هو أهنا أسهل يف التعرف عىل اآلراء من
ذكر املذاهب الفقهية ،ألن من يبحث مثال عن اخلالف الفقهي يف رشط من الرشوط كام
تذكره كثري من الكتب الناقلة للخالف الفقهي يصعب عليه ذلك يف أكثر املسائل بحيث
يتطلب ذلك منه االطالع عىل آراء كل مذهب يف الرشوط مجيعا ليتوصل بعدها وبعد
املوازنة ملا يريده.
زيادة عىل أن تلك الطريقة حتول دون التعرف عىل اخلالف الفقهي غري املشتهر،
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والذي أوليناه أمهية كربى يف هذه السلسلة.
وقد حاولنا أن نسلك هذا يف أكثر ما نطرحه من مسائل اخلالف ،ولكنا مع ذلك قد
نذكر أحيانا آراء املذاهب الفقهية املنترشة يف العامل اإلسالمي فيام يصعب حرص اخلالف
فيه ،أو بغية االطالع عىل وجهات النظر العامة للمذاهب الفقهية ،أو كمقدمة لذكر الفروع
املختلف فيها.
 .3ذكر األدلة املختلفة لكل قول ،وقد حاولنا استيعاب أكرب قدر من األدلة يف ذلك،
وحرصا عىل أمانة النقل ،ذكرنا األدلة كام وردت يف مصادرها مع بعض الترصف يف
األسلوب لتسهيل ما نراه معقدا من العبارات.
 .4ترتيب األدلة ،وقد حاولنا تصنيف األدلة يف وحدات مرتبة بحسب املصادر
الرشعية ،فبدأنا باألدلة القرآنية ،ثم باألحادبث النبوية الرشيفة ،ثم باآلثار املنقولة عن
السلف وغريهم  ،ثم باألدلة العقلية مع الرتكيز عىل األدلة املقاصدية من اعتبار املصالح
وسد الذرائع وغريها.
والغرض من هذا التقسيم لألدلة هو سهولة االطالع عىل كل دليل ومناقشته
بخالف ما لو سيق مجلة واحدة ،فقد خيفي بعض الدليل بعضه اآلخر.
الرتجيح :وقد ختمنا كل خالف فقهي بذكر ما نراه من ترجيح ،وقد اعتمدنا مناهج
خمتلفة يف الرتجيح ،فقد نختار قوال من األقوال يف املسألة ،فتكون أدلة ترجيحنا هي أدلة
القول املرجح ،وقد نجمع بي قولي لرؤيتنا عدم التعارض بينهام ،أو لتكافئ األدلة بحيث
يصعب االنتصار لقول دون قول ،وقد نرى رأيا غري ما ذكرنا من األقوال ،وذلك لعدم
اإلمجاع يف املسألة ،ونطرحه يف هذه احلالة عادة كرأي نراه ال كرتجيح نعتمده.
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ونحاول يف أكثر الرتجيحات أن ندعم ما نراه من آراء بنصوص لعلامء ذهبوا لنفس
الرتجيح أو قريب منه ،تأييدا ملا ذكرنا من الرأي ،أو بيانا الحتامل اخلالف فيه.
ونحب أن ننبه هنا إىل أن هذه الرتجيحات قد تنطلق من وجهة نظر معينة يف مسألة
من املسائل لترسي بعدها لكل الرؤى الرتجيحية بعدها.
وقد ناقشنا يف بعض الرتجيحات أصول األدلة التي يعتمد عليها أصحاب األقوال
يف ما ذهبوا إليه ،ويف حال اعتامدهم عىل النصوص احلديثية تكون مناقشتنا لألدلة يف اهلامش
الذي خصص ملعرفة درجة احلديث ،فنذكر ما قال فيه العلامء تصحيحا أو تضعيفا.
التوثيق :وهو أهم عملية يف املنهج الذي حاولنا سلوكه يف هذه السلسلة ،وسنذكر
هنا منهجنا يف التوثيق بحسب املعلومة أو النص املراد توثيقه:
القرآن الكريم :وقد ذكرنا ختريج اآليات بجانب كل آية مع شكل اآلية ،ومل نتوخ
الرسم العثامن من باب التيسري عىل من ليست له معرفة هبذا الرسم.
السنة املطهرة :وقد ذكرنا ختريج األحاديث يف اهلامش ،وذلك بذكر املصادر التي
توجد فيها األحاديث باختالف درجاهتا ،فلهذا قد أذكر البخاري مع ابن أيب الدنيا ،ألن
الغاية هي بيان مصادر الروايات املختلفة للحديث ،فاحلديث قد يكون صحيحا يف أصله،
ولكن االستدالل يتوجه للروايات الضعيفة فيه ،فلذلك حاولنا ذكر أكثر مصادر احلديث
الواحد للرجوع إليها يف رواياته املختلفة خاصة إن كان احلديث مما له عالقة بأحكام
املسألة.
أما إن مل يكن له عالقة كربى بأحكام املسائل ،فنكتفي فيه بعزوه إىل من خرجه
انطالقا مما أوردته املصادر املهتمة بالتخريج.
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وقد ذكرنا يف األحاديث التي تتعلق هبا األحكام أقوال املحققي من متأخري
املحدثي كابن حجر والزيلعي واملناوي وابن اجلوزي والشوكان وابن القيم وابن تيمية
وغريهم ممن كتبوا يف ختريج األحاديث الفقهية أو توجهوا إليها بالنقد.
املذاهب الفقهية :وقد رجعنا إىل املصادر املختلفة هلذه املذاهب سواء كانت من كتب
املتقدمي ،أي أصول املذاهب ،أو من كتب املتأخرين من املتون والرشوح واحلوايش.
وقد ذكرنا املصادر املعتمدة يف كل فقرة يف اهلامش دون كثرة اللجوء للهامش
للتوثيق خشة اإلطالة ،ألن املصادر املذكورة تفي بالغرض ،وألن الكالم يف أحيان كثرية
يكون ملخصا من املصادر املختلفة املذكورة يف بداية الفقرة.
األدلة الفقهية :ومرجعنا فيها عادة كتب التفسري واحلديث والفقه املقارن والكتب
املوسعة للمذاهب الفقهية ،وقد ذكرنا توثيقها إما عند ذكر االستدالل أو ضمن كل
استدالل ،أو عند ذكر اآلراء الفقهية.
***
ويمكن تصنيف املراجع التي اعتمدت عليها يف هذه السلسلة إىل نوعي من املراجع:
مراجع املذاهب واآلراء الفقهية :ويمكن تقسيمها إىل نوعي :
مراجع الفقه املقارن :وهي التي أرجع إليها عادة يف البحث عن اخلالف الواقع يف
كل مسألة ،وأمهها املغني البن قدامة ،فقد رأيت أنه املرجع املعتمد عند كثري من العلامء
املتقدمي واملتأخرين ،ومنها املحىل البن حزم فقد ذكر فيه كثريا من األقوال املخالفة لقوله،
ومنها املصنفات اخلاصة بفقه السلف كمصنف ابن أيب شيبة ومصنف عبد الرزاق،
باإلضافة إىل كتب التفسري ورشوح احلديث التي اهتمت باملقارنة بي املذاهب الفقهية
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وخاصة التمهيد البن عبد الرب وفتح الباري البن حجر.
ومع ذلك ال أكتفي يف أكثر األحوال هبذه املراجع ،بل أرجع لكتب املذاهب للتأكد
من صحة ما ذكر يف هذه املراجع ،وأحيانا أشري إىل خمالفتها ملا ذكره أصحاب املذاهب.
مراجع اآلراء الفقهية املختلفة :وهي كتب املذاهب الفقهية ،سواء كانت أصوال أم
متونا ورشوحا وحواش ،وأرجع إليها عادة للتأكد مما ذكره من كتبوا يف اخلالف يف املسألة،
زيادة عىل ذكر الفروع املتعلقة باملسائل.
مراجع األدلة :وهي زيادة عىل ما ذكر سابقا:
كتب التفسري املهتمة بفقه األحكام الرشعية كالقرطبي واجلصاص ،أو غريها كابن كثري
واأللويس وبعض تفاسري اإلمامية املعارصين.
كتب احلديث من الصحاح والسنن واملسانيد وغريها من الكتب التي اشتملت عىل رسد
األحاديث النبوية وبيان درجاهتا.
رشوح احلديث باختالف أنواعها وخاصة نيل األوطار وسبل السالم ورشح النووي عىل
مسلم ورشح معان اآلثار وغريها.
الكتب والرسائل الفقهية املتخصصة كأحكام أهل الذمة وطالق الغضبان البن القيم وأكثر
كتبه وكتب ابن تيمية.
***
ومن الصعوبات التي صادفتها يف هذه السلسلة املنهج املقارن الذي حاولت تبنيه يف
أكثر املسائل املطروحة ،بحيث يصعب يف كثري من األحيان متييز األقوال مع التوثيق للقائلي
هبا.
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ومن الصعوبات الكربى كذلك أن األدلة عىل بعض املسائل قد تعتمد عىل رأي
أصحاب القول يف املسائل األخرى ،والتي قد تتعارض مع املتفقي معهم يف القول يف تلك
املسألة ،ولذلك ذكرنا عند بيان االستدالل يف أكثر مواضعه عبارة (ومن األدلة عىل ذلك)
لبيان أن هذه األدلة قد يتفق عىل االستدالل هبا أصحاب القول نفسه وقد خيتلفون.
وهذا كله زيادة عىل الصعوبات املتعلقة بالتوثيق لألقوال ،وذلك مما تطلب منا يف
بعض األحيان ذكر نصوص أقوال أئمة املذاهب أو أقوال كبار الفقهاء أو حتى أقوال
املتأخرين إما لرضورة توثيق ما متس احلاجة إىل زيادة التأكيد يف توثيقه أو لبيان وجه
االستدالل مما يصعب ذكره عىل الطريقة التي حاولنا تبنيها.
وأخريا ،فإن أصبت يف بعض ما انتهجته يف هذه االسلسلة ،فإن أمحد اهلل عليه ،فله
وحده املنة والفضل ،وإن أخطأت أو قرصت ،فهو جهد الضعيف ،وأنا شاكر لكل من
نبهني خلطأ أو دلني عىل صواب ،وأستغفر اهلل أوال وآخرا.
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مقدمة الكتاب
ال يمكن للبيت املسلم ،واألرسة املسلمة أن تؤسس أساسا صحيحا إال إذا صحت
األسس التي تقوم عليها تلك األرسة ،وأول تلك األسس هي املقدمات التي يبدأ هبا البيت
املسلم وجهته لتحقيق عبوديته هلل ،فمن أرشقت بدايته أرشقت هنايته ،وما صلح أوله حفظ
آخره.
فلذلك كان أول ما ينبغي االهتامم به هو البحث عن هذه املقدمات عىل ضوء ما
أرادت الرشيعة ،وعىل ضوء ما يقصد الرشع يف هذا من مقاصد.
وقد رأينا أن هذه املقدمات ال تعدو املقدمات الستة التالية:
 .1حقيقة الزواج وحكمه
 .2املقاصد الرشعية من الزواج
 .3ترشيعات اإلسالم حلفظ كيان األرسة
 .4الضوابط الرشعية الختيار الزوجي
 .5أحكام اخلطبة
 .6أحكام الزفاف
ألن من أراد الزواج حيتاج أوال إىل معرفة احلكم الرشعي املتعلق بحاله ،حتى يقدم عليه
انطالقا من أمر اهلل ال من هواه ،فيتعبد اهلل بزواجه.
ثم حيتاج إىل معرفة مقاصد الزواج لرياعيها ،أو ليضبط نفسه عىل مراعاهتا ،حتى تنطلق
حياتته الزوجية انطالقة صحيحة.
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ثم حيتاج إىل معرفة ترشيعات اإلسالم حلفظ كيان األرسة حتى يطبقها يف حياته
الزوجية لتستمر وفق الرؤية الرشعية.
ثم يقدم عىل اختيار من يرغب يف الزواج منها ،أو تقدم عىل القبول بمن تقدم إليها ،انطالقا
من الضوابط الرشعية التي حتفظ احلياة الزوجية ،ال انطالقا من األهواء التي قد تنحرف باملقاصد
عن وجهتها الرشعية.
ثم تكون اخلطبة والزفاف ـ وكالمها من مقدمات الزواج الرشعية والواقعية ـ انطالقا من
الضوابط الرشعية ال األعراف والتقاليد.
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الفصل األول
حقيقة الزواج وحكمه
من األمور األساسية التي يلزم الراغب يف الزواج التعرف عليها التعرف عىل:
 .1احلقيقة الرشعية للزواج :وذلك ألن احلقيقة الرشعية لألشياء هي أول ما ينطلق منه
املسلم يف أي سلوك أو عمل يقوم به ،فاملصطلح الواحد قد يشرتك يف استعامله املحق
واملبطل ،والرشع واهلوى.
 .2مرشوعية الزواج :فال حيل القدوم عىل أمر قبل معرفة حكم اهلل فيه ،قال تعاىل َ ﴿:يا
ِ
هلل س ِم ٌ ِ
يم﴾
هلل َو َر ُسولِ ِه َوات َُّقوا ا ََّ
ي َيدَ ِي ا َِّ
ين آ َم ُنوا ال ُت َقدِّ ُموا َب ن َ
َأ ه َهيا ا َّلذ َ
يع عَ ل ٌ
هلل ِإ َّن ا ََّ َ
(احلجرات)1:
 .3أحكام الزواج املرتبطة باحلاالت املختلفة :لينزهلا كل شخص عىل حالته اخلاصة.
وقد خصصنا مبحثا خاصا لكل أمر من هذه األمور.

أوال ـ احلقيقة الرشعية للزواج
التعريف اللغوي:
 1ـ لفظ النكاح( :)1يطلق لفظ النكاح يف اللغة عىل أمور منها:
ِ
ِ
َحت هي َأي
َح ُتها و َنك ن
الزواج :يقال :امر َأة َيننك ُحها نكاح ًا إِذا تزوجها ،تقولَ :نك ن
تزوجت؛ وهي ناكح فـي بنـي فالن َأي ذات زوج منهم .قال األَعشى فـي َنك ََح بمعنى
َّ
تزوج:

( )1لسان العرب ،625/2 :النهاية.113/5 :
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وال تَـ نق َـر َبـ َّن جـار ًة إِ َّن ِس َّـرهـا علـيـك حرا ٌم فـاننكِ َح نن َأو تَـ َأ َّبـدا
َحها َيننكِ ُحها إذا باضعها ،قال األَزهريَ :أصل النكاح فـي كالم
الوطء :يقالَ :نك َ
ِّكاح
العرب الوطء ،وقـيل
للتزوج نكاح ألَنه سبب للوطء الـمباح ،وقال ابن سيده :الن ُ
ّ
ِ
ال ُب نض ُع ،وذلك من نوع ِ
اإلنسان خاصة ،واستعمله ثعلب فـي ه
كحها
َح َها َين ُ
الذباب؛ َنك َ
ِ
َح ٌة و َنك ٌَح :كثـري النكاح.
َنكنح ًا ونكاح ًا ،ورجل ُنك َ
 2ـ لفظ الزواج( :)1الزوج خالف ال َف نر ِد .يقال :زَ نو ٌج َأو َف نر ٌد ،كام يقال َش نف ٌع َأو ِوت ٌنر؛
ويقال مها زَ وجان لالثنـي ومها زَ وج كام يقال مها ِسي ِ
ان ومها َسوا ٌء؛ قال ابن سيده :الزَّ نو ُج
َّ
ن ٌ
ن
ال َفر ُد الذي له َق ِري ٌن الزوج االثنان وعنده زَ نو َجا نِ ٍ
عال زوجا محام؛ يعنـي ذكرين َأو أ ُأنثـيـي
ن
وقـيل يعنـي ذكر ًا و ُأنثى وال يقال زوج محام ألَن الزوج هنا هو الفرد.
قال َأبو بكر :العامة ختطئ فتظن َأن الزوج اثنان ولـيس ذلك من مذاهب العرب إِذ
كانوا ال يتكلـمون بالزَّ نوجِ ُم َو َّحد ًا فـي مثل قوهلم زَ نو ُج َمحا ٍم ولكنهم يثنونه فـيقولون عندي
زوجان من الـحامم يعنون ذكر ًا و ُأنثى وعندي زوجان من الـخفاف يعنون الـيمي والشامل
ويوقعون الزَّ نو َج ن ِ
ي عىل اجلنسي الـمختلفـي نـحو األَسود واألَبـيض والـحلو والـحامض
قال ابن سيده :ويدل علـى َأن الزوجي فـي كالم العرب اثنان قول اهللَّ تعاىل َ ﴿:و َأ َّن ُه َخ َل َق
الزَّ نو َج ن ِ
ي َّ
الذك ََر َو ناألُ نن َثى﴾(النجم)45:؛ فكل واحد منهام كام ترى زوج ذكر ًا كان َأو ُأنثى
ومثله قوله تعاىلَ ﴿:ف َج َع َل ِمنن ُه الزَّ نو َج ن ِ
ي َّ
الذك ََر َو ناألُن َثى﴾(القيامة)39:وقال اهللَّ تعاىل ﴿:
ِ
ي ا نثن ن ِ
يها ِم نن ُك ٍّل زَ نو َج ن ِ
َي ﴾(املؤمنون)27:
اس ُل نك ف َ
َف ن
وجيمع الزوج َأزن واجا و َأزَ اويج وقد ازن دوج ِ
ت الطري ا نفتِ ٌ
عال منه؛ وقوله تعاىل ﴿ َث َامنِ َي َة
ََ َ
َ
َ

َأزن َواجٍ ﴾(األنعام)143:؛ َأراد ثامنـية َأفراد دل علـى ذلك؛ قال وال تقول للواحد من الطري

( )1لسان العرب ،291/2:حمتار الصحاح.117:
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زَ نو ٌج كام تقول لالثنـي زوجان يل يقولون للذكر فرد ول ُ
ألنثى َف نر َدةٌ.
ويقال للرجل والـمر َأة الزوجان قال اهللَّ تعاىلَ ﴿ :ث َامنِ َي َة َأزن َواجٍ ﴾(األنعام)143:؛
نف والن نَّو ُع من كل يشء وكل شيئي مقرتنـي
الصن ُ
يريد ثامنـية َأفراد؛ واألَصل فـي الزَّ نوجِ ِّ
شكلـي كانا َأو نقـيضي فهام زوجان.
التعريف اإلصطالحي:
اختلفت تعاريف الفقهاء للزواج بحسب آرائهم فيه وتصوراهتم له ،فلذلك سنذكر
بعض النامذج هلذه التعاريف ،مع إرجاء ما يتعلق هبا من رشح وتفصيل ملحله:
 .1عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو برتمجته (.)1
 .2حصول السكن واالزدواج بي الزوجي ملنفعة املتعة وتوابعها(.)2
 .3عقد بي الزوجي حيل به الوطء(.)3
 .4هو عقد عىل جمرد متعة التلذذ بآدمية غري موجب قيمتها ببينة قبله غري عامل عاقدها
حرمتها إن حرمها الكتاب عىل املشهور أو اإلمجاع عىل اآلخر(.)4
ضوابط التعريف:
للتعاريف املتقدمة ضوابط كثرية سنتعرف عليها يف حماهلا من هذه السلسلة،
وسنكتفي هنا بضابطي ،مها ألصق ما يكون بحقيقة النكاح الرشعية ،ومها:
حقيقة النكاح:

( )1حاشيتا قليويب وعمرية ،207/3 :غاية البيان رشح ابن رسالن.246/1:
( )2الفتاوى الكربى.261/6 :
( )3البحر الزخار.3/4 :
( )4هذا التعريف الذي أورده املالكية للزواج من أشهر التعاريف عندهم ،انظر :رشح حدود ابن عرفة:
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اختلف الفقهاء يف حقيقة النكاح الرشعية ،هل هي العقد أم الوطء أم كالمها عىل
األقوال التالية:
القول األول :أن لفظ النكاح يطلق حقيقة عىل الوطء ،جمازا عىل العقد ،وهو قول
احلنفية ،واملشهور عند اإلمامية( ،)1واستدلوا عىل ذلك بام ييل(:)2
 .1أن اسم النكاح يف الرشيعة يدل عىل معناه احلقيقي ،فقد قال اهلل تعاىلَ ﴿:وا نب َت ُلوا
ِّكَاح ﴾ ِ(النساء)6:يعني االحتالم ،فإن املحتلم يرى يف منامه
ا نل َيتَا َمى َحتَّى ِإ َذا َب َل ُغوا الن َ
صورة الوطء ،وقال اهلل تعاىل  ﴿:الزَّ ِان َال ي ِ
نك ُح َّإال زَ ِان َي ًة َأ نو ُم ن ِ
رش ً
كَة َوالزَّ ِان َي ُة َال
َ
نكحها ِإ َّال زَ ٍ
ِ
ان َأ نو ُم ن ِ
رش ٌك َو ُح ِّر َم َذلِ َك َ
عَىل ا نُملؤن ِمنِي﴾َ(النور )3:واملراد الوطء ،أما يف
َي ُ َ
املوضع الذي محل عىل العقد فذلك لدليل اقرتن به من ذكر العقد أو خطاب األولياء
يف قوله ﴿ :و َأ ِ
نك ُحوا ن َ
األ َيا َمى ِمننكُ نم ﴾ (النور)32:أو اشرتاط إذن األهل يف قوله
َ
تعاىل َ ﴿:ف ِ
وه َّن ِب ِإ نذ ِن نأه ِل ِه َّن ﴾(النساء)25:
انك ُح ُ
 .2أن النكاح يف اللغة عبارة عن الوطء ،تقول العرب :تناكحت العرى أي تناجتت
ويقول :أنكحنا العرى فسنرى ألمر جيتمعون عليه وينظرون ماذا يتولد منه ،وحقيقة
املعنى فيه هو الضم ومنه يقال :أنكح الظئر ولدها أي ألزمه ،وقال القائل :إن القبور
تنكح األيامى والنسوة األرامل اليتامى أي تضمهن إىل نفسها واحد الواطئي ينضم
إىل صاحبه يف تلك احلالة فسمي فعلهام نكاحا.
 .3أن لفظ النكاح استعري للعقد جمازا إما ألنه سبب رشعي يتوصل به إىل الوطء ،أو
ألن يف العقد معنى الضم ،فإن أحدمها ينضم به إىل اآلخر ويكونان كشخص واحد

( )1خمتلف الشيعة :كتاب النكاح ج  7ص ..35
( )2املبسوط ،192/4:اجلصاص ،391/3 :كشف األرسار.64/2 :
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يف القيام بمصالح املعيشة.
القول الثان :هو حقيقة يف العقد ،جماز يف الوطء ،فيحمل عليه بقرينة ،وهو قول
اجلمهور ،واستدلوا عىل ذلك بام ييل(:)1
 .1أن األشهر استعامل لفظة النكاح بإزاء العقد يف الكتاب والسنة ولسان أهل العرف،
وقد قيل :ليس يف الكتاب لفظ نكاح بمعنى الوطء ،إال قوله تعاىلَ ﴿:ف ِإ نن َط َّل َق َها َف َال
ِ
ِ
ِ
غَري ُه ﴾(البقرة)230:
َحت هل َل ُه م نن َب نعدُ َحتَّى تَنك َح زَ نو ًجا ن َ
 .2أنه يصح نفيه عن الوطء ،فيقال :هذا سفاح وليس بنكاح وقد روي عنه  أنه قال
(:ولدت من نكاح ،ال من سفاح)(،)2ويقال عن الرسية :ليست بزوجة ،وال
منكوحة.
 .3أن النكاح أحد اللفظي اللذين ينعقد هبام عقد النكاح ،فكان حقيقة فيه ،كاللفظ
اآلخر.
 .4أن ما ذكره أصحاب القول الثالث يفيض إىل كون اللفظ مشرتكا وهو عىل خالف
األصل ،وما ذكره أصحاب القول األول يدل عىل االستعامل يف اجلملة.
 .5أنه لو قدر كونه جمازا يف العقد لكان اسام عرفيا ،جيب رصف اللفظ عند اإلطالق
إليه ،لشهرته ،كسائر األسامء العرفية.
القول الثالث :أنه حقيقة يف العقد والوطء ،وهو قول القايض من احلنابلة ،قال:

( )1املغني ،3/7 :فروق القرايف.145/3 :
( )2رواه الطربان والبيهقي من طريق أيب احلويرث عن بن عباس وسنده ضعيف ورواه احلارث بن أيب
أسامة وحممد بن سعد من طريق عائشة وفيه الواقدي ورواه عبد الرزاق عن بن عيينة عن جعفر بن حممد
عن أبيه مرسال ،انظر :تلخيص احلبري ،176/3 :خالصة البدر املنري.198/2 :
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األشبه بأصلنا أنه حقيقة يف العقد والوطء مجيعا ،لقولنا بتحريم موطوءة األب من غري
تزويج ،لدخوله يف قوله تعاىل ﴿ :و َال تَنكِحوا ما َنكَح آباؤُ ُكم ِمن النِّس ِ
اء ﴾(النساء)1()22:
َ
َ َ ن ن َ
ُ َ
الرتجيح:
نرى أن اخلالف يف هذه املسألة مع كثرة اجلدل حوهلا خالف لفظي باعتبارين:
باعتبار الداللة اللغوية والرشعية :فقد ورد اللفظ ـ كام رأينا يف اللغة ـ للداللتي
مجيعا ،وال يصح ترجيح إحدامها عىل األخرى من هذه اجلهة.
ويف النصوص الرشعية ورد كذلك للداللتي مجيعا ،فقد جاء يف القرآن للعقد باتفاق
كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :فانكِحوا ما َطاب َل ُكم ِمن النِّس ِ
اء﴾(النساء)3:وقوله تعاىل﴿:
َ
ن َ َ
ُ َ
أهلِ ِه َّن ﴾(النساء)25:وقولهَ ﴿ :و َأنكِ ُحوا ناألَ َيا َمى ِمنن ُك نم ﴾(النور،)32:
وه َّن بِإِ نذ ِن ن
َفانكِ ُح ُ
َاح ﴾ ِ(النساء،)6:
وجاء للوطء كام يف قوله تعاىل َ ﴿ ﴿:وا نب َت ُلوا ا نل َيتَا َمى َحتَّى إِ َذا َب َل ُغوا النِّك َ
أي إذا بلغ اليتامى وقت القدرة عىل وطء النساء.
باعتبار األثر العميل للخالف :وقد اعترب بعضهم أن هلذا اخلالف أثرا عمليا ،ومن
ذلك قوله تعاىل ﴿ :و َال تَنكِحوا ما َنكَح آباؤُ ُكم ِمن النِّس ِ
اء ﴾(النساء)22:فإن معناها عىل
َ
َ َ ن ن َ
ُ َ
اعتبار أن النكاح يراد به الوطء (:وال تطئوا ما وطئ آباؤكم) ،ويتناول ذلك احلالل
واحلرام ،وتثبت باآلية حرمة املصاهرة بوطء األجنبية ،وعىل القول اآلخر معناها (:ال
تعقدوا عىل ما عقد عليه آباؤكم)وال يثبت هبا حرمة املصاهرة بوطء األجنبية.
ِ
ِ
ِ
ِ
َري ُه ﴾
ومثله قوله تعاىلَ ﴿ :فإ نن َط َّل َق َها َف َال َحت هل َل ُه م نن َب نعدُ َحتَّى تَنك َح زَ نو ًجا غ ن َ

( )1املغني.3/7 :
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(البقرة)1()230:فبعضهم محل النكاح عىل العقد ،فقال يف اآلية مد احلرمة إىل غاية وهي
العقد وظاهرها يقتيض أن تنتهي عند العقد وال يشرتط الوطء حلل املطلقة ثالثا كام هو
مذهب سعيد بن املسيب ،لكن زيد عليه الوطء بخرب ذوق العسيلة وهو
مشهور)2(،وبعضهم محلها عىل الوطء الذي نص عليه احلديث الرشيف(.)3
ونرى أن ما ذكر من هذا األثر العميل غري صحيح ،ألن هذه األقوال واخلالفات
الواردة فيها ال تستند فقط للتفريق بي معنيي النكاح ،وإنام هلا أدلتها اخلاصة ،كام سنرى يف
حمله إن شاء اهلل.
نوع امللكية يف الزواج:
اتفق الفقهاء عىل أن النكاح من باب متليك االنتفاع ال من باب متليك املنفعة ألنه
جيوز للزوج أن يبارش بنفسه املنفعة ،وليس له أن يمكن غريه من تلك املنفعة ،فهو ليس
مالكا للمنفعة ،بل مقتىض عقد النكاح أنه ينتفع هو خاصة ال مالك املنفعة.
والفرق بي النوعي هو أن متليك االنتفاع جييز له أن يبارش هو بنفسه فقط االنتفاع
الذي متلكه ،ومثاله سكنى املدارس واملجالس يف اجلوامع واملساجد واألسواق ومواضع
النسك كاملطاف واملسعى ونحو ذلك ،فله أن ينتفع بنفسه فقط ،ولو حاول أن يؤاجر بيت
املدرسة أو يسكن غريه أو يعاوض عليه بطريق من طرق املعاوضات امتنع ذلك.

( )1وبعض املحققي من احلنفية محلوا النكاح املذكور يف هذه اآلية عىل الوطء ،وقالوا ذكر العقد مستفاد
بذكر قوله تعاىل :زوجا غريه ﴾ ،فال يصري زوجا إال بالعقد ،فال حيمل النكاح عىل العقد ألنه يكون تكرارا
غري مفيد فحملوه عىل الوطء وصار معناه :فال حتل هذه املطلقة ثالثا حتى متكن من وطئها رجال ،وقد
تزوجها بعد انقضاء عدهتا من األول.
( )2طلبة الطلبة.38 :
( )3حاشيتا قليويب وعمرية.207/3 :
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أما متليك املنفعة فهو أعم وأشمل فيبارش بنفسه ويمكن غريه من االنتفاع ،ومثاله
من استأجر دارا أو استعارها فله أن يؤاجرها من غريه ،أو يسكنه بغري عوض ويترصف يف
هذه املنفعة ترصف املالك يف أمالكهم عىل جري العادة ،عىل الوجه الذي ملكه ،فهو متليك
مطلق يف زمن خاص حسبام تناوله عقد اإلجارة ،أو أشهدت به العادة يف العارية(.)1

ثانيا ـ مرشوعية الزواج
دلت األدلة الكثرية من الكتاب والسنة عىل مرشوعية الزواج ،وهلذا انعقد اإلمجاع
عىل ذلك ،وصار معلوما من الدين بالرضورة ،وسنسوق يف هذا املبحث ما أمكن من
النصوص املثبتة هلذه املرشوعية:
من القرآن الكريم :
وردت النصوص القرآنية الكثرية الدالة عىل مرشوعية الزواج واحلث عليه وبيان
الكثري من أحكامه ،واملصححة لكثري من األخطاء حوله ،وسنرسد هذه النصوص وما
يتعلق هبا من أحكام يف مواضعها اخلاصة ،ونكتفي هنا ببعض النصوص كنامذج ملا ورد يف
القرآن الكريم:
ِ
ِ
ِِ
ِ
اجا لِت نَسكُ ُنوا ِإ َل ني َها َو َج َع َل َب نينَكُ نم
 .1قال تعاىل َ ﴿:وم نن آ َياته َأ نن َخ َل َق َلكُ نم م نن َأن ُفسكُ نم َأزن َو ً
ٍ ِ
ِ
كَّر َ
ون﴾ (الروم ،)21:ففي هذه اآلية توجيه
َم َو َّد ًة َو َر نمح ًَة ِإ َّن ِيف َذل َك َآل َيات ل َق نو ٍم َي َت َف ُ
لألنظار للنعم التي وضعها اهلل تعاىل يف الزواج ،وكيف هيأ الزوجي لبعضهام لتنتج
عن ذلك املودة والرمحة.
ِ
كَان لِرس ٍ
ول
 .2قال تعاىل َ ﴿:و َل َقدن َأ نر َس نلنَا ُر ُس ًال م نن َق نب ِل َك َو َج َع نلنَا َهلُ نم َأزن َو ً
اجا َو ُذ ِّر َّي ًة َو َما َ َ ُ

( )1أنوار الربوق.187/1:
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هلل لِكُ ِّل َأ َج ٍل ِكتَاب﴾ٌ(الرعد ،)38 :ويف هذه اآلية إخبار بأن
ِت ِبآ َي ٍة ِإ َّال ِب ِإ نذ ِن ا َِّ
َأ نن َي نأ ِ َ
الزواج من سنن املرسلي ،وفيه رد بليغ عىل املمتنعي عنه بحجة التعبد والتبتل.
احليَ ِمن ِعب ِ
األيامى ِمننكُ م والص ِ
ِ
ادكُ نم َو ِإ َم ِائكُ نم ِإ نن َيكُ و ُنوا
ن َ
ن َ َّ
 .3قال تعاىل َ ﴿:و َأنك ُحوا ن َ َ َ
هلل ِمن َف نض ِل ِه وا َُّ ِ
ِ
ِ
يم﴾(النور ،)32:ويف هذه اآلية حث عىل
َ
ُف َق َرا َء ُيغنن ِه نم ا َُّ ن
هلل َواس ٌع عَ ل ٌ
تزويج من للمسلم والية عليهم ،وهني عن جعل الفقر حاجزا بي املؤمن والزواج.
ِ
ِ
ِ
اب َلكُ نم ِم َن الن َِّس ِاء َم نثنَى
 .4قال تعاىل َ ﴿:و ِإ نن خ نف ُت نم َأ َّال ُت نقس ُطوا ِيف ا نل َيتَا َمى َفانك ُحوا َما َط َ
ث ورباع َف ِإ نن ِخ نف ُتم َأ َّال َتع ِد ُلوا َفو ِ
كَت َأ ني َام ُنكُ نم َذلِ َك َأ ندنَى َأ َّال
احدَ ًة َأ نو َما َم َل ن
َ
ن
َو ُث َال َ َ ُ َ َ
ن
َت ُعو ُلوا﴾(النساء )3:ويف هذه اآلية إجازة للتعدد يف إطاره الرشعي الصحيح ،وتنبيه
للعلة من إجازته.
من السنة النبوية:
وردت النصوص الكثرية عنه  يف احلث عل الزواج والرتغيب فيه ،وقد أفردت
هلا املصنفات ،قال ابن حجر اهليثمي (:األصل فيه قبل اإلمجاع اآليات واألخبار الكثرية،
وقد مجعتها فزادت عىل املائة بكثري يف تصنيف سميته اإلفصاح عن أحاديث النكاح)(،)1
وسنسوق األحاديث املتعلقة بكل باب من أبواب الزواج يف حمله ،وسنذكر هنا بعض
النصوص املرغبة يف الزواج كأمثلة عنها:
 .1قال (: ما استفاد املؤمن بعد تقوى اهلل عز وجل خري ًا من زوجة صاحلة ،إن أمرها
أطاعته ،وإن نظر إليها رسته ،وان أقسم عليها أبرته ،وان غاب عنها حفظته يف نفسها
وماله)( )2فقد اعترب  يف هذا احلديث الزوجة الصاحلة للرجل أفضل ثروة يكتنزها

( )1حتفة املحتاج .183/7:
( )2أبو داود .126/2:
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من دنياه  -بعد اإليامن باهلل وتقواه  -وعدها أحد أسباب السعادة.
.2

قال (: الدنيا متاع ،وخري متاعها املرأة الصاحلة)()1

.3

قال (: من سعادة ابن آدم املرأة الصاحلة ،واملسكن الصالح ،واملركب الصالح)()2

 .4قال (: يا معرش الشباب من استطاع منكم الباءة ،فليتزوج ،فإنه أغض للبرص،
وأحصن للفرج ،ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء()4( ))3

 .5روي أنه جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النبي  يسألون عن عبادة النبي  ،فلام
أخربوا كأهنم تقالوها( ،)5فقالوا :وأين نحن من النبي  قد غفر له ما تقدم من ذنبه
وما تأخر ؟ قال أحدهم :أما أنا فإن أصيل الليل أبدا ،وقال آخر :أنا أصوم الدهر وال
أفطر ،وقال آخر :أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا ،فجاء رسول اهلل  إليهم فقال:
أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما واهلل إن ألخشاكم هلل وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر

( )1املسند املستخرج عىل صحيح مسلم ،141/4 :مصنف عبد الرزاق ،221/10 :املعجم األوسط:
.281/8
( )2رواه امحد والبزار والطربان يف الكبري واألوسط ورجال أمحد رجال الصحيح.
( )3الوجاء :بكرس الواو وبجيم ومد وهو رض اخلصيتي ،وقيل رض عروقهام ،ومن يفعل به ذلك تنقطع
شهوته ،ومقتىض احلديث أن الصوم قامع لشهوة النكاح .وقد استشكل ذلك بأن الصوم يزيد يف هتييج
احلرارة وذلك مما يثري الشهوة ،لكن ذلك ـ كام أجاب ابن حجر ـ إنام يقع يف مبدأ األمر ،فإذا متادى عليه
واعتاده سكن ذلك .انظر :فتح الباري.119/4:
( )4مسلم ،1018/2 :البخاري ،673/2 :ابن حبان ،335/9 :الدارمي ،177/2 :البيهقي:
 ،296/4أبو داود ،219/2 :النسائي.95/2 :
( )5بتشديد الالم املضمومة أي استقلوها ،وأصل تقالوها تقاللوها أي رأى كل منهم أهنا قليلة.
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وأصيل وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني( )2( ))1قال ابن حجر
(:فيه إشارة إىل رد ما بنوا عليه أمرهم من أن املغفور له ال حيتاج إىل مزيد يف العبادة
بخالف غريه ،فأعلمهم أنه مع كونه يبالغ يف التشديد يف العبادة أخشى هلل وأتقى من
الذين يشددون ،وإنام كان كذلك ألن املشدد ال يأمن من امللل بخالف املقتصد فأنه
أمكن الستمراره وخري العمل ما داوم عليه صاحبه)()3

 .6قال  (: ثالث ال تؤخرها :الصالة إذا آنت ،واجلنازة إذا حرضت ،واأليم إذا
وجدت هلا كفئا)()4

 .7قال 

(:أربع من سنن املرسلي :احلياء والتعطر والسواك والنكاح)()5

 .8قال (: ثالثة حق عىل اهلل عوهنم( )6املجاهد يف سبيل اهلل واملكاتب الذي يريد
األداء والناكح الذي يريد العفاف)( ،)7قال الطيبي :إنام آثر هذه الصيغة إيذانا بأن
هذه األمور من األمور الشاقة التي تفدح اإلنسان وتقصم ظهره ،لوال أن اهلل تعاىل

( )1قوله  «: فليس مني » فرق العلامء يف أمثال هذه العبارات بي ما لو كانت الرغبة برضب من
التأويل ،فإنه يعذر صاحبه فيه فمعنى " فليس منى " أي عىل طريقتي وال يلزم أن خيرج عن امللة ،أما إن
كان إعراضا وتنطعا يفيض إىل اعتقاد أرجحية عمله ،فمعنى العبارة حينئذ « ليس عىل ملتي »ألن اعتقاد
ذلك نوع من الكفر.
( )2البخاري.1949/5 :
( )3فتح الباري.105/9 :
( )4احلاكم ،176/2 :الرتمذي ،320/1 :البيهقي ،132/7 :أمحد.105/1 :
( )5الرتمذي ،391/3 :املعجم الكبري.183/4 :
( )6أي ثابت عنده إعانتهم ،أو واجب عليه بمقتيض وعده معاونتهم.
( )7الرتمذي ،184/4 :البيهقي ،318/10 :النسائي.194/3 :
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يعينه عليها ال يقوم هبا ،وأصعبها العفاف ألنه قمع الشهوة اجلبلية املركوزة فيه ،وهي
مقتىض البهيمية النازلة يف أسفل السافلي ،فإذا استعف وتداركه عون اهلل تعاىل ترقى
إىل منزلة املالئكة وأعىل عليي(.)1
 .9قال ( : إن الدين يقىض من صاحبه يوم القيامة إذا مات إال من يدين يف ثالث
خالل :الرجل تضعف قوته يف سبيل اهلل فيستدين يتقوى به لعدو اهلل وعدوه ،ورجل
يموت عنده مسلم ال جيد ما يكفنه ويواريه إال بدين ،ورجل خاف اهلل عىل نفسه
العزبة فينكح خشية عىل دينه فإن اهلل يقيض عن هؤالء يوم القيامة)()2

ثالثا ـ أحكام الزواج األصلية والعارضة
خيتلف حكم الزواج باختالف أحوال الناس من حيث القدرة عىل التحصن
والعفاف ،والقدرة عىل اإلنفاق عىل الزوجة ،وعىل هاتي الداللتي محل لفظ (الباءة) يف
قوله (: يا معرش الشباب من استطاع منكم الباءة ،فليتزوج ،فإنه أغض للبرص ،وأحصن
للفرج ،ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)()3

وقد اختلف العلامء يف املراد بالباءة هنا عىل قولي:
القول األول :أن املراد معناها اللغوي :وهو اجلامع ،فتقديره من استطاع منكم اجلامع
لقدرته عىل مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج ،ومن مل يستطع اجلامع لعجزه عن مؤنه فعليه
بالصوم ليدفع شهوته ،ويقطع رش منيه كام يقطع الوجاء ،وعىل هذا القول وقع اخلطاب مع

( )1فيض القدير.317/3 :
( )2ابن ماجة.814/2 :
( )3مسلم ،1018/2 :البخاري ،673/2 :ابن حبان ،335/9 :الدارمي ،177/2 :البيهقي:
 ،296/4أبو داود ،219/2 :النسائي.95/2 :
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الشباب الذين هم مظنة شهوة النساء ،وال ينفكون عنها غالبا ،وقد رجحه النووي.
القول الثان :أن املراد بالباءة مؤن النكاح ،وسميت باسم ما يالزمها ،وتقديره :من
استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ،ومن مل يستطع فليصم ،قالوا :والعاجز عن اجلامع ال
حيتاج إىل الصوم لدفع الشهوة ،فوجب تأويل الباءة عىل املؤن ،وهذا التعليل للبازري(.)1
الرتجيح :
لعل األرجح يف هذا اخلالف هو أن احلديث حيتمل كال املعنيي ،الحتامل اللغة
ذلك ،قال ابن حجر :وال مانع من احلمل عىل املعنى األعم بأن يراد بالباءة القدرة عىل
الوطء ومؤن التزويج( ، )2وقال القايض عياض :ال يبعد أن ختتلف االستطاعتان فيكون
املراد بقوله :من استطاع منكم الباءة،أي بلغ اجلامع وقدر عليه فليتزوج ،ويكون قوله:
(ومن مل يستطع) ،أي مل يقدر عىل التزويج.
وقد أجاب ابن حجر عىل ما استشكله املازري بأنه جيوز أن يرشد من ال يستطيع
اجلامع من الشباب لفرط حياء أو عدم شهوة إىل ما هييئ له استمرار تلك احلالة ،ألن الشباب
مظنة ثوران الشهوة الداعية إىل اجلامع ،فال يلزم من كرسها يف حالة أن يستمر كرسها ،فلهذا
أرشد إىل ما يستمر به الكرس املذكور فيكون قسم الشباب إىل قسمي :قسم يتوقون إليه
وهلم اقتدار عليه فندهبم إىل التزويج دفعا للمحذور ،بخالف اآلخرين فندهبم إىل أمر تستمر
به حالتهم ألن ذلك أرفق هبم للعلة التي ذكرت يف الرواية األخرى(.)3

( )1ويعكر عليه قوله  يف الرواية األخرى  »:كنا مع النبي  شبابا ال نجد شيئا« فإنه يدل عىل أن
املراد بالباءة اجلامع ،فتح الباري.106/9 :
()2

فتح الباري ،106/9 :وانظر :نيل األوطار  ،123/6:إحكام األحكام رشح عمدة

األحكام.168/2:
( )3فتح الباري.106/9 :
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وبناء عىل هذين االعتبارين اختلفت آراء الفقهاء يف حكمه حسب أحواله املختلفة،
فال خيلو حال املتأهل للزواج من ثالثة أحوال :
القدرة مع احلاجة إىل الزواج:
اتفق الفقهاء عىل أنه إذا كان الشخص قادر ًا عىل تكاليف الزواج واثق ًا من نفسه
القدرة عىل العدل مع زوجته وأنه ال يلحق هبا الرضر ،ويتيقن أنه لو مل يتزوج وقع يف
الفاحشة وال يستطيع التحرز عنها بأي وسيلة ،فإنه جيب عليه النكاح يف قول عامة الفقهاء
من مجيع املذاهب ،قال الكاسان(:ال خالف أن النكاح فرض حالة التوقان ،حتى أن من
تاقت نفسه إىل النساء بحيث ال يمكنه الصرب عنهن وهو قادر عىل املهر والنفقة ومل يتزوج
يأثم)()1

ألنه يلزمه إعفاف نفسه ،وصوهنا عن احلرام ،وطريقه النكاح ،وألن ترك الزنى
مفروض عليه واملانع من وقوعه فيه هو التزوج فيكون وسيلة إىل الفرض.
ونفس احلكم ينطبق عىل املرأة فإنه يفرض عليها الزواج إذا عجزت عن اكتساب
قوهتا وليس هلا من ينفق عليها ،وكانت عرضة ملطامع أهل الفساد فيها وال تستطيع أن
تصون نفسها إال بالزواج.
اعتدال احلال
وهي أن يكون قادر ًا عىل تكاليف الزواج واثق ًا من نفسه أنه يؤدي حقوق الزوجة
دون جور أو ظلم ،وال خيشى يف نفس الوقت عىل نفسه الوقوع يف الفاحشة إذا مل يتزوج.
وقد اختلف الفقهاء يف حكم هذه احلالة عىل األقوال التالية:
القول األول :أنه فرض عي ،وهو مذهب الظاهرية ،قال ابن حزم (:فرض عىل كل

( )1بدائع الصنائع.228/2:
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قادر عىل الوطء إن وجد من أين يتزوج أو يترسى أن يفعل أحدمها وال بد ،فإن عجز عن
ذلك فليكثر من الصوم)()1

وظاهر كالم أمحد أنه ال فرق بي القادر عىل اإلنفاق والعاجز عنه ،حيث قال(:ينبغي
للرجل أن يتزوج ،فإن كان عنده ما ينفق ،أنفق ،وإن مل يكن عنده ،صرب ،ولو تزوج برش
كان قد تم أمره) ،وقال يف رجل قليل الكسب ،يضعف قلبه عن العيال :اهلل يرزقهم،
التزويج أحصن له ،ربام أتى عليه وقت ال يملك قلبه .وهذا يف حق من يمكنه التزويج،
ف ا َّل ِذين َال َجيِدُ َ ِ
َاحا َحتَّى ُيغننِ َي ُه نم اهللَُّ
فأما من ال يمكنه ،فقد قال اهلل تعاىلَ ﴿:و نل َي نس َت نع ِف ن
ون نك ً
َ
ِم نن َف نضلِ ِه﴾ (النور ،)2()33:واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
 .1أن النبي  كان يصبح وما عندهم يشء ،ويميس وما عندهم يشء ومع ذلك مل يرتك
الزواج.
 .2أن النبي  زوج رجال مل يقدر عىل خاتم حديد ،وال وجد إال إزاره ،ومل يكن له
رداء.
 .3الرد عىل ما استدل هبا املخالفون ،ومنها:
 .1قوله تعاىل ﴿ :وسيدً ا وحصورا ون َِبيا ِمن الص ِ
احليَ ﴾(آل عمران ،)39:قال ابن حزم(:
َ َ ِّ َ َ ُ ً َ ًّ ن َّ
وهذا ال حجة فيه ،ألننا مل نأمر احلصور باختاذ النساء ،إنام أمرنا بذلك من له قوة عىل
اجلامع)()3

 .2من احلديث (:خريكم يف املائتي اخلفيف احلاذ الذي ال أهل له وال ولد) ،واآلخر (:إذا

( )1املحىل.3/9 :
( )2املغني.513/ 7 :
( )3املحىل.4/9:
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كان سنة مخس ومائة فألن يريب أحدكم جرو كلب خري من أن يريب ولدا) ،قال ابن
حزم( :وهذان خربان موضوعان ،ألهنام من رواية أيب عصام رواد بن اجلراح العسقالن
 وهو منكر احلديث  -ال حيتج به ،وبيان وضعهام أنه لو استعمل الناس ما فيهام منترك النسل لبطل اإلسالم ،واجلهاد ،والدين ،وغلب أهل الكفر مع ما فيه من إباحة
تربية الكالب ،فظهر فساد كذب رواد بال شك)()1

القول الثان :أنه فرض كفاية ،إن فعله البعض سقط اإلثم عن اآلخرين ،وإليه ذهب
بعض الفقهاء احلنفية.
وقد احتج لذلك باألوامر الواردة يف باب النكاح واألمر املطلق للفرضية والوجوب
قطعا ،والنكاح ال حيتمل ذلك عىل طريق التعيي ،ألن كل واحد من آحاد الناس لو تركه
ال يأثم ،فيحمل عىل الفرضية والوجوب عىل طريق الكفاية ،فأشبه اجلهاد ،وصالة اجلنازة،
ورد السالم(.)2
القول الثالث :أنه مباح كاألكل والرشب ،وإليه ذهب بعض الشافعية ،واستدلوا
عىل ذلك بام ييل:
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
غَري ُم َس ِاف ِحيَ َف َام
 .1قوله تعاىلَ ﴿:و ُأح َّل َلكُ نم َما َو َرا َء َذلكُ نم َأ نن َت نب َت ُغوا ِب َأ نم َوالكُ نم ُحمنصنيَ ن َ
اض ني ُت نم ِب ِه ِم نن َب نع ِد
َاح عَ َل نيكُ نم ِف َيام ت ََر َ
ور ُه َّن َف ِر َ
ناست نَم َت نع ُت نم ِب ِه ِمن ُنه َّن َفآ ُت ُ
يض ًة َو َال ُجن َ
وه َّن ُأ ُج َ
كَان ِ
هلل َ
عَل ًيام َح ِك ًيام﴾(النساء ،)24:فأخرب عن إحالل النكاح ،واملحلل
يض ِة ِإ َّن ا ََّ
ا نل َف ِر َ
واملباح من األسامء املرتادفة ،وألنه قال ﴿ :وأحل لكم ﴾ ولفظ لكم يستعمل يف
املباحات.

( )1املحىل.4/9:
( )2بدائع الصنائع.228/2 :
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 .2قوله تعاىل ﴿ :وسيدً ا وحصورا ون َِبيا ِمن الص ِ
احليَ ﴾(آل عمران ،)39:وقد خرج هذا
َ َ ِّ َ َ ُ ً َ ًّ ن َّ
النص خمرج املدح ليحيى  بكونه حصورا ،واحلصور الذي ال يأِت النساء مع القدرة
ولو كان واجبا ملا استحق املدح برتكه ،ألن ترك الواجب ألن يذم عليه أوىل من أن
يمدح(.)1
 .3أن النكاح سبب يتوصل به إىل قضاء الشهوة فيكون مباحا كرشاء اجلارية للترسي هبا،
وهذا ألن قضاء الشهوة إيصال النفع إىل نفسه ،وليس جيب عىل اإلنسان إيصال النفع
إىل نفسه بل هو مباح يف األصل ،كاألكل والرشب ،وإذا كان مباحا ال يكون واجبا ملا
بينهام من التنايف.
القول الرابع :أنه سنة ،وهو قول مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية واإلمامية(،)2
ووافقهم احلنابلة يف املشهور عندهم وبعض الشافعية ،واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
 .1أن النبي  ذكر أركان الدين من الفرائض وبي الواجبات ،ومل يذكر من مجلتها
النكاح.
 .2أنه كان يف الصحابة من مل يتزوج ،ومل ينكر عليه رسول اهلل  ذلك.
 .3أنه كام يتوصل بالنكاح إىل التحرز عن الزنا يتوصل بالصوم إليه ،كام قال (: يا معرش
الشبان عليكم بالنكاح فمن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)()3

( )1حاشية البجريمي عىل املنهج.322/ 3 :
( )2املبسوط  ،193 :4و بداية املجتهد  ،2 :2و فتح الرحيم  ،34 :2و الوجيز  ،2 :2و مغني املحتاج :3
 ،125واملجموع  131 :16و  ،132و املغني البن قدامة  ،334 :7و الرشح الكبري  ،335 :7و رمحة
األمة  ،26 :2و امليزان الكربى .108 :2
( )3سبق خترجيه.
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 .4قال (: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني)()1فأخرب  أن ليس من
سنته ،وهو يفيد عدم الوجوب.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة يف احلال الذي وصفنا ،وهو توفر القدرة وانتفاء املوانع
هو القول بالوجوب للنصوص الكثرية التي ال يصح محلها عىل غريه ،وألن مقاصد رشعية
كثرية تتعلق بالفرد أو باملجتمع ترتبط ارتباطا كبريا بالزواج.
ولكنه مع القول بوجوبه ال يصح إلزام الناس به ،أو اعتبارهم عاصي برتكه يف هذه
احلالة ،ألن املوانع الرشعية ختتلف باختالف األفراد واألحوال ،فلذلك يرتك حتديد وقت
الزواج ،أو تركه كلية للحرية الشخصية لكل فرد ،فقد يمنعه من الزواج من املوانع الرشعية
ما ال يستطيع الترصيح به.
عدم احلاجة إىل الزواج
وهو من ال شهوة له ،إما ألنه مل خيلق له شهوة كالعني ،أو كانت له شهوة فذهبت
بكرب أو مرض ونحوه ،وقد تعارض فيه عند الفقهاء وجهان وبناء عىل تغليب أحدمها يكون
احلكم :
 .1أن عموم النصوص التي ترغب يف الزواج حتمل حكمه عىل االستحباب.
 .2أن املرضة التي قد تنتج عن الزواج ،مثل منع زوجته من التحصي بغريه ،ويرض هبا،
وحيبسها عىل نفسه ،ويعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله ال يتمكن من القيام هبا،
ويشتغل عن العلم والعبادة بام ال فائدة فيه حتمله عىل الكراهة أو التحريم بحسب
املرضة الناجتة.

( )1سبق خترجيه.
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وحكم هذه احلالة يرتدد بي الكراهة والتحريم كام ييل:
احلرمة :وهو فيام إذا كان الشخص غري قادر عىل تكاليف الزواج أو كان قادر ًا عليها
لكنه يقطع بأنه يظلم زوجته إذا تزوج سواء كان ظلمها باإليذاء أو بعدم القدرة عىل املعارشة
اجلنسية ،وذلك ألن الظلم حرام فام يكون طريق ًا إليه يأخذ حكمه غري أن حرمته ال لذاته.
الكراهة :وهو ف يام إذا خاف الوقوع يف الظلم إن تزوج إما لعجزه عن اإلنفاق أو
إساءة العرشة لشذوذ يف خلقه أو عدم قدرته عىل املخالطة اجلنسية ،فإذا خاف الوقوع يف
واحدة من ذلك كره له التزوج كراهة حتريم أو تنزيه حسبام خيشاه من أنواع الظلم.
أما من يرجى منه النسل ولو مل يكن له حاجة يف النساء ،وكذا من له رغبة يف نوع من
االستمتاع بالنساء غري املعارشة اجلنسية مع عدم اإلساءة إىل املرأة ،فهو مندوب يف حقه ـ
كام قال القايض عياض ـ أما من ال نسل له وال أرب له يف النساء وال يف االستمتاع فهذا
مباح يف حقه إذا علمت املرأة بذلك ورضيت(.)1
وهو قول جيد يف املسألة خاصة مع اشرتاط علم املرأة بذلك ،ألن مقاصد الزواج ال
تقترص عىل املعارشة اجلنسية.
تعارض هذه األحوال:
بقيت حاالت أخرى ،وهي تعرض هذه األحوال فيام بينها( ،)2وهي:

( )1نيل األوطار .123/ 6:
( )2خلص الصاوي هذه األقسام مجيعا يف قوله « :وحاصل ما يف املقام أن الشخص إما راغب يف النكاح
أو ال ،والراغب إما أن خيشى العنت أو ال ،فالراغب إن خيش العنت وجب عليه ولو مع إنفاق عليها من
حرام ،أو مع وجود مقتىض التحريم غري ذلك ،فإن مل خيش ندب له رجا النسل أم ال ،ولو قطعه عن عبادة
غري واجبة .وغري الراغب إن خاف به قطعه عن عبادة غري واجبة كره ،رجا النسل أم ال ،وإن مل خيش ورجا
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 .1احلاجة إىل الزواج مع القطع بظلم الزوجة:
وهو ما إذا كان يقطع بالوقوع يف الفاحشة إن مل يتزوج كام يقطع بظلم الزوجة إن
تزوج ،واألرجح يف هذه احلالة أن ال يتزوج دفع ًا للظلم ،ألنه العالج املتعي لذلك لقوله
ف ا َّل ِذين َال َجيِدُ َ ِ
َاحا َحتَّى ُيغننِ َي ُه نم اهللَُّ ِم نن َف نضلِ ِه ﴾(النور)33:
تعاىلَ ﴿ :و نل َي نس َت نع ِف ن
ون نك ً
َ
وهذا ال يعني إباحة الزنا ،بل عليه بعد أن يرتك الزواج أن يقاوم كال املحظورين،
فيحارب شهوته بشتى الوسائل ليتغلب عليها ،ويقوم نفسه ليخلصها من رذيلة ظلم الغري،
وما جيده سه ً
ال عليه يسري عىل ما يقتضيه ،فإن سهل عليه حماربة الشهوة دون األخرى بقي
عىل كفه عن التزويج ،وان استعىص عليه حماربة الشهوة ووجد من نفسه مي ً
ال إىل ترك الظلم
تزوج.
ومن العالجات الرشعية ملثل هذه احلالة الصوم كام ورد يف حديث الباءة،
والتداوي ،وقد استدل اخلطايب بنفس احلديث عىل جواز التداوي لقطع الشهوة باألدوية،
وحكاه البغوي يف رشح السنة ،ولكن ينبغي أن حيمل عىل دواء يسكن الشهوة ،وال يقطعها
باألصالة ألنه قد يقوى عىل وجدان مؤن النكاح ،بل قد وعد اهلل من يستعف أن يغنيه من
فضله ألنه جعل اإلغناء غاية لالستعفاف ،وألهنم اتفقوا عىل منع اجلب واإلخصاء فيلحق
بذلك ما يف معناه(.)1
 .2احلاجة إىل الزواج مع عدم القدرة عىل اإلنفاق :
وهو ما إذا ما كان يقطع بالوقوع يف الفاحشة إن مل يتزوج كام يقطع بعدم القدرة عىل

النسل ندب ،فإن مل يرج أبيح .واعلم أن كال من قسم املندوب واجلائز واملكروه مقيد بام إذا مل يكن موجب
التحريم ،واملرأة مساوية للرجل يف هذه األقسام إال يف الترسي » حاشية الصاوي.330/2:
( )1سبل السالم.160/2:
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اإلنفاق عىل الزوجة إال من حرام إن تزوج.
ففي هذه احلالة تعارض مقصدان للرشع مها حفظ املال وحفظ العرض.
واألوىل يف هذه احلالة ـ واهلل أعلم ـ حفظ العرض ،وقد أشار الصاوي إىل االحتاملي
مجيعا بقوله (:ولكن اعرتض بأن اخلائف من الزنا مكلف برتك الزنا ،ألنه يف طوقه كام أنه
مكلف برتك التزوج احلرام ،فال يفعل حمرما لدفع حمرم فال يصح أن يقال إذا خاف الزنا
وجب النكاح ،ولو أدى اإلنفاق من حرام ،وقد يقال إذا استحكم األمر فالقاعدة ارتكاب
أخف الرضرين)( ،)1ونرى أن أشد الرضرين يف هذه احلالة هو رضر الفواحش واملنكرات
ألهنا متس صميم اجلانب االجتامعي بخالف املال.
وقد فصل املسألة تفصيال جيدا مبينا أحكامها وطرق املوازنة فيها أبو حامد الغزايل،
بعد ذكره لفوائد الزواج وآفاته واعتبارها موازين يفضل عىل أساسها الزواج أو العزوبة،
فقال (:فهذه جمامع اآلفات والفوائد ،فاحلكم عىل شخص واحد بأن األفضل له النكاح أو
العزوبة مطلق ًا قصور عن اإلحاطة بمجامع هذه األمور ،بل تتخذ هذه الفوائد واآلفات
ام ويعرض املريد عليه نفسه)()2
معترب ًا وحمك ً

و قد مجع الغزايل بذلك بي النصوص املرغبة يف الزواج أو املرغبة عنه ،قال
الغزايل(:فهكذا ينبغي أن توزن هذه اآلفات بالفوائد وحيكم بحسبها ،ومن أحاط هبذا مل
يشكل عليه يشء مما نقلنا عن السلف من ترغيب يف النكاح مرة ورغبة عنه أخرى ،إذ ذلك
بحسب األحوال صحيح)()3

( )1حاشية الصاوي ،330/2:وانظر :حاشية الدسوقي.214/2 :
( )2اإلحياء.34/2 :
( )3اإلحياء.35/2:
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ثم بي طريقة املوازنة يف املسألة وضابطها فيام يمكن تلخيصه فيام ييل:
 .1إن انتفت يف حقه اآلفات واجتمعت الفوائد بأن كان له مال حالل وخلق حسن وجدّ
يف الدين تام ال يشغله النكاح عن اهلل ،وهو مع ذلك شاب حمتاج إىل تسكي الشهوة
ومنفرد حيتاج إىل تدبـري املنزل والتحصن بالعشرية ،فال يامري يف أن النكاح أفضل له مع
ما فيه من السعي يف حتصيل الولد.
 .2إن انتفت الفوائد واجتمعت اآلفات فالعزوبة أفضل له.
 .3إن تقابل األمران ،فينبغي أن يوزن بامليزان القسط حظ تلك الفائدة يف الزيادة من دينه
وحظ تلك اآلفات يف النقصان منه ،فإذا غلب عىل الظن رجحان أحدمها حكم به.
وقد اعترب الغزايل أن أظهر الفوائد طلب الولد وتسكي الشهوة ،وأظهر اآلفات
احلاجة إىل كسب احلرام واالشتغال عن اهلل ،فإن تعارضت هذه األمور فإن أحكامها كام
ييل:
 .1من مل يكن يف أذية من الشهوة ،وكانت فائدة نكاحه يف السعي لتحصيل الولد وكانت
اآلفة احلاجة إىل كسب احلرام واالشتغال عن اهلل فالعزوبة له أوىل ،فال خري فيام يشغل
عن اهلل ،وال خري يف كسب احلرام ،وال يفي بنقصان هذين األمرين أمر الولد ،فإن
النكاح للولد سعي يف طلب حياة للولد موهومة ،وهذا نقصان يف الدين ناجز ،فحفظه
حلياة نفسه وصوهنا عن اهلالك أهم من السعي يف الولد وذلك ربح والدين رأس مال.
ويف فساد الدين بطالن احلياة األخروية وذهاب رأس املال ،وال تقاوم هذه الفائدة
إحدى هاتي اآلفتي.
 .2إذا انضاف إىل أمر الولد حاجة كرس الشهوة لتوقان النفس إىل النكاح نظر :فإن مل يقو
جلام التقوى يف رأسه وخاف عىل نفسه الزنا فالنكاح له أوىل ،ألنه مرتدد بـي أن يقتحم
الزنا أو يأكل احلرام ،والكسب احلرام أهون الرشين.
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 .3إن كان يثق بنفسه أنه ال يزن ،ولكن ال يقدر مع ذلك عىل غض البرص عن احلرام فرتك
النكاح أوىل ،ألن النظر حرام والكسب من غري وجهه حرام ،والكسب يقع دائ ًام وفيه
عصيانه وعصيان أهله ،والنظر يقع أحيان ًا وهو خيصه وينرصم عىل قرب ،والنظر زنا
العي ولكن إذا مل يصدّ قه الفرج فهو إىل العفو أقرب من أكل احلرام ،إال أن خياف إفضاء
النظر إىل معصية الفرج فريجع ذلك إىل خوف العنت فهو إىل العفو أقرب من أكل
احلرام ،إال أن خياف إفضاء النظر إىل معصية الفرج فريجع ذلك إىل خوف العنت.
 .4أن يقوى عىل غض البرص ولكن ال يقوى عىل دفع األفكار الشاغلة للقلب فذلك أوىل
برتك النكاح ،ألن عمل القلب إىل العفو أقرب ،وإنام يراد فراغ القلب للعبادة وال تتم
عبادة مع الكسب احلرام وأكله وإطعامه.
املفاضلة بي الزواج والتخيل للعبادة
اختلف الفقهاء يف املفاضلة بي الزواج والتخيل للعبادة عىل قولي:
القول األول :إن النكاح أفضل من التخيل لعبادة اهلل يف النوافل ،وهو قول اجلمهور،
واستدلوا عىل ذلك بام ييل(:)1
 .1أن اهلل تعاىل قال لنبيه َ ﴿ :وا نذكُ نر ناس َم َر ِّب َك َو َت َبت نَّل ِإ َل ني ِه َت نب ِت ًيال﴾(املزمل ،)8:فبي النبي
 التبتل بفعله ،ورشح أنه امتثال األمر ،واجتناب النهي ،وليس برتك املباحات ،ومن
رغب عن سنته فليس منه.
 .2أن حال الرسول  أوىل من االستدالل بحال حييى  مع أنه كان يف رشيعتهم العزلة
أفضل من العرشة ،ويف رشيعتنا العرشة أفضل من العزلة.

( )1املبسوط ،193/4:أحكام القرآن البن العريب.144/2:
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 .3قال 

(:ال رهبانية يف اإلسالم)()1

 .4ما روي أن نفرا من أصحاب النبي  سألوا أزواج النبي  عن عمله يف الرس ؟
فقال بعضهم :ال أتزوج النساء وقال بعضهم :ال آكل اللحم وقال بعضهم :ال أنام عىل
فراش فبلغ ذلك النبي  فحمد اهلل وأثنى عليه وقال :ما بال أقوام قالوا كذا ؟ لكني
أصيل وأنام وأصوم وأفطر ،وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني)()2

 .5ما روي أن النبي  كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل هنيا شديدا ويقول :تزوجوا
الودود الولود ،فإن مكاثر بكم األنبياء يوم القيامة)()3

 .6أن رسول اهلل  تزوج حتى انتهى العدد املرشوع املباح له ،وال جيوز أن يقال بأنه إنام
فعل ذلك ألن نفسه كان تواقة إىل النساء فإن هذا املعنى يرتفع باملرأة الواحدة ،وملا مل
يكتف بالواحدة دل أن النكاح أفضل.
 .7أن النبي  هنى عثامن بن مظعون عن التبتل ،كام مر ذكره سابقا.
 .8أن النكاح مشتمل عىل مصالح مجة ،فاالشتغال به أوىل من االشتغال بنفل العبادة،
فليس املقصود هبذا العقد قضاء الشهوة فقط ،وإنام املقصود املصلحة الرشعية املعتربة.
 .9أن منفعة العبادة قارصة عىل العابد بخالف منفعة النكاح فإهنا ال تقترص عىل الناكح بل
تتعدى إىل غريه وما يكون أكثر نفعا فهو أفضل.
القول الثان :أن التخيل لعبادة اهلل تعاىل أفضل إال أن تتوق نفسه إىل النساء ،وال جيد

( )1قال احلافظ :مل أره هبذا اللفظ لكن يف حديث سعد بن أيب وقاص عند الطربان:ي أن اهلل أبدلنا
بالرهبانية احلنيفية السمحة،انظر :نيل األوطار.231/6 :
( )2سبق خترجيه.
( )3سنن أيب داود ،220/2:رقم ،2050:صحيح ابن حبان،328/9:رقم ،4028:مستدرك
احلاكم ،176/2:رقم،2658:مسند أمحد،633/3:رقم.12202:
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الصرب عىل التخيل لعبادة اهلل ،واستدلوا عىل ذلك بام ييل(:)1
ورا ﴾(آل عمران ،)39:فقد مدح
 .1قوله تعاىل يف الثناء عىل حيي َ ﴿ :و َس ِّيدً ا َو َح ُص ً
حييى  بأنه كان حصورا ،واحلصور هو الذي ال يأِت النساء مع القدرة عىل اإلتيان
فدل أن ذلك أفضل.
 .2أن النكاح من جنس املعامالت حتى يصح من املسلم والكافر ،واملقصود به قضاء
الشهوة ،وذلك مما يميل إليه الطبع فيكون بمبارشته عامال لنفسه ،ويف االشتغال بالعبادة
هو عامل هلل تعاىل بمخالفة هوى النفس.
 .3أن فيه اشتغاال بام خلقه اهلل تعاىل ألجله ،كام قال اهلل تعاىل َ ﴿:و َما َخ َل نق ُت نِ
اجل َّن َو ن ِ
نس
اإل َ
ِإ َّال لِ َي نع ُبدُ ِ
ون﴾(الذاريات)56:فكان هذا أفضل إال أن تكون نفسه تواقة إىل النساء
فحينئذ يف النكاح معنى حتصي الدين والنفس عن الزنا.
الرتجيح:
ال ريب أن القول األرجح يف املسألة هو ما عليه مجهور الفقهاء من فضل الزواج عىل
التفرغ للعبادة ،ألن العبادة بمعناها احلقيقي الكامل ال تقترص عىل الشعائر التعبدية ،بل
تتعداها إىل كل مناحي احلياة بام فيها تكوين أرسة مسلمة صاحلة.
وقد نص عىل هذا الرتجيح الغزايل بعد بيانه لفوائد وآفات الزواج فقد تساءل بعد
بياهنا (:فإن قلت :فمن أمن اآلفات فام األفضل له :التخيل لعبادة اهلل ،أو النكاح؟
ثم أجاب (:جيمع بـينهام ،ألن النكاح ليس مانع ًا من التخيل لعبادة اهلل من حيث إنه
عقد ،ولكن من حيث احلاجة إىل الكسب ،فإن قدر عىل الكسب احلالل فالنكاح أيض ًا

( )1الوسيط ،25/5 :حاشية البجريمي ،322/3 :حوايش الرشوان ،186/7 :روضة الطالبي:
.18/7
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أفضلّ ،
ألن الليل وسائر أوقات النهار يمكن التخيل فيه للعبادة ،واملواظبة عىل العبادة من
غري اسرتاحة غري ممكن ،فإن فرض كونه مستغرق ًا لألوقات بالكسب حتى ال يبقى له وقت
سوى أوقات مكتوبة والنوم واألكل وقضاء احلاجة ،فإن كان الرجل ممن ال يسلك سبـيل
اآلخرة إال بالصالة النافلة أو احلج وما جيري جمراه من األعامل البدنية فالنكاح له أفضل،
ألن يف كسب احلالل والقيام باألهل والسعي يف حتصيل الولد والصرب عىل أخالق النساء
أنواع ًا من العبادات ال يقرص فضلها عن نوافل العبادة وإن كان عبادته بالعلم والفكر وسري
يشوش عليه ذلك ،فرتك النكاح أفضل)()1
الباطن ،والكسب ّ

ولكن هذه احلالة التي يذكرها الغزايل ،والتي قد متنع السالك طريق العلم والتدبر
من الزواج حالة مؤقتة ،وهي حالة الضعف ،واألكمل منها حال رسول اهلل  ،وقد نص
الغزايل عىل ذلك بقوله (:فإن قلت :فلم ترك عيسى  النكاح مع فضله؟ ووإن كان
األفضل التخيل لعبادة اهلل فلم استكثر رسولنا  من األزواج؟ فاعلم ّ
أن األفضل اجلمع
بـينهام يف حق من قدر ومن قويت منته وعلت مهته فال يشغله عن اهلل شاغل ،ورسولنا 
بالقوة ،ومجع بـي فضل العبادة والنكاح ،ولقد كان مع تسع من النسوة متخلي ًا لعبادة
أخذ ّ
اهلل ،وكان قضاء الوطر بالنكاح يف حقه غري مانع ،كام ال يكون قضاء احلاجة يف حق
املشغولي بتدبـريات الدنيا مانع ًا هلم عن التدبـري ،حتى يشتغلون يف الظاهر بقضاء احلاجة
لعلو درجته ال يمنعه
وقلوهبم مشغوفة هبممهم غري غافلة عن مهامهتم ،وكان رسول اهلل ّ 
أمر هذا العامل عن حضور القلب مع اهلل تعاىل ،فكان ينزل عليه الوحي وهو يف فراش امرأته،
بالقوة ،واحتاط لنفسه ،ولعل حالته كانت حالة يؤثر
أما عيسى  فإنه أخذ باحلزم ال ّ
فيها االشتغال باألهل ،أو يتعذر معها طلب احلالل ،أو ال يتيرس فيها اجلمع بي النكاح

( )1اإلحياء.35/2:
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والتخيل للعبادة فآثر التخيل للعبادة ،وهم أعلم بأرسار أحواهلم وأحكام أعصارهم يف
طيب املكاسب وأخالق النساء ،وما عىل الناكح من غوائل النكاح وما له فيه ،ومهام كانت
األحوال منقسمة حتى يكون النكاح يف بعضها أفضل وتركه يف بعضها أفضل ،فحقنا أن
ننزل أفعال األنبـياء عىل األفضل يف كل حال)()1

وقد رد يف موضع آخر عىل من يعترب ترك الزواج زهدا وتقربا هلل ،بقوله(:فإن علم
أن املرأة ال تشغله عن ذكر اهلل ولكن ترك ذلك احرتازا من لذة النظر واملضاجعة واملواقعة،
فليس هذا من الزهد أصال ،فإن الولد مقصود لبقاء نسله وتكثري أمة حممد  من القربات،
واللذة التي تلحق اإلنسان فيام هو من رضورة الوجود ال ترضه إذا مل تكن هي املقصد
واملطلب ،وهذا كمن ترك أكل اخلبز ورشب املاء احرتازا من لذة األكل والرشب ،وليس
ذلك من الزهد يف شئ ،ألن يف ترك ذلك فوات بدنه فكذلك يف ترك النكاح انقطاع نسله،
فال جيوز أن يرتك النكاح زهدا يف لذته من غري خوف آفة أخرى)()2

ونفس هذا املوقف نص عليه الكثري من علامء اإلمامية ،ومنهم الشيخ حممد حسن
النجفي صاحب اجلواهر ،فقد طرح هذا السؤال :هل الزواج أفضل أم التخيل للعبادة؟،
وأجاب عنه :بأن يف املسألة قولي أقوامها أفضلية الزواج (ملا يف ترك النكاح واالشتغال
بالعبادة والرياضة من الرهبانية املنف ّية يف هذه الرشيعة) ،واستدل لذلك بأدلة كثرية ،لعل
أمهها ما نص عليه بقوله( :ال يقال :لعل الوجه يف ذلك وجود التوقان اىل النكاح كام هو
الغالب ،وال نزاع يف أفضليته حينئذ ،إنام النزاع يف أفضليته ملن مل تتق نفسه ،وال داللة للفعل
املنقول عليه إال مع العلم بانتفاء الوصف ،وهو ممنوع ،ألنا نقول :ثبوت الفعل عن النبي

( )1اإلحياء.35/2:
( )2اإلحياء.238/4:
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 وصحته عنه يقتيض رجحان التأيس واملتابعة لكل أحد وان كان خمالفا له يف الوصف
إال إذا كان مغريا للحكم ،لعموم األدلة وانتفاء ما يصلح للتخصيص فيام عدا الوصف
املغري ،كيف ولو كان التأيس مقصورا عىل صورة العلم بتوافق االوصاف التى حيتمله التغيري
هبا لزم أن ال يسلم يف شئ من املوارد ،لقيام االحتامل يف مجيعها ،فرجحان التأيس يف النكاح
يقتىض عدم الفرق يف ذلك بي وجود التوقان وانتفائه وإن قلنا بثبوته يف املتأسى به إال أن
ثبوت الوصف له ال يقتىض استناد احلكم إليه حتى ال جيوز التأيس لفاقده)()1

ولكن مع ذلك ،وألجل االختالف بي أحوال الناس قوة وضعفا ال ينبغي اإلنكار
عىل من تأخر زواجه بسبب انشغال بعبادة من العبادات إن مل يكن قصده من ذلك التنطع
والرهبانية ،قال الصنعان بعد إيراده حلديث الثالثة السابق ذكره(:حيتمل أن تكون هذه
الكراهة للتنطع ،والغلو يف الدين وقد خيتلف ذلك باختالف املقاصد فإن من ترك اللحم -
مثال  -خيتلف حكمه بالنسبة إىل مقصوده ،فإن كان من باب الغلو والتنطع ،والدخول يف
الرهبانية :فهو ممنوع خمالف للرشع وإن كان لغري ذلك من املقاصد املحمودة ،كمن تركه
تورعا لقيام شبهة يف ذلك الوقت يف اللحوم ،أو عجزا ،أو ملقصود صحيح غري ما تقدم مل
يكن ممنوعا)
ثم عقب عىل ذلك بقوله(: :وال شك أن الرتجيح يتبع املصالح ،ومقاديرها خمتلفة
وصاحب الرشع أعلم بتلك املقادير فإذا مل يعلم املكلف حقيقة تلك املصالح ،ومل يستحرض
أعدادها :فاألوىل اتباع اللفظ الوارد يف الرشع)()2

( )1جواهر الكالم ،ج ،29ص.26
( )2سبل السالم.170/2 :
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الفصل الثان
املقاصد الرشعية من الزواج
راعى الرشع يف األحكام املتعلقة بالزواج الكثري من املقاصد التي ختدم املصالح
الدنيوية واألخروية ،والتي يستحيل اجتامعها بواقعيتها ومثاليتها يف نفس الوقت يف غري
الترشيعات اإلسالمية ،ففيها مراعاة تامة للمصالح الفردية واملصالح االجتامعية ومصالح
األمة مجيعا من غري أن يطغى فيها جانب عىل جانب.
وقبل أن نعرض باختصار جمامع هذه املقاصد ،نذكر قويل عاملي اهتام اهتامما شديدا
باملقاصد الرشعية ننطلق منهام يف بيان املقاصد الرشعية من الزواج:
أوهلام الرسخيس الذي حاول أن جيمع املقاصد الرشعية من الزواج بقوله(:تعلق هبذا
العقد أنواع من املصالح الدينية والدنيوية من ذلك حفظ النساء والقيام عليهن واإلنفاق،
ومن ذلك صيانة النفس عن الزنا ،ومن ذلك تكثري عباد اهلل تعاىل وأمة الرسول  وحتقيق
مباهاة الرسول

 هبم)()1

أما الثان ،فهو الغزايل ،فقد قال عند بيان فوائد الزواج(:وفيه فوائد مخسة :الولد،
وكرس الشهوة ،وتدبـري املنزل ،وكثرة العشرية ،وجماهدة النفس بالقيام هبن)()2

وانطالقا من هذين النصي يمكن حرص جمامع املقاصد الرشعية من الزواج يف
املقاصد التالية:

( )1املبسوط.192/4:
( )2اإلحياء.24/2 :
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املقصد األول ـ حتصي الرجل واملرأة
ومعنى اإلحصان( )1هو توفري املناعة الكافية للمؤمن ،والتي تصده عن الوقوع يف
الفاحشة أو ترصفه بالتفكري فيها عن الوظائف املوكلة إليه.
ورس ذلك هو أن اإلسالم يعرتف بالغرائز التي وجدت يف نفس اإلنسان ،فال
يقاومها أو يطلب إماتتها ،بل يوفر السبل النظيفة التي تتيح إخراجها يف جو حيفظ مبادئه
ومقاصده الكلية ،وال يصادم ـ يف نفس الوقت ـ الفطرة التي فطر اهلل الناس عليها.
ف ا َّل ِذين َال َجيِدُ َ ِ
َاحا َحتَّى
وقد نص عىل هذا املقصد قوله تعاىلَ ﴿:و نل َي نس َت نع ِف ن
ون نك ً
َ
ُيغننِ َي ُه نم اهللَُّ ِم نن َف نضلِ ِه ﴾(النور ،)33 :فالنص ظاهر يف أن من مقاصد الزواج االستعفاف.
ونص عليه من السنة قوله (: يا معرش الشباب من استطاع منكم الباءة ،فليتزوج،
فإنه أغض للبرص ،وأحصن للفرج ،ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)( ،)2وقوله
(: ثالثة حق عىل اهلل عوهنم :املجاهد يف سبيل اهلل ،واملكاتب الذي يريد األداء ،والناكح
الذي يريد العفاف)()3

فالزواج هو السبيل الوحيد للتحصي من الشهوات ،فلذلك اعترب من رصف
شهوته بغري سبيل الزواج من املعتدين ،كام قال تعاىل َ ﴿:وا َّل ِذي َن ُهم لِ ُفر ِ
وج ِه نم
ن ُ
( )1اإلحصان يف اللغة هو التمنع؛ ومنه احلصن ألنه يمتنع فيه؛ ومنه قوله تعاىل َ :و َع َّل نمنَا ُه َصنن َع َة َلبُ ٍ
وس
َل ُك نم لِتُ نح ِصنَ ُك نم ِم نن َب نأ ِس ُك نم َف َه نل َأ ننتُ نم َشاكِ ُرو َن﴾ (االنبياء ،)80:أي لتمنعكم؛ ومنه احلصان للفرس ألنه
يمنع صاحبه من اهلالك .واحلصان (بفتح احلاء) :املرأة العفيفة ملنعها نفسها من اهلالك .وحصنت املرأة
حتصن فهي حصان؛ مثل جبنت فهي جبان.
( )2مسلم ،1018/2 :البخاري ،673/2 :ابن حبان ،335/9 :الدارمي ،177/2 :البيهقي:
 ،296/4أبو داود ،219/2 :النسائي.95/2 :
( )3قال الرتمذي:هذا حديث حسن ،انظر :الرتمذي ،184/4 :البيهقي ،78/7 :النسائي.194/3 :
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ون)(املؤمنون ،)5:ثم استثنى ،فقال تعاىل َّ ﴿:إال ع ََىل َأزن َو ِ
َحافِ ُظ َ
َت َأ ني َام ُهنُ نم
اج ِه نم َأ نو َما َم َلك ن
َفإِهنم غَري م ُل ِ
وميَ )(املؤمنون ،)6:أي (والذين قد حفظوا فروجهم من احلرام فال يقعون
َّ ُ ن ن ُ َ
فيام هناهم اهللّ عنه من زنا ولواط ،ال يقربون سوى أزواجهم التي أحلها اهللّ هلم ،أو ما ملكت
أيامهنم من الرساري ،ومن تعاطى ما أحله اهللّ له فال لوم عليه وال حرج) ،فقد استثنت اآلية
من حفظ الفرج حفظه عن الزوجة أو ملك اليمي ،وهي يف حكم الزوجة.
وهذا موقف وسط بي من فتح املجال للشهوات فتحا مطلقا ،فانترشت الرذيلة
وعم االنحراف باسم احلرية ،أو باسم مقاومة الكبت ،وترك العنان للغرائز احليوانية ،وبي
دعاة الرهبانية الذين دعوا إىل العفاف بمقاومة الطبيعة البرشية والفطرة التي خلق اهلل الناس
عليها ،يقول سيد قطب تعليقا عىل اآلية السابقة (:إن الزواج هو الطريق الطبيعي ملواجهة
امليول اجلنسية الفطرية ،وهو الغاية النظيفة هلذه امليول العميقة ،فيجب أن تزول العقبات
من طريق الزواج ،لتجري احلياة عىل طبيعتها وبساطتها ،والعقبة املالية هي العقبة األوىل يف
طريق بناء البيوت ،وحتصي النفوس ،واإلسالم نظام متكامل ،فهو ال يفرض العفة إال وقد
هيأ هلا أسباهبا ،وجعلها ميسورة لألفراد األسوياء .فال يلجأ إىل الفاحشة حينئذ إال الذي
يعدل عن الطريق النظيف امليسور عامدا غري مضطر)()1

وبناء عىل هذا أمر اهلل اجلامعة املسلمة أن تعي من يقف املال يف طريقهم إىل النكاح
احليَ ِمن ِعب ِ
احلالل بقوله تعاىل ﴿:و َأنكِحوا ناألَيامى ِمنن ُكم والص ِ
اد ُك نم َوإِ َمائِ ُك نم إِ نن َي ُكو ُنوا
ن َ
ن َ َّ
ُ
َ
َ َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
يم﴾(النور)32:واأليامى هم الذين ال أزواج هلم
ُف َق َرا َء ُيغنن ِه نم اهللَُّ م نن َف نضله َواهللَُّ َواس ٌع عَل ٌ
رجاال كانوا أو نساء ،واملراد هبم يف هذه اآلية األحرار دون الرقيق ألنه أفردهم يف قوله
احليَ ِمن ِعب ِ
تعاىل ﴿:والص ِ
اد ُك نم َوإِ َمائِ ُك نم﴾
ن َ
َ َّ

( )1يف ظالل القرآن.2515/4 :
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يقول سيد عن موقف العلامء من هذا األمر اإلهلي الذي يقتيض ظاهره الوجوب:
(وهذا أمر للجامعة بتزوجيهم ،واجلمهور عىل أن األمر هنا للندب ،ودليلهم أنه قد وجد
أيامى عىل عهد رسول اهلل

مل يزوجوا ،ولو كان األمر للوجوب لزوجهم)()1

ويذكر موقفه بقوله (:ونحن نرى أن األمر للوجوب ،ال بمعنى أن جيرب اإلمام
األيامى عىل الزواج ؛ ولكن بمعنى أنه يتعي إعانة الراغبي منهم يف الزواج ،ومتكينهم من
اإلحصان ،بوصفه وسيلة من وسائل الوقاية العملية ،وتطهري املجتمع اإلسالمي من
الفاحشة ،وهو واجب

ووسيلة الواجب واجبة)()2

وهو قول تؤيده األدلة الكثرية بناء عىل التصور اإلسالمي لدور ويل األمر الذي هيتم
بببناء اإلنسان قبل اهتاممه بأي بنيان آخر.
ونفس األمر ينطبق عىل املرأة التي يتقدم هلا الكفء الذي ترغب فيه ،فال حيل عضلها
عنه حتى لو كان قد سبق له إيذاءها بالطالق ،قال تعاىل َ ﴿:وإِ َذا َط َّل نق ُت ُم الن َِّسا َء َف َب َل نغ َن َأ َج َل ُه َّن
اضوا بينَهم بِاملنَعر ِ
ِ
َظ بِ ِه َم نن ك َ
وف َذلِ َك ُيوع ُ
َان
َفال َت نع ُض ُل ُ
وه َّن َأ نن َيننك نح َن َأزن َو َ
اج ُه َّن إِ َذا ت ََر َ ن َ ن ُ ن ن ُ
ِمنن ُك نم ُيؤن ِم ُن بِاهللَِّ َوا نل َي نو ِم ناآل ِخ ِر َذلِ ُك نم َأزن كَى َل ُك نم َو َأ نط َه ُر َواهللَُّ َي نع َل ُم َو َأ نن ُت نم ال
َت نع َل ُم َ
ون)(البقرة ،)232:قال ابن عب اس :نزلت هذه اآلية يف الرجل يطلق امرأته طلقة أو
طلقتي فتنقيض عدهتا ثم يبدوا له أن يتزوجها وأن يراجعها وتريد املرأة ذلك فيمنعها
أولياؤها من ذلك فنهى اهللّ أن يمنعوها ،والذي قاله ظاهر من اآلية.
ومثل هني العضل عن املطلق عضل املتوىف عنها زوجها طمعا يف ماهلا ويف عدم
خروجها من أرسة الزوج بعد وفاته ،قال تعاىل َ ﴿:يا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ال َحيِ هل َل ُك نم َأ نن ت َِر ُثوا

( )1يف ظالل القرآن.2515/4 :
( )2يف ظالل القرآن.2515/4 :
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وهن إِ َّال َأ نن ي نأتِيَ بِ َف ِ
وه َّن لِت نَذ َه ُبوا بِ َب نع ِ
اح َش ٍة ُم َب ِّين ٍَة
الن َِّسا َء ك نَره ًا َوال َت نع ُض ُل ُ
َ
ض َما آ َت ني ُت ُم ُ َّ
وهن َفعسى َأ نن َتكنر ُهوا َشيئ ًا و َجيع َل اهللَُّ فِ ِ
ِ
ِ
يه َخ نري ًا كَثِري ًا ﴾
َارش ُ
ن َ نَ
َ
وه َّن بِاملنَ نع ُروف َفإِ نن ك َِر نه ُت ُم ُ َّ َ َ
َوع ُ
(النساء)19:
ومثل ذلك عضل أي امرأة عن الزواج بمن تتحقق فيه رشائط الكفاءة التي
سنذكرها يف حملها ،قال (: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إن ال تفعلوه تكن
فتنة يف األرض وفساد كبري) ،قالوا (:يا رسول اهلل ،وإن كان فيه)قال (:إذا جاءكم من
ترضون دينه وخلقه فأنكحوه)ثالث مرات(.)1
وهلذا ـ وبعد توفري اجلو املناسب الذي ترصف فيه الغرائز ـ ورد التشديد عىل حرمة
الزنا ،واعتباره من الكبائر والفواحش التي هتدم القيم التي ينبني عليها الكيان النفيس
َان َف ِ
واالجتامعي ،قال تعاىل َ ﴿:وال َت نق َر ُبوا الزِّ نَى إِ َّن ُه ك َ
اح َش ًة َو َسا َء َسبِيالً﴾ (االرساء)32:
وورد التنفري منه بذكر أنواع العقاب املناطة به ،فالزان ال تفتح له أبواب السامء ،قال
(: تفتح أبواب السامء نصف الليل فينادي مناد هل من داع فيستجاب له ؟ هل من سائل
فيعطى ؟ هل من مكروب فيفرج عنه ؟ فال يبقى مسلم يدعو دعوة إال استجاب اهلل عز
وجل له إال زانية تسعى بفرجها أو عشارا)()2

وموعد الزان نار يلتهب هبا وجهه ،قال (: إن الزناة تشتعل وجوههم نارا)(،)3
وقال  يصف بعض العقاب الذي يتعذب به الزناة يف الربزخ (:رأيت الليلة رجلي أتيان
فأخرجان إىل أرض مقدسة)ـ فذكر احلديث إىل أن قال ـ (:فانطلقنا إىل نقب مثل التنور

( )1رواه الرتمذي وقال حسن غريب ،الرتمذي.394/3 :
( )2أمحد والطربان واللفظ له.
( )3الطربان.
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أعاله ضيق وأسفله واسع يتوقد حتته نار فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن خيرجوا وإذا
مخدت رجعوا فيها ،وفيها رجال ونساء عراة)( ،)1ويف رواية قال (: فانطلقنا إىل مثل
التنور ،قال فأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات ،قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال
ونساء عراة وإذا هم يأتيهم هلب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا  -أي
صاحوا)احلديث ،ويف آخره (:وأما الرجال والنساء العراة الذين هم يف مثل بناء التنور فإهنم
الزناة والزوان)
وجاء يف السنة تغليظ عظيم يف الزنى ال سيام بحليلة اجلار والتي غاب عنها زوجها،
فعن ابن مسعود قال :سألت رسول اهلل  أي الذنب أعظم عند اهلل ؟ قال أن جتعل هلل ندا
وهو خلقك :قلت إن ذلك لعظيم ،قلت ثم أي ؟ قال :أن تقتل ولدك خمافة أن يطعم معك،
قلت ثم أي ؟ قال :أن تزان حليلة جارك)( )2ويف رواية :وتال هذه اآلية َ ﴿:وا َّل ِذي َن ال
احلَ ِّق َوال َيزن ُن َ
ون النَّ نف َس ا َّلتِي َح َّر َم اهللَُّ إِ َّال بِ ن
آخ َر َوال َي نق ُت ُل َ
َيدن ُع َ
ون َم َع اهللَِّ إِ َهل ًا َ
ون َو َم نن َي نف َع نل
َذلِ َك َي نل َق َأ َثام ًا ﴾ (الفرقان)68:
ومثل هذا التغليظ فيمن خفت عليه دواعي الغريزة بكرب السن ،قال (: ثالثة ال
يكلمهم اهلل يوم القيامة وال يزكيهم وال ينظر إليهم وهلم عذاب أليم :شيخ زان ،وملك
كذاب ،وعائل  -أي فقري  -مستكرب)( ،)3وقال (: ال ينظر اهلل يوم القيامة إىل الشيخ
الزان وال إىل العجوز الزانية)()4

( )1البخاري.
( )2الشيخان يف التفسري واألدب والتوحيد والديات واملحاربي ،ومسلم يف اإليامن وأمحد والرتمذي
والنسائي.
( )3مسلم وأمحد والنسائي.
( )4الطربان.
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بل أخرب  أن الزنى أحبط عبادة ستي سنة ،قال (: تعبد عابد من بني إرسائيل
فعبد اهلل يف صومعته ستي عاما فأمطرت األرض فاخرضت فأرشف الراهب من صومعته
فقال لو نزلت فذكرت اهلل فازددت خريا ،فنزل ومعه رغيف أو رغيفان فبينام هو يف األرض
لقيته امرأة فلم يزل يكلمها وتكلمه حتى غشيها ثم أغمي عليه فنزل الغدير ليستحم فجاء
سائل فأومأ إليه أن يأخذ الرغيفي ،ثم مات فوزنت عبادة ستي سنة بتلك الزنية فرجحت
الزنية بحسناته ،ثم وضع الرغيف أو الرغيفان مع حسناته فرجحت حسناته فغفر له)()1

وانطالقا من هذا ،فقد سعت كل الترشيعات املرتبطة بالزواج ـ كام سنرى ـ إىل تيسري
الزواج ،ورفع كل العقبات احلائلة دونه ،حفاظا عىل حصانة املجتمعات اإلسالمية،
وحفظها من الفواحش.
وهذا الذي نص عليه اإلسالم هو الذي اعرتف به عقالء الغرب ،يقول ويل
دورانت يف كتابه (لذات الفلسفة)(:إن الزواج يف الوقت املناسب يقيض عىل نصف
الفحشاء واألمراض اخلطرة ،وحاالت العزلة العقيمة ،واالنحرافات التي اب ُتل َيت هبا
احلضارة احلديثة)
ويقول يف مكان آخر من كتابه (:إن النمو اجلنيس لإلنسان يسبق تكامله االقتصادي،
أمر معقول ،لكن احلد من هذه الرغبات يف
واحلد من الرغبات اجلنسية يف املجتمع الريفي ٌ
املجتمع الصناعي الذي يتأخر فيه سن الزواج إىل ثالثي عام ًا ليس أمر ًا سهالً ،وال بد
للشهوة أن تعلن عن نفسها ،وعند ذلك يكون كف النفس أمر ًا صعبا.
لذا ننصح طلبة اجلامعات املشغولي بالدراسة وال يستطيعون حتمل الضغوط
اجلنسية ،وخيافون عىل أنفسهم من االنحراف أن يتزوجوا بعقد رشعي وقانون عىل أن يتم

( )1ابن حبان يف صحيحه.
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الدخول ،وتكوين األرسة بعد انتهاء الطرفي من التحصيل اجلامعي ،وهبذا الشكل يمكننا
صيانة الشباب من االنحراف)
بعد تعرفنا عىل مراعاة الرشع هلذا املقصد يف ترشيع الزواج نتساءل عن احلكم
املراعاة يف هذا املقصد ،أو بعبارة أخرى جريئة ،عىل منطق املتحررين :
ما احلاجة إىل اإلحصان ،مع أن هذا األمر حرية شخصية ،أو هو عملية بيولوجية
ال ختتلف عن سائر العمليات التي يقوم هبا جسم اإلنسان؟
ثم ملاذا يعترب العفاف خلقا نبيال ،وملاذا يعترب الزنى فاحشة ومنكرا؟
واإلجابة عىل هذا تستدعي تفاصيل كثرية ال حمل هلا هنا ،ولكنا عىل سبيل االختصار
سنحاول ذكر بعض األرضار الواقعية عن انتشار الفواحش ،لتكون وحدها دليال عىل ما
دعا إليه الرشع:
التحصي من األرضار الصحية :
بام أن اخللق متفقون عىل حرمة هذا اجلسد ،فإن من احلفاظ عىل حرمته االبتعاد به
عن كل ما قد يستبب يف ترضره ومرضه.
وانتشار الفواحش ـ كام يدل عليه الواقع ـ من أهم أسباب األمراض اخلطرية،
فاألمراض اجلنسية من أخطر األمراض وأشدها فتكا باإلنسان خصوصا يف هذا العرص،
حيث تشري آخر التقارير ملنظمة الصحة العاملية أن األمراض اجلنسية هي أكثر األمراض
انتشارا يف العامل ،وأهنا أهم وأخطر املشاكل الصحية العاجلة التي تواجه دول الغرب ،فعدد
اإلصابات يف ارتفاع مستمر يف كل األعامر خصوصا يف مرحلة الشباب يقول الدكتور
جولد( :لقد حسب أن يف كل ثانية يصاب أربعة أشخاص باألمراض اجلنسية يف العامل ،هذا
وفق اإلحصائيات املسجلة والتي يقول عنها الدكتور جورج كوس إن احلاالت املعلن عنها
رسميا ال تتعدي ربع أو عرش العدد احلقيقي)
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إن هذه األمراض تنترش بي الناس كانتشار النار يف اهلشيم ،ويمكن لشخص واحد
مرضا واحدا منها أن حيدث وباء يف بيئته ،وقد أكدت دراسة أجريت يف بريطانيا منذ
حيمل ً
أكثرمن ثالثي عاما تقريبا هذه احلقيقة حيث تسبب مصاب واحد بنقل عدوي مرضه
شخصا آخرين .فامذا ُحتدث األعداد اهلائلة من
اجلنيس إيل ألف وستامئة وتسعة وثالثي
ً
املصابي هبذه األمراض وهم باملاليي من أوبئة كاسحة يف تلك املجتمعات!
إن اآلالم واألمراض والدمار واهلالك الشامل هو النتيجة الطبيعية النتشار هذه
األمراض ،لذلك قامت عدة منظامت عاملية ملواجهة هذه األخطار املاحقة كمنظمة الصحة
العاملية ،واالحتاد العاملي ملكافحة األمراض اجلنسية ،وانتهي خرباء هذه املنظامت من وضع
قرارات وتوصيات وحتذيرات ،ومع كل هذا ظلت املشكلة يف ازدياد وتعقيد مستمر ،سواء
يف أنواع هذه األمراض ،أو أعداد املصابي هبا ،بحيث أصبحت أضعافا مضاعفة ،فام هو
السبب احلقيقي لالنتشار املريع هلذه األمراض إنه سبب بدهيي معروف ضجت به الشكوى
وبحت به األصوات ،واختذت له إجراءات لكن بدون جدوى! إنه التحلل اخللقي
واإلباحية املطلقة يف العالقات اجلنسية ،إنه انتشار الزنا واللواط وسائر العالقات اجلنسية
الشاذة واملحرمة.
يقول الدكتور كنج يف كتابه األمراض الزهرية :إن اآلمال التي كانت معقودة عيل
وسائلنا الطبية احلديثة يف القضاء أو عيل األقل احلد من األمراض اجلنسية قد خابت وباءت
باخلرسان ،إن أسباب انتشار هذه األمراض تكمن يف الظروف االجتامعية وتغري السلوك
اإلنسان ،فقد انترشت اإلباحية انتشار ذريعا يف املجتمعات الغربية.
وقد شهد العامل موجات كاسحة من انتشار وباء الزهري عيل فرتات منذ أن ظهر
ألول مرة عام  1494م وقد قيض عيل مئات املاليي من األشخاص يف القرون اخلمسة
املاضية وحطم حياة ماليي أخري منهم ،انظروا إيل جرثومته التي ال تري بالعي املجردة
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إهنا جرثومة دقيقة ضعيفة ،لكنها قاتلة خطرية هتاجم مجيع أعضاء اجلسم ،ويف غفلة من
الضحية تدمره وتقيض عليه بعد رحلة طويلة من اآلالم واألوجاع التي مل يعهدها الناس
وقتئذ وما سمعوا هبا ،وبرغم اكتشاف املضادات احليوية ،فام زال املرض يزداد وينترش إذ
يصاب سنويا حوايل مخسي مليونا من البرش هبذا املرض
ويتصدر مرض السيالن قائمة األمراض املعدية ،فهو أكثر األمراض اجلنسية شيوعا
يف العامل إذ يرتاوح الرقم املثبت يف اإلحصائيات حوايل مائتي ومخسي مليون مصاب
سنويا ،وهذا ال يمثل احلقيقة ألن عدد احلاالت املبلغ هبا والواردة يف اإلحصائيات متثل من
عرش إيل ربع الرقم احلقيقي.
وبرغم هجوم ميكروب السيالن الدقيق عيل مجيع أعضاء اجلسم وتسببه يف
االلتهابات والعلل واآلالم للمصاب إال أن أخطر آثاره هو قطع نسل الضحية ؛ لذلك
يسمي هذا املرض باملعقم األكرب.
باإلضافة إىل هذا فإن أخطر مرض جنيس يكتسح العامل ،ويثري فيه الرعب هو مرض
نقص املناعة املكتسب [اإليدز] ،الذي يعترب من أكثر األمراض انتشارا يف العامل ،فقد بلغ
عدد املصابي بعدوى اإليدز حتى هناية عام 2003م نحو  40مليون ( 46-34مليون)
 %50منهم من النساء ،وتشري (تقارير منظمة الصحة العاملية  )WHOإىل أن ما يزيد عن
 %95من اإلصابات ترتكز يف الدول النامية.
وما يزال هذا الوباء آخذ يف االنتشار عىل الصعيد العاملي ،إذ أصيب قرابة  5مليون
( 5.8 – 4.2مليون) شخص بعدوى املرض خالل عام 2003م وبلغ عدد الوفيات من
املرض يف العام نفسه  3مليون ( 2.5مليون –  3.5مليون) شخص  % 48منهم نساء.
التحصي من األرضار النفسية :
تصاحب املشكالت الصحية التي يتعرض هلا املنحرفون جنسيا جمموعة من
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املشكالت النفسية والعصابية والتي يأِت عىل رأسها اهلوس واجلنون والوسواس املريض.
ويمكن تلخيص أبرز املشكالت النفسية التي يتعرض هلا هؤالء األشخاص يف ما ييل:
 .1تنشأ يف نفس املنحرف حالة من الرصاع النفيس بي املرغوب واملحظور نتيجة إدراكه
التام لكون ممارسته ممارسة غري مقبولة دينيا واجتامعيا وأخالقيا ،فتبعث يف نفسه حالة
من عدم االستقرار النفيس.
 .2تؤدي حالة عدم االستقرار النفيس إىل خلق حالة من االضطراب فتعطل قدرة
الشخص عن اختاذ القرارات السليمة ،مما يعود بالرضر املبارش عليه وعىل املجتمع
املحيط.
 .3تنشأ يف نفس الشخص حالة من عدم التوازن مما يؤدي إىل حدوث حالة من القلق
املستمر.
 .4تتطبع شخصية املنحرف بضعف الثقة بالنفس وباآلخرين ،األمر الذي يعيق عملية
االندماج والتكيف االجتامعي السليم.
 .5تؤدي حالة انعدام الثقة يف النفس ويف اآلخرين إىل ظهور وتعزز الغرية املرضية التي
تنعكس سلبا عىل قدرة املنحرف عىل إقامة عالقة زوجية طبيعية ،وكذلك هو احلال
بالنسبة للعالقات االجتامعية األخرى.
 .6من بي األمراض النفسية التي تظهر عىل املنحرف الوسواس املريض واخلوف املستمر
وغريها من احلاالت التي تعترب مظهرا من مظاهر عدم االستقرار أو االختالل النفيس.
التحصي من األرضار االجتامعية:
كام هو واضح من األرضار النفسية اآلنفة الذكر ،نالحظ أن الشخص املنحرف
ونتيجة حالة عدم االستقرار النفيس وما ينتج عن هذه احلالة من آثار ومضاعفات ،يكون
عاجزا عن العيش بصورة طبيعية يف حميطه االجتامعي.
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هلذا نرى املنحرفي يف الغالب يشكلون جتمعات وتكتالت تعان من حالة اإلقصاء
من قبل املحيط االجتامعي .وتبعث حالة اإلقصاء هذه يف الغالب عىل االستمرار يف حالة
االنحراف انتقاما من املجتمع ،ما يزيد من حالة عدم القبول أو الرفض االجتامعي هلذه
الفئة ..وهكذا تدور احللقة.
باإلضافة إىل ذلك ،فإن املجتمع اإلنسان خيرس كنتيجة هلذه املامرسات املنحرفة
طاقات برشية يف الغالب تكون طاقات شابة بمعنى أهنا يف أوج قدرهتا عىل البذل والعطاء،
يف الوقت الذي حيتاج فيه املجتمع إىل كل جزء من جزئيات هذه الطاقة.
ومن مظاهر الرضر االجتامعي انعدام األمن االجتامعي التي تكون متبوعة بحالة
من انعدام الثقة يف املحيط االجتامعي بشكل عام ،وهو ما ينعكس بصورة مبارشة عىل حالة
االستقرار يف املجتمع ليؤدي بذلك إىل حالة من التفكك االجتامعي ،وخلق حالة من العزلة
رغم وجود املظهر االجتامعي عىل السطح.
أي أنه جيب أن ندرك بأن سلوك املنحرف ال ينعكس سلبا عليه فقط أو عىل
املجموعة التي يامرس انحرافه معها أو من خالهلا ،وإنام يكون املجتمع بأكمله بصاحله
وفاسده عرضة للتأثر بسلبيات هذا االنحراف .ومن هنا تربز أمهية النهوض واملبادرة
لعالج مثل هذه االنحرافات السلوكية حلفظ حالة الطهر االجتامعي ،وللحفاظ عىل
الروابط االجتامعية التي تعترب املحرك الرئييس لعجلة التنمية االجتامعية.
حتصي العالقة باهلل :
وربام ال يفهم هذا املقصد العظيم إال املؤمنون العارفون باهلل ،فهم أعلم الناس بأن
سعادة اإلنسان احلقيقية تتوقف عىل مدى صلته باهلل.
وانتشار الفواحش من أعظم احلجب التي حتول بي الروح وبي التطلع هلل ،ألهنا
جتعل صاحبها كالبهيمة ال هم له إال إرضاء نزواته.
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قوة
وقد أشار الغزايل إىل هذه احلكمة بقوله(:إن الشهوة إذا غلبت ومل يقاومها ّ
جرت إىل اقتحام الفواحش ،وإليه أشار بقوله  عن اهلل تعاىل  ﴿:إِ َّال َت نف َع ُلو ُه َت ُك نن
التقوى ّ
فِ نتنَ ٌة ِيف ناألَ نر ِ
ض َو َف َسا ٌد كَبِ ٌري﴾ (األنفال ،)73:وإن كان ملج ًام بلجام التقوى فغايته أن يكف
اجلوارح عن إجابة الشهوة ،فيغض البرص وحيفظ الفرج ،فأما حفظ القلب عن الوسواس
والفكر فال يدخل حتت اختياره)()1

وحيكي يف ذلك عن بعض الصاحلي أنه كان يكثر من الزواج حتى ال يكاد خيلو من
اثني وثالث ،فأنكر عليه بعضهم ،فقال :هل يعرف أحد منكم أنه جلس بـي يدي اهلل تعاىل
جلسة أو وقف بـي يديه موقف ًا يف معاملة فخطر عىل قلبه خاطر شهوة ،فقالوا :يصيبنا من
ذلك كثري ًا ،فقال :لو رضيت يف عمري كله بمثل حالكم يف وقت واحد ملا تزوجت ،لكني
ما خطر عىل قلبـي خاطر يشغلني عن حايل إال نفذته فأسرتيح وأرجع إىل شغيل ،ومنذ
أربعي سنة ما خطر عىل قلبـي معصية(.)2
وهلذا كان من العلل التي حرم الزنا ألجلها ـ زيادة عىل آثاره االجتامعية ـ حيلولته
بي اإلنسان والوظائف التي أنيطت به ،وهي تعرفه عىل اهلل وعبادته ،وهلذا قرن القرآن
آخ َر َوال َي نق ُت ُل َ
الكريم بي الرشك والزنا ،فقال تعاىل َ ﴿:وا َّل ِذي َن ال َيدن ُع َ
ون َم َع اهللَِّ إِ َهل ًا َ
ون
ِ
احل ِّق َوال َيزن ُن َ
ون َو َم نن َي نف َع نل َذلِ َك َي نل َق َأ َثام ًا ﴾ (الفرقان)68:
النَّ نف َس ا َّلتي َح َّر َم اهللَُّ إِ َّال بِ ن َ
وهلذا أخرب  أن الزنا نوع من أنواع الكفر أو مظهر من مظاهره ،قال (:ال يزن
الزان حي يزن وهو مؤمن ،وال يرسق السارق حي يرسق وهو مؤمن ،وال يرشب اخلمر

( )1اإلحياء.28/2 :
( )2اإلحياء.28/2 :
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حي يرشهبا وهو مؤمن)( ،)1زاد النسائي (:فإذا فعل ذلك فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه
فإن تاب تاب اهلل عليه)
وصور ذلك حديث آخر ،قال (: إذا زنى الرجل أخرج منه اإليامن وكان عليه
كالظلة فإذا أقلع رجع إليه اإليامن)( ،)2وقال (: من زنى أو رشب اخلمر نزع اهلل منه
اإليامن كام خيلع اإلنسان القميص من

رأسه)()3

ويف حديث آخر قال (: إن اإليامن

رسبال يرسبله اهلل من يشاء فإذا زنى العبد نزع منه رسبال اإليامن فإن تاب رد عليه)()4

ويف حديث آخر خيرب  عن ترفع املؤمن عن ذلك ،قال (: ال يرسق السارق
وهو مؤمن ،وال يزن الزان وهو مؤمن ،اإليامن أكرم عىل اهلل من ذلك)()5

وهلذا وصف اهلل تعاىل املؤمني بالعفاف يف آيات كثرية مما يدل عىل أنه سمة من سمة
الفرد املسلم كام أن توفري أسباب العفاف سمة من سامت املجتمع املسلم ،ومنها قوله
ون()1ا َّل ِذين ُهم ِيف ص َال ِهتِم َخ ِ
اش ُع َ
تعاىلَ ﴿:قدن َأ نف َل َح املنُؤن ِمنُ َ
)وا َّل ِذي َن ُه نم َع نن ال َّلغ ِنو
ون(َ 2
َ
ن
َ ن
َاة َف ِ
ون()3وا َّل ِذين ُهم لِلزَّ ك ِ
)وا َّل ِذي َن ُهم لِ ُفر ِ
وج ِه نم َحافِ ُظ َ
اع ُل َ
ُم نع ِر ُض َ
ون()5إِ َّال ع ََىل
ون(َ 4
َ
ن ُ
َ ن
َت َأيامهنم َفإِهنم غَري م ُل ِ
ِ
وميَ (َ )6ف َم نن ا نب َتغَى َو َرا َء َذلِ َك َف ُأ نو َلئِ َك ُه نم
َأزن َواج ِه نم نأو َما َم َلك ن ن َ ُ ُ ن َّ ُ ن ن ُ َ
ا نل َعا ُدون﴾(املؤمنون1 :ـ  ،)7وملا أنزلت هذه اآليات عىل النبي  قال :قد أنزلت عيل عرش
آيات من أقامهن دخل اجلنة ثم قرأ هذه اآليات.
ومثلها ما ورد يف صفات املؤمني يف قوله تعاىل ﴿:إِ َّن ن ِ
نس َ
ان ُخلِ َق َه ُلوعًا﴾
اإل َ
( )1الشيخان وأبو داود والرتمذي والنسائي.
( )2أبو داود واللفظ له والرتمذي والبيهقي.
( )3احلاكم.
( )4البيهقي.
( )5البزار.
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ون()29إِ َّال ع ََىل َأزن َو ِ
(املعارج)19:إىل قوله تعاىل َ ﴿:وا َّل ِذي َن ُهم لِ ُفر ِ
وج ِه نم َحافِ ُظ َ
اج ِه نم َأ نو
ن ُ
َت َأيامهنم َفإِهنم غَري م ُل ِ
وميَ (َ )30ف َم نن ا نب َتغَى َو َرا َء َذلِ َك َف ُأ نو َلئِ َك ُه نم
َما َم َلك ن ن َ ُ ُ ن َّ ُ ن ن ُ َ
ا نل َعا ُد َ
ون﴾(املعارج 29 :ـ )31
وقد ذكر اهلل تعاىل نامذج العفاف لتكون قدوة للمؤمني ،وذكر نتائج ذلك العفاف،
فذكر عن مريم ـ عليها السالم ـ قوله تعاىلَ ﴿:و َم نر َي َم ا نبن ََت ِع نم َر َ
ان ا َّلتِي َأ نح َصن نَت َف نر َج َها
وحنَا وصدَّ َق نت بِكَلِام ِ
يه ِمن ر ِ
َفنَ َف نخنَا فِ ِ
َت ِم نن ا نل َقانِتِي﴾(التحريم)12:
ت َر ِّ َهبا َو ُك ُتبِ ِه َوكَان ن
َ َ
َ
ن ُ
وذكر من الرجال يوسف  ،فقصته يف القرآن الكريم نموذج عن العفاف
اإليامن ،وعرضها بتلك الصورة ،وبذلك التعبري القرآن كانت من أكرب أسباب تربية
املؤمني عىل هذا اخللق العظيم ،يقول ابن القيم (:وقد ذكر اهلل تعاىل عن يوسف الصديق
من العفاف أعظم ما يكون ،فإن الداعي الذي اجتمع يف حقه مل جيتمع يف حق غريه ،فإنه
كان شابا ،والشباب مركب الشهوة ،وكان عزبا ليس عنده ما يعوضه ،وكان غريبا عن أهله
ووطنه واملقيم بي أهله وأصحابه يستحي منهم أن يعلموا به فيسقط من عيوهنم ،فإذا
تغرب زال هذا املانع ،وكان يف صورة اململوك والعبد ال يأنف مما يأنف منه احلر ،وكانت
املرأة ذات منصب ومجال والداعي مع ذلك أقوى من داعي من ليس كذلك ،وكانت هي
املطالبة فيزول بذلك كلفة تعرض الرجل وطلبه وخوفه من عدم اإلجابة ،وزادت مع
الطلب الرغبة التامة واملراودة التي يزول معها ظن االمتحان واالختبار لتعلم عفافه من
فجوره ،وكانت يف حمل سلطاهنا وبيتها بحيث تعرف وقت اإلمكان ومكانه الذي ال تناله
العيون ،وزادت مع ذلك تغليق األبواب لتأمن هجوم الداخل عىل بغتة ،وأتته بالرغبة
والرهبة ومع هذا كله فعف هلل ومل يطعها)()1

( )1روضة املحبي ونزهة املشتاقي (ص)318 :
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املقصد الثان ـ صيانة املرأة
لقد وضع اإلسالم ـ خالفا للكثري من اجلاهليات ـ املرأة يف مكاهنا الطبيعي يف كيان
َّاس ا َّت ُقوا
األرسة ،املكان الذي يتفق مع املبدأ العام الذي قرره يف قوله تعاىل َ ﴿:يا َأ ه َهيا الن ُ
سو ِ
ِ
ِ
احدَ ٍة َو َخ َل َق ِمن َنها زَ نو َج َها َو َب َّث ِمنن ُه َام ِر َج ًاال كَثِ ًريا َونِ َسا ًء﴾
َر َّب ُك نم ا َّلذي َخ َل َق ُك نم م نن َن نف ٍ َ
(النساء ،)1:لريفع مستوى املشاعر اإلنسانية يف احلياة الزوجية من املستوى احليوان اهلابط
إىل املستوى اإلنسان الرفيع ،ويظللها بظالل االحرتام واملودة والتعاطف والتجمل؛
وليوثق الروابط والوشائج ،فال تنقطع عند الصدمة األوىل ،وعند االنفعال األول(.)1
ويدل عىل هذا أن ترشيعات اإلسالم يف هذا اجلانب راعت حق الزوجي إال أهنا
كانت أكثر اهتامما ورعاية حلق املرأة باعتبارها اجلانب الذي يمكن أن يستغل ،أو هتضم
حقوقه ،وسنرى يف تفاصيل أجزاء هذه السلسلة الكثري مما يربهن عىل هذا ،ولكنا ـ هنا
س نسوق باختصار ـ بعض املظاهر الترشيعية لصيانة اإلسالم للمرأة ،لنرتك التفاصيل يف
حماهلا املختلفة:
 .1حرم اإلسالم وراثة املرأة كام كان الشأن يف اجلاهلية ،كام حرم العضل الذي يتخذ أداة
لإلرضار هبا ،ويف مقابل ذلك أعطى املأة احلرية الكاملة يف اختيار من تعارشه ابتداء أو
استئنافا .بكرا أم ثيبا مطلقة أو متوىف عنها زوجها ،وقد نص اهلل تعاىل عىل هذه احلقوق
ِ
ِ
كَر ًها َو َال
مجيعا يف قوله تعاىل َ ﴿:يا َأ ه َهيا ا َّلذ َ
ين آ َم ُنوا َال َحي هل َلكُ نم َأ نن ت َِر ُثوا الن َِّسا َء ن
ِ
ٍ
ِ ٍ
ِ
ض َما آ َت ني ُت ُم ُ ِ
وه َّن لِت نَذ َه ُبوا ِب َب نع ِ
وه َّن
ارش ُ
َت نع ُض ُل ُ
وه َّن إ َّال َأ نن َي نأتيَ ِب َفاح َشة ُم َب ِّينَة َوعَ ُ
ِبا نَملعر ِ
وف َف ِإ نن ِ
هلل ِف ِيه َخ ن ًريا
َكنر ُهوا َش نيئًا َو َ نجي َع َل ا َُّ
كَر نه ُت ُم ُ
وه َّن َف َع َسى َأ نن ت َ
نُ
ِ
كَث ًريا﴾(النساء)19:

( )1يف ظالل القرآن.604/1 :
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 .2اعتربت الرشيعة اإلسالمية الزوجة سكنا لزوجها ،وأن العالقة بينهام هي عالقة املودة
ِ
ِ
ِِ
ِ
اجا لِت نَسكُ ُنوا ِإ َل ني َها َو َج َع َل
والرمحة ،قال تعاىلَ ﴿:وم نن آ َياته َأ نن َخ َل َق َلكُ نم م نن َأن ُفسكُ نم َأزن َو ً
ٍ ِ
ِ
كَّرون﴾(الروم)21:
َب نينَكُ نم َم َو َّد ًة َو َر نمح ًَة ِإ َّن ِيف َذل َك َآل َيات ل َق نو ٍم َي َت َف ُ
 .3اعترب الرشع قيام املرأة بحقوق الزوجية جهاد ًا يف سبيل اهلل ،فقد جاءت امرأة النبي 
فقالت :يا رسول اهلل ،إن رسول النساء إليك ،وما منهن امرأة  -علمت أو مل تعلم  -إال
وهي هتوى خمرجي إليك .ثم عرضت قضيتها فقالت :اهلل رب الرجال والنساء وإهلهن،
وأنت رسول اهلل إىل الرجال والنساء ،كتب اهلل اجلهاد عىل الرجال ،فإن أصابوا أجروا
وان استشهدوا كانوا أحياء عند رهبم يرزقون ،فام يعدل ذلك من أعامهلم من الطاعة ؟
قال (:طاعة أزواجهن والقيام بحقوقهم ،وقليل منكن من يفعله)(.)1
 .4فرضت الرشيعة عىل الرجل توفري مجيع أنوع النفقة لزوجته ،قال  يف بيان حقوق
النساء (:وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن باملعروف)( ،)2واملعروف هو ما يتعارف عليه
أهل الدين والفضل من الناس بال إرساف وال تقرت ،وقال تعاىل ﴿:لِ ُي ِنف نق ُذو َس َع ٍة ِم نن
هلل
َاها َس َي نج َع ُل ا َُّ
ف ا َُّ
هلل َال ُيكَ ِّل ُ
َس َع ِت ِه َو َم نن ُق ِد َر عَ َل ني ِه ِرزن ُق ُه َف نل ُي ِنف نق ِممَّا آتَا ُه ا َُّ
هلل َن نف ًسا ِإ َّال َما آت َ
َب نعدَ عُ ن ٍ
رسا﴾(الطالق)7:
رس ُي ن ً

وهن ِبا نَملعر ِ
ِ
وف ﴾
ارش ُ َّ ن ُ
 .5فرض عىل الرجل معارشة زوجته باملعروف فقال تعاىلَ ﴿:وعَ ُ
(النساء ،)19:وهو حق يتضمن إحسان العاملة يف كل عالقة بي املرء وزوجه ،من
حسن اخللق ،ولي اجلانب ،وطيب الكالم ،وبشاشة الوجه ،وتطييب نفسها باملامزحة

( )1رواه الطربان وفيه رشدين كريب وهو ضعيف ،انظر :جممع الزوائد.306/4 :
( )2مسلم ،889/2:ابن خزيمة ،251/4:ابن حبان ،311/4 :الدارمي ،69/2:البيهقي ،8/5:أبو
داود ،185/2 :النسائي ،421/2:ابن ماجة ،1025/2 :أمحد.72/5 :
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والرتفيه عنها.
 .6أكدت الرشيعة حق املرأة يف الدفاع عن نفسها يف حال شقاقها مع زوجها ،وعرض
اخلالف عىل حمكمة خمتصة ،قال تعاىلَ ﴿:و ِإ نن ِخ نف ُت نم ِش َق َاق َب نينِ ِه َام َفا نب َع ُثوا َحكَ ًام ِم نن َأ نه ِل ِه
كَان ِ
هلل َ
عَلي ًام َخ ِبري ًا﴾ (النساء)35:
هلل َب نين َُه َام ِإ َّن ا ََّ
َو َحكَ ًام ِم نن َأ نه ِل َها ِإ نن ُي ِريدَ ا ِإ نصالح ًا ُي َو ِّف ِق ا َُّ
 .7أكد اإلسالم حق املرأة أم ًا ،وجعل حقها مضاعف ًا بالنسبة حلق األب ،وقرن اهلل تعاىل
عبادته باإلحسان إىل الوالدين ،قال تعاىلَ ﴿:و َق َىض َر هب َك َأ َّال َت نع ُبدُ وا ِإ َّال ِإ َّيا ُه َو ِبا نل َوالِدَ ني ِن
ِ
ِ
ِإحسان ًا ِإما يب ُلغ ِ
مها َو ُق نل َهلُ َام
المها َفال ت َُق نل َهلُ َام ُأ ٍّ
ن َ َّ َ ن َّ
ف َوال َتن َنه نر ُ َ
مها َأ نو ك ُ َ
رب َأ َحدُ ُ َ
َن عنندَ َك ا نلك َ َ
كَري ًام﴾ (االرساء ،)23:وقال تعاىل ﴿:و ناخ ِف نض َهلام جنَاح ه ِ
ال ِ
َق نو ً
الر نمح َِة َو ُق نل
َُ َ َ
َ
الذ ِّل م َن َّ
مح ُه َام َكَام َر َّب َي ِان َص ِغري ًا﴾ (االرساء ،)24:بل ورد يف احلديث عن هبز بن حكيم
َر ِّب نار َ ن
عن أبيه عن جده قال :يا رسول اهلل ،من أبر؟ قال (:أمك)قال :ثم من؟ قال (:أمك)،
قال قلت :ثم من؟ قال (:أمك)قال :ثم من؟ قال (:أباك) ،وعن معاوية بن جامهة أنه
جاء النبي  فقال :يا رسول اهلل أردت أن أغزو وقد جئت أستشريك؟ فقال (:هل لك
أم؟)قال :نعم ،قال (:فالزمها فإن اجلنة حتت رجليها)
 .8أعطى اإلسالم املرأة حقها يف التملك ،وحقها يف الترصف فيام متلكه دون والية ،وال
وصاية ،وأعطاها حقها يف اختيار زوجها ،كام أعطاها حقها عىل أهلها من حيث الرتبية،
واحلفاظ عليها ،والعدل يف العطية بالنسبة لعطايا والدهيا مع إخواهنا ،وحقها يف
املرياث ،وحقها عىل زوجها من حيث النفقة باملعروف ،واملعاملة احلسنة ،والتعاون
معها يف شؤون البيت ،والعدل يف القسم ،والنفقة يف حال التعدد.

املقصد الثالث ـ بناء األرسة
وهذا املقصد من أهم املقاصد الرشعية من الزواج ،ولذلك اعتربت الرشيعة األوالد
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أهم ثمرة من ثمرات الزواج ،يقول الغزايل عند ذكر هذا املقصد من مقاصد الزواج(:الولد،
وهو األصل وله وضع النكاح ،واملقصود إبقاء النسل وأن ال خيلو العامل عن جنس اإلنس،
وإنام الشهوة خلقت باعثة مستحثة كاملوكل بالفحل يف إخراج البذر ،وباألنثى يف التمكي
من احلرث تلطف ًا هبام يف السياقة إىل اقتناص الولد بسبب الوقاع ،كالتلطف بالطري يف بث
احلب الذي يشتهيه ليساق إىل الشبكة .وكانت القدرة األزلية غري قارصة عن اخرتاع
األشخاص ابتداء من غري حراثة وازدواج ،ولكن احلكمة اقتضت ترتيب املسببات عىل
األسباب مع االستغناء عنها إظهار ًا للقدرة وإمتام ًا لعجائب الصنعة وحتقيق ًا ملا سبقت به
املشيئة وحقت به الكلمة وجرى به القلم)
وقد وردت النصوص الكثرية حتث عىل طلب البلد ،وتبي أن ذلك ال يتناقض مع
الصالح كام يدعي بعض املغالي ،فقد قال اهلل تعاىل خمربا عن إبراهيم اخلليل ﴿:
اج َع نل ِيل لِ َس َ
ان ِصدن ٍق ِيف ناآل ِخ ِري َن﴾ (الشعراء ،)84 :وقال عن زكريا ُ ﴿: هنَالِ َك َدعَا
َو ن
ِ
ِ
يع الده عَاء﴾ِ(آل عمران)38:وقال
ب ِيل م نن َلدُ ن َنك ُذ ِّر َّي ًة َط ِّي َب ًة إِن ََّك َسم ُ
زَ ك َِر َّيا َر َّب ُه َق َال َر ِّب َه ن
ب َلنَا ِم نن َأزن َو ِ
اجنَا َو ُذ ِّر َّياتِنَا ُق َّر َة َأع ُ ٍ
عن عباد الرمحن َ ﴿:وا َّل ِذي َن َي ُقو ُل َ
ني
ون َر َّبنَا َه ن
﴾(الفرقان)74:
وقد ذكر الغزايل وجوه ترغيب الشارع يف حتصيل هذا املقصد من الزواج ،مما يدل
عىل شدة مراعاة الشارع هلذا املقصد ،فقال (:ويف التوصل إىل الولد قربة من أربعة أوجه
هي األصل يف الرتغيب فيه عند األمن من غوائل الشهوة حتى مل حيب أحدهم أن يلقى اهلل
عزب ًا)
وسنذكر هنا هذه الوجوه األربعة ،والتي جتعل من تكوين األرسة يف النظرة
اإلسالمية ال يقل عن أي عمل عبادي:
الوجه األول :موافقة حمبة اهلل بالسعي يف حتصيل الولد إلبقاء جنس اإلنسان ،وذلك
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بالتوافق مع قانون احلكمة الذي يسري اهلل به الكون ،فاهلل تعاىل خلق الزوجي ،وأدودع فيهام
ما يشري إىل حكمته من خلقة ،يقول الغزايل (:فهذه األفعال واآلالت تشهد بلسان ذلق يف
اإلعراب عن مراد خالقها وتنادي أرباب األلباب بتعريف ما أعدت له ،هذا إن مل يرصح
َاس ُلوا)( ،)1فكيف
به اخلالق تعاىل عىل لسان رسول اهلل  باملراد حيث قال َ (:تنَاك ُ
َحوا َتن َ
وقد رصح باألمر وباح بالرس؟ فكل ممتنع عن النكاح معرض عن احلراثة مضيع للبذر
معطل ملا خلق اهلل من اآلالت املعدة وجان عىل مقصود الفطرة واحلكمة املفهومة من
شواهد اخللقة املكتوبة عىل هذه األعضاء بخط إهلي يقرؤه كل من له بصرية ربانية نافذة يف
إدراك دقائق احلكمة األزلية)()2

الوجه الثان :السعي يف حمبة رسول اهلل  ورضاه ،وذلك بتكثري ما به مباهاته ،فقد
رصح رسول اهلل  بذلك ،ففي احلديث قال  ..( :أما علمتم إن أباهي بكم األمم يوم
القيامة حتى بالسقط ،يظل حمبنطئ ًا عىل باب اجلنة ،فيقول اهلل عزّ وجل :أدخل ،فيقول :ال
أدخل حتى يدخل أبواي قبيل ،فيقول اهلل تبارك وتعاىل مللك من املالئكة :ائتني بأبويه ،فيأمر
هبام إىل اجلنة ،فيقول :هذا بفضل رمحتي لك)()3

ويف حديث آخر ،قال ( :تناكحوا تناسلوا تكثروا ،فإن أباهي بكم األمم يوم
القيامة ولو بالسقط)()4

( )1قال يف كشف اخلفاء :رواه عبدالرزاق والبيهقي عن سعيد بن أيب هالل مرسال بلفظ  «:تناكحوا
تكثروا فإن أباهي بكم األمم يوم القيامة» كشف اخلفاء.380/1 :
( )2اإلحياء.25/2 :
( )3الكايف :ج 5ص 334ح..1
( )4جامع األخبار :ص 101الفصل  58يف التزويج..
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ومن النصوص العظيمة املرغبة يف هذا ما ورد يف احلديث من قوله ( :إذا كان يوم
القيامة نودي يف أطفال املؤمني واملسلمي  :أن اخرجوا من قبوركم فيخرجون من
ثم ينادى فيهم  :أن امضوا إىل اجلنّة زمر ًا ،فيقولون  :ر ّبنا ووالدينا معنا ؟ ..ثم
قبورهمّ ،
ينادي فيهم ثانية  :أن امضوا إىل اجلنّة زمر ًا ،فيقولون :ربنّا ووالدينا معنا ؟ ..فيقول يف الثالثة
كل ٍ
 :ووالديكم معكم ،فيثب ّ
طفل إىل أبويه ،فيأخذون بأيدهيم فيدخلون هبم اجلنّة ،فهم
ٍ
يومئذ من أوالدكم ا ّلذين يف بيوتكم)()1
أعرف بآبائهم وأ ّمهاهتم
الوجه الثالث :أن يبقى بعده ولد ًا صاحل ًا يدعو له ،كام ورد يف اخلرب أن مجيع عمل
ابن آدم منقطع إال ثالث ًا فذكر الولد الصالح ،وهذا الوجه يستدعي بذل اجلهد للتنشئة
الصاحلة لألوالد ،قال الغزايل (:وقول القائلّ :
إن الولد ربام مل يكن صاحل ًا ال يؤثر فإنه
مؤمن ،والصالح هو الغالب عىل أوالد ذوي الدين ال سيام إذا عزم عىل تربـيته ومحله عىل
الصالح)()2

ومع ذلك ،فإن الدعاء مستجاب منهم ولو مل يكونوا صاحلي ،قال
الغزايل(:وباجلملة دعاء املؤمن ألبويه مفيد بر ًا كان أو فاجر ًا ،فهو مثاب عىل دعواته
وحسناته فإنه من كسبه وغري مؤاخذ بسيئاته ،فإنه ال تزر وازرة وزر أخرى ،ولذلك قال
ِ ِ
اهتم وما أ َل نتن ُ ِ
ِ
يش ٍء﴾ أي ما نقصناهم من أعامهلم،
حل نقنَا ِ ِهب نم ُذ ِّر َّي ِ ن َ َ
تعاىلَ ﴿:أ َ
َاه نم م نن ع ََمل ِه نم م نن َ ن
وجعلنا أوالدهم مزيد ًا يف إحساهنم)()3

الوجه الرابع :أن يموت الولد قبله فيكون له شفيع ًا ،وقد وردت النصوص الكثرية

( )1مسكن الفؤاد ص.118
( )2اإلحياء.26/2 :
( )3اإلحياء.26/2 :
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املبينة لألجر املعد لذلك ،ففي احلديث أن رجال كان يأِت النبي  ومعه ابن له ،فقال له
النبي (: أحتبه؟ فقال :يا رسول اهلل ،أحبك اهلل كام أحبه ،ففقده النبي  فقال :ما فعل
ابن فالن؟ قالوا :يا رسول اهلل مات ،فقال النبي  ألبيه :أما حتب أن ال تأِت بابا من أبواب
اجلنة إال وجدته ينتظرك عليه ،فقال رجل :أله خاصة يا رسول اهلل أو لكلنا قال :بل
لكلكم(.)1
ويف حديث آخر أن رسول اهلل  قال للنساء( :ما منكن امرأة يموت هلا ثالثة من
الولد إال كانوا هلا حجابا من النار) فقالت امرأة :واثنان فقال :واثنان(.)2
وقال (: ما من مسلم يموت له ثالثة من الولد مل يبلغوا احلنث فتمسه النار إال
حتلة القسم)()3

ويروي الغزايل يف ذلك أن بعض الصاحلي كان يعرض عليه التزويج فيأبى برهة من
فزوجوه ،فسئل عن ذلك
زوجون زوجونّ ،
دهره ،قال فانتبه من نومه ذات يوم وقالّ :
فقال :لعل اهلل يرزقني ولد ًا ويقبضه فيكون يل مقدمة يف اآلخرة ،ثم قال :رأيت يف املنام كأن
القيامة قد قامت وكأن يف مجلة اخلالئق يف املوقف ،وبـي من العطش ما كاد أن يقطع عنقي،
وكذا اخلالئق يف شدة العطش والكرب ،فنحن كذلك إذ ولدان يتخللون اجلمع ،عليهم
مناديل من نور ،وبأيدهيم أباريق من فضة وأكواب من ذهب ،وهم يسقون الواحد بعد
الواحد ،يتخللون اجلمع ويتجاوزون أكثر الناس ،فمددت يدي إىل أحدهم وقلت :اسقني
فقد أجهدن العطش ،فقال :ليس لك فينا ولد ،إنام نسقي آباءنا ،فقلت :ومن أنتم؟ فقالوا:

( )1أمحد ،436/3 :قال ابن حجر :رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح ،جممع الزوائد.10/3 :
( )2مسلم ،2028/4 :البيهقي ،67/4 :النسائي 451/3 :أمحد ،421/1 :مسند أيب يعىل.18/9 :
( )3البخاري ،421/1 :احلاكم.163/4 :
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نحن من مات من أطفال املسلمي.
وبناء عىل هذه املقاصد الكثرية املرتبطة بفضل كثرة الولد ،فإن الدعوة الغربية إىل
حتديد النسل ال تتناسب مع املقاصد الرشعية ،و ال يصح أن يتأثر املسلمون هبا كام حصل
يف بعض البالد اإلسالمية.
ولكن مع ذلك ،ال يصح أن ننكر أن هناك ظروفا قد حتتم عىل املسلمي اللجوء إىل
تنظيم النسل لتحقيق بعض املصالح الرشعية ،وسنتحدث عن ذلك بتفصيل يف اجلزء
املرتبط بـ [حقوق األوالد النفسية والصحية] ،وسنكتفي هنا بإيراد بعض األدلة عىل
مرشوعية التنظيم رعاية للمصالح الرشعية ،وقد ذكر هذه األدلة د .حبيب اهلل طاهري ،يف
دراسة قيمة له بعنوان [حتديد النسل يف الرشيعة اإلسالمية – قراءة فقه ّية وحقوق ّية]()1

فمام ورد فيها قوله بعد إيراد بعض النصوص الدالة عىل استحتاب كثرة الولد( :ما
ٍ
قطعي رجحان التكاثر ومطلوبيته واستحبابه ،أما وجوب
بنحو
ُيستفاد من األد ّلة املذكورة
ّ
أو حرمة حتديد النسل فال ..نعم ،الولد زين ٌة ألبويه ،ومبعث فخرهم وشوكتهم واقتدارهم،
مطلوب للرشع األقدس ،لكن الكالم يف أن حمبوب ّية حتديد النسل ليست
وهو بالتأكيد
ٌ
مطلق ًة وقاعد ًة عامة ودائمية يف متام الظروف ،بل من املمكن أن ُيق ّيد هذا احلكم يف بعض
الظروف ،فيقع حتديد النسل ممدوح ًا ومطلوب ًا للشارع بدالً من التكاثر)
ثم ساق بعض األدلة نخترصها فيام ييل:
 .1هذه األد ّلة ال ُتثبت رجحان التكاثر عىل نحو القض ّية احلقيقية ،وبصفته قانون ًا عا ّم ًا،
جاري ًا يف األزمنة واألمكنة والظروف كا ّفة ،بل هي من قبيل القضايا اخلارجية الناظرة
ٍ
الولد
خاص ،كزمان صدر اإلسالم ،حيث كان املسلمون أقل ّي ًة وكانت كثرة ُ
إىل زمان ّ

( )1جملة نصوص معارصة.
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عندهم مصدر فخرهم واقتدارهم.
خاصة ،يف
النمو السكّان يف العامل أمجع ،ويف البقاع اإلسالمية ّ
 .2يف عرص النبي  كان ّ
غاية الضعف ،ومل تكن ّ
مشقات املعيشة واحتياجاهتا عىل ما هي عليه اليوم؛ وهلذا
والتزود بالقدرة
السبب كان الرتغيب بالزيادة السكّانية إىل أقىص الدرجات للمسلمي
ّ
إزاء القدرات األخرى أمر ًا طبيعي ًا.
مضطر ًة
 .3يف عرص النبي  كانت نسبة املوت والوف ّيات مرتفعة جد ًا؛ هلذا كانت العوائل
ّ
ألن ُتنجب أوالد ًا كثريين ،حتى يبقى ق ّل ٌة منهم أحيا ًء ،بينام يف العرص الراهن ،وبسبب
تقدّ م العلم وحؤوله دون وقوع الكثري من األمراض ،ق ّلت نسبة الوفيات الواسعة
النطاق.
 .4اختالف الظروف االقتصادية واملتط ّلبات العائلية واالجتامعية يف عرص النبي 
وعرصنا ،وهو يشمل :املأكل ،وامللبس ،واملسكن ،والقدرات التعليمية ،والرتفيه
والصحة والعالج ،والضامن ،ومياه الشفة ،والكهرباء
والتسلية ،ووسائل النقل العام،
ّ
وأمور ًا أخرى كثرية متع ّلقة بالرفاهية ،ونحن اليوم ـ شئنا أم أبينا ـ نقف أمام هذا الواقع،
ولزام علينا أن نسعى يف تأمي مستلزماته.
ٌ
البرش
 .5ليس حتديد النسل تشكيك ًا يف رازقية اهلل تعاىل؛ إذ ليس معنى رازقيته أن ال َيقدِّ ر ُ
معيشتهم بإعامل العقل وحسبان النفقات واملداخيل؛ ففي البالد الفقرية والرجعية ُيعان
كثري من الناس ـ واألطفال عىل وجه اخلصوص ـ من سوء التغذية ،أو يموتون جوع ًا،
ٌ
بيد أن اهلل راز َقهم موجود أيض ًا؛ وذلك ألن رازقيته ليست جرب ّي ًة وعىل خالف إرادة
البرش واختيارهم ،وعليه ،فحتى مع حتديد النسل ّ
يظل اهلل رازق ًا أيض ًا ،فاهلل نفسه قد أمر
بالسعي واجلهد جللب الرزق وهني بشدّ ة عن الكسل ،لقد أمر باالعتدال يف اإلنفاق
وهني عن اإلفراط والتفريط فيه.
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 .6أن ننسب طرح مسألة حتديد السكّان يف البالد اإلسالمية إىل االستعامر األجنبي،
وعمالئه يف الداخل ٌ
عمل سهل ،ويمكن االستشهاد عليه بالقلق الذي أبدوه يف كتبهم
وجمالهتم من االزدياد السكّان للمسلمي ،ونحن أيض ًا لسنا ننكر أنه متى ما تسنّى
للمستعمرين إيقاع األذى لفعلوه ،إ ّ
ال ّ
أن املطلوب دراسة حتديد النسل وحتليله من
خالل سابقته التارخيية يف العامل عا ّمة ويف دنيا الغرب خاصة ،الذي رسى منه إىل العامل
جمرد مسألة استعامرية.
اإلسالمي ،ال أن نعتربه ّ
صحيح أنه ك ّلام كان املسلمون أكثر سوف يشتدّ اخلطر عىل االستكبار ،لكن ليس ّ
كل
.7
ٌ
ٍ
كمية ّ
الكمية املصحوبة بالكيفية ،ويف معظم األحيان ال
وكل زيادة سكانية ،بل ّ
كثرة ّ
تتوفر الكيفية مع الكثرة املفرطة ،بل ما أكثر ما تكون الكثرة املفطرة والفاقدة للقدرات
املطلوبة سبب ًا لتبعية املجتمع لالستعامر ،كام يشاهد يف بعض الدول.
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الفصل الثالث
ترشيعات اإلسالم حلفظ كيان األرسة
وضع اإلسالم الكثري من الترشيعات واملبادئ التي حتفظ كيان األرسة املسلمة رعاية
للمقاصد السابق ذكرها ،وهذه الترشيعات تساهم يف تضييق كل املنافذ املؤدية للطالق،
وال يمكننا هنا حرص كل ذلك ،ولكنا سنذكر بعض هذه الترشيعات من باب التلخيص
واالختصار ملا متس احلاجة إليه ،أما التفاصيل فتوجد يف حماهلا من سائر السلسلة.

أوال ـ التأسيس الصحيح للزواج
ألن بناء األرسة املسلمة ينطلق من التأسيس الصحيح هلا ،ويتحقق هذا التأسيس
بمراعاة األركان املتعلقة باالختيار وغريه ،وهي وإن ذكر بعضها يف الفقه كسنن
ومستحبات إال أهنا بالنسبة للحياة الزوجية الصحيحة فرائض ال يستغنى عنها ،ويمكن
حرص هذه األسس يف األركان الثالثة التالية:
 1ـ حسن اختيار الزوجة:
فقد رغب الرشع يف اختيار املرأة الصاحلة ،ألن استقرار احلياة الزوجية يرتبط
بصالحهام ،وكثري من مشاكل الفرقة تكون بسبب قلة الدين واخللق ،وهلذا هنى النبي 
أن يكون القصد األول من الزواج هو جمرد احلسن أو املال وذكر العواقب الوخيمة لذلك
فقال (: ال تتزوجوا النساء حلسنهن فعسى حسنهن أن يردهين ،وال تتزوجوهن ألمواهلن
فعسى أمواهلن أن تطغيهن .ولكن تزوجوهن عىل الدين ،فألمة خرقاء سوداء ذات دين
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أفضل)()1

وقد حذر  من أن يكون مصدر االختيار هو األعراف واألذواق البعيدة عن
اعتبار الدين ،فقال (:تنكح املرأة ألربع ملاهلا وحلسبها ومجاهلا ولدينها فاظفر بذات الدين
تربت يداك)()2

ولكنه مع هذا راعى الطبيعة البرشية يف االختيار ،بل دعا إىل أن يراعي املؤمن ذوقه
وهواه املحصن بحصن الدين حتى تستقر حياته مع زوجته استقرارا صحيحا ألهنا مبنية
عىل الدين بمثاليته وعىل الطبيعة البرشية بواقعيتها ،وهلذا قال  جلابر :أتزوجت يا جابر؟
قال :قلت :نعم قال :بكرا أم ثيبا ؟ قال :قلت :بل ثيبا قال :فهال بكرا تالعبها
وتالعبك؟)()3

وراعى الطبيعة البرشية يف حب الولد ،فقد جاءه  رجل فقال :إن أصبت امرأة
ذات حسب ومنصب ،إال أهنا ال تلد ،أفأتزوجها ؟ فنهاه ،ثم أتاه الثانية ،فنهاه ،ثم أتاه
الثالثة ،فقال( :تزوجوا الودود الولود ،فإن مكاثر بكم)()4

ومجع  كل صفات املرأة املستحسنة التي يقي اختيار مثلها عن عواقب التفريق
بقوله  وقد سئل :أي النساء خري ؟ فقال (:التي ترسه إذا نظر ،وتطيعه إذا أمر ،وال ختالفه

( )1قال الصنعان :أخرجه ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث عبد اهلل بن عمرو مرفوعا ،انظر:سبل
السالم ،111/3:سنن البيهقي الكربى ،80/7 :كشف اخلفاء.381/1 :
( )2البخاري  ،1958/5:مسلم .1086/2:
( )3البخاري،1083/3:رقم،2805:مسلم.1087/2:
( )4سنن أيب داود ،220/2:رقم ،2050:صحيح ابن حبان.328/9:
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يف نفسها وال يف ماله بام يكره)()1

وقد استحب العلامء ملن أراد الزواج أن خيتار من مال إليها قلبه ،وحنت إليها
عاطفته ،قال ابن اجلوزي( :ومن ابتيل باهلوى ،فأراد التزوج ،فليجتهد يف نكاح التي ابتيل
هبا إن صح ذلك وجاز

وإال فليتخري ما يظنه مثلها)()2

 2ـ التحقق من االختيار:
وهذا سواء من الزوج بأن يتحقق ويدقق يف صفات زوجته باستعامل وسائل التحقق
الرشعية ،أو من أولياء الزوجة ،بالبحث عن سرية املتقدم ملوليتهم ،وهذا تفاديا للغرر الذي
اعتربه الفقهاء من موجبات التفريق بي الزوجي.
وتفاديا حلصول هذا رشع اإلسالم كثريا من وسائل التحقق من االختيار ،وأمهها
تعريف ال شخص بنفسه ،سواء للمرأة أو ألوليائها ،وبمقدار صدقه يف إخباره عن نفسه
تستقر حياته الزوجية وبقدر تغريره تنهار ،وقد روي أن بالالً وصهيب ًا أتيا أهل بـيت من
العرب فخطبا إليهم فقيل هلام :من أنتام؟ فقال بالل :أنا بالل وهذا أخي صهيب ،كنا ضالي
فهدانا اهلل ،وكنا مملوكي فأعتقنا اهلل ،وكنا عائلي فأغنانا اهلل ،فإن تزوجونا فاحلمد هلل ،وإن
تردونا فسبحان اهلل ،فقالوا :بل تزوجان ،واحلمد هلل ،فقال صهيب :لو ذكرت مشاهدنا
وسوابقنا مع رسول اهلل  فقال :اسكت فقد صدقت ،فأنكحك الصدق(.)3
ومن الوسائل اهلامة للتحقق من االختيار أن يرسل الراغب يف الزواج أمه أو إحدى

()1

سنن النسائي ،68/6:رقم ،3231مسند أمحد،496/2:رقم ،7372:سنن سعيد بن

منصور،141/1:سنن البيهقي.244/10:
( )2اإلنصاف ،ج ،8ص.19
( )3املراسيل أليب داود.194 :
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قريباته للتعرف عىل من يريد خطبتها كام هو حاصل يف بعض املناطق املحافظة ،ولكن ذلك
ال يكفي ،وال يغني عن معاينة الشخص نفسه ،وهلذا رشع اإلسالم النظر للمخطوبة أو ملن
يرغب يف خطبتها واعترب ذلك  من الوسائل التي حتصل هبا األلفة بي الزوجي ،فقال
ملن خطب امرأة(:انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكام)( ،)1أي أجدر وأدعى أن حيصل
الوفاق واملالءمة بينكام ،وبي جواز ذلك قبل اخلطبة فقال (: إذا ألقى اهلل عز وجل يف
قلب امرئ خطبة امرأة فال بأس أن ينظر إليها)()2

وكام يندب نظر اخلطيب خلطيبته يستحب للمرأة أن تنظر كذلك للرجل الذي
خطبها ألهنا يعجبها منه ما يعجبه منها ،قال احلطاب (:هل يستحب للمرأة نظر الرجل ؟ مل
أر فيه نصا للاملكية ،والظاهر استحبابه وفاقا للشافعية ،قالوا :يستحب هلا أيضا أن تنظر
إليه)()3

 3ـ الرىض التام من املرأة:
وهلذا رشع استئذاهنا بل استئامرها ،وهني عن جربها ،أو أن يفرض ويل املرأة أي
رجل عىل موليته إال برضاها ،بل ذهب بعض الفقهاء إىل أن الويل إذا زوج القارصة أو البكر
بغري كفء هلا فسخه بعد البلوغ ،وقد روي أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة
وكانت ثيبا فأتته  فرد نكاحها( ،)4وروي أن جارية بكرا أتت النبي  فذكرت له أن

()1

ابن

ماجة،599/1:رقم،1865:مستدرك

احلاكم،179/2:رقم،2697:

مسند

أمحد،299/5:رقم.17688:
( )2ابن ماجة،599/1:رقم،،1864:رقم،5839:/مسند أمحد،549/4:رقم.15598:
( )3اخلريش ج ،3ص ،166وانظر :حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،ج ،2ص ،216أسنى املطالب،
ج ،3ص.108
( )4املوطأ  ،535/2:املنتقى البن اجلارود ،178/1 :سنن البيهقي الكربى ،119/7 :وغريها.
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أباها زوجها كارهة فخريها النبي  ،)1()ويف احلديث املشهور قال (::ال تنكح األيم
حتى تستأمر وال تنكح البكر حتى تستأذن) ،قالوا :يا رسول اهلل وكيف إذهنا؟ قال( :أن
تسكت)()2

ثانيا ـ محاية احلياة الزوجية
رشع اإلسالم للحياة الزوجية الكثري من الضوابط التي تضع األمور يف نصاهبا،
وتنقسم هبا املهامت الزوجية بي الرجل وامرأته بحيث ال يبغي بعضهم عىل بعض ،وفيام
ييل بعض هذه األسباب التي حتفظ احلياة الزوجية ،وسرتد تفاصيلها يف حماهلا من هذه
السلسلة :
 1ـ توزيع متطلبات احلياة الزوجية بي الزوجي:
فقد توىل الرشع تقسيم متطلبات احلياة الزوجية بي الرجل واملرأة تقسيام عادال
بحسب القدرات والرغبات ،ألن الكثري من أسباب الفرقة تنتج من عدم تعرف كل فرد
عىل دوره املناط به أو ختليه عنه أو تدخله يف الدور املتعلق بغريه.
وقد نص  عىل هذا التقسيم يف اكرب اجتامع له مع املسلمي ،فقد قال  يف خطبته
يف حجة الوداع (:فاتقوا اهلل يف النساء ،فإنكم أخذمتوهن بأمانة اهلل ،واستحللتن فروجهن
بكلمة اهلل ،ولكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ،فإن فعلن ذلك فارضبوهن

( )1البيهقي ،117/7 :الدارقطني ،234/3 :أبو داود ،232/2 :ابن ماجة ،603/1 :أمحد،273/1 :
أبو يعىل.404/4 :
( )2البخاري  ،1974/5:مسلم ،1036/2:وغريمها.
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رضبا غري مربح ،وهلن رزقهن وكسوهتن باملعروف)()1

وبي واجبات الزوج عىل زوجته ،فقال جميبا من سأله :يا رسول اهلل ما حق زوجة
أحدنا عليه؟ فأجابه (:أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ،أو اكتسبت ،وال
ترضب الوجه ،وال تقبح وال هتجر إال يف البيت)()2

وهنى الزوج أن يتدخل يف ترصفاهتا القتصادية معاوضات كانت أو تربعات ،وحرم
عليه أن يطمع يف ماهلا ،أو يأخذ منه إال بام سمحت به عن طيب نفس ،فقال تعاىلَ ﴿:وآ ُتوا
ِ ِ
النِّساء صدُ َق ِ ِ ِ
يش ٍء ِمنن ُه َن نف ًسا َف ُك ُلو ُه َهنِيئًا َم ِريئًا﴾(النساء)4:
َ َ َ
اهت َّن ن نح َل ًة َفإ نن ط نب َن َل ُك نم َع نن َ ن
ويف حال التعدد أمر برعاية العدل بي الزوجات بحيث ال يميل إىل إحداهن بأي
وجه من وجوه امليل.
الر َج ُال
ويف مقابل هذا نص عىل أن للرجل حق القوامة عىل زوجته بقوله تعاىل ِّ ﴿:
ِ
ض وبِام َأن َف ُقوا ِمن َأمو ِ
َق َّوا ُم َ
اهل نم﴾ (النساء)34 :
ن نَ
ون ع ََىل النِّ َساء بِ َام َف َّض َل اهللَُّ َب نع َض ُه نم ع ََىل َب نع ٍ َ َ
وهذه القوامة تتطلب طاعة املرأة لزوجها يف املعروف وعىل قدر الطاقة ،وهلذا ربط
اإلثم بمعصية املرأة لزوجها ،ففي احلديث(:لعن رسول اهلل  ثالثة :رجل أم قوما وهم
له كارهون ،وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ،ورجل سمع حي عىل الفالح ثم مل

( )1مسلم ،889/2:ابن خزيمة ،251/4:ابن حبان ،311/4 :الدارمي ،69/2:البيهقي ،8/5:أبو
داود ،185/2 :النسائي ،421/2:ابن ماجة ،1025/2 :أمحد.72/5 :
( )2رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه واحلاكم،قال احلاكم صحيح اإلسناد ،وألزم الدارقطني الشيخي
ختريج هذه الرتمجة ،خالصة البدر املنري ،253/2:وانظر:أبو داود ،244/2 :النسائي،273/5 :
البيهقي ،305/7:أمحد.447/4 :

60

جيب)( ،)1وعلق األجر عىل طاعتها له ،ففي احلديث قال رسول اهلل (: أيام امرأة ماتت
وزوجها عنها راض دخلت اجلنة)()2

وهنى الرجل أن يستبد هبذا احلق فيتجرب عىل زوجته ،فقال (: إن الرجل ليدرك
باحللم درجة ،وإن الرجل ليكتب جبارا وما يملك إال أهل بيته)()3

وهلذا رشع قيودا كثريا جتعل من هذا الطاعة أمرا ترىض به الزوجة وترغب فيه ،بل
تؤديه طوع نفسها من غري تكلف وال عناء.
 2ـ احلث عىل املعارشة باملعروف:
وهن بِاملنَعر ِ
ِ
وف﴾
َارش ُ َّ ن ُ
وهو ركن احلياة الزوجية األسايس ،وقد قال تعاىلَ ﴿:وع ُ
(النساء ،)19 :أي :عارشوهن بالعرشة ِ
ثم عقب عىل
اإلنسانية التي تليق بالزوجة واملرأةّ ،
ذلك بقوله( :فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئ ًا وجيعل اهلل فيه خري ًا كثري ًا).
أي أنه :حتى إِذا مل تكونوا عىل رضا كامل من الزوجات ،وكرهتموه ّن لبعض
األسباب فال تبادروا إِىل ِ
اإلنفصال عنهن والطالق ،بل عليكم بمداراهت ّن ما استطعتم ،إِذ
جيوز أن تكونوا قد وقعتم يف شأهن ّن يف اخلطأ وأن يكون اهلل قد جعل فيام كرهتموه خري ًا

( )1ابن خزيمة ،11/3 :الرتمذي ،191/2 :جممع الزوائد ،68/2 :البيهقي ،128/3 :أبو داود:
 ،162/1ابن ماجة ،311/1 :املعجم الكبري.115/1 :
( )2الرتمذي :حديث حسن غريب .وقال احلاكم يف املستدرك عىل الصحيحي :هذا حديث صحيح
اإلسناد ومل خيرجاه .ووافقه الذهبي يف التلخيص ،وقد ضعفه الشيخ األلبان يف السلسلة الضعيفة برقم
.1426
( )3رواه الطربان يف األوسط وفيه عبداحلميد بن عبيداهلل بن محزة وهو ضعيف جدا ،جممع
الزوائد ، 24/8:قال املنذري :رواه أبو الشيخ ابن حبان يف كتاب الثواب ،الرتغيب والرتهيب،281/3:
وانظر :جممع الزوائد ،24/8 :املعجم األوسط ،232/6 :الفردوس بمأثور اخلطاب.194/1 :
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كثري ًا ،وهلذا ينبغي أن ال ترتكوا معارشهت ّن باملعروف واملعارشة احلسنة ما مل يبلغ السيل
خاصة وإِن أكثر ما يقع بي األزواج من
الزبى ،ومل تصل األُمور إِىل احلدّ الذي ال يطاقّ ،
سوء الظن ال يستند إِىل مربر صحيح ،وأكثر ما يصدرونه من أحكام ال يقوم عىل ُأسس
واقعية إِىل درجة ّأهنم قد يرون األمر احلسن سيئ ًا واألمر اليسء حسن ًا يف حي ينكشف األمر
عىل حقيقة بعد ميض حي من الزمن ،ويشء من املداراة(.)1
فاملعارشة باملعروف هي التي حتفظ كيان األرسة ،وتزرع السعادة يف البيت املسلم،
وهي تبنى أوال عىل املودة بي الزوجي ،فهي التي حتمل عىل دوام العرشة مع تغري األحوال،
وقد كان  يذكر خدجية ويثني عليها أحسن الثناء ،حتى قالت عائشة :فغرت يوما فقلت
ما أكثر ما تذكر محراء الشدقي ،قد أبدلك اهلل خريا منها ،قال (:ما أبدلني اهلل خريا منها،
قد آمنت يب إذ كفر يب الناس ،وصدقتني إذ كذبني الناس ،وواستني بامهلا إذ حرمني الناس،
ورزقني اهلل أوالدها ،وحرمني أوالد الناس)()2

وهي تبنى ثانيا عىل الرتاحم بي الزوجي واملواساة واالعرتاف باجلميل ،وقد حذر
 النساء خاصة من إنكار النعمة ،وعدم االعرتاف هبا ،وسمى ذلك كفرا ،فقال (: يا
معرش النساء تصدقن وأكثرن االستغفار فإن رأيتكن أكثر أهل النار ،فقالت امرأة منهن
جزلة :وما لنا أكثر أهل النار ؟ قال :تكثرن اللعن وتكفرن العشري)()3

بل أجاز الرشع الكذب مع حرمته الشديدة إن كان فيه ترامحا بي الزوجي ،فقال
(: ال حيل الكذب إال يف ثالث :حيدث الرجل امرأته لريضيها ،والكذب يف احلرب،

( )1تفسري األمثل  -مكارم الشريزي .161 /3 :
( )2أمحد ،117/6:املعجم الكبري ،13/23 :جممع الزوائد.224/9 :
( )3رواه البخاري.
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والكذب ليصلح بي الناس)( ،)1قال اخلطايب :كذب الرجل زوجته أن يعدها ويمنيها
ويظهر هلا من املحبة أكثر مما يف نفسه يستديم بذلك صحبتها ويصلح به خلقها(.)2
وقد كان الرتاحم واملواساة من سنته  مع الناس مجيعا ومع زوجاته خصوصا،
فعن صفية بنت حيي ،قالت :دخل عيل رسول اهلل  ،وقد بلغني عن حفصة وعائشة كالم
فذكرت ذلك له ،فقال :أال قلت :فكيف تكونان خريا مني ،وزوجي حممد ،وأيب هارون
وعمي موسى ،وكان الذي بلغها أهنم قالوا :نحن أكرم عىل رسول اهلل  منها ،وقالوا
نحن أزواج النبي  وبنات عمه(.)3
ودعا إىل تلطيف احلياة الزوجية باللهو واملرح بي الزوجي ،واعترب ذلك من حسن
اخللق ومن كامل اإليامن ،فقال (:إن من أكمل املؤمني إيامنا أحسنهم خلقا وألطفهم
بأهله)( )4

 3ـ العالج الواقعي للخالفات الزوجية:
وقد وضعت الرشيعة الكثري من أنواع العالج التي حتمي بنيان األرسة من االهنيار،
وسنتحدث عنها بتفصيل عند احلديث عن األحكام املرتبطة بالعرشة الزوجية.
ومن أمهها املعرفة بطبيعة الزوجة الفطرية أو اخلاصة ،وهلذا ال يستغرب أن ترد
األحاديث املعرفة بطبيعة املرأة ،ملا هلا من دور وقائي يف احلفاظ عىل األرسة حتى ال تعامل
الرجل مع زوجته باعتبارها رجال مثله ،وهو من أكرب أسباب الشقاق بي الزوجي ،ففي

( )1الرتمذي ،331/4 :ابن ماجة.18/1 :
( )2نقال عن :عون املعبود.179/13 :
( )3الرتمذي.708/5 :
( )4احلاكم ،119/1 :الرتمذي ،9/5 :أمحد ،99/6 :شعب اإليامن ،232/6 :ابن أيب شيبة.210/5 :
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احلديث قال رسول اهلل (: إن املرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كرسهتا وإن تركتها
استمتعت هبا عىل عوج)( ،)1قال الشوكان (:احلديث فيه اإلرشاد إىل مالطفة النساء
والصرب عىل ما ال يستقيم من أخالقهن ،والتنبيه عىل أهنن خلقن عىل تلك الصفة التي ال
يفيد معها التأديب وال ينجع عندها النصح ،فلم يبق إال الصرب واملحاسنة وترك التأنيب
واملخاشنة)()2

ومن هذا الباب ما ورد من هني الرشع عن التتعامل مع املرأة بالذوق املجرد عن
الرمحة ،والذي متليه األهواء والغرائز ،وال تستقيم معه احلياة املستقرة ،ففي احلديث أن
رسول اهلل  قال (:ال يفرك مؤمن مؤمنة ،إن كره منها خلقا ريض منها آخر)()3

وهنى يف هذا امليدان أن يلجأ إىل العالج التأديبي قبل استنفاذ كل الوسائل الرشعية ،فعن
عبد اهلل بن زمعة أنه سمع النبي  خيطب ،وذكر الناقة ،والذي عقر فقال رسول اهلل  إذ
انبعث أشقاها انبعث هلا رجل عزيز عارم منيع يف رهطه مثل أيب زمعة ،وذكر النساء فقال (:يعمد
أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد ،فلعله يضاجعها من آخر يومه)( ،)4وهذا اجلمع بي شقي ثمود
ومن يرضب امرأته دليل عىل جترب هذا الزوج وتكربه عىل نعمة ربه كام فعل الذي عقر الناقة ،وقد
كان يرشب من لبنها.
وسنرى يف األجزاء القادمة أن كل النصوص التي رخصت يف الرضب حثت عىل

( )1قال الرتمذي:حديث أيب هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وإسناده جيد،
الرتمذي ،493/3:مسند أيب عوانة ،142/3 :املعجم األوسط.293/1:
( )2نيل األوطار.358/6:
( )3املسند املستخرج عىل صحيح مسلم ،142/4:البيهقي ،295/7:أمحد ،329/2 :مسند ايب
يعىل.303/11:
( )4البخاري.1888/4:
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اإلحسان للزوجة واحرتامها واعتبار العالقة هبا عالقة يف اهلل وبكلمة اهلل ،ثم قرصت إباحة
الرضب عىل املعصية وقيدت املعصية عىل األمر الكبري اخلطري الذي تأنف منه الطباع ،وهو
أن تدخل املرأة األجانب لبيت زوجها من غري إذنه( ،)1ثم قيدت الرضب بكونه غري مربح،
وفرس بام ال يشي وال يدمي ،وفرست وسيلته بالسواك ونحوه.
أما اآلية الوحيدة التي وردت فيها هذه الرخصة ،فقد جعلت الرضب هو الوسيلة
النهائية المرأة مل جيد معها القول الرقيق الواعظ ،وال السلوك الذي يمس صميم مشاعر
املرأة ،فلم يبق مع هذه املرأة التي مل يستجب عقلها وال قلبها إال اللجوء إىل هذه الوسيلة
كحل رضوري مؤقت وحمدد ،وقد ختمت اآلية بنهي وفاصلة وكالمها توجيه شديد
للرجل بعدم الظلم والتعدي :
أما النهي فقوله تعاىل َ ﴿:فال َت نب ُغوا َع َل ني ِه َّن َسبِي ً
ال ﴾(النساء)34:أي ال جتنوا عليهن
بقول أو فعل ،وهو هنى عن ظلمهن بعد تقرير الفضل عليهن والتمكي من أدهبن ،ثم
جاءت الفاصلة القرآنية بقوله تعاىل  ﴿:إِ َّن اهللََّ ك َ
َان عَلِ ّي ًا كَبِري ًا﴾ (النساء)34:إشارة إىل
األزواج بخفض اجلناح ولي اجلانب ،أي (إن كنتم تقدرون عليهن فتذكروا قدرة اهلل فيده
بالقدرة فوق كل يد فال يستعل أحد عىل امرأته فاهلل باملرصاد فلذلك حسن االتصاف هنا
بالعلو والكرب)()2

ويكفي يف التنفري من هذا السلوك أنه خالف سنة رسول اهلل  ،ففي احلديث(:ما
رضب رسول اهلل  شيئا قط بيده وال امرأة وال خادما إال أن جياهد يف سبيل اهلل ،وما نيل

( )1وألجل التسرت عىل األرسار الزوجية ،جاء يف احلديث أن عمر  رضب امرأته فعذل يف ذلك فقال
سمعت رسول اهلل  يقول :ال يسأل الرجل فيم رضب أهله» ،البيهقي ،305/7 :أبو داود.246/2 :
( )2القرطبي.173/5 :
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منه يشء قط فينتقم من صاحبه إال أن ينتهك يشء من حمارم اهلل فينتقم هلل تعاىل)()1

وهلذا كان  حيذر من زواج من يتعدى عىل النساء بالرضب ،وكأنه حيذر من
الرضب نفسه ،فعن فاطمة بنت قيس :قال يل رسول اهلل  إذا أحللت فآذنيني ،فآذنته
فخطبها معاوية بن أيب سفيان وأبو اجلهم ،وأسامة بن زيد ،فقال رسول اهلل  :أما معاوية
فرجل ترب ال مال له ،وأما أبو اجلهم فرجل رضاب للنساء)()2

ويف األخري ،إن مل جتد كل العالجات أوجب الرشع عىل األهل التدخل للنظر يف
أسباب اخلالفات وحماولة عالجها ،وقد فصل ابن عباس طريقة احلكمي يف احلكم بي
الزوجي فقال (:أمر اهلل تعاىل أن يبعثوا رجال صاحلا من أهل الرجل ورجال مثله من أهل
املرأة ،فينظران أهيام امليسء فإن كان الرجل هو امليسء حجبوا عنه امرأته وقرصوه عىل
النفقة ،وإن كانت املرأة هي املسيئة قرصوها عىل زوجها ومنعوها النفقة ،فإن اجتمع رأهيام
عىل أن يفرقا أو جيمعا فأمرمها جائز ،فإن رأيا أن جيمعا فرىض أحد الزوجي وكره اآلخر،
ثم مات أحدمها فإن الذي رىض يرث الذي مل يرض ،وال يرث الكاره الرايض)()3

ثالثا ـ بعد الفرقة الزوجية
مع كل الترشيعات الوقائية السابقة ،فإن اإلسالم وضع للطالق قبل وقوعه الكثري
من القيود والضوابط التي سنرى تفاصيلها يف حملها من هذه السلسلة ،والتي جتعل منه أمرا
حمدودا يف حمال معينة ال يتجاوزها ،أما بعد وقوعه ،فإنه مل جيعله آخر العالج ،بل وضع من

( )1مسلم ،1814/4 :النسائي ،370/5 :أمحد ،130/6 :مسند إسحق.292/2 :
( )2مسلم ،1119/2 :البيهقي ،136/7 :ابن ماجة ،601/1 :أمحد.412/6 :
( )3رواه ابن أيب حاتم وابن جرير ،انظر :تفسري ابن كثري.494/1:
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احلوافز ما يمكن أن يعيد للحياة الزوجية مسارها الطبيعي ومنها:
 1ـ األمر بالتزام الطالق السني:
ألن الطالق السني هو الذي يرتك الفرص للزوج يف الرتاجع ،وحيرص الطالق يف
فرتات حمدودة يكون فيها الزوج راغبا يف زوجته بحيث ال يطلق فيها إال من كان قاصدا
قصدا صحيحا.
وقد ورد يف ذلك من حيث مراعاة الوقت قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا النَّبِ هي إِ َذا َط َّل نق ُت نم الن َِّسا َء
وه َّن لِ ِعدَّ ِ ِهت َّن﴾ (الطالق)1:وقد فرس ابن مسعود ذلك بأن يطلقها يف طهر ال مجاع فيه،
َف َط ِّل ُق ُ
ومثله عن ابن عباس ،وعن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ،فسأل عمر رسول اهلل
 عن ذلك ،فقال له رسول اهلل  :مره فلرياجعها ،ثم ليرتكها حتى تطهر ،ثم حتيض،
ثم تطهر ،ثم إن شاء أمسك بعد ،وإن شاء طلق قبل أن يمس ،فتلك العدة التي أمر اهلل أن
يطلق هلا النساء)( ،)1و قد جاء يف بعض الروايات بلفظ السنة ،فقد وردت بلفظ( :يا ابن
عمر ما هكذا أمر اهلل ،أخطأت السنة ،والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء)()2

ومن حيث العدد ،هنى أن يقلص الفرص التي جعلها اهلل تعاىل للمراجعة ،فعن حممود بن
لبيد قال أخرب رسول اهلل  عن رجل طلق امرأته ثالث تطليقات مجيعا ،فغضب ،ثم قال:

( )1البخاري ،2011/5 :مسلم ،1095/2 :املنتقى ،183/1 :مسند أيب عوانة ،144/3 :الدارمي:
 ،213/2البيهقي ،323/7 :الدارقطني ،6/4:مسند الشافعي ،101 :أبو داود ،25/2 :النسائي:
 ،339/3ابن ماجة ،651/1 :املوطأ ،576/2:أمحد ،61/2 :مسند ابن اجلعد.409 :
( )2جممع الزوائد.136/4:
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أيلعب بكتاب اهلل وأنا بي أظهركم ؟ حتى قام رجل فقال :يا رسول اهلل ،أال أقتله(.)1
وهلذا كان األرجح عدم إيقاع الطالق البدعي مهام كانت صفته ،وسنرى التفاصيل
الكثرية املرتبطة بذلك يف األجزاء املتعلقة بحل عصمة الزوجية.
 2ـ ترشيع العدة :
وهو فرصة من فرص املراجعة ،حيث تظل املرأة املعتدة يف بيت الزوجية ،وقد أجاز
هلا الفقهاء أن تتزين لزوجها بام تفعله النساء ألزواجهن من أوجه الزينة من اللبس وغريه،
وهو قول اجلمهور ،بل نص احلنابلة عىل أهنا تتزين وترسف يف ذلك ،ونص احلنفية عىل أن
هلا أن تتزين وتتشوف( )2له ،واستدلوا عىل ذلك بأن التزين وسيلة للرجعة ،فلعله يراها يف
زينتها فرتوق يف عينه ويندم عىل طالقها فرياجعها.
وبمثل هذا ذكر فقهاء اإلمامية ،قال املحقق البحران( :أما الرجعية فلبقاء أحكام
الزوجية وتوقع الرجعة ،بل ظاهر مجلة من األخبار استحباب التزين هلا كام ستقف
عليه..والذي وقفت عليه من االخبار املتعلقة باملقام ما رواه يف الكايف والتهذيب عن زرارة
عن أيب عبد اهلل (ع) قال( :املطلقة تكتحل وختتضب وتلبس ما شاءت من الثياب الن اهلل
حي ِد ُ
ث َب نعدَ َذلِ َك َأ نم ًرا ﴾ (الطالق ،)1 :لعلها أن تقع يف
عزوجل يقولَ ﴿ :ال تَدن ِري َل َع َّل اهللََّ ُ ن
نفسه فرياجعها .. .وهذه االخبار كام ترى ظاهرة يف نفي احلداد يف املطلقة الرجعية ،وأنه
يستحب هلا الزينة)()3

( )1قال ابن حجر :أخرجه النسائي ورجاله ثقات لكن حممود بن لبيد ولد يف عهد النبي  ومل يثبت له
منه سامع وأن ذكره بعضهم يف الصحابة فألجل الرؤية ،وقد ترجم له أمحد يف مسنده وأخرج له عدة
أحاديث ليس فيها يشء رصح فيه بالسامع ،فتح الباري.362/9 :
( )2التشوف وضع الزينة يف الوجه ،والتزين أعم من التشوف ; ألنه يشمل الوجه وغريه.
( )3احلدائق النارضة  -املحقق البحران ()476 /25
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 3ـ ترشيع الرجعة:
وهو رجوع املرأة لزوجها ،وقد ندب الرشع إىل ذلك إن تعلقت به املصالح الرشعية
لكال الزوجي ،وذلك إما يف فرتة العدة أو بعدها ،فقد ورد النهي عن عضل الزوجة إن
رغبت يف العودة إىل زوجها بعد انتهاء عدهتا ،قال تعاىلَ ﴿:وإِ َذا َط َّل نق ُت نم الن َِّسا َء َف َب َل نغ َن َأ َج َل ُه َّن
اضوا بينَهم بِاملنَعر ِ
ِ
َظ بِ ِه َم نن ك َ
وف َذلِ َك ُيوع ُ
َان
َف َال َت نع ُض ُل ُ
وه َّن َأ نن َينك نح َن َأزن َو َ
اج ُه َّن إِ َذا ت ََر َ ن َ ن ُ ن ن ُ
ِمنن ُك نم ُيؤن ِم ُن بِاهللَِّ َوا نل َي نو ِم ناآل ِخ ِر َذلِ ُك نم َأزن كَى َل ُك نم َو َأ نط َه ُر َواهللَُّ َي نع َل ُم َو َأ نن ُت نم َال
َت نع َل ُم َ
ون﴾(الطالق)232:
وسنرى التفاصيل الكثرية املرتبطة بذلك يف اجلزء املخصص آلثار حل عصمة
الزوجية من هذه السلسلة.
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الفصل الرابع
الضوابط الرشعية الختيار الزوجي
أول مقدمة تنطلق منها احلياة الزوجية ـ يف نظر الرشع ـ هي االختيار الصحيح من
الرجل لزوجته ومن املرأة لزوجها ،ولذلك وردت النصوص الرشعية الكثرية حتث عىل
رضورة االختيار والرتوي فيه ،وتعطي املواصفات التي ينبغي أن يتم عىل أساسها االختيار،
وتبي الوسائل الرشعية التي يتم من خالهلا التحقق من االختيار يف ظل الضوابط الرشعية
التي حتفظ احلرمات وتسد ذرائع الفساد يف املجتمع ،وسنتحدث يف هذا الفصل عن هذه
األركان الثالثة الختيار الزوجي بعضهام البعض.

أوال ـ حق الزوجي يف اختيار بعضهام البعض
أعطى الرشع احلق لكل من الرجل واملرأة يف اختيار الرشيك املناسب ،ودعا إىل إزالة
كل العقبات التي حتول دون حرية االختيار ،ومن أخطرها تدخل األهل:
فبالنسبة للرجل نص الفقهاء عىل أن عدم طاعة الرجل والديه يف شأن االختيار ليس
من العقوق ،وشبهوا ذلك بأمره بأكل ما ال يريد( ،)1قال ابن مفلح احلنبيل( :ليس للوالدين
إلزام الولد بنكاح من ال يريد ،قال الشيخ تقي الدين :إنه ليس ألحد األبوين أن يلزم الولد
بنكاح من ال يريد ،وإنه إذا امتنع ال يكون عاقا ،وإذا مل يكن ألحد أن يلزمه بأكل ما ينفر
منه مع قدرته عىل أكل ما تشتهيه نفسه  :كان النكاح كذلك ،وأوىل ،فإن َأك َنل املكروه مرارة

( )1مطالب أويل النهى.9/5:
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ساعةِ ،
وع نرشة املكروه من الزوجي عىل طول ،تؤذي صاحبه ،وال يمكنه فراقه)()1
وبالنسبة للمرأة ،هنى عن فرض ويل املرأة أي رجل عىل موليته إال برضاها ،بل ذهب
بعض الفقهاء إىل أن الويل إذا زوج القارصة أو البكر بغري كفء هلا فسخه بعد البلوغ(.)2
يقول الشيخ سيد سابق( :ومهام يكن من خالف يف والية املرأة ،فإنه جيب عىل الويل
أن يبدأ بأخذ رأي املرأة ،ويعرف رضاها قبل العقد إذ أن الزواج معارشة دائمة ،ورشكه
قائمة بي الرجل واملرأة ،وال يدوم الوئام ويبقى الود واالنسجام ما مل يعلم رضاها ،ومن
ثم منع الرشع إكراه املرأة  -بكر ًا كانت أو ثيب ًا  -عىل الزواج واجبارها عىل من ال رغبة هلا
فيه ،وجعل العقد عليه قبل استئذاهنا غري صحيح ،وهلا حق املطالبة بالفسخ ابطاالً
لترصفات الويل املستبد إذا عقد عليها)()3

ومن األدلة النصية عىل ذلك أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة،
وكانت ثيبا فأتته  فرد نكاحها( ،)4قال ابن عبد الرب (:وهذا حديث صحيح جمتمع عىل
صحته وعىل القول به ألن القائلي بـ (ال نكاح إال بويل) يقولون :إن الثيب ال يزوجها وليها
أبا كان أو غريه إال بإذهنا ورضاها ،ومن قال ليس للويل مع الثيب أمر فهو أحرى باستعامل
هذا احلديث ،وكذلك الذين أجازوا النكاح بغري ويل ..ومدار هذا احلديث ومعناه الذي
من أجله ورد أن الثيب ال جيوز عليها يف نكاحها إال ما ترضاه وال أعلم خمالفا يف أن الثيب
ال جيوز ألبيها وال ألحد من أوليائها إكراهها عىل النكاح إال احلسن البرصي فإن أبا بكر

( )1اآلداب الرشعية .. 447 / 1 :
( )2سنفصل الكالم يف هذه املسألة يف مبحث الوالية.
( )3فقه السنّة ج  2ص .129
( )4املوطأ  ،535/2:املنتقى البن اجلارود ،178/1 :سنن البيهقي الكربى ،119/7 :وغريها.
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بن أيب شيبة ذكر عن احلسن أنه كان يقول نكاح األب جائز عىل ابنته بكرا كانت أو ثيبا
أكرهت أو مل تكره،وقال إسامعيل القايض ال أعلم أحدا قال يف الثيب بقول احلسن)()1

ومنها ما روي عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي  فذكرت له أن أباها
زوجها كارهة فخريها النبي  ،)2()قال ابن القيم (:وهذه غري خنساء ،فهام قضيتان قىض
يف إحدامها بتخيري الثيب،وقىض يف األخرى بتخيري البكر)()3

ومنها النصوص املبينة عالمة اإلذن ،ومنها:
 .1قوله (:ال تنكح األيم حتى تستأمر وال تنكح البكر حتى تستأذن) ،قالوا :يا رسول
اهلل وكيف إذهنا قال (:أن تسكت)()4

.2

روي أنه قيل لرسول اهلل  :يا رسول اهلل إن البكر تستحي ،قال (:رضاها صمتها)()5

 .3روي أنه قيل لرسول اهلل  :يا رسول اهلل يستأمر النساء يف أبضاعهن قال :نعم ،قلت:
فإن البكر تستأمر فتستحيي فتسكت ،قال :سكاهتا إذهنا (.)6
 .4وقال 

(:الثيب تعرب عن نفسها ،والبكر رضاها صمتها)()7

( )1التمهيد.319/19 :
( )2أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأمحد يف مسنده ورواه البيهقي ،انظر :نصب الراية،190/3:
التحقيق يف أحاديث اخلالف ،262/2 :الدراية ،61/2 :البيهقي ،117/7 :الدارقطني ،234/3 :أبو
داود ،232/2 :ابن ماجة ،603/1 :أمحد ،273/1 :أبو يعىل.404/4 :
( )3زاد املعاد.95/5:
( )4البخاري  ،1974/5:مسلم ،1036/2:وغريمها.
( )5البخاري .1974/5:
( )6البخاري .2574/6:
( )7ابن ماجة .602/1:
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ومع رصاحة هذه األحاديث فقد اختلف الفقهاء يف حق الويل يف إجبار موليته عىل
الزواج عىل ستة أقوال ذكرها ابن القيم هي:
 .1أنه جيرب بالبكارة ،وهو قول الشافعي ومالك وأمحد يف رواية.
 .2أنه جيرب بالصغر ،وهو قول أيب حنيفة وأمحد يف الرواية الثانية.
 .3أنه جيرب هبام معا ،وهو الرواية الثالثة عن أمحد.
 .4أنه جيرب بأهيام وجد ،وهو الرواية الرابعة عنه.
 .5أنه جيرب باإليالد فتجرب الثيب البالغ ،حكاه القايض إسامعيل عن احلسن ،وهو
خالف اإلمجاع كام ذكرنا سابقا.
 .6أنه جيرب من يكون يف عياله.
وقد رد ابن القيم عىل هذه األقوال مجيعا ،فقال بعد رسده لبعض األحاديث الواردة
يف هذا الباب(:وموجب هذا احلكم أنه ال جترب البكر البالغ عىل النكاح وال تزوج إال
برضاها ،وهذا قول مجهور السلف ومذهب أيب حنيفة وأمحد يف إحدى الروايات عنه وهو
القول الذي ندين به وال نعتقد سواه وهو املوافق حلكم رسول اهلل  وأمره وهنيه وقواعد
رشيعته أمته)()1

ثم بي وجه ترجيحه هلذا القول بالوجوه التالية:
 .1موافقته حلكمه  فإنه حكم بتخيري البكر الكارهة كام رأينا يف حديث البكر التي
جاءت لرسول اهلل  ،وليس رواية احلديث مرسلة بعلة فيه(،)2فإنه قد روي مسندا
ومرسال ،ومن وصله مقدم عىل من أرسله كام هو ترصف الفقهاء يف غالب

( )1زاد املعاد.96/5 :
( )2انظر يف هامش احلديث ما قيل يف إرساله ووصله.
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األحاديث ،ثم إنه مرسل قد عضدته اآلثار الصحيحة الرصحية والقياس وقواعد
الرشع كام سنذكره فيتعي به.
 .2موافقة هذا القول ألمره ،ألنه قال (:والبكر تستأذن) ،وهو أمر مؤكد ألنه ورد اخلرب
الدال عىل حتقق املخرب به وثبوته ولزومه واألصل يف أوامره أن تكون ما مل يقم إمجاع
عىل خالفه.
 .3موافقته لنهيه ،لقوله (: ال تنكح البكر حتى تستأذن) ،فأمر وهنى وحكم بالتخيري
وكل ذلك إثبات للحكم بأبلغ الطرق.
 .4موافقته لقواعد رشعه ،ألن البكر البالغة العاقلة الرشيدة ال يترصف أبوها يف يشء
من ماهلا إال برضاها وال جيربها عىل إخراج اليسري منه بدون رضاها ،فكيف له أن
يزوجها بغري رضاها إىل من يريده هو ،وهي من أكره الناس فيه من أبغض يشء إليها
ومع هذا فينكحها إياه قهرا بغري رضاها إىل من يريده وجيعلها عنده.
 .5موافقته ملصالح األمة ،ألنه ال خيفى أن مصلحة البنت يف تزوجيها بمن ختتاره وترضاه
وحصول ضد ذلك بمن تبغضه وتنفر عنه ،قال ابن القيم (:فلو مل تأت السنة هبذا
القول لكان القياس الصحيح وقواعد الرشيعة ال تقتيض غريه)
ومما يتذرع به من يقول بجرب البكر عىل الزواج أنه  حكم بالفرق بي البكر والثيب
كام مر يف األحاديث السابقة من جهتي:
 .1أنه قال :األيم أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذهنا ،فجعل األيم أحق بنفسها
من وليها فعلم أن ويل البكر أحق هبا من نفسها وإال مل يكن ختصيص األيم بذلك
معنى.
 .2أنه  قد فرق بينهام يف صفة اإلذن فجعل إذن الثيب النطق وإذن البكر الصمت،
وهو يدل عىل عدم اعتبار رضاها وأهنا ال حق هلا مع أبيها.
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وقد أجاب ابن القيم عىل هذه الشبهة بأنه ليس يف ذلك ما يدل عىل جواز تزوجيها
بغري رضاها مع بلوغها وعقلها وأن يزوجها بأبغض اخللق إليها إذا كان كفئا.
أما األحاديث التي احتجوا هبا فقد أجاب عنها بقوله (:واألحاديث التي احتججتم
هبا يف إبطال هذا القول وليس معكم أقوى من قوله (: األيم أحق بنفسها من وليها)،
وهذا يدل بطريق املفهوم ،ومنازعوكم ينازعونكم يف كونه حجة ،ولو سلم أنه حجة فال
جيوز عىل املنطوق الرصيح ،وهذا إنام يدل إذا قلت إن للمفهوم عموما ،والصواب ال عموم
له ،إذ داللته ترجع أن التخصيص باملذكور ال بد له من فائدة ،وهي نفي احلكم عام عداه)()1

 1ـ اإلكراه عىل الزواج وأحكامه:
اتفق الفقهاء عىل حرمة اإلكراه عىل الزواج وإرغام الغري عليه بدون رضاه ،ملا يرتتب
عىل ذلك من املفاسد ،واختلفوا يف أثر هذا احلكم ،هل يصح نكاح املكره أم ال ؟ عىل قولي:
القول األول :يصح نكاح املكره( ،)2وهو قول احلنفية ،قال الرسخيس (:ولو أكره
بوعيد قتل ،أو حبس حتى تزوج امرأة عىل عرشة آالف درهم ،ومهر مثلها ألف درهم جاز
النكاح)()3

وقد نصوا عىل أن الزوج إن كان كفؤا هلا ثبت هلا اخليار ،ملا يلحقها من الرضر
بنقصان حقها عن صداق مثلها ،والزوج متمكن من إزالة هذا الرضر بأن يلتزم هلا كامل

( )1زاد املعاد.99/5:
( )2هو مذهبهم يف أكثر الترصفات ،قال يف تبيي احلقائق »:ثم مجلة ما يصح من األحكام مع اإلكراه
عرشة العتاق والطالق والنكاح والعفو عن القصاص والرجعة واإليالء والفيء يف اإليالء والظهار
واليمي والنذر ; ألن هذه ترصفات ال يفتقر وقوعها إىل الرضا بدليل أهنا تصح مع اهلزل واخلطأ«.تبيي
احلقائق.195/2:
( )3املبسوط ،64/24:وانظر :بدائع الصنائع.185/7:

75

مهر مثلها ،فإن التزم ذلك فالنكاح بينهام الزم ،وإن أبى ،فرق بينهام ،وال يشء هلا إن مل يكن
دخل هبا ،وإن كان دخل هبا مكرهة ،فلها متام مهر مثلها النعدام الرضا منها بالنقصان ،وال
خيار هلا بعد ذلك ،ألن الرضر اندفع حي استحقت كامل مهر مثلها ،ومن األدلة عىل ذلك:
 .1أن اجلد ،واهلزل يف النكاح ،والطالق ،والعتاق سواء ،فكذلك اإلكراه ،والطواعية.
 .2أن للمرأة مقدار مهر مثلها ،ألن التزام املال يعتمد متام الرضا ،وخيتلف باجلد ،واهلزل،
فيختلف أيضا باإلكراه ،والطوع ،فال يصح من الزوج التزام املال مكرها إال أن مقدار مهر
املثل جيب لصحة النكاح ال حمالة.
أما إن حصل اإلكراه من املرأة للرجل فقد نص عىل ذلك الرسخيس بقوله (:ولو أن
املرأة هي التي أكرهت ببعض ما ذكرنا عىل أن تزوج نفسها منه بألف ،ومهر مثلها عرشة
آالف فزوجها أولياؤها مكرهي ،فالنكاح جائز ،وال ضامن عىل املكره فيه)()1

القول الثان :عدم صحة زواج املكره ،وهو قول اجلمهور ،قال ابن بطال(:ذهب
اجلمهور إىل بطالن نكاح املكره) ،قال سحنون (:أمجع أصحابنا عىل إبطال نكاح املكره
واملكرهة وقالوا ال جيوز املقام عليه ألنه مل ينعقد)( ،)2ويف املدونة (:قلت :أرأيت طالق
املكره وخمالعته قال :مالك :ال جيوز طالق املكره فمخالعته مثل ذلك عندي قلت :وكذلك
نكاح املكره وعتق املكره ال جيوز يف قول مالك قال :نعم ،كذلك قال مالك)()3

وقد نص عىل هذا غري املالكية ،واستدلوا عىل ذلك بام سبق من النصوص يف وجوب
االستئذان.

( )1املبسوط.64/24:
( )2القرطبي.186/10:
( )3املدونة.79/2 :
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الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثان بناء عىل ما سبق من أدلة ،وهو األوفق
بمقاصد الرشيعة ،ونعجب هنا من أصحاب القول األول من تشددهم يف احلقوق املالية
للزوجة ،وتساهلهم يف حق حريتها التي كفلها هلا الرشع ،مع أن املراد من املهر يف الرشع ال
يعدو أن يكون رمزا وهدية يتقرب هبا الزوج لزوجته ،ولكنهم يف هذا املحل وغريه كام
سنرى يتعاملون معه عىل أساس أنه عوض ،وللمسألة حملها من التفصيل يف الفصل اخلاص
بأحكام املهر.
 2ـ الصفات األساسية للزوجة:
إن الصفة األساسية التي رغب الرشع يف مراعاهتا أثناء االختيار هي الدين واخللق
ألن األرسة املسلمة السعيدة ترتبط بصالح كل من الرجل وزوجته يف دينهام وخلقهام.
وهلذا هنى النبي  أن يكون القصد األول من الزواج هو جمرد احلسن أو املال وذكر
العواقب الوخيمة لذلك فقال( :ال تتزوجوا النساء حلسنهن فعسى حسنهن أن يردهين،
وال تتزوجوهن ألمواهلن فعسى أمواهلن أن تطغيهن ،ولكن تزوجوهن عىل الدين ،فألمة
خرقاء سوداء ذات دين أفضل)()1

وعندما ذكر  صفات املرأة التي تعتربها األعراف واألذواق ذكر الدين باعتباره
الصفة األساسية والدائمة ودعا إىل الظفر هبا ،فقال (: تنكح املرأة ألربع ملاهلا وحلسبها
ومجاهلا ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك)2().

( )1قال الصنعان :أخرجه ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث عبد اهلل بن عمرو مرفوعا ،انظر:سبل
السالم ،111/3:سنن البيهقي الكربى ،80/7 :كشف اخلفاء.381/1 :
( )2البخاري  ،1958/5:مسلم .1086/2:
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بل إنه اعترب املرأة الصاحلة بام توفره لزوجها من راحة وسعادة من خري متاع الدنيا
فقال ) إن الدنيا كلها متاع(  )1وخري متاع الدنيا املرأة الصاحلة)()2

قال العلامء :فيه إيامء إىل أهنا أطيب حالل يف الدنيا ألنه تعاىل زين الدنيا بسبعة أشياء
ات ِمن النِّس ِ
الشهو ِ
ذكرها بقوله ﴿:زُ ِّي َن لِلن ِ
اء َوا نل َبنِيَ َوا نل َقنَاطِ ِري املنُ َقنن َط َر ِة ِم نن
ب َّ َ َ
َّاس ُح ه
ن َ
اخلي ِل املنُسوم ِة و ناألَ ننعا ِم و ن ِ ِ
الذ َه ِ ِ ِ
َّ
احل َي ِاة الده نن َيا َواهللَُّ ِعنندَ ُه ُح نس ُن
احل نرث َذل َك َمت ُ
ب َوا نلف َّضة َو ن َ ن
َاع ن َ
َ َّ َ َ َ َ َ
املنَآب﴾ِ(آل عمران ،) 14:وتلك السبعة هي مالذها وغاية آمال طالهبا وأعمها زينة
وأ عظمها شهوة النساء ،ألهنا حتفظ زوجها عن احلرام وتعينه عىل القيام باألمور الدنيوية
والدينية ،وكل لذة أعانت عىل لذات اآلخرة فهي حمبوبة مرضية هلل فصاحبها يلتذ هبا من
جهة تنعمه وقرة عينه هبا ومن جهة إيصاهلا له إىل مرضاة ربه وإيصاله إىل لذة أكمل منها،
وقد قيدها  بالصاحلة إيذانا بأهنا رش املتاع لو مل تكن صاحلة(.)3
واعتربها  بديال عن الذهب والفضة واألموال التي كان حيرص عليها الناس،
ال َنت ِ
ب ما نَزَ َل َق ُال الصحابة َ (:ف َأ َّي املنَ ِ
فقد روي أنه ملََّا نَزَ َل ِيف ا نل ِف َّض ِة َو َّ
َّخ ُذَ ،ق َال ُع َم ُر:
الذ َه ِ َ
َف َأنَا َأ نع َل ُم َل ُك نم َذلِ َك َف َأ نو َض َع ع ََىل َب ِع ِري ِه َف َأ ند َر َك النَّبِ َّي َ و َأنَا ِيف َأ َث ِر ِه َف َقالَ َ:يا َر ُس َ
ول اهللَِّ َأ َّي

( )1أصل املتاع انتفاع ممتد من قوهلم متع النهار إذا طال وهلذا يستعمل يف امتداد مشارق األرض للزوال
ومنه ،متاع املسافر ،والتمتع بالنساء وهلذا غلب استعامله يف معرض التحقري سيام يف القرآن ،قال
الزخمرشي :شبه الدنيا باملتاع الذي يدلس به عىل املستام ويغر حتى يشرتيه ثم يتبي له فساده ورداءته »،
وقال احلرايل :وعرب بلفظ املتاع إفهاما خلستها لكونه من أسامء اجليفة التي إنام هي منال املضطر عىل شعوره
برفضه عن قرب من مرجتي الفناء عنها .انظر :فيض القدير.548/3:
( )2مسلم ،1090/2 :صحيح ابن حبان ،340/9 :سنن النسائي الكربى ،271/3 :سنن ابن
ماحة ،596/1:أمحد.168/2 :
( )3فيض القدير 548/3 :وما بعدها.
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َّخ ُذ َف َق َال (:لِيت ِ
ال َنت ِ
املنَ ِ
َّخ نذ َأ َحدُ ُك نم َق نل ًبا َشاكِ ًرا َولِ َسانًا َذاكِ ًرا َوزَ نو َج ًة ُمؤن ِم َن ًة ُت ِعيُ َأ َحدَ ُك نم ع ََىل
َ
َأ نم ِر ناآل ِخ َر ِة)(، )1وعلل رس ذلك يف رواية أبى داود بقوله (:أال أخربك بخري ما يكنز املرء
املرأة الصاحلة ،إذا نظر إليها رسته ،وإذا أمرها أطاعته ،وإذا غاب عنها حفظته)()2

وأول صفات املؤمن التي جتعله يشعر بالسعادة لثقته فيها هو عفافها ،وهلذا ملا جاء
رجل إىل النبي  فقال إن امرأِت ال متنع يد المس فقال (:غرهبا إن شئت)قال :إن أخاف
أن تتبعها نفيس قال (:استمتع هبا)()3

وهنى هنيا شديدا أن تزوج املرأة للفاسق الذي يرتد فسقه عىل الذي زوجها منه
فيقطع رمحها فقال (:من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رمحها)()4

ودعا يف مقابل ذلك إىل تزوجيها ملن يرىض دينه وخلقه ،فقال (: إذا خطب إليكم
من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ،إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد عريض)()5

وقد تكلم الفقهاء عن الذي خيتار امرأة ال تصيل وترددوا يف أفضليتها عىل الكتابية،
وقد رجح بعضهم الكتابية لإلمجاع عىل صحة نكاحها ،ولبطالن نكاح تاركة الصالة لردهتا
عند من يرى الكفر برتك الصالة (.)6
وقد اتفق الفقهاء مع ذلك عىل عدم اعتبار املعايص مهام كانت سببا حلرمة الزواج أو

( )1مسلم .1090/2:
( )2أبو داود .126/2:
( )3سنن أيب داود  ،220/2:جمتبى النسائي .169/5:
( )4البيهقي :شعب اإليامن.412/6:
( )5الرتمذي  394/3:رقم،1084:سنن سعيد بن منصور،162/1:رقم ،590:سنن البيهقي
،245/10:رقم.13766:
( )6حتفة املحتاج ،ج ،7ص.189
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القول بفسخه إال يف الزنا ،فقد اختلفوا يف حكم زواج العفيف بالزانية( ،)1أو العفيفة بالزان
عىل قولي :
القول األول :إذا زنت املرأة مل حيل ـ ملن يعلم ذلك ـ زواجها إال بعد انقضاء عدهتا،
وتوبتها من الزنا ،وهو مذهب احلنابلة والظاهرية( )2واملشهور من مذهب اإلمامية( ،)3ومن
أدلتهم عىل ذلك:
نكحها ِإ َّال زَ ٍ
ِ
ِ
 .1قول اهلل تعاىل ﴿ :الزَّ ِان َال ي ِ
ان َأ نو ُم ن ِ
نك ُح َّإال زَ ِان َي ًة َأ نو ُم ن ِ
رش ً
رش ٌك
كَة َوالزَّ ان َي ُة َال َي ُ َ
َ
َو ُح ِّر َم َذلِ َك عَ َىل ا نُملؤن ِمنِيَ ﴾ (النور)3 :
ِ
ِ
َات
َاب ِح ٌّل َلكُ نم َو َط َعا ُمكُ نم ِح ٌّل َهلُ نم َوا نُمل نح َصن ُ
ين ُأو ُتوا ا نلكت َ
 .2قول اهلل تعاىلَ ﴿ :و َط َع ُام ا َّلذ َ
ِ
َات وا نُملحصن ُ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ور ُه َّن
َاب ِم نن َق نب ِلكُ نم ِإ َذا آ َت ني ُت ُم ُ
ين ُأو ُتوا ا نلكت َ
َات م نن ا َّلذ َ
م نن ا نُملؤن من َ ن َ
وه َّن ُأ ُج َ
ان ومن يكن ُفر ِب ن ِ ِ
ٍ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ
عَم ُل ُه َو ُه َو ِيف
اإل َيامن َف َقدن َح ِب َط َ
غَري ُم َسافحيَ َو َال ُم َّتخذي َأ نخدَ َ َ ن َ ن
ُحمنصنيَ ن َ
ِ ِ ِ
اخل ِ ِ
ين﴾ (املائدة .)5:واستدلوا باآلية من وجهي :
ارس َ
ناآلخ َرة م نن ن َ

الوجه األول :أن املحصنات هن العفيفات ،كام قال الشعبي ،واحلسن
والنخعي والضحاك ،والسدي ،وهو ما يشري إليه قوله تعاىلَ ﴿ :و َم نر َي َم ا نبن ََت ِع نم َر َ
ان
وحنَا وصدَّ َق نت بِكَلِام ِ
ا َّلتِي َأحصن نَت َفرجها َفنَ َف نخنَا فِ ِيه ِمن ر ِ
َت ِم نن
ت َر ِّ َهبا َو ُك ُتبِ ِه َوكَان ن
َ َ
ن َ َ
ن َ
َ
ن ُ
َات ا نلغَافِ َال ِ
ون املنُحصن ِ
ِ
ِِ
ت
ا نل َقانتيَ ﴾(التحريم)12:وقوله تعاىل ﴿:إِ َّن ا َّلذي َن َي نر ُم َ ن َ

( )1الزنى رشعا هو وطء الرجل امرأة يف فرجها من غري نكاح والشبهة نكاح بمطاوعتها ،وقيل :هو
إدخال فرج يف فرج مشتهى طبعا حمرم رشعا ،انظر :القرطبي .159\12
( )2املحىل.35/ 9:
( )3فقد روي عن اإلمام جعفر الصادق  « :ال تتزوج املرأة املعلنة بالزنا وال يتزوج الرجل املعلن بالزنا
إال بعد أن تعرف منهام التوبة » ،وعنه أيض ًا  «:لو أن إنسان ًا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء » [ احلر العاميل:
حممد بن احلسن /وسائل الشيعة ج 20ص 438حديث رقم].26034
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ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
يم﴾(النور﴾)23:
املنُؤن منَات ُلعنُوا ِيف الده نن َيا َو ناآلخ َرة َو َهل ُ نم ع ََذ ٌ
اب عَظ ٌ
الوجه الثان  :أن املحصنات هن احلرائر عىل ما قال ابن عباس ،ألن عادة
العرب أن احلرة عندهم ال تعرف بالزنا ،وإنام تعرف بالزنا اإلماء وهلذا ملا بايع النبي
 هند امرأة أيب سفيان عىل أن ال تزن قالت :أوتزن احلرة ؟)()1

 .3قوله (: ال ينكح الزان املجلود إال مثله)( ،)2قال الصنعان (:احلديث دليل عىل أنه
حيرم عىل املرأة أن تزوج بمن ظهر زناه ،ولعل الوصف باملجلود بناء عىل األغلب يف
حق من ظهر منه الزنى ،وكذلك الرجل حيرم عليه أن يتزوج بالزانية التي ظهر زناها)()3

 .4قوله (: ثالثة ال ينظر اهلل عز وجل إليهم يوم القيامة العاق لوالديه واملرأة املرتجلة
والديوث وثالثة ال يدخلون اجلنة العاق لوالديه واملدمن عىل اخلمر واملنان بام
أعطى)( )4والذي يتزوج بامرأة زانية مرصة عىل زناها ال شك يف دياثته ،والوعيد بعدم
دخوله اجلنة دليل عىل التحريم.
 .5أما بالنسبة جلواز الزواج هبا بعد التوبة ،فألهنا خترج بالتوبة عن هذه الصفة الشنيعة
ِ
َاب َوآ َم َن َوع َِم َل ع ََم ً
احلا َف ُأ نو َلئِ َك ُي َبدِّ ُل
كام يدل عليه قولـه تعاىل﴿ :إِالَّ َم نن ت َ
ال َص ً
َاهتِم حسن ٍ
ِ
َات ﴾ ومجلة من الروايات املعتربة التي يستفاد منها أن التائب من
اهللَُّ َس ِّيئ ن َ َ
الذنب كمن ال ذنب له ،مضاف ًا إىل داللة مجلة من الروايات الصحيحة رصحي ًا عىل
جواز التزوج حتى باملشهورة بالزنا يف فرض التوبة .

( )1مسند أيب يعىل ،194/8:رقم.4754:
( )2سنن أيب داود ،221/2:رقم ،2052:ورجاله ثقات.
( )3سبل السالم .187/2:
( )4سنن النسائي ،80/5:رقم.2562:
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القول الثان :كراهة الزواج من زانية أو زواج املرأة بزان ،وهو قول مجهور
الفقهاء( ، )1وتنتفي الكراهة عندهم إذا أقيم عليها احلد ألن احلدود جوابر ،أو من يتكلم
فيها وليست مشهورة بذلك ،واستدلوا عىل ذلك بأن احلرام ال حيرم احلالل ،قال الشافعي:
(ليست معصية واحد منهام يف نفسه حترم عليه احلالل إذا أتاه)( )2

أما ما ستدل به املخالفون من قوله تعاىل ﴿ الزَّ ِان َال َينكِ ُح َّإال زَ انِ َي ًة َأ نو ُم ن ِ
رش َك ًة َوالزَّ انِ َي ُة
َال ينكِحها إِ َّال زَ ٍ
ان َأ نو ُم ن ِ
رش ٌك َو ُح ِّر َم َذلِ َك ع ََىل املنُؤن ِمنِيَ ﴾(النور ﴾)3:فإنه ال يدل عىل حرمة
َ ُ َ
الزواج بالزانية من وجهي :
الوجه األول :أن اآلية خاصة وليست عامة،وقد اختلف فيمن خصت ،فقيل :نزلت
يف امرأة خاصة كام قال اخلطايب ،أو أهنا نزلت يف رجل من املسلمي ،فتكون خاصة به قاله
جماهد ،أو أهنا نزلت يف أهل الصفة ،فتكون خاصة هبم قاله أبو صالح
ومن الروايات املنقولة يف سبب نزوهلا :أنه كان رجل من املسلمي يقال له مرثد،
حيمل األسارى من مكة حتى يأِت هبم املدينة ،وكانت امرأة بغي بمكة يقال هلا عناق،
وكانت صديقة له ،وذكر قصة وفيها :فأتيت رسول اهلل  فقلت :يا رسول اهلل أنكح

( )1يقول الشافعي [ :إن زنا الرجل ال حيرمه عىل املرأة العفيفة وأن زنا املرأة ال حيرمها عىل الرجل العفيف،
ولو تزوج رجل امرأة مل يعلم أهنا زنت فعلم قبل دخوهلا عليه أهنا زنت قبل زواجه أو بعده مل حترم عليه،
وكان له إن شاء أن يمسك وإن شاء أن يطلق وكذلك إن كان هو الذي زنى قبل أن ينكحها أو بعدما
نكحها قبل الدخول أو بعده فال خيار هلا يف فراقه وهي زوجته بحاهلا وال حترم عليه سواء حد الزان منهام
أو مل حيد أو قامت عليه بينة أو اعرتف » األم ، 13/5:وقال مالك [ :ليس عىل الويل أن خيرب بعيب وليته
وال بفاحشتها إال العيوب األربعة أو أهنا ال حتل له بنسب أو رضاع أو عدة ،وال ينبغي ملن علم لوليته
فاحشة أن خيرب هبا إذا خطبت » انظر :التاج واإلكليل .150/5
( )2األم ،ج ،5ص.13
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عناق ًا؟ فلم يرد عيل شيئ ًا حتى نزلت ﴿ الزَّ ِان َال َينكِ ُح َّإال زَ انِ َي ًة َأ نو ُم ن ِ
رش َك ًة َوالزَّ انِ َي ُة َال َينكِ ُح َها
إِ َّال زَ ٍ
ان َأ نو ُم ن ِ
رش ٌك َو ُح ِّر َم َذلِ َك ع ََىل املنُؤن ِمنِي﴾َ(النور ،)3:فقال رسول اهلل (: يا مرثد
الزان ال ينكح إال زانية أو مرشكة والزانية ال ينكحها إال زان أو مرشك وحرم ذلك عىل
املؤمني ،فال تنكحها)()1

ويف رواية أخرى أهنا نزلت يف نساء معلومات ،فكان الرجل من فقراء املسلمي
يتزوج املرأة منهن لتنفق عليه ،فنهاهم اهلل عن ذلك ،ويف رواية عن ابن عباس :أهنا نزلت
يف بغايا معلنات كن يف اجلاهلية وكن زوان مرشكات ،فحرم اهلل نكاحهن عىل املؤمني.
وعن شعبة موىل ابن عباس قال :كنت مع ابن عباس فأتاه رجل فقال :إن كنت أتبع
امرأة فأصبت منها ما حرم اهلل عيل ،وقد رزقني اهلل منها توبة فأردت أن أتزوجها ،فقال
الناس :الزان ال ينكح إال زانية أو مرشكة ،فقال ابن عباس :ليس هذا موضع هذه اآلية،
إنام كن نساء بغايا متعالنات جيعلن عىل أبواهبن رايات يأتيهن الناس يعرفن بذلك ،فأنزل
اهلل هذه اآلية ،تزوجها فام كان فيها من إثم فعيل.
الوجه الثان :أهنا منسوخة بقوله تعاىلَ ﴿:و َأنكِ ُحوا ناألَ َيا َمى ِمنن ُك نم﴾(النور،)32:
قال النحاس :وهذا القول عليه أكثر العلامء.
الوجه الثالث :أهنا إخبار عن أمر واقع بأن الزان ال يزن إال بزانية أو مرشكة ،وأن
الزانية ال يزن هبا إال زان أو مرشك ،وأنه البد يف حتقق هذا الفعل الشنيع من شخصي من
سنخ واحد ،فيكون مدلوهلا مدلول املثل املعروف :إن الطيور عىل أمثاهلا تقع .فهي غري
ناظرة إىل التزوج باملرة واملراد بالنكاح فيها إنام هو نفس فعل الزنا ،ومما يدل عىل ذلك
استثناء نكاح الزان من املرشكة ،ونكاح الزانية من املرشك ،واحلال أن الزواج يف هذين

( )1سنن الرتمذي ،328/5:رقم،3177:سنن البيهقي،384/10:رقم.14172:
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املوردين باطل بإمجاع املسلمي(.)1
الوجه الرابع :تأويل لفظ النكاح بحمله عىل اجلامع ،فعن ابن عباس يف قوله﴿ :
الزَّ ِان َال َينكِ ُح َّإال زَ انِ َي ًة ﴾(النور)3:قال :ليس هذا بالنكاح ،ولكن اجلامع ،ال يزن هبا حي
يزن إال زان أو مرشك ،وحرم ذلك عىل املؤمني ،يعني الزنا.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو حرمة زواج املسلم العفيف بالزانية املرصة
لالعتبارات التالية:
أوال :تعارض ذلك مع مقاصد الزواج ،ألن من مقاصد الزواج تكوين أرسة
مسلمة ،ومثل هذا الزواج ال ينجر عنه سوى تكوين أرسة منحرفة.
ثانيا  :رصاحة اآلية الدالة عىل حرمة ذلك ،أما ما ذكره املخالفون من توجيه اآلية
وتأويلها فالرد عليه كام ييل:
عىل الوجه األول :أن اآلية ـ وإن كانت خاصة بسبب نزوهلا ـ فإهنا عامة بحكمها،
وإال انتفت داللتها أو انحرصت فيام ال يفيد معنى عمليا ،وهو يتناىف مع الداللة العامة
للقرآن الكريم ،وعىل اعتبار خصوصها ،ملاذا حترم عىل مرثد وأهل الصفة أو غريهم ممن
قيل بخصوصيتها هبم ثم ال حترم عىل غريهم؟ ثم ما هو النص النبوي أو الداللة القرآنية
الدالة عىل التخصيص؟
أما عىل الوجه الثان فإنه ال تعارض بي اآليتي حتى حتمل إحدامها عىل النسخ.
أما عىل الوجه الثالث ،فهو حمتمل ،ومع ذلك تنتفي الداللة العملية لآلية بحرصها
يف الداللة اخلربية ،مع أن سورة النور نفسها أنزلت لبيان األحكام الرشعية بداللة مطلعها،

( )1اخلوئي :السيد أبو القاسم /مبان العروة الوثقى -النكاح ج 1ص.267
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ات بين ٍ
َاها و َأنزَ نلنَا فِيها آي ٍ
َات َل َع َّل ُك نم
ور ٌة َأنزَ نلن َ
َ ِّ
َ َ
َاها َو َف َر نضن َ َ
كام قال تعاىل ُ ﴿:س َ
ت ََذك َُّرون﴾(النور ،)1:فالسورة نزلت لتنظيم الناحية اجلنسية يف املجتمع املسلم،وهو يقتيض
بيان األحكام املتعلقة هبذه اجلوانب.
أما عىل الوجه الرابع فإن األصل يف املصطلح الرشعي أن يبقى عىل إطالقه وداللته
الرشعية ال الداللة اللغوية التي حتيله مرنا سهال للتفلت من تكاليفه.
ثالثا :أن يف املنع من تزويج الزناة والزوان من أهل العفة سد لذريعة الفساد يف
املجتمع بتبيي كرامة أهل العفة والصالح.
هذا إن كان الزوج عفيفا ،أما إن كان هو اآلخر زان ،فإنه يمكنه الزواج من التي زنى
هبا من غري كراهة ،بل قد يصبح ذلك واجبا ،لتصدق توبته ،وقد روي يف ذلك عن اإلمام
جعفر الصادق أنه سئل عن رجل فجر بامرأة ،ثم بدا له أن يتزوجها؟ فقال ( :حاللّ ،أولـه
سفاح وآخره نكاحّ ،أولـه حرام وآخره حالل)( ،)1ويف رواية أخرى( :لو أن رج ً
ال فجر
بامرأة ثم تابا فتزوجها مل يكن عليه يشء من ذلك)
وسنعرض للمسألة بتفاصيلها واخلالف الوارد فيها يف حملها من هذه السلسلة.
 3ـ الصفات الثانوية للزوجة:
ذكرت النصوص الرشعية باإلضافة إىل الصفات األصلية التي هي الدين واخللق

( )1احلر العاميل :حممد بن احلسن /وسائل الشيعة ج 20ص.438
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صفات أخرى اعتربناها

ثانوية()1

باعتبارها يف الدرجة الثانية بعد الصالح والتقوى،

ولكنها مع ذلك قد تتوقف عليها الكثري منها املقاصد الرشعية من احلياة الزوجية.
وقد رتب الفقهاء الصفات التي ختتار من أجلها الزوجة يف حال تعارضها فقالوا(:لو
تعارضت تلك الصفات فاألوجه تقديم ذات الدين مطلقا ثم العقل وحسن اخللق ثم
النسب ثم البكارة ثم الوالدة ثم اجلامل ثم ما املصلحة فيه أظهر بحسب اجتهاده)()2

وسنفصل احلديث عن هذه الصفات فيام ييل:
البكر:
وهي التي مل يسبق هلا الزواج ،وهي صفة مستحبة يف حق من يصلح هلا خالفا للشيخ
الكبري الذي ال يستطيع أن يعفها ،وقد قال  جلابر :أتزوجت يا جابر ؟ قال :قلت :نعم
قال :بكرا أم ثيبا ؟ قال :قلت :بل ثيبا قال :فهال بكرا تالعبها وتالعبك ؟)()3

وعلل النبي  ذلك بقوله (:عليكم باألبكار ،فإهنن أعذب أفواها()4وأنقى

( )1انظر يف تفصيل هذه الصفات :الفروع البن مفلح  ،150/5:البحر الزخار  ،6/6:فتح القدير/ 3 :
 ،184أسنى املطالب ،108/3 :الغرر البهية ،93/ 4:مواهب اجلليل  ،403/3:رشح خمترص خليل
للخريش ،165/3:يلغة السالك ،341/2:رشح النيل.16/6:
( )2هناية املحتاج.184/6:
( )3البخاري،1083/3:رقم،2805:مسلم،1087/2:رقم.715:
( )4قال القايض إضافة العذوبة إىل األفواه الحتوائها عىل الريق ،وقد يقال للريق واخلمر األعذبان ،فيض
القدير.336/4:
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أرحاما)( ،)1ويف رواية

(:وأنتق أرحاما( )2وأرىض باليسري()3

والرس يف هذا الرتغيب أن من مقاصد الرشع اإلعفاف ،وهو ال حيصل إال مع من
يرغب فيها الطبع السليم ،ومن العلل التي ذكرها الفقهاء هلذا الرتغيب (:أهنا ألذ استمتاعا
وأطيب نكهة وأرغب يف االستمتاع الذي هو مقصود النكاح وأحسن عرشة وأفكه حمادثة
وأمجل منظرا وألي ملمسا وأقرب إىل أن يعودها زوجها األخالق التي يرتضيها)()4

ونرى يف هذا التعليل ازدواج املقصود الرشعي مع الطبيعة السليمة ،ألن الرشع مل
يأت ملنازعة الطبيعة وإنام إلصالحها.
الثيب التي حيتاج إليها:
يستحب اختيار الثيب إذا كان له إليها حاجة كرتبية أوالد أو كرب سن أو قيام عىل
أرسة كام استصوبه  من جابر عندما قال له (:هل نكحت ؟ قلت :نعم ،قال :أبكرا أم
ثيبا ؟ قلت :ثيب ،قال :فهال بكرا تالعبها وتالعبك ،قلت :يا رسول اهلل قتل أيب يوم أحد
وترك تسع بنات ،فكرهت أن أمجع إليهن خرقاء مثلهن ولكن امرأة متشطهن وتقوم عليهن
قال :أصبت)()5فقوله :أصبت يدل عىل االستحباب(.)6

()1

سنن ابن ماجة،598/1:رقم ،1861:مصنف عبد الرزاق ،159/6:رقم،10341:سنن

البيهقي242/10:رقم.13758:
( )2أي أرحامهن أكثر نتقا بالولد وهو النتق ويقال امرأة منتاق أي كثرية الولد وزند ناتق أي وار.
( )3أرىض باليسري من االرفاق ألهنا مل تتعود يف سائر األزمان من معارشة األزواج ما يدعوها إىل استقالل
ما تصادفه.
( )4طرح التثريب .3/3
( )5البخاري،1083/3:رقم،2805:مسلم،1087/2:رقم.715:
( )6هناية املحتاج.184/6:
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الولود :
يستحب أن تكون الزوجة من نساء يعرفن بكثرة الوالدة ،ألن من مقاصد الزواج
األساسية تكثري نسل هذه األمة ،كام قال (: تزوجوا الودود الولود ،فإن مكاثر بكم
األمم يوم القيامة)( ،)1ونالحظ أن رسول اهلل  مجع يف هذا احلديث بي الود ،وهو حسن
اخللق الذي يثمر الرتبية احلسنة لألوالد ،مع كثرة الوالدة ليدل عىل رضورة اجلمع بي كثرة
األوالد والرتبية احلسنة ،فإن تعارض أحدمها مع اآلخر قدمت الرتبية ،فتستحب قلة
األوالد إن خيش عليهم االنحراف يف حال الكثرة ،ويدل عليه أن الرسول  علل ذلك
بمكاثرته هبم يوم القيامة وهو  ال يكاثر ويباهي إال باخلريين من أمته ،أما الفسقة
واملنحرفي فال فضل يف املكاثرة هبم.
وقد كان  حيث أصحابه عىل ذلك،وينهاهم عن العقيم فقد جاءه رجل فقال :إن
أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ،إال أهنا ال تلد ،أفأتزوجها ؟ فنهاه ،ثم أتاه الثانية ،فنهاه،
ثم أتاه الثالثة ،فقال :تزوجوا الودود الولود ،فإن مكاثر بكم)( ،)2وجاءه رجل آخر فقال:
يا رسول اهلل إن أصبت امرأة ذات حسن ومجال وحسب ومنصب ومال إال أهنا ال تلد
أفأتزوجها ؟ فنهاه ،ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك ،ثم أتاه الثالثة ،فقال (:تزوجوا الودود
الولود فإن مكاثر بكم األمم)()3

ويظهر من هذه النصوص أن النهي عن زواج العقيم ليس من باب الترشيع ،وإنام

( )1سنن أيب داود ،220/2:رقم ،2050:صحيح ابن حبان،328/9:رقم ،4028:مستدرك احلاكم
،176/2:رقم،2658:مسند أمحد،633/3:رقم.12202:
( )2سنن أيب داود ،220/2:رقم ،2050:صحيح ابن حبان،328/9:رقم 4028:وغريهم.
( )3انظر :التخريج السابق.
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هو من باب املشورة ،وإال فإنه ال خالف يف صحة الزواج من العقيم ،بل ويستحب ذلك
إن كانت امرأة صاحلة ،وقصد من زواجه منها حتصينها ،خاصة مع ترشيع تعدد الزوجات،
ألن من أغراضه ومقاصده األصلية تزويج ذوي احلاجة من النساء.
اجلميلة:
ألن من مقاصد الزواج األساسية حصول العفة ،وهي قد ال حتصل إال مع اجلميلة
التي تسكن هلا النفس ويميل إليها الطبع ويرضاها الذوق ،وألجل مراعاة اجلامل رشع
النظر قبل الزواج ،واملراد باجلامل (الوصف القائم بالذات املستحسن عند ذوي الطباع
السليمة)( ،)1وهو خيتلف باختالف األشخاص واألذواق واألعراف ،وهلذا رشع النظر
الشخيص ،وقد سئل الرسول  :أي النساء خري ؟ فقال (:التي ترسه إذا نظر ،وتطيعه إذا
أمر ،وال ختالفه يف نفسها وال يف ماله بام يكره)()2

ويعترب  من أعظم الفوائد التي يستفيدها املؤمن يف حياته بعد إسالمه املرأة
اجلميلة ،فقال (: خري فائدة أفادها املرء املسلم بعد إسالمه ،امرأة مجيلة ،ترسه إذا نظر
إليها ،وتطيعه إذا أمرها ،وحتفظه يف غيبته يف ماله ونفسها)()3

ورس ذلك هو أن املقصود من الزواج زيادة عىل الغرض الديني حتقيق الغرض
النفيس املباح الذي حيصن املؤمن عن احلرام.
ولكنه مع ذلك تكره املبالغة يف طلب اجلامل والتدقيق يف أوصافه ألن ذات اجلامل

( )1فتاوى الرميل ،ج،3ص.156
()2

سنن النسائي ،68/6:رقم ،3231مسند أمحد،496/2:رقم ،7372:سنن سعيد بن

منصور،141/1:رقم،501:سنن البيهقي.244/10:
( )3سنن سعيد بن منصور،141/1:رقم.501:
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البارع (تزهو به وتتطلع إليها أعي الفجرة)( ،)1وقد قال اإلمام أمحد لبعض أصحابه (:وال
تغال يف املليحة فإهنا قل أن تسلم لك)()2

وخشية من رد املرأة مع تدينها استحب اإلمام أمحد أن يسأل أوال عن مجال املرأة،
فقال :إذا خطب الرجل امرأة سأل عن مجاهلا أوال ،فإن محد سأل عن دينها ،فإن محد تزوج،
وإن مل حيمد يكون ردا ألجل الدين ،وال يسأل أوال عن الدين ،فإن محد سأل عن اجلامل،
فإن مل حيمد ردها للجامل ال للدين (.)3
وهذا ألن التدين صفة أساسية بخالف اجلامل فهو صفة عرضية رسعان ما تزول،
ويروي اإلمامية يف ذلك عن عيل قوله (:إذا تزوج الرجل املرأة ،جلامهلا أو ملاهلا وكل إىل
ذلك ،وإذا تزوجها ،لدينها رزقه اهلل املال واجلامل)()4

واستحباب هذه الصفة خاص بمن خياف عدم التحصن بغريها ،فاجلامل ليس
مطلوبا لذاته ،أما من حتصنه أي امرأة فال حرج عليه أن يتزوج الدميمة ،بل هو إىل الزهد
أقرب ،كام قال الغزايل (:أما من أراد من الزوجة جمرد السنة أو الولد أو تدبـري املنزل ،فلو
رغب عن اجلامل فهو إىل الزهد أقرب ألنه عىل اجلملة باب من الدنيا ،وإن كان قد يعي عىل
الدين يف حق بعض األشخاص)()5

ومن األخبار التي ذكرها عن السلف يف ذلك قول أيب سليامن الداران (:الزهد يف
كل يشء حتى يف املرأة ،يتزوج الرجل العجوز إيثار ًا للزهد يف الدنيا)وقد كان مالك بن

( )1حتفة املحتاج ،ج ،7ص.187
( )2مغني املحتاج ،ج ،4ص.206
( )3مطالب أويل النهى ،ج ،5ص.9
( )4الروضة البهية ،ج.5
( )5اإلحياء.39/2:
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دينار يقول (:يرتك أحدكم أن يتزوج يتيمة فيؤجر فيها إن أطعمها وكساها تكون خفيفة
ويتزوج بنت فالن وفالن يعني أبناء الدنيا فتشتهي عليه الشهوات
املؤنة ترىض باليسري،
ّ
وتقول :اكسني كذا وكذا)واختار أمحد ابن حنبل عوراء عىل أختها وكانت مجيلة ،فسأل:
زوجون إياها.
من أعقلهام؟ فقيل :العوراء ،فقالّ :
وعقب عىل هذه اآلثار بقوله (:فهذا دأب من مل يقصد التمتع ،فأما من ال يأمن عىل
دينه ما مل يكن له مستمتع فليطلب اجلامل ،فالتلذذ باملباح حصن للدين)()1

وقد قيل :إذا كانت املرأة حسناء خرية األخالق سوداء احلدقة والشعر كبـرية العي
بـيضاء اللون حمبة لزوجها قارصة الطرف عليه فهي عىل صورة احلور العي ،فإن اهلل تعاىل
وصف نساء أهل اجلنة هبذه الصفة يف قوله﴿ :فِ ِ
ات ِح َس ٌ
ان﴾(الرمحن)70:أراد
يه َّن َخ ن َري ٌ
ات ال َّطر ِ
ِ
باخلريات حسنات األخالق ،وفيه قوله تعاىل ﴿:فِ ِ
ف َمل ن َي نط ِم نث ُه َّن إِن ٌنس
ارص ُ
ن
يه َّن َق َ
َق نب َل ُه نم َو َال َج ٌّ
ان﴾(الرمحن)56:
ويذكر الكثري من الفقهاء صفات اجلميلة،ومنها مثال (:أن ال تكون شقراء) ،ثم
يفرسون الشقراء بأهنا (بياض ناصع خيالطه نقط يف الوجه لوهنا غري لونه)( )2ويؤكد ذلك
آخر ويربهن عليه بـ (أمر الشافعي الربيع أن يرد الغالم األشقر الذي اشرتاه له ،وقال ما
لقيت من أشقر خريا قط ،وقصته مع األشقر الذي أضافه يف عوده من اليمن مشهورة)(،)3
وهو مما نرى لزوم تنزيه كتب الفقه عن مثله العتبارين:
 .1أن اجلامل أمر ذوقي خيتلف باختالف الناس وطبائعهم.

( )1اإلحياء.39/2:
( )2هناية املحتاج ،ج،6ص.185
( )3مغني املحتاج ،ج ،4ص.207
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 .2خشية االعتقاد أن هذا من أحكام الرشيعة ،وهو مما ييسء إليها ،بل الرشيعة عىل خمالفة
ذلك فاهلل تعاىل ال ينظر إىل صورنا وأجسامنا وإنام ينظر إىل قلوبنا وأعاملنا.
العاقلة :
والفرق بي العقل والدين أن العقل هو حسن الترصف ،وتقابله احلامقة والبالهة،
بخالف الدين الذي يقابه الفجور والفسق ،والعقل مما تقتضيه احلياة الزوجية ،وقد قال يف
ذلك الفقهاء (:وجيتنب احلمقاء ،ألن النكاح يراد للعرشة ،وال تصلح العرشة مع احلمقاء
وال يطيب العيش معها ،وربام تعدى ذلك إىل ولدها .وقد قيل :اجتنبوا احلمقاء ،فإن ولدها
ضياع ،وصحبتها بالء)( ،)1وهلذا يستحب أن تكون سنها تتناسب مع قدرهتا عىل القيام
بمقتضيات الزواج.
الراضية :
وهي املرأة القانعة بالقليل ،الراضية بام يأتيها من زوجها ،وهذه الصفة غالبا ما تكون
طبعا ال تطبعا ،فلذلك ورد يف الرواية أن إبراهيم  أمر ابنه إسامعيل  بطالق زوجته
غري الراضية بمعيشته ،وورد فيها أن إسامعيل  لبى رغبة أبيه وتزوج من املرأة الثانية
القانعة بمعيشة زوجها.
فقد ورد يف حديث إسامعيل  الطويل وقصته بعد عودة أبيه (:وشب الغالم
وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حي شب ،فلام أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت
أم إسامعيل ،فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسامعيل يطالع تركته فلم جيد إسامعيل فسأل امرأته
عنه ،فقالت :خرج يبتغي لنا ،ثم سأهلا عن عيشهم وهيئتهم ،فقالت :نحن برش نحن يف
ضيق وشدة،فشكت إليه قال :فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السالم وقويل له يغري عتبة بابه،

( )1انظر :كشاف القناع ،9/5 :املغني.83/7 :
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فلام جاء إسامعيل كأنه آنس شيئا فقال :هل جاءكم من أحد قالت :نعم جاءنا شيخ كذا
وكذا فسألنا عنك فأخربته وسألني كيف عيشنا فأخربته أنا يف جهد وشدة قال :فهل أوصاك
بيشء قالت :نعم أمرن أن أقرأ عليك السالم ويقول غري عتبة بابك قال :ذاك أيب وقد أمرن
أن أفارقك احلقي بأهلك فطلقها)
ثم ذكر زواجه من امرأة أخرى ،والفرق بينها وبي املرأة األوىل فقال (:فلبث عنهم
إبراهيم ما شاء اهلل ،ثم أتاهم بعد فلم جيده فدخل عىل امرأته فسأهلا عنه فقالت :خرج يبتغي
لنا قال :كيف أنتم وسأهلا عن عيشهم وهيئتهم فقالت :نحن بخري وسعة وأثنت عىل اهلل
فقال :ما طعامكم قالت :اللحم قال :فام رشابكم قالت :املاء قال :اللهم بارك هلم يف اللحم
واملاء ،قال النبي  : ومل يكن هلم يومئذ حب ،ولو كان هلم دعا هلم فيه قال :فهام ال خيلو
عليهام أحد بغري مكة إال مل يوافقاه قال :فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السالم ومريه يثبت
عتبة بابه فلام جاء إسامعيل قال :هل أتاكم من أحد قالت :نعم أتانا شيخ حسن اهليئة وأثنت
عليه فسألني عنك فأخربته فسألني كيف عيشنا فأخربته أنا بخري قال :فأوصاك بيشء
قالت :نعم هو يقرأ عليك السالم ويأمرك أن تثبت عتبة بابك قال :ذاك أيب وأنت العتبة
أمرن أن أمسكك)()1

وهذا الرىض هو الذي جعلها حتسن لقيا إبراهيم  وخماطبته ،ففي رواية :فقالت:
انزل رمحك اهلل فاطعم وارشب قال :إن ال أستطيع النزول قالت :فإن أراك أشعث أفال
أغسل رأسك وأدهنه؟ قال :بىل إن شئت فجاءته باملقام وهو يومئذ أبيض مثل املهاة ،وكان
يف بيت إسامعيل مل قى فوضع قدمه اليمني وقدم إليها شق رأسه وهو عىل دابته فغسلت
شق رأسه األيمن ،فلام فرغ حولت له املقام حتى وضع قدمه اليرسى وقدم إليها برأسه،

( )1البخاري ،1229/3 :مصنف عبد الرزاق.109/5 :
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فغسلت شق رأسه األيرس ،فاألثر الذي يف املقام من ذلك ظاهر فيه موضع العقب
واإلصبع(.)1
وألجل مراعاة هذه الصفة اخلطرية ورد التخيري القرآن لنساء النبي  كام قال
ِ
ِ
ي ُأ َم ِّت نع ُك َّن
احل َيا َة الده نن َيا َو ِزينَت ََها َف َت َعا َل ن َ
تعاىلَ ﴿:يا َأ ه َهيا النَّبِ هي ُق نل ألَزن َواج َك إِ نن ُكنن ُت َّن ُت ِر ند َن ن َ
احا َمجِ ًيال﴾(األحزاب ،)28:يقول سيد قطب تعليقا عىل هذه اآلية (:لكن
رس ً
رس نح ُك َّن َ َ
َو ُأ َ ِّ
نساء النبي  كن نساء ،من البرش ،هلن مشاعر البرش وعىل فضلهن وكرامتهن وقرهبن من
ينابيع النبوة الكريمة ،فإن الرغبة الطبيعية يف متاع احلياة ظلت حية يف نفوسهن .فلام أن رأين
السعة والرخاء بعدما أفاض اهلل عىل رسوله وعىل املؤمني راجعن النبي  يف أمر النفقة.
فلم يستقبل هذه املراجعة بالرتحيب ،إنام استقبلها باألسى وعدم الرىض ؛ إذ كانت نفسه
 ترغب يف أن تعيش فيام اختاره هلا من طالقة وارتفاع ورىض ؛ متجردة من االنشغال
بمثل ذلك األمر واالحتفال به أدنى احتفال ؛ وأن تظل حياته وحياة من يلوذون به عىل
ذلك األفق السامي الويضء املربأ من كل ظل هلذه الدنيا وأوشاهبا ال بوصفه حالال وحراما
 فقد تبي احلالل واحلرام  -ولكن من ناحية التحرر واالنطالق والفكاك من هواتف هذهاألرض الرخيصة)()2

ويعلق عليها العالمة نارص مكارم الشريازي مبينا بعض أبعادها العملية بقوله( :لقد
مجعت هذه اآلية ّ
كل ُاسس اإليامن وسلوكيات املؤمن ،فمن جهة عنرص اإليامن واإلعتقاد
صف
ّ
والرسول واليوم اآلخر ،ومن جهة ُاخرى الربنامج العميل وكون اإلنسان يف
باهلل ّ
املحسني واملحسنات ،وبنا ًء عىل هذا ّ
فإن إظهار عشق اهلل وح ّبه ،والتع ّلق بالنّبي واليوم

( )1انظر :فتح الباري.405/6 :
( )2يف ظالل القرآن.2854/5:
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احلب والعشق ..وهبذا
اآلخر ال يكفي لوحده ،بل جيب أن تنسجم الربامج العملية مع هذا ّ
فقد ّبي اهلل سبحانه تكليف نساء النّبي وواجبه ّن يف أن يك ّن قدوة و ُاسوة للمؤمنات عىل
الدوام ،فإن ه ّن حتلي بالزهد وعدم اإلهتامم بزخارف الدنيا وزينتها ،وإهتممن باإليامن
فإهنن يبقي أزواج ًا للنبي ويستح ّق ّن هذا الفخر ،وإالّ
والعمل الصالح وتسامي الروحّ ،
أن املخاطب يف هذه اآلية هو نساء النّبي  إالّ ّ
فعليه ّن مفارقته والبون منه ..ومع ّ
أن حمتوى
وخاصة من كان يف مقام قيادة الناس وإمامتهم و ُاسوة هلم،
اآليات ونتيجتها تشمل اجلميع،
ّ
ّ
فإن هؤالء عىل مفرتق الطرق دائ ًام ،فإ ّما أن يستغ ّلوا املنصب الظاهري للوصول إىل احلياة
املادية املر ّفهة ،أو البقاء عىل حرماهنم لنوال رىض اهلل سبحانه وهداية خلقه)()1

احلسيبة:
واملراد به احلسب الديني الذي هو الدين واخللق ال احلسب الدنيوي من املال واجلاه
العاري عن التدين ،وحتقيقها بالنظر إىل أهلها يف هذه النواحي وكان يقال(:إذا أردت أن
تتزوج امرأة فانظر إىل أبيها وأخيها)()2

وقد علل ذلك  بقوله (:إياكم وخرض الدمن .قالوا :يا رسول اهلل وما خرض
الدمن ؟ قال :املرأة احلسناء يف املنبت السوء)( ،)3ودعا إىل الزواج من األكفاء بقوله (:ختريوا
لنطفكم ،وانكحوا األكفاء ،وأنكحوا إليهم)()4

( )1تفسري األمثل  -مكارم الشريزي.229 /13 :
( )2انظر :حاشية اجلمل .118/4:
( )3رواه الواقدي من رواية أيب سعيد اخلدري وهو معدود من أفراده وقد علم ضعفه،انظر :خالصة
البدر املنري.179/2:
()4

سنن ابن ماجة 632/1:رقم ،1968:مستدرك احلاكم،176/2:رقم،2687:سنن

البيهقي،342/10:رقم ،14060:سنن الدار قطني،299/3:رقم.198:
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األجنبية :
واملراد هبا غري القرابة القريبة لتأثري ذلك عىل صحة األوالد خاصة يف العائالت التي
حتمل أمراضا وراثية خطرية( ،)1وقد أشكلت كراهة هذا بتزوج عيل بفاطمة بنت رسول

( )1ال بأس أن نسوق هنا ما قاله بعض األطباء حول دور زواج األقارب ،فقد ورد يف بعض املواقع حتت
عنوان « زواج االقارب ىف قفص االهتام »:
س :يقال إن أغلب األمراض التي تنشأ هي نتيجة الزواج من األقارب فقط ،فهل هذا صحيح؟ وإن كان
صحيحا فهل يمكن قرص الفحص عىل األزواج من األقارب؟
ج  -يلعب زواج االقارب دورا كبريا يف اإلصابة باألمراض الوراثية الناجتة عن الوراثة املتنحية كفقر الدم
املنجيل وأنيميا البحر املتوسط ،ولكن هذا ال يعني أن عدم الزواج من أحدى األقارب يضمن أن تكون
الذرية سليمة من أي مرض وراثي وال حتى من األمراض الوراثية املتنحية.و لذلك من املهم القيام
بتحاليل لكشف إذا ما كان الشخص حامل للمرض بغض النظر عن صلة القرابة بي اخلطيبي.لذلك
ففحوصات ما قبل الزواج هي مهمة لألقارب وغري األقارب .وتكون أكثر أمهية لألقارب اذا كان هناك
أمراض وراثية.
س :هل زواج األقارب بعد التأكد من إن اخلطيبي ال حيمالن أي مرض ممكن؟
ج -إن احتامل اإلصابة باألمراض اخللقية عند املتزوجي من أقارهبم أعىل مقارنة باملتزوجي من غري
أقارهبم .وتزداد نسبة هذا األمراض كلام زادت درجة القرابة .فوراثي ًا لدى كل إنسان بغض النظر عن
عمره أو حالته الصحية حوايل 10-65جينات معطوبة (هبا طفرة) .وهذه اجلينات املعطوبة ال تسبب
مرض ملن حيملها الن اإلنسان دائام لدية نسخة أخرى سليمة من اجلي .وعند زواج طرفي لدهيام نفس
اجلي املعطوب فان أطفاهلم قد حيصلون عىل جرعة مزدوجة من هذا اجلي املعطوب(أي أن األب يعطي
جي معطوب واألم أيضا تعطي نفس اجلي املعطوب) وهنا حتدث مشكلة صحية عىل حسب نوع اجلي
املعطوب .ويف العادة ختتلف أنواع اجلينات املعطوبة بي شخص وأخر ويندر أن يلتقي شخصان لدهيام
نفس اجلي املعطوب.ولكن نوع اجلينات املعطوبة عادة تتشابه يف األقارب.فهناك احتامل كبري أن يكون
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اهلل  ،وأجاب الشمس الربماوي كام نقل عنه السبكي (بأهنا ليست قرابة قريبة إذ هي التي
أول درجات احلل كبنت العم والعمة واخلال واخلالة بخالف التي يف ثان درجاته فإهنا
بعيدة كفاطمة ريض اهلل تعاىل عنها فإهنا بنت ابن عم عيل

)()1

ومن العلل التي ذكرها الفقهاء لكراهة الزواج بالقريبة ،وهو مما يتعلق بمقاصد
الزواج (اتصال القبائل ألجل التعاضد واملعاونة واجتامع الكلمة)()2

ومن العلل التي ذكروها (:أنه ال تؤمن العداوة يف النكاح ،وإفضاؤه إىل الطالق،
فإذا كان يف قرابته أفىض إىل قطيعة الرحم املأمور بصلتها)()3

ومن العلل التي ذكرها الغزايل (تأثريه يف تضعيف الشهوة ،فإن الشهوة إنام تنبعث
بقوة اإلحساس بالنظر واللمس وإنام يقوى اإلحساس باألمر الغريب اجلديد ،فأما املعهود
الذي دام النظر إليه مدّ ة فإنه يضعف احلس عن متام إدراكه والتأثر به وال تنبعث به
الشهوة)()4

أما احلديث الذي يرى يف هذا وهو (ال تنكحوا القرابة القريبة ،فإن الولد خيلق
ضاويا)فقد قال فيه ابن الصالح (:ومل أجد هلذا احلديث أصال معتمدا) ،ومن ثم عقب
عليه السبكي بقوله (:فينبغي أن ال يثبت هذا احلكم لعدم الدليل .وقد زوج النبي  عليا

أبناء العم والعمة واخلال واخلالة لدهي م نفس اجلينات املعطوبة،و لو تزوج احدهم من األخر فهناك خطر
عىل ذريته.
( )1الفتاوى الفقهية الكربى.99/4:
( )2مغني املحتاج.206/4:
( )3املغني .83/7
( )4إحياء علوم الدين.41/2:
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بفاطمة ريض اهلل تعاىل عنهام ،وهي قرابة قريبة)()1

ولكنه مع ذلك نرى ثبوت كراهة القرابة القريبة خاصة إذا انضم إليها املخاطر
الصحية التي تصيب األوالد نتيجة هلا.
خفيفة املهر :
الرتباط ذلك بربكتها ،وقد قال (: أعظم النساء بركة أيرسهن صداقا)( ،)2وقد
وجرة
تزوج رسول اهلل  بعض نسائه عىل عرشة دراهم وأثاث بـيت وكان رحى يد ّ
ووسادة من أدم حشوها ليف ،وأومل عىل بعض نسائه بمدين من شعري وعىل أخرى بمدّ ين
من متر ومدّ ين من سويق.
وكام تكره املغاالة يف املهر من جهة املرأة يكره السؤال عن ماهلا من جهة الرجل ،وال
ينبغي أن ينكح طمع ًا يف املال ،قال الثوري :إذا تزوج وقال :أي يشء للمرأة؟ فاعلم أنه
لص.
أن تكون حمبوبة له:
فيستحب أن يقدم يف االختيار التي هواها أو مال إليها قلبه إذا كانت صاحلة عىل
غريها ،قال ابن اجلوزي :ومن ابتيل باهلوى ،فأراد التزوج :فليجتهد يف نكاح التي ابتيل هبا
إن صح ذلك وجاز

وإال فليتخري ما يظنه مثلها)()3

ونحب أن نفصل هنا يف هذه املسألة لشدة احلاجة إليها ،فكثري من الناس يسألون

( )1مغني املحتاج.206/4:
()2

صحيح ابن حبان 342/9:رقم  ،4034:مستدرك احلاكم،194/2:رقم،2732:سنن

البيهقي.10،14705/11:
( )3اإلنصاف ،ج ،8ص.19
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عن احلب ،وحكمه ،ويمكن تقسيم احلب املتعلق هبذه الناحية ،وبحسب حكمه الرشعي
إىل ثالثة أقسام:
احلب املستحب :وهو حب الرجل لزوجته( ،)1وهو قربة وطاعة ألنه أدعي إىل
املقاصد التي رشع اهلل هلا النكاح وأكف للبرص والقلب عن التطلع إىل غري أهله ،وهلذا حيمد
هذا املحب عند اهلل وعند الناس ،ويعترب ذلك من عالمة كامل املؤمن.
ومن األدلة عىل ذلك أن اهلل تعاىل من هبا عىل عباده فقالَ ﴿ :و ِم نن آ َياتِ ِه َأ نن َخ َل َق َل ُك نم
مح ًة إِ َّن ِيف َذلِ َك َآلي ٍ
ِ
ِ
ات لِ َق نو ٍم
اجا لِت نَس ُكنُوا إِ َل ني َها َو َج َع َل َب نينَ ُك نم َم َو َّد ًة َو َر ن َ
َ
م نن َأن ُفس ُك نم َأزن َو ً
َي َت َفك َُّرون﴾(الروم)21:اآلية ،فجعل املرأة سكنا للرجل يسكن إليه قلبه ،وجعل بينهام
خالص احلب وهو املودة املقرتنة بالرمحة ،وقد قال تعاىل عقب ذكره ما أحل لنا من النساء
ِ ِ
ِ
وب َع َل ني ُك نم َواهللَُّ
وما حرم منهنُ ﴿:ي ِريدُ اهللَُّ لِ ُي َب ِّ َ
ي َل ُك نم َو َ نهيد َي ُك نم ُسنَ َن ا َّلذي َن م نن َق نبلِ ُك نم َو َي ُت َ
ِ
ِ
ف َعنن ُك نم َو ُخلِ َق ن ِ
نس ُ
ان َض ِعي ًفا﴾
خي ِّف َ
يم﴾(النساء)26:إىل قوله ﴿ ُي ِريدُ اهللَُّ َأ نن ُ َ
اإل َ
يم َحك ٌ
عَل ٌ
(النساء)28:
وخيطئ بعض الناس يف االستدالل هنا بقصة زينب بنت جحش ،والذي تدل عليه
الروايات الصحيحة ،ويتناسب مع العصمة أن زيدا كان قد عزم عىل طالقها ومل توافقه،
وكان يستشري رسول اهلل  يف فراقها وهو يأمره بإمساكها فعلم رسول اهلل  أنه سيفارقها
وال بد ،فأخفى يف نفسه أن يتزوجها إذا فارقها زيد ،وخيش مقالة الناس أن رسول اهلل تزوج
زوجة ابنه ،ألنه كان قد تبني زيد قبل النبوة واهلل تعاىل يريد أن يرشع رشعا عاما فيه مصالح
عباده فلام طلقها زيد وانقضت عدهتا منه أرسله إليها خيطبها لنفسه ،فجاء زيد واستدبر
الباب بظهره ،وعظمت يف صدره ملا ذكره رسول اهلل  فناداها من وراء الباب :يا زينب

( )1سنتحدث عن املودة بي الزوجي يف مبحث خاص يف فصل العرشة الزوجية وأسسها األخالقية.
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إن رسول اهلل  خيطبك ،فقالت :ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ريب ،وقامت إىل حمراهبا
فصلت ،فتوىل اهلل عز جل نكاحها من رسوله بنفسه ،وعقد النكاح له من فوق عرشه وجاء
الوحي بذلك،فلام قىض زيد منها وطر زوجناكها ،فقام رسول اهلل  لوقته فدخل عليها،
فكانت تفخر عىل نساء النبي  بذلك وتقول (:أنتن زوجكن أهليكن ،وزوجني اهلل عز
وجل من فوق سبع سموات)()1

احلب املباح :وهو احلب الذي ال يملك صاحبه دفعه ،كحب من صورت له امرأة
مجيلة أو رآها فجأة من غري تصد فأورثته ذلك حبا هلا ،ومل حيدث له ذلك احلب معصية،
فهذا ال يملك وال يعاقب عليه ،واألنفع له مدافعته واالشتغال بام هو انفع له منه ،والواجب
عىل هذا أن يكتم ويعف ويصرب عىل بلواه فيثيبه اهلل عىل ذلك ويعوضه عىل صربه هلل وعفته
وترك طاعته هواه وإيثار مرضاة اهلل وما عنده.
وقد أرشد  إىل التفريق هنا بي اإلعجاب املجرد عن احلب ،أو جمرد احلب اجلنيس
فدل عىل تفاديه بقوله (:إن املرأة تقبل يف صورة شيطان وتدبر يف صورة الشيطان فإذا رأى
أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فان ذلك يرد ما يف نفسه)( ،)2ويف رواية (:إذا أحدكم
أعجبته املرأة فوقعت يف قلبه فليعمد إىل امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما يف نفسه) ،وهذه
الرواية الثانية مبينة لألوىل ،قال النووي (:معناه اإلشارة إىل اهلوى والدعاء إىل الفتنة هبا ملا
جعله اهلل تعاىل يف نفوس الرجال من امليل إىل النساء ،وااللتذاذ بنظرهن ،وما يتعلق هبن،
فهي شبيهة بالشيطان يف دعائه إىل الرش بوسوسته وتزيينه له)()3

( )1مسلم ،1048/2 :النسائي ،52/5 :أبو يعىل.77/6 :
( )2مسلم ،1021/2 :البيهقي ،90/7 :أبو داود ،246/2:النسائي ،351/5 :أمحد.330/3 :
( )3النووي عىل مسلم.178/9:
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قال ابن القيم تعليقا عىل هذا احلديث(: :ففي هذا احلديث عدة فوائد منها :اإلرشاد
إىل التسيل عن املطلوب بجنسه كام يقوم الطعام مكان الطعام والثوب مقام الثوب ،ومنها
األمر بمداواة اإلعجاب باملرأة املورث لشهوهتا بأنفع األدوية ،وهو قضاء وطره من أهله،
وذلك ينقض شهوته هبا)()1

وقد دل  هذا النوع من املتحابي إىل النكاح كام ورد يف احلديث الرشيف عن جابر
قال :جاء رجل إىل النبي  فقال :يا رسول اهلل عندنا يتيمة خطبها رجالن مورس ومعرس،
وهي هتوى املعرس ونحن هنوى املورس ،فقال رسول اهلل (: مل ير للمتحابي مثل
النكاح)()2

وتستحب الشفاعة لتزويج املتحابي وهو سنته  ، فقد شفع النبي  لعاشق أن
يواصله معشوقه بأن يتزوج به فأبت ،وذلك يف قصة مغيث وبريرة ،فإنه رآه يميش خلفها
بعد فراقها ودموعه جتري عىل خديه ،فقال هلا رسول اهلل  :لو راجعتيه ،فقالت :أتأمرن
قال :ال إنام اشفع فقالت :ال حاجة يل به ،فقال لعمه (:يا عباس أال تعجب من حب مغيث
بريرة ومن بغضها له)( ،)3ومل ينكر عليه حبها وان كانت قد بانت منه ألن هذا ما ال يملكه.
احلب احلرام :وهو احلب الناشئ عن تعمد النظر واملخالطة ،من غري قصد الزواج،
بل قصده اخللطة املحرمة ،وال شك يف حتريم هذا احلب حلرمة وسيلته ،وعالجه إما الزواج
بمن أحب ،أو كف البرص عن احلرام.

( )1اجلواب الكايف.171:
( )2البيهقي ،78/7 :ابن ماجة ،593/1 :ابن أيب شيبة ،454/3 :أبو يعىل.132/5 :
( )3البخاري ،2023/5 :ابن حبان ،96/10 :الدارمي ،223/2 :البيهقي ،222/7 :الدراقطني:
 ،154/2أبو داود ،270/2 :النسائي ،480/3 :ابن ماجة.671/1 :

101

فمن أطلق نظره أورده موارد اهلالك ،وقد قال النبي  (: ال تتبع النظرة النظرة،
فإنام لك األوىل وليست لك الثانية)()1

صفات أخرى
وقد ذكر الفقهاء باإلضافة إىل هذا صفات أخرى منها ما هو استحسان حمض قد
يقبل وقد يرفض ،ومنه مايرجع إل أصول الرشيعة وكلياهتا ،وسنذكر هذه الصفات هنا
باختصار :
فمنها :أن ال تكون حنانة وال أنانة وال حداقة وال براقة وال شداقة وال ممراضة ،وقد
ذكر هذه الصفات املاوردي والغزايل( )2عن بعض العرب ،وقد فرسها الغزايل كام ييل(:)3
األنانة :وهي التي تكثر األني والتشكي وتعصب رأسها كل ساعة.
املنانة :وهي التي متن عىل زوجها فتقول :فعلت ألجلك كذا وكذا.
احلنانة :هي التي حتن إىل زوج آخر..
احلداقة :وهي التي ترمي إىل كل يشء بحدقتها فتشتهيه وتكلف الزوج رشاءه.
الرباقة :وحتتمل معنيـي :أحدمها أن تكون طول النهار يف تصقيل وجهها وتزيـينه
ليكون لوجهها بريق حمصل بالصنع ،والثان أن تغضب عىل الطعام فال تأكل إال وحدها
وتستقل نصيبها من كل يشء.
الشد اقة :وهي املتشدقة الكثرية الكالم.

( )1احلاكم ،212/2 :البيهقي ،90/7 :ابن أيب شيبة ،6/4 :املعجم األوسط ،209/1 :أمحد:
.351/5
( )2أسنى املطالب.108/3:
( )3انظر :اإلحياء.38/2 :
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ومنها :أن ال تكون خمتلعة ،وال مبارية ،وال عاهرة ،وال ناشزا ،وقد حكى الغزايل
النهي عن التزوج بمن حتمل هذه الصفات عن بعض الصاحلي ،وفرسها كام ييل:
املختلعة :وهي التي تطلب اخللع كل ساعة من غري سبب.
املبارية :وهي املباهية بغريها املفاخرة بأسباب الدنيا.
َّخ َذ ِ
العاهرة :الفاسقة التي تعرف بخليل وخدن وهي التي قال اهلل تعاىل ﴿و َال مت ِ
ات
َ ُ

َأ نخدَ ٍ
ان ﴾(النساء)25:

الناشز :التي تعلو عىل زوجها بالفعال واملقال.
ومنها ما ذكره اإلمام عيل يف قوله( :رش خصال الرجال خري خصال النساء :البخل،
والزهو ،واجلبنّ ،
مزهوة
فإن املرأة إذا كانت بخيلة حفظت ماهلا ومال زوجها ،وإذا كانت
ّ
استنكفت أن تكلم كل أحد بكالم لي مريب ،وإذا كانت جبانة فرقت من كل يشء فلم
خترج من بـيتها واتقت موذاضع التهمة خيفة من زوجها)
ومنها :أن ال يتزوج ذات مطلق ال زالت هلا رغبة فيه(.)1
 4ـ الصفات التي خيتار من أجلها الزوج
وتكاد تشبه يف جمموعها الصفات التي خيتار الرجل من أجلها زوجته:
فمنها مثال أن يكون الزوج بكرا،قال الغزايل (:وكام يستحب نكاح البكر يسن أن
ال يزوج ابنته إال من بكر مل يتزوج قط ،ألن النفوس جبلت عىل اإليناس بأول مألوف،
وهلذا قال  يف خدجية (:إهنا أول نسائي)
ومنها أن ال يكون عقيام ،أو أمحق أو دميام ترغب عن مثله ،وغريها من الصفات لتي

( )1هناية املحتاج.185/6:
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ذكرت يف مواصفات املرأة)()1

وذكروا أنه يسن للمرأة أن تتزوج بكرا إال لعذر ،مجيال ولودا إىل آخر الصفات
املعتربة يف املرأة ويسن له أن ال يزوج بنته إال من بكر)()2

وروي أن امرأة نافرت فضالة زوجها إىل سلم بن قتيبة وهو وايل خراسان فقالت:
أبغضه ،واهلل خلالل فيه ،قال :وما هي قالت :هو واهلل قليل الغرية رسيع الطرية شديد
العتاب كثري احلساب قد أقبل بخره وأدبر ذفره وهجمت عيناه واضطربت رجاله يفيق
رسيع ًا وينطق رجيع ًا يصبح جبسا ويميس رجسا إن جاع جزع وإن شبع جشع.

ثانيا ـ وسائل اختيار الزوجة
كام دعت الرشيعة اإلسالمية إىل حسن االختيار وبينت الصفات التي ينبغي مراعاهتا
يف االختيار دعت إىل الرتوي فيه والتبي والتدقيق ،ألن بناء احلياة الزوجية يقتيض تدقيقا
ومتحيصا طويال ،وسنعرض يف هذا املبحث الوسائل التي أباحتها الرشيعة أو ندبت إليها
لتحصيل هذا الغرض.
وهي تنطلق من كون املجتمع اإلسالمي جمتمعا حمافظا ال خترج املرأة فيه إال
للحوائج األساسية ،ومن ثم فقد ال تقصد بالزواج ،والرجل كذلك رجل حمافظ قد حيتاج
للزواج وال جيد الوسيلة الختيار املرأة التي يريدها ،وقد كان هذا من أكرب املربرات التي
دعي هبا إىل التربج واالنحالل بحجة أن املرأة امللتزمة ال يقصدها اخلطاب.
وقد حلت الرشيعة اإلسالمية هذا اإلشكال الذي قد يعرض املرأة للعنوسة،
ويعرض الرجل لسوء االختيار ،بغري الطريقة التي حلت هبا املجتمعات املنحلة هذه

( )1اإلحياء.41/2:
( )2فتوحات الوهاب.118/4:
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املشكلة ،فقد حلتها بطرق كثرية منها:
 1ـ عرض الرجل ابنته لذوي الصالح ممن ترغب فيهم:
فإذا وجد الرجل الزوج الصالح ملوليته عرضها عليه،وهي سنة من السنن التي أشار
إليها القرآن الكريم عندما ذكر أن الشيخ املديني عرض ابنته عىل موسى  كام قال تعاىل:
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َرشا
﴿ َق َال إ ِّن ُأريدُ َأ نن ُأنك َح َك إ نحدَ ى ا نبنَت ََّي َهات نَي ع ََىل َأ نن َت نأ ُج َرن َث َامن َي َة ح َججٍ َفإ نن َأ نمت َ نم َت ع ن ً
َجدُ ِن إِ نن َشاء اهللَُّ ِمن الص ِ
َف ِم نن ِعن ِند َك َوما ُأ ِريدُ َأ نن َأ ُش َّق َع َل ني َك ست ِ
احلي﴾َ(القصص)27:
ن َّ
َ
َ
َ
قال مكارم الشريازي ،مبينا الفوائد املستنبطة من اآلية الكريمة( :يستفاد ضمن ًا من
القصة أن ما يشيع يف عرصنا من أن اقرتاح األب عىل اختيار البعل البنته أمر مصيب،
هذه ّ
ال مانع منه وليس معيب ًا ،فإذا وجد األب شخص ًا الئق ًا وجدير ًا ،فله احلق أن يقرتح عليه
الزواج من ابنته ،كام فعل شعيب(عليه السالم) مع موسى يف شأن ابنته(عليه السالم)،
والزواج منها)()1

 2ـ عرض املرأة نفسها عىل من ترغب فيه :
أجاز الرشع للمرأة أن تعرض نفسها عىل الرجل وتعريفه رغبتها فيه ،لصالحه
وفضله أو لعلمه ورشفه أو خلصلة فيه من خصال الدين ،وال غضاضة عليها يف ذلك ،بل
ذلك يدل عىل فضلها ،فعن ثابت البنان قال :كنت عند أنس وعنده ابنة له ،قال أنس:
جاءت امرأة إىل رسول اهلل  تعرض عليه نفسها ،قالت :يا رسول اهلل ،ألك يب حاجة ؟
فقالت بنت أنس :ما أقل حياءها ،واسوأتاه قال :هي خري منك رغبت يف النبي  عرضت

( )1تفسري األمثل  -مكارم الشريزي.221 /12 :
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عليه نفسها)()1

وقد يدخل يف هذا الباب ما ينترش يف الصحف واملجالت من أبواب ومساحات
إلعالنات الزواج ،وفيها ُحتَدَّ د املواصفات.
وهذه الظاهرة مباحة يف أصلها ألن تعقد املجتمعات استدعى هذا ،ولكن مع ذلك،
فإن هناك بعض املحاذير التي قد ترفع عنها حكم اإلباحة ،ومنها:
 .1استغالل بعض الشباب هلا ل َّلهو والت نَّسلية ،وقد يستغلها بعض ضعاف النفوس
للتغرير بالفتاة التي تريد الزَّ واج.
 .2قد حتدث بعض املكاملات اهلاتف َّية ،أو اللقاءات غري املنضبطة بي الرجل واملرأة
بسبب هذه اإلعالنات ،وما تنرشه من العناوين ،واألرقام اهلاتف َّية؛ مما يسمح
للرجل أن يتصل باملرأة ،وللشاب أن يقابل الفتاة.
 3ـ تعريف الزوج أو الزوجة املختار بنفسه :
وهذه من أهم الوسائل املحققة هلذا التعرف ،ألن هناك أمورا كثرية قد ال يطلع عليها
الناس فيحتاج الشخص أن يعرب هبا عن نفسه ،وقد فرق الفقهاء بي األمور التي يذكرها
املعرف بنفسه واألمور التي ال يذكرها ،وقسموا ذلك إىل ثالثة أنواع:
 .1إن كان فيه ما يثبت اخليار كاألمراض اجلنسية واألمراض اخلطرية املزمنة وجب
ذكره للزوجة،وعدم ذكره من الغرر الذي يفسخ من أجله الزواج ،وسنتحدث
عن هذا بتفصيل يف العيوب التي توجب الفسخ.
 .2إن كان فيه ما يقلل الرغبة عنه وال يثبت اخليار كسوء اخللق والشح استحب ذكره.

( )1البخاري،1967/5:رقم، 4828:وقد ترجم له البخاري [:باب عرض املرأة نفسها عىل الرجل
الصالح].
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 .3إن كان فيه يشء من املعايص وجب عليه التوبة يف احلال وسرت نفسه(.)1
 4ـ استشارة من يعرفه:
فال يكتفي مريد الزواج بتعريف الشخص بنفسه ،فقد ال يصدق يف ذلك ،بل يضم
إليه استشارة من يعرفه ممن يثق فيه ويف تدينه ،بحيث يصدقه يف أمره وينصحه كام روي يف
ذلك أن أخا لبالل خطب امرأة فقالوا :إن حيرض بالل زوجناك فحرض فقال :أنا بالل وهذا
أخي وهو امرؤ سيئ اخللق والدين.
وقد روي يف ذلك عن رسول اهلل  أن أبا عمرو بن حفص طلق فاطمة بنت قيس
ألبتة ،وهو غائب بالشام فأرسل إليها وكيله بشعري فسخطته فقال :واهلل ما لك علينا من
يشء فجاءت إىل رسول اهلل  فذكرت ذلك له فقال :ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد
يف بيت أم رشيك ثم قال :تلك امرأة يغشاها أصحايب اعتدي عند عبد اهلل بن أم مكتوم،
فإنه رجل أعمى تضعي ثيابك عنده فإذا حللت فآذنيني قالت :فلام حللت ذكرت له أن
معاوية بن أيب سفيان وأبا جهم بن هشام خطبان فقال رسول اهلل : أما أبو جهم فال يضع
عصاه عن عاتقه ،وأما معاوية فصعلوك ال مال له أنكحي أسامة بن زيد قالت :فكرهته ثم
قال :أنكحي أسامة ابن زيد فنكحته فجعل اهلل يف ذلك خريا واغتبطت به(.)2
وقد استنبط العلامء من هذا احلديث جواز الصدق يف ذكر مساوي اخلاطب ليحذر،
واختلف بعضهم يف احلكم بوجوب ذلك عىل ثالثة أقوال(:)3

( )1مغني املحتاج  ،222/4وانطر :اخلريش ،171/3 :الفتاوى الفقهية الكربى.103/4 :
( )2مسلم،1114/2:رقم،1480:سنن أيب داود،285/2:رقم،2284:املوطأ،580/2:رقم.1210:
( )3التاج واإلكليل ،ج ،5ص ،42حاشية الدسوقي ،ج ،2ص.220

107

القول األول :التفريق يف ذلك بي حالي:
 .1إذا كان هناك من يعرف حال املسئول عنه غري ذلك املسئول جاز ذكر املساوئ ملن
استشاره.
 .2إذا كان ال يعرف حال املسؤول غريه وجب عليه ذكر املساوئ ألنه من نصيحة
املسلم ألخيه ،وهي واجبة باتفاق.
القول الثان :أن حمل اجلواز إذا مل يسأله عام فيها من العيوب وإال وجب عليه الذكر،
ألنه من باب النصيحة.
القول الثالث :إذا استشاره وجب عليه ذكر املساوئ كان هناك من يعرف تلك
املساوئ أم ال ،وإال فيندب له ذكرها.
الرتجيح :
نرى أن القول الثالث وهو وجوب ذكر املساوئ مطلقا كان هناك من يعرفها أم ال
أوفق باملصلحة ،وأعظم للنصح ألن املستشري قد يكتفي بمشورته عن زيادة التأكد
باستشارة غريه فيقع يف خطر عدم النصح ،بل نرى أن من الواجب عىل املسلم أن ينصح
أخاه ولو مل يسترشه إن رأى يف اختياره ما يسوؤه أو يسوء املرأة التي خيطبها.
ومن اآلداب يف النصح أن يكتفي بالتعريض إن كان كافيا يف أداء الغرض وإال
وجب الترصيح،ومن التعريض قوله مثال (:ال يصلح لك)وما شاهبه(.)1
ويستحب التشدد واألخذ باالحتياط عند االستشارة خمافة الوقوع يف الغرر ،قال
الغزايل (:والغرور يقع يف اجلامل واخللق مجيع ًا ،فيستحب إزالة الغرور يف اجلامل بالنظر ،ويف
اخللق بالوصف واالستيصاف فينبغي أن يقدم ذلك عىل النكاح ،وال يستوصف يف أخالقها

( )1األشباه والنظائر.84 :
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ومجاهلا إال من هو بصري صادق خبـري بالظاهر والباطن ،وال يميل إليها فيفرط يف الثناء ،وال
حيسدها فيقرص ،فالطباع مائلة يف مبادئ النكاح ووصف املنكوحات إىل اإلفراط والتفريط،
وقل من يصدق فيه ويقتصد ،بل اخلداع واإلغراء أغلب ،واالحتياط فيه مهم ملن خيشى
التشوف إىل غري زوجته)()1
عىل نفسه
ّ

 5ـ إرسال من يتعرف عىل من يريد خطبتها:
وهي من الوسائل اهلامة والتي ال تزال مطبقة يف جمتمعاتنا ،وهي أن يرسل الراغب
يف الزواج أمه أو إحدى قريباته للتعرف عىل من يريد خطبتها.
ومن األخطاء الواقعة يف بعض جمتمعاتنا املحافظة االكتفاء بإرسال األقارب
ووصفهن ،وهو ما حيدث عنه كثري من اآلثار غري املحمودة ،فالقصد من هذه الوسائل أن
يتوسل هبا مجيعا للتعرف والتحقق ال أن يقترص عىل وسيلة واحدة ،ألن أمر الزواج أخطر
من أن تكفي فيه وسيلة واحدة.
 6ـ النظر ملن يريد خطبتها:
وهو من أهم وسائل التعرف ،ولذلك وردت اآلثار الكثرية التي حتث عليه،
وسنتحدث عام يتعلق بالنظر من أحكام يف املسائل التالية:
مرشوعية النظر:
مع أن الرشع ورد باألمر بغض البرص عن غري املحارم إال أنه ورد عنه من باب رعاية
مصالح الناس األمر بالنظر للمخطوبة أو ملن يرغب يف خطبتها ،واعترب ذلك  من
الوسائل التي حتصل هبا األلفة بي الزوجي ،فقال ناصحا من يريد الزواج(:انظر إليها فإنه

( )1اإلحياء.39/2:
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أحرى أن يؤدم بينكام)( ،)1أي أجدر وأدعى أن حيصل الوفاق واملالءمة بينكام.
وبي جواز ذلك قبل اخلطبة فقال (: إذا ألقى اهلل عز وجل يف قلب امرئ خطبة
امرأة فال بأس أن ينظر إليها)()2

ودعا يف حال النظر التحري والرتكيز عىل ما يرغبه فيها فقال (: إذا خطب
أحدكم املرأة فقدر أن يرى منها ما يدعوه إىل نكاحها فليفعل)( ،)3وحيكي راوي احلديث
جابر بن عبد اهلل عن نفسه فيقول (:فخطبت جارية فكنت أختبأ هلا حتى رأيت منها ما دعان
إىل نكاحها فتزوجتها)
حكم النظر للمخطوبة :
اتفق الفقهاء عىل مرشوعية النظر للمخطوبة أو للتي يرغب يف خطبتها ( ، )4واتفقوا
عىل أن النظر بقصد التلذذ أو الشهوة باق عىل أصل التحريم ،ولكنهم اختلفوا يف حكم
النظر يف حال خوف الفتنة ،ومن األقوال الوادرة يف املسألة :

ابن

()1

ماجة،599/1:رقم،1865:مستدرك

احلاكم،179/2:رقم،2697:

مسند

أمحد،299/5:رقم.17688:
( )2ابن ماجة،599/1:رقم،،1864:رقم،5839:/مسند أمحد،549/4:رقم.15598:
()3

سنن أيب داود،228/2:رقم،2082 :مستدرك احلاكم،179/2:رقم،1696 :مسند

أمحد،287/4:رقم.14176:
( )4مع رصا حة النصوص الواردة يف ذلك وجد من الفقهاء من يرى حرمة ذلك ،ففي (فتح الباري):
(نقل الطحاوي عن قوم انه ال جيوز النظر إىل املخطوبة قبل العقد بحال؛ ألهنا حينئذ أجنبية) [فتح الباري
]149 :9
ويف (بداية املجتهد) :منع ذلك قوم عىل اإلطالق؛ ألن النص ورد باملنع مطل ًقا وورد مقيدً ا ،ومن منع متسك
باألصل وهو حتريم النظر إىل النساء [.بداية املجتهد وهناية املقتصد ]4 :2
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القول األول :أن النظر مستحب مطلقا ،وهو قول أكثر العلامء من املالكية والشافعية
واحلنفية إلطالق األحاديث الواردة يف ذلك،قال اإلمام الرويان(:وله النظر وإن خاف
الفتنة لغرض التزوج ،وإذا مل تعجبه فليسكت وال يقل ال أريدها ألنه إيذاء)( )1وقد ورد يف
بعض كتب املالكية أن حكمه اجلواز ووجهه الدسوقي بأن مرادهم منه اإلذن ال احلكم،
يقول الدسوقي (:والذي يف عبارة أهل املذهب اجلواز ،ومل حيك ابن عرفة االستحباب إال
عن ابن القطان ،ويمكن محل اجلواز يف كالم أهل املذهب عىل اإلذن)()2

القول الثان :أن النظر مستحب عند أمن الفتنة ،وهو قول احلنابلة ،ومروي عن
املالكية قال اخلريش (:يندب ملن أراد نكاح امرأة إذا رجا أهنا ووليها جييبانه إىل ما سأل وإال
حرم)( ،)3فقد حكم بتحريم النظر يف حال العلم برفضها أو رفض وليها.
الرتجيح:
نرى من الرتجيح يف املسألة مراعاة احتامل القبول ،فإذا تيقن عدم القبول حرم عليه
ذلك من جهتي:
 .1أن ذلك فتنة له حيث يتعرض ألمر قد يتعلق به قلبه مع عدم الظفر به.
 .2أن يف مراعاة احتامل القبول سدا للذريعة حتى ال يتخذ من إباحة النظر يف هذه
احلالة وسيلة إلطالق البرص يف املحرمات بحجة البحث عن الزوجة املرغوبة،
وقد ذكر املالكية مثل هذه العلة عند ذكر كراهة استغفاهلا كام سنرى ،قال اخلريش:

( )1الغرر البهية ،ج ،4ص.94
( )2حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،ج ،2ص.216
( )3اخلريش ج ،3ص.166
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(لئال يتطرق أهل الفساد لنظر حمارم الناس ويقولون نحن خطاب)(.)1
وما ذكرناه من الرتجيح هو ما اختاره ورجحه العز بن عبد السالم عند بيانه
للحكمة من النظر ،حيث قال يف قواعد األحكام (:وقد ندب الشارع اخلاطب إىل رؤيتها
ليعلم ما يقدر عليه فريغب يف النكاح ويكون عىل بصرية من اإلحجام أو اإلقدام ،وإنام
جوز ذلك لريجو رجاء ظاهرا أن جياب إىل خطبته دون من يعلم أنه ال جياب ،أو يغلب عىل
ظنه أنه ال جياب ،وإن استوى األمران ففي هذا احتامل من جهة أن النظر ال حيمل إال عند
غلبة الظن بالسبب املجوز)()2

وهو ما ذكره املحقق الكركي يف (جامع املقاصد) ،فقال( :جيوز النظر مع إرادة
النكاح إذا كانت حمللة خلية من بعل ومن موانع النكاح كالعدة المتناع النكاح حينئذ ،وأن
تكون اإلجابة ممكنة ووفق النظر عند اجتامع هذه الرشوط ال عند األذن يف عقد النكاح،
وال عند ركون كل واحد منهام إىل صاحبه ،وهو وقت حتريم اخلطبة عىل اخلطبة خالفا
لبعض العامة وينبغي أن يكون قبل اخلطبة إذ لو كان بعدها وتركها لشق عليها واوحشها،
ولو تعذر عليه النظر بعث امرأة تتأملها وتصفها له فإن النبي  بعث أم سليم إىل امرأة
فقال انظري إىل عرقوهبا وشمي معاطفها)()3

حكم نظر املرأة خلطيبها:
كام يندب نظر اخلطيب خلطيبته يستحب للمرأة أن تنظر كذلك للرجل الذي خطبها
ألهنا يعجبها منه ما يعجبه منها ،ويستحب هلا أيضا أن تنظر منه الوجه والكفي ،قال

( )1اخلريش ج ،3ص.166
( )2قواعد األحكام ،ج 2نص.146
( )3جامع املقاصد.27/12 :

112

احلطاب (:هل يستحب للمرأة نظر الرجل ؟ مل أر فيه نصا للاملكية ،والظاهر استحبابه وفاقا
للشافعية ،قالوا :يستحب هلا أيضا أن تنظر إليه)()1

وقال السيد الشريازي( :وال يبعد جواز نظر املرأة أيض ًا إىل الرجل الذي يريد
وقواه الشيخ املرتىض ،بل يف املستند أنه رصيح مجاعة
تزوجيها ،كام عن القواعد وغريهّ ،
الحتاد العلة ،بل األولوية حيث أن الرجل يمكنه الطالق لو مل يستحسنها بخالف
الزوجة)()2

ومل أر من خالف يف هذه املسألة إال ما ذكره الصنعان فإنه قال بعد أن حكى القول
بجواز رؤية املرأة خلطيبها (:كذا قيل :ومل يرد به حديث ،واألصل حتريم نظر األجنبي
واألجنبية إال بدليل كالدليل عىل جواز نظر الرجل ملن يريد خطبتها)()3

وال نرى أن مثل هذا حيتاج إىل دليل نيص خاص ألن التكاليف موجهة للرجال
والنساء مجيعا ،فام أبيح للرجال يباح مثله للنساء إال ما ورد به التخصيص ،وال ختصيص
بدون خمصص.
حكم تكرار النظر :
اختلف الفقهاء يف حكم تكرار النظر للمخطوبة أو للتي يرغب يف خطبتها ،ومن
األقوال الواردة يف املسألة:
القول األول :أنه ليس هناك حد للتكرار ،بل ينظر إليها إىل احلد الذي تعجبه

( )1اخلريش ج ،3ص ،166وانظر :حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،ج ،2ص ،216أسنى املطالب،
ج ،3ص.108
( )2الشريازي :السيد حممد /الفقه ج 62ص.175
( )3سبل السالم ،ج،2ص.166
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فيخطبها ،أو ال تعجبه فال يتقدم خلطبتها ،وعلله يف الغرر البهية بقوله (:وله تكرير نظره
ليتبي هيئتها فال يندم بعد نكاحها عليه)()1

القول الثان :أن له أن يراها ثالث مرات فقط ،قال الزركيش (:ومل يتعرضوا لضبط
التكرار وحيتمل تقديره بثالث ويف حديث عائشة الذي ترجم عليه البخاري الرؤية قبل
اخلطبة (:أريتك ثالث ليال)()2

الرتجيح :
نرى أن األرجح يف املسألة هو االكتفاء من الرؤية بام حيقق الغرض بدون ضبط
لذلك ،وما ذكره الزركيش ليس دليال يعتمد عليه فبقي األمر عىل أصل اإلباحة ،وهي غري
مقيدة بعدد ،بل مقيدة بتحقيق الغرض إذا سلمت النية.
حكم التزين للخطاب :
استحب الفقهاء للمرأة املتعرضة للخطاب أن تتزين بالزينة املباحة رشعا ،وقد
ذهب احلنفية إىل أن حتلية البنات باحليل واحللل لريغب فيهن الرجال سنة ،وقد نقل عن ابن
القطان قوله (:وهلا (أي للمرأة اخلالية من األزواج)أن تتزين للناظرين (أي للخطاب)بل
لو قيل بأنه مندوب ما كان بعيدا ،ولو قيل :إنه جيوز هلا التعرض ملن خيطبها إذا سلمت نيتها
يف قصد النكاح مل يبعد)()3

ونفس احلكم ينطبق عىل الرجل الراغب يف اخلطبة ،وقد قال ابن القطان(:إذا خطب
الرجل امرأة هل جيوز له أن يقصدها متعرضا هلا بمحاسنه التي ال جيوز إبداؤها إليها إذا مل

( )1الغرر البهية ،ج ،4ص.94
( )2الغرر البهية ،ج ،4ص.94
( )3التاج واإلكليل.499/1 :
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تكن خمطوبة ويتصنع بلبسه ،وسواكه ،ومكحلته وخضابه ،ومشيه ،وركبته ،أم ال جيوز له
إال ما كان جائزا لكل امرأة ؟ هو موضع نظر ،والظاهر جوازه ومل يتحقق يف املنع إمجاع ،أما
إذا مل يكن خطب ولكنه يتعرض لنفسه ذلك التعرض للنساء فال جيوز،ألنه تعرض للفتن
وتعريض هلا)()1

ومن األدلة التي استند عليها الفقهاء يف ذلك ما روته أم ليىل قالت :بايعنا رسول اهلل
 فكان فيام أخذ علينا أن نختضب الغمس ،ونمتشط بالعسل ،وال نعطل أيدينا من
خضاب ،وقالت (:أمرنا رسول اهلل  إذا كانت إحدانا تقدر أن تتخذ يف يدهيا مسكتي
من فضة فان مل تقدر فصدت يدهيا ولو بسري) ،وقال (:ال تشبهن بالرجال)()2

ودخلت امرأة عىل رسول اهلل  فقال (:اختضبي ،ترتك إحداكن اخلضاب حتى
تكون يدها كيد الرجل) ،فام تركت اخلضاب وإهنا البنة ثامني(.)3
وورد أن سبيعة األسلمية كانت حتت سعد بن خولة وهو يف بني عامر بن لؤي،
وكان ممن شهد بدرا ،فتويف عنها يف حجة الوداع ،وهي حامل فلم تنشب أن وضعت محلها
بعد وفاته ،فلام تعلت من نفاسها جتملت للخطاب ،فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك
رجل من بني عبد الدار فقال هلا :ما يل أراك متجملة ؟ لعلك ترجي النكاح ،إنك واهلل ما
أنت بناكح حتى متر عليك أربعة أشهر وعرش ،قالت سبيعة :فلام قال يل ذلك مجعت عيل
ثيايب حي أمسيت ،فأتيت رسول اهلل  فسألته عن ذلك ،فأفتان بأن قد حللت حي

( )1مواهب اجلليل.405/3:
( )2رواه الطربان يف األوسط والكبري باسناد واحد عىل مرتي ويف إسناده من مل اعرفه ،جممع الزوائد
.171/5:
( )3رواه أمحد وفيه من مل اعرفهم وابن اسحق وهو مدلس ،جممع الزوائد .171/5:
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وضعت محيل وأمرن بالتزويج إن بدا يل)()1

ففي هذه األحاديث إشارة واضحة إىل جواز ذلك ،ولكن يف احلدود الرشعية التي
حترم التربج والزينة املحرمة ،أما يف بيت املخطوبة وأمام حمارمها فيجوز من الزينة ما
سنذكره عند بيان ما جيوز النظر إليه من املخطوبة.
ما يباح النظر إليه من املخطوبة:
مل حتدد النصوص الرشعية املقدار الذي جيوز أن يراه اخلاطب من خمطوبته ،ومن هنا
جاء اختالف الفقهاء يف حدودها ،وهي بي املبالغة املتشددة املكتفية بأقل قدر ممكن ،وبي
املتساهلة إىل أبعد احلدود(:)2
القول األول :الوجه والكفان،ومها مما اتفق الفقهاء مجيعا عىل إباحة النظر إليهام ،قال
ابن قدامة (:ال خالف بي أهل العلم يف إباحة النظر إىل وجهها ،وذلك ألنه ليس بعورة،
وهو جممع املحاسن ،وموضع النظر)( ،)3ومن األدلة التي ذكرت جلواز ذلك :
 .1أن احلاجة تندفع بالنظر إىل الوجه ،فبقي ما عداه عىل أصل التحريم.
 .2أن النبي  ملا أذن يف النظر إليها من غري علمها علم أنه أذن يف النظر إىل مجيع ما
يظهر عادة إذ ال يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غريه له يف الظهور ،وألنه
يظهر غالبا ،فأبيح النظر إليه كالوجه.
 .3أهنا امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع ،فأبيح النظر منها إىل ذلك كذوات
املحارم.

( )1مسلم.1122/2:
( )2املغني  ،74/7:الغرر البهية  ،94/4:حاشية الدسوقي  ،216/2:اإلنصاف .19/8:
( )3املغني .74/7:
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 .4أن الوجه يدل عىل اجلامل وعدمه ،واليدان تدالن عىل خصابة البدن وطراوته وعىل
عدم ذلك(.)1
القول الثان :أن له النظر إىل ما عدا الوجه والكفي ،وقد اختلف أصحاب هذا
القول يف حتديد ما يراه عىل آراء متعددة منها:
الرأي األول :جواز رؤية كل يشء ما عدا العورة املغلظة ،حكاه ابن عقيل رواية عن
أمحد( ، )2والعورة املغلظة :هي الفرجان ،وقال ابن حزم (:من أراد أن يتزوج امرأة حرة أو
أمة ،فله أن ينظر منها  -متغفال هلا ،وغري متغفل  -إىل ما بطن منها وظهر)()3

الرأي الثان :أن له النظر إىل مواضع اللحم ،وهو قول األوزاعي (.)4
الرأي الثالث :صح عن ابن عمر إباحة النظر إىل ساقها وبطنها وظهرها،ويضع يده
عىل عجزها وصدرها (.)5
الرأي الرابع :صح عن أيب موسى األشعري إباحة النظر إىل ما فوق الرسة ودون

( )1حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري .216/2:
( )2وقد روي عن اإلمام أمحد أقوال أخرى ذكرها ابن قدامة منها «:ما يظهر غالبا سوى الوجه كالكفي
والقدمي ونحو ذلك مما تظهره املرأة يف منزهلا ففيه روايتان:
. 1ال يباح النظر إليه ألنه عورة فلم يبح النظر إليه كالذي ال يظهر ،فإن عبد اهلل روى أن النبي  قال:
«املرأة عورة « وألن احلاجة تندفع بالنظر إىل الوجه ،فبقي ما عداه عىل التحريم.
. 2أن له النظر إىل ذلك .قال أمحد يف رواية حنبل :ال بأس أن ينظر إليها ،وإىل ما يدعوه إىل نكاحها ،من يد
أو جسم ونحو ذلك .قال أبو بكر :ال بأس أن ينظر إليها عند اخلطبة حارسة » ،املغني .63/7:
( )3املحىل.161/9:
( )4نيل األوطار ،ج،6ص.133
( )5املحىل ،ج ،9ص.161
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الركبة ،وروي ذلك أيضا عن سعيد بن املسيب(.)1
الرتجيح:
من خالل األقوال املروية يف املسألة ،ومن خالل النصوص املذكورة فيها نرى أن
الغرض من الرؤية هو التعرف عىل جسد املخطوبة ،وهو خيتلف باختالف الراغب يف
الزواج ،وباختالف املرغوب خطبتها ،فرب امرأة يكتفى من مجاهلا بوجهها وكفيها ،ورب
امرأة أخرى حيتاج إىل النظر إىل شعرها أو ساقيها أو أطرافها.
واألمر يف الرجال كذلك خمتلف ،فمن الرجال من يكتفي بالوجه والكفي،ومنهم
من يريد يف ذلك مزيدا من التفاصيل.
وبام أن الغرض الرشعي من النظر هو الرتغيب يف النظر إىل ما يعجبه منها نرى إباحة
ذلك كله إذا ما كان اهلدف صحيحا وصادقا إلطالق النصوص يف ذلك ،ولكنا مع ذلك
نستبعد القول بجواز رؤية مجيع جسدها ما عدا العورة املغلظة ألنه مما تربأ عنه الطبائع
السليمة.
وقد قال هبذا الرتجيح بسبب إطالق النصوص الصنعان حيث قال يف سبل
السالم(:واحلديث

مطلق فينظر إىل ما حيصل له املقصود بالنظر إليه)()2

وقال املحقق البحران( :واملفهوم يف هذه األخبار بعد ضم بعضها إىل بعض أنه جيوز
النظر إىل الوجه والكفي ظاهرا وباطنا ،وإليه يشري جتويز النظر إىل معاصمها وهو كام
عرفت موضع السوار من اليد فإن فيه زيادة حتديد الكفي اللذين مها إىل مفصل الزند ،ولذا
جيوز النظر إىل شعرها وحماسنها ،وفرست بمواضع الزينة منها ،وهو أوسع دائرة من الوجه

( )1املحىل ،ج ،9ص.161
( )2سبل السالم ،ج،2ص.166
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والكفي)()1

وقت النظر :
جيوز النظر ملن يرغب يف خطبتها قبل اخلطبة وبعدها ،ألن النظر إليها قبل اخلطبة
يدعوه إىل خطبتها يف حال قبوله هبا ،والنظر بعدها يؤكد هذه الرغبة بعد إعالهنا،ولكنا نرى
كراهة تأخري الرؤية إىل ما بعد اخلطبة كام حيصل يف بعض املجتمعات املحافظة ملا ينجر عن
ذلك من إذية املرأة أو أهلها عند فسخ اخلطبة بعد الرؤية ،وقد نبه إىل هذا العز بن عبد
السالم يف قوله (:ويقدم الرؤية واإلرسال عىل اخلطبة ،كي ال يشاهدها بعد اخلطبة فال
تعجبه فيرتكها ويكرسها ويكرس أولياءها بزهده فيهم)()2

ومع ذلك ،فجواز النظر إليها يستلزم توفر الرشوط التالية(:)3
1ـ صالحية هذه املرأة للزواج من هذا الرجل حال النظر.
2ـ موافقة املرأة عىل الزواج من هذا الرجل بحيث تكون ممكنة وحمتملة.
3ـ البد من احتامل ان هذا النظر يمكن ان يفيد شيئا جديدا للناظر.
4ـ االقتصار هبذا النظر عىل ارادة تزوج هذه املرأة بالذات ،وال يكفي إرادة أصل
الزواج.
5ـ ال يكفي يف هذا النظر احتامل العزم عىل الزواج هبا بعد النظر.
حكم االستئذان للنظر:
اختلف الفقهاء يف اعتبار اإلذن جلواز النظر عىل قولي:

( )1احلدائق النارضة.42/23 :
( )2قواعد األحكام ،ج 2نص.146
( )3فقه النظر ،السيد مهند مصطفى مجال الدين.
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القول األول :اعتبار اإلذن ،وهو ما اختاره اإلمام مالك لعلتي:
 .1سدا للذريعة حتى ال يتطرق أهل الفساد للنظر ملحارم الناس ويقولون :نحن
خطاب ،ويف املنتقى (:سألت عيسى عن اإلطالع للنظر فقال قد جاءت فيه
رخصة وكان مالك ال يراه خوفا أن يطلع عىل عورة وال بأس أن يستأذن عليها
فيدخل)()1

 .2خشية الفتنة عليه إذا علم عدم اإلجابة وحيرم نظره يف هذه احلالة ،وإن مل خيش
الفتنة كره النظر ،وتنتفي الكراهة واحلرمة إن كان يعلم أنه لو سأهلا النظر ملا ذكر
جتيبه إن كانت غري جمربة أو إذا سأل وليها جييبه لذلك إذا كانت جمربة أو جهل
احلال ،)2( .وكال العلتي ترجع إىل سد الذريعة ،فاألوىل سد لذريعة االنحراف
االجتامعي ،والثانية سد لذريعة االنحراف النفيس.
القول الثان :أنه جيوز له النظر إليها سواء كان ذلك بإذهنا أم ال ،وهو قول عامة
الفقهاء ،وعليه حيمل ظاهر األحاديث(.)3
الرتجيح :
نرى أن األرجح يف املسألة جواز النظر ملن صدق يف الرغبة يف خطبتها وعلم بإمكانية
قبوهلا أو قبول أهلها من غري استئذان ملا يسببه االستئذان من حرج هلا يف حال عدم رضاه
هبا.

( )1املنتقى ،ج ،3ص ،266اخلريش ج ،3ص.166
( )2حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،ج ،2ص.216
( )3نيل األوطار ،ج،6ص.133
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الفصل اخلامس
أحكام اخلطبة
نتناول يف هذا الفصل احلديث عن األحكام املتعلقة باخلطبة ،سواء كانت أحكاما
أصلية أم عارضة ،وما يرتتب عنها.

أوال ـ مفهوم اخلطبة وأحكامها
 1ـ تعريف اخلطبة :
لغة :خطب الـمرأة خيطبها خطبا وخطبة ،بالكرس ،ومجع الـخاطب :خطاب.
الـجوهري :والـخطيب الـخاطب ،والـخطيبى الـخطبة .والـخطب :الذي خيطب الـمرأة،
والـخطبة مصدر بمنزلة الـخطب ،وهو بمنزلة قولك :إنه لـحسن القعدة والـجلسة.
والعرب تقول :فالن خطب فالنة إذا كان خيطبها .ويقول الـخاطب :خطب فـيقول
الـمخطوب إلـيهم :نكح وهي كلـمة كانت العرب تتزوج هبا .ورجل خطاب :كثـري
الترصف فـي الـخطبة(.)1
اصطالحا :عرفت اخلطبة تعاريف خمتلفة منها(:)2
 .1هي ما يورد من اخلطب يف استدعاء النكاح واإلجابة إليه.
 .2هي التامس التزويج واملحاولة عليه رصحيا ،مثل أن يقول فالن خيطب فالنة أو
غري رصيح كـ[يريد االتصال بكم والدخول يف زمرتكم] من اخلاطب واملجيب.

( )1لسان العرب ،360/1 :خمتار الصحاح.76 :
( )2املنتقى ،ج ،3ص ،264اخلريش،ج ،3ص ،167هناية املحتاج ،ج،6ص.201

121

 .3هي التامس النكاح ترصحيا وتعريضا
ومن القيود التي ضبطت هبا اخلطبة(: )1
 .1أهنا تستعمل يف كل ما يستدعى به الزواج من القول ،وإن مل يكن مؤلفا عىل نظم
اخلطب فيقال :فالن خيطب فالنة إذا طلب زواجها وإن مل يوجد منه لفظ يسمى
خطبة ويدل عليه قوله (: ال خيطب أحدكم عىل خطبة أخيه)( )2ومل يعن
باخلطبة الكالم املؤلف الذي يؤتى به عند انعقاد النكاح ،وإنام أراد ما يرتاجع به
القول عند حماولة ذلك ومراوضته.
 .2أن اخلطبة ليست عقدا رشعيا ملزما ،وإن ختيل كوهنا عقدا فليس بالزم بل هو
جائز من اجلانبي قطعا.
 .3أن اخلطبة هي ما جيري من املراجعة واملحاولة للنكاح ،ألنه أمر غري مقدر وال
يتعي له أول وال آخر.
 .4أن اخلطبة وسيلة للزواج غالبا ،إذ ال خيلو عنها يف معظم الصور ،وليست رشطا
لصحته ،فلو تم بدوهنا كان صحيحا.
 2ـ احلكم األصيل للخطبة:
اختلف العلامء يف احلكم األصيل للخطبة عىل قولي:
القول األول :أن األصل يف حكم اخلطبة هو االستحباب وهو مذهب مجهور
العلامء ،بل رصح ابن قدامة إىل (أهنا غري واجبة عند أحد من أهل العلم علمناه إال

( )1حاشية البجريمي عل اخلطيب ،ج،3ص.407
( )2البخاري ،752/2:مسلم،1029/2:املوطأ.523/2:
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داود)( ،)1ومن األدلة عىل ذلك:
 .1أن رجال قال للنبي  :يا رسول اهلل ،زوجنيها .فقال رسول اهلل ( :زوجتكها
بام معك من القرآن)( ،)2فلم يذكر خطبة فدل ذلك عىل جواز التزويج بدون
خطبة.
 .2عن رجل من بني سليم ،قال :خطبت إىل رسول اهلل  أمامة بنت عبد املطلب،
فأنكحني من غري أن يتشهد( ،)3قال ابن القيم (:وفيه أنه ال يشرتط يف صحة العقد
تقدم اخلطبة إذا مل يقع يف يشء من طرق هذا احلديث وقوع محد وال تشهد وال
غريمها من أركان اخلطبة)()4

 .3أنه عقد معاوضة ،فلم جتب فيه اخلطبة كالبيع.
القول الثان :الوجوب ،وهو قول داود الظاهري عىل ما ذكره الناقلون عنه ،وربام
استدل بام يدل عىل االستحباب عىل القول بالوجوب،فقد قال يف املغني (:وما استدلوا به
يدل عىل عدم الكامل بدون اخلطبة ،ال عىل الوجوب)( ،)5وقال ابن القيم (:ووافقهم من
الشافعية أبو عوانة فرتجم يف صحيحه باب وجوب اخلطبة عند العقد)()6

الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن اخلطبة سنة كام دل عىل ذلك النصوص ،وسنيتها

( )1املغني.63/7:
( )2البخاري ،1920/4:مسلم ،1040/2:املوطأ  ،526/2:الرتمذي .421/3:
( )3أبو داود ،239/2:سنن البيهقي الكربى.147/7:
( )4عون املعبود.111/6:
( )5املغني ،63/7:املنتقى ،ج ،3ص.264
( )6عون املعبود.111/6:
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تتحقق فيام لو علم الويل مثال قبول موليته الزواج بمن تقدم إليها ،أو كانت حارضة وعلم
رأهيا ،فتتحول بالتايل نفس اخلطبة عقدا ،ولكن يف حال عدم العلم ،أو احلاجة إىل
االستئذان ،وهو األعم األغلب ،تتحول اخلطبة إىل حكم الوجوب تفريقا بينها وبي العقد
الرشعي ،وهذا الوجوب ،وإن مل تقتضه النصوص ،ولكنه وسيلة الواجب ،ووسيلة
الواجب واجبة ،والواجب هنا هو االستئذان واالستئامر والتحري ،وكل هذه الواجبات
تقتيض التمهل قبل عقد العقد الرشعي ،وبالتايل تقتيض اخلطبة.
وهذا الرتجيح عىل مقتىض ما ذكرنا يف قيود اخلطبة من أهنا جمرد التامس النكاح ،ال
ما يقال من خطب ويعقد من اجتامعات.
 3ـ األحكام العارضة للخطبة:
يعرض للخطبة األحكام الرشعية األخرى ،ألن حكم الوسيلة تابع حلكم املقصد،
فتكره ممن يكره له النكاح ،وحترم ممن حيرم عليه( ،)1وسنذكر هنا بعض أحكامها العارضة:
اخلطبة املباحة:
اتفق الفقهاء عىل أن املرأة التي جتوز خطبتها هي املرأة التي مل يقم هبا أي مانع من
موانع الزواج اآلِت ذكرها ،واتفقوا عىل أنه جيوز خطبتها ترصحيا وتعريضا.
اخلطبة املحرمة :
وسبب حتريمها ثالثة أمور:
أمر قائم باخلاطب  :وهو حرمة الزواج عليه كام سنذكر يف موانع الزواج ،فمن حرم
عليه الزواج حرمت عليه اخلطبة لكوهنا طلبا ملا حيرم وللوسائل حكم الغايات ،ولكن
بعض الفقهاء ذهب إىل إباحة ذلك ،ولسنا ندري وجه استدالله عىل ذلك.

( )1حاشيتا قليويب وعمرية ،ج ،3ص.214
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أمر قائم باملخطوبة  :وهي خطبة املرأة لتي قام هبا مانع من املوانع التي متنعها من
الزواج والتي سنفصل الكالم عليها بإذن اهلل يف موانع الزواج ،ولكنا نقترص هنا عىل أمرين
هلام عالقة باخلطبة املحرمة ،ومها:
خطبة املرأة يف حال عدهتا :
اتفق الفقهاء عىل ثالثة أحكام تتعلق بعدة املرأة هي:
 .1حتريم خطبة املرأة املعتدة ترصحيا مهام كان نوع عدهتا.
 .2حتريم خطبة املرأة املعتدة من طالق رجعي ترصحيا وتعريضا.
 .3جواز خطبة املعتدة من وفاة زوجها تعريضا.
والدليل عىل ذلك كله هو قوله تعاىلَ ﴿ :وا َّل ِذي َن ُيت ََو َّف نو َن ِمنن ُك نم َو َي َذ ُر َ
اجا
ون َأزن َو ً
ِ
َاح َع َل ني ُك نم فِ َيام َف َع نل َن ِيف
َرشا َفإِ َذا َب َل نغ َن َأ َج َل ُه َّن َفال ُجن َ
َي َ َ
رت َّب نص َن بِ َأن ُفس ِه َّن َأ نر َب َع َة َأ نش ُه ٍر َوع ن ً
ون َخبِري وال جنَاح َع َلي ُكم فِيام عَر نض ُتم بِ ِه ِمن ِخ نطب ِة النِّس ِ
َأن ُف ِس ِهن بِاملنَعر ِ
وف َواهللَُّ بِ َام َت نع َم ُل َ
اء
َ
ن
َ
ٌ َ ُ َ ن ن َ َّ ن
َّ ن ُ
اعدُ ُ ِ
َأو َأ نكنَن ُتم ِيف َأن ُف ِس ُكم عَلِم اهللَُّ َأ َّن ُكم ست نَذ ُكروهنن و َلكِن ال ُتو ِ
رسا ِإالَ َأ نن َت ُقو ُلوا َق نوالً
ن َ ُ َ ُ َّ َ ن َ
ن
ن َ
ن
وه َّن ًّ

ِ
َاب َأ َج َل ُه َوا نع َل ُموا َأ َّن اهللََّ َي نع َل ُم َما ِيف َأن ُف ِس ُك نم
َم نع ُرو ًفا َوال َت نع ِز ُموا ُع نقدَ َة النِّكَاحِ َحتَّى َي نب ُلغَ ا نلكت ُ
ِ
يم﴾ (البقرة)235- 234 :
َف ن
ور َحل ٌ
اح َذ ُرو ُه َوا نع َل ُموا َأ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
فهذا النص الكريم يبي عدة املتوىف عنها زوجها ،واألحكام املتصلة هبا ،ورفع

اجلناح عن التعريض بخطبتها يف العدة ،وهنى عن املواعدة بالنكاح ،وهو اخلطبة الرصحية،
ثم هنى عن العقد عليها حتى تنتهي عدهتا ،واملراد بالنساء هن املتوىف عنهن أزواجهن بدليل
سياق الكالم فيقترص االستثناء عىل موضعه.
وقد ذكر الفقهاء الرس يف إباحة التعريض بأن الزوجية قد انقطعت بالوفاة ،وال أمل
يف عودهتام فليس هنا زوج يترضر من هذا التعريض ،وقد يكون يف ذلك عزاء هلذه املرأة
التي فقدت عائلها ،فال ينقطع أملها يف احلياة الكريمة يف ظل زوج كريم ،أما منع الترصيح
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فمراعاة جلانب املرأة من ناحية أخرى ،وهو إحدادها عىل زوجها ،فلو أبيح الترصيح حلمل
املرأة عىل التزين وترك اإلحداد ،عىل أن الزوج ال يعدم أن يكون له أقارب يلحقهم األذى
هبذا الترصيح.
وقد اختلف الفقهاء فيمن مل تبق حتت عصمة زوجها بالطالق البائن أو الفسخ هل
جيوز خطبتها تعريضا أم ال عىل قولي:
القول األول :أن املعتدة من طالق بائن بينونة صغرى ال جتوز خطبتها ،ال ترصحي ًا
وال تعريض ًا ،وهو قول احلنفية ،ومن أدلتهم عىل ذلك(:)1
 .1أن التعريض للمطلقة اكتساب عداوة وبغض فيام بينها وبي زوجها ،إذ العدة من
حقه بدليل أنه إذا مل يدخل هبا ال جتب العدة ،ومعنى العداوة ال يتقدر بينها وبي
امليت وال بينها وبي ورثته أيضا ،ألن العدة يف املتوىف عنها زوجها ليست حلق
الزوج بدليل أهنا جتب قبل الدخول هبا فال يكون التعريض يف هذه العدة تسبيبا
إىل العداوة والبغض بينها وبي ورثة املتوىف فلم يكن هبا بأس.
 .2أنه ال جيوز للمعتدة من طالق اخلروج من منزهلا أصال بالليل وال بالنهار فال
يمكن التعريض عىل وجه ال يقف عليه الناس واإلظهار بذلك باحلضور إىل بيت
زوجها قبيح .وأما املتوىف عنها زوجها فيباح هلا اخلروج هنارا فيمكن التعريض
عىل وجه ال يقف عليه سواها.
 .3أن الطالق البائن مع قطعه لرباط الزوجية إال أن بعض آثاره باقية ،وذلك ٍ
كاف يف
منع خطبتها لئال يؤدي ذلك إىل إثارة النزاع بي مطلقها وبي من خطبها.
 .4أن إباحة خطبتها قد حيملها عىل ارتكاب حمظور إذا رغبت يف زواج من خطبها،

( )1بدائع الصنائع،ج ،3ص.204

126

فتقر بانقضاء عدهتا يف مدة زاعمة أهنا حاضت فيها ثالث حيضات ،وتصدق يف
ذلك اإلقرار ،ألنه أمر ال يعلم إال من جهتها وليس ألحد سلطان عليها ،بخالف
املتوىف عنها زوجها فإن جواز التعريض يف حقها ال يؤدي إىل هذا املحظور حيث
تعتد بوضع احلمل إن كانت حامال أو بأربعة أشهر وعرشة أيام إن مل تكن حامالً.
القول الثان :أنه جيوز التعريض بخطبة املرأة املعتدة غري الرجعية ،كأن تكون معتدة
عن وفاة ،أو شبهة ،أو فراق بائن بطالق ،أو فسخ ،وحكم جواب املرأة ترصحيا وتعريضا
حكم الرجل يف ذلك ،وهو قول اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة( ،)1واستدلوا عىل
ذلك بام ييل:
 .1قوله تعاىل ﴿ :و َال جنَاح َع َلي ُكم فِيام عَر نض ُتم بِ ِه ِمن ِخ نطب ِة النِّس ِ
اء َأ نو َأ نكنَن ُت نم ِيف
َ
ن
َ
َ ُ َ ن ن َ َّ ن
اعدُ ُ ِ
َأن ُف ِس ُكم عَلِم اهللَُّ َأ َّن ُكم ست نَذ ُكروهنن و َلكِن َال ُتو ِ
رسا إِ َّال َأ نن َت ُقو ُلوا َق نو ًال
َ
ن َ ُ َ ُ َّ َ ن
ن َ
وه َّن ًّ
ِ
َاب َأ َج َل ُه َوا نع َل ُموا َأ َّن اهللََّ َي نع َل ُم َما
َم نع ُرو ًفا َو َال َت نع ِز ُموا ُع نقدَ َة النِّكَاحِ َحتَّى َي نب ُلغَ ا نلكت ُ

ِ
ِ
يم﴾(البقرة ﴾)235:ومع ورود
ِيف َأن ُفس ُك نم َف ن
ور َحل ٌ
اح َذ ُرو ُه َوا نع َل ُموا َأ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ

اآلية يف عدة الوفاة إال أهنا تشمل كل ما يشاهبه من أنواع الفراق.
 .2عدم سلطنة الزوج عليها فهي يف مجيع تلك األحوال ليس هلا زوج ،وإنام منع
الترصيح هلا باخلطبة مع ذلك ألنه إذا رصح حتققت رغبته فيها فربام تكذب يف
انقضاء العدة.
 .3أنه ال جيوز خطبتها ترصحي ًا مراعاة جلانب الزوج املطلق ،ألهنا معتدة منه ،وقد يثور
النزاع بينه وبي من خطبها ،أما خطبتها بطريق التعريض فالنقطاع الزوجية
بالطالق البائن ،وهو كاف يف جواز التعريض الذي ال يثري النزاع بينه وبي

( )1أسنى املطالب ،ج،3ص ،115حاشية البجريمي عىل املنهاج ،ج ،330 ،3األم،ج ،5ص.39
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مطلقها.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة واألوفق بمقاصد الرشيعة هو النظر يف املصالح واملفاسد
املرتتبة عن كال األمرين ،فإن رأى أن يف التعريض إذية للزوج أو الزوجة كف عنه إال إذا
خيش أن يسبقه إليها غريه ،فيجوز ،ألن األمر حينذاك أهم من مراعاة املشاعر التي قد تكون
متومهة والدليل عليها هو الفراق احلاصل بي الزوجي.
أما إن كان األذى من جهة الزوج فقط ،فإن أوىل األقوال هو القول الثان ،ألن الزوج
قد انقطعت صلته بزوجته ،وقد كان سببا أو حمال لقطعها ،فلذلك ال يصح مراعاة شعوره،
ونسيان شعور املرأة ،وهي املترضرة يف أغلب األحوال ،بل قد تكون حالتها تستدعي هذا
التعريض.
خطبة املعتدة من نكاح فاسد أو املستربأة:
اختلف الفقهاء يف حكم التعريض بخطبة املعتدة من نكاح فاسد وفسخ وشبههام،
كاملعتدة من لعان أو ردة ،أو املستربأة من الزنى ،أو التفريق لعيب أو عنة عىل قولي:
القول األول :جواز التعريض هلن( ،)1وهو قول مجهور املالكية والشافعية واحلنابلة
ومجهور احلنفية أخذا بعموم اآلية وقياسا عىل املطلقة ثالثا ،وأن سلطة الزوج قد انقطعت.
القول الثان :أن التعريض خيتلف حكمه بحسب ما يرتتب عليه ،فإن كان يؤدي إىل
عداوة املطلق فهو حرام ،وإال فال ،وهو قول بعض احلنفية.

( )1هذا كله يف غري صاحب العدة الذي حيل له نكاحها فيها ،أما هو فيحل له التعريض والترصيح ،وأما
من ال حيل له نكاحه فيها كام لو طلقها الثالثة أو رجعيا فوطئها أجنبي بشبهة يف العدة فحملت منه ،فإن
عدة احلمل تقدم ،فال حيل لصاحب عدة الشبهة أن خيطبها ; ألنه ال جيوز له العقد عليها حينئذ.
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الرتجيح:
نرى أ ن األرجح يف املسألة هو ما ذكرناه يف املسألة السابقة من اعتبار املصالح
واملفاسد املنجرة عن اخلطبة مع مراعاة مصلحة املرأة يف ذلك قبل مصلحة الرجل.
الفرق بي الترصيح والتعريض باخلطبة :
الترصيح يف اخلطبة :هو ما يقطع بالرغبة يف الزواج ،كقوله :أريد أن أتزوجك أو إذا
انقضت عدتك تزوجتك .وال فرق يف ذلك بي احلقيقة واملجاز والكناية كقوله (:أريد أن
أنفق عليك نفقة الزوجات)فكل من الثالثة إن أفاد القطع بالرغبة يف النكاح فهو ترصيح،أو
جمرد االحتامل هلا فتعريض.
التعريض باخلطبة :هو ما حيتمل الرغبة يف الزواج وغريه من األقوال واألفعال ،ومن
األمثلة التي ذكرها الفقهاء لذلك(:)1
األقوال :وهي أن يقول الرجل للمرأة وهي يف عدهتا من وفاة زوجها :إنك عيل
لكريمة ،وإن فيك لراغب ،وإن اهلل لسائق إليك خريا ورزقا وإنك لنافقة ،وإنك إلىل خري،
وإن بك ملعجب ،وإن لك ملحب ،وإن يقدر أمر يكن ونحو هذا من القول.
األفعال :كأن هيدي إليها اهلدية ،وفيام رواه ابن حبيب عن مالك قال (:وال أحب أن
يفتي به إال من حتجزه التقوى عام وراءه ،ووجه ذلك أنه ليس يف اهلداية ترصيح بالنكاح
وال مواعدة وإنام فيه إظهار املودة كقوله :إن فيك لراغب وإن عليك حلريص)()2

حكم جواب اخلطبة:
نص الفقهاء عىل أن حكم جواب املرأة أو وليها للخاطب كحكم خطبة هذا

( )1حاشية البجريمي عىل املنهاج ،ج ،330 ،3املدونة،ج ،2ص ،20املنتقى ،ج،3ص.265
( )2املنتقى ،ج،3ص.265
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اخلاطب حال وحرمة ،فيحل للمتوىف عنها زوجها املعتدة أن جتيب من عرض بخطبتها
بتعريض أيضا ،وحيرم عليها وعىل كل معتدة الترصيح باجلواب  -لغري صاحب العدة الذي
حيل له نكاحها  -وكذلك احلكم يف بقية املعتدات كام مر سابقا.
خطبة املرأة املخطوبة:
اتفق الفقهاء عىل أن اخلطبة عىل اخلطبة( )1حرام إذا حصل الركون إىل اخلاطب
األول ،ملا روي أن رسول اهلل  قال( :ال خيطب الرجل عىل خطبة الرجل حتى يرتك
اخلاطب قبله أو يأذن له اخلاطب)()2

قال ابن عبد الرب (:هذا حديث صحيح ثابت عن النبي  وروى عن أيب هريرة
من وجوه ورواه أيضا ابن عمر عن النبي  ،واملعنى فيه عند أهل العلم باحلديث أن
اخلاطب إذا ركن إليه وقرب أمره ومالت النفوس بعضها إىل بعض يف ذلك وذكر الصداق
ونحو ذلك مل جيز ألحد حينئذ اخلطبة عىل رجل قد تناهت حاله وبلغت ما وصفنا)(،)3
واستدل لذلك بأن رسول اهلل  خطب ألسامة بن زيد فاطمة بنت قيس إذ أخربته أن
معاوية وأبا جهم خطباها ،ومل ينكر أيضا خطبة واحد منهام ،وخطبها عىل خطبتهام إذ مل يكن
من فاطمة ركون وميل .وهذا النهي جيري جمرى قوله (: ال يبع بعضكم عىل بيع بعض

( )1انظر :منار السبيل ،132/2 :املغني ،111/7:املهذب ،47/2 :إعانة الطالبي ،268/3 :حاشية
البجريمي ،330/3 :مواهب اجلليل ،411/3:رشح النووي عىل مسلم،158/10 ،197/9 :
املحىل ،34/10:نيل األوطار.235/6 :
( )2البخاري 752/2 :مسلم ،1032/2 :ابن حبان ،359/9 :الدارميك  ،181/2البيهقيك
 ،180/7أمحد.122/2 :
( )3التمهيد .19/13:
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وال يسوم أحدكم عىل سوم)( ،)1وألن فيها إيذاء وجفاء وخيانة وإفسادا عىل اخلاطب
األول ،وإيقاعا للعداوة بي الناس.
وقد حكى النووي اإلمجاع عىل أن النهي يف احلديث للتحريم( ،)2ومع ذلك فقد
اختلف يف بعض املسائل املتعلقة هبذا الباب ،ومنها:
حمل حتريم اخلطبة عىل اخلطبة :
اختلف الفقهاء يف حمل حتريم اخلطبة عىل اخلطبة عىل األقوال التالية:
القول األول :أنه يشرتط للتحريم أن يكون اخلاطب األول قد أجيب ،ومل يرتك ومل
يعرض ،ومل يأذن للخاطب الثان ،وعلم اخلاطب الثان بخطبة األول وإجابته ،وهو قول
الشافعية واحلنابلة( ، )3وهو قريب من قول ابن حزم ،فقد قال (:وال حيل ملسلم أن خيطب
عىل خطبة مسلم سواء ركنا وتقاربا أو مل يكن يشء من ذلك ،إال أن يكون أفضل هلا يف دينه
وحسن صحبته ،فله حينئذ أن خيطب عىل خطبة غريه ممن هو دونه يف الدين ومجيل الصحبة،
أو إال أن يأذن له اخلاطب األول يف أن خيطبها فيجوز له أن خيطبها حينئذ ،أو إال أن يدفع

( )1البيهقي ،344/5 :املوطأ.683/2 :
( )2رشح النووي عىل مسلم.179/9:
( )3وهو قول اإلمامية :ففي (اخلالف) للشيخ الطويس ج ( 04ص :)322 :كل موضع نقول :حيرم عىل
الرجل أن خيطب عىل خطبة غريه بأن تكون أجابت ورضيت ،أو أجاب وليها وريض إن مل تكن من أهل
الوالية.
وزاد الشافعية يف رشوط التحريم ،أن تكون إجابة اخلاطب األول رصاحة ،وخطبته جائزة أي غري حمرمة،
وأن يكون اخلاطب الثان عاملا بحرمة اخلطبة عىل اخلطبة .وقال احلنابلة :إن إجابة اخلاطب األول تعريضا
تكفي لتحريم اخلطبة عىل خطبته وال يشرتط الترصيح باإلجابة.
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اخلاطب األول اخلطبة فيكون لغريه أن خيطبها حينئذ ،أو إال أن ترده املخطوبة فلغريه أن
خيطبها حينئذ وإال فال)()1

القول الثان :يشرتط لتحريم اخلطبة عىل اخلطبة ركون املرأة املخطوبة أو وليها،
ووقوع الرضا بخطبة اخلاطب األول غري الفاسق ولو مل يقدر صداق ،وهو قول املالكية.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو اجلمع بي النظر إىل مصلحة املخطوبة مع مصلحة
اخلاطب من تلك الزجية ،فإن تعارضا قدمت مصلحة املخطوبة ،وذلك ألن النبي  هنى
عن اخلطبة عىل اخلطبة رعاية ملصلحة اخلاطب ،ودلت أفعاله عىل جواز بعض مواضعها
ألن مصلحة املخطوبة اقتضتها ،مع كون ذلك قد يرض اخلاطب ،فدل بفعله  عىل ترجيح
جانب املخطوبة عىل جانب اخلاطب.
وهذا الرتجيح ال يتطلب النظر يف الناحية الدينية فقط ،بل قد يرجع لنواح تتعلق هبا
سعادة الزوجي واستقرارمها كام أخرب  فاطمة بنت قيس ،ولكن املرجع يف هذا ال ينبغي
أن يكون اهلوى واحلكم املجرد عن الدليل ،بل جيب أن يكون الرشع املؤيد بالنظر الصحيح.
من تعترب إجابته أو رده:
اختلف الفقهاء فيمن تعترب إجابته أورده عىل قولي:
القول األول :أن املعترب رد الويل وإجابته إن كانت جمربة ،وإال فردها وإجابتها ،وهو
قول الشافعية واحلنابلة.
القول الثان :املعترب ركون غري املجربة إىل اخلاطب األول ،وركون املجربة معرضا
جمربها باخلاطب ولو بسكوته ،وعليه ال يعترب ركون املجربة مع رد جمربها ،وال ردها مع

( )1املحىل.34/10:
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ركونه ،وال يعترب ركون أمها أو وليها غري املجرب مع ردها ال مع عدمه فيعترب ،وهو قول
املالكية.
الرتجيح:
قد ذكرنا يف الفصل املايض أنه ال يصح اإلجبار مطلقا سواء للرجل أو للمرأة ،وهلذا
فإنه ال يصح اعتبار الركون إال بعد قبول املخطوبة ،أما وليها ،فليس له يف هذا الباب إال أن
يرفض من يرى فيه عدم الكفاءة ملوليته بالرشوط التي سنعرفها يف حملها.
العقد بعد اخلطبة املحرمة :
اختلف الفقهاء يف حكم عقد النكاح عىل امرأة حترم خطبتها عىل العاقد كاخلطبة عىل
اخلطبة ،وكاخلطبة املحرمة يف العدة ترصحيا أو تعريضا عىل قولي:
القول األول :أن عقد النكاح عىل من حترم خطبتها كعقد اخلاطب الثان عىل
املخطوبة ،وكعقد اخلاطب يف العدة عىل املعتدة بعد انقضاء عدهتا يكون صحيحا مع
احلرمة ،وهو قول مجاهري الفقهاء ،واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
 .1أن اخلطبة املحرمة ال تقارن العقد فلم تؤثر فيه.
 .2أهنا ليست رشطا يف صحة النكاح فال يفسخ النكاح بوقوعها غري صحيحة.
القول الثان :أن عقد اخلاطب الثان عىل املخطوبة يفسخ حال خطبة األول بطالق،
وجوبا حلق اهلل تعاىل وإن مل يطلبه اخلاطب األول ،وظاهره وإن مل يعلم الثان بخطبة األول،
ما مل يبي الثان حيث استمر الركون أو كان الرجوع ألجل خطبة الثان ،فإن كان لغريها مل
يفسخ ،وحمله أيضا إن مل حيكم بصحة نكاح الثان حاكم يراه وإال مل يفسخ ،وهو قول بعض
املالكية(.)1

( )1املشهور عن مالك وأكثر أصحابه أن فسخ العقد حينئذ مستحب ال واجب.
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الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة واألصلح للزوجي هو القول بصحة العقد ما دام مبنيا
عىل الرتايض بي املتعاقدين ،واحلرام ال حيرم احلالل ،ألن أثره هو اإلثم ال التأثري يف العقد،
وهذا الرتجيح يتفق مع مصلحة كال الزوجي ،ألنه لو قلنا بوجوب تطليقها ،فإن هذا
اخلاطب سيعود للعقد عليها من جديد ،بعد أن وضع يف ذمته طلقة تنقص من الفرص التي
جعلها الرشع للزوجي لللمراجعة ،ويتناىف ذلك مع تشوف الرشع للحد من الطالق
وتضييق بابه كام سنراه يف حمله من هذه السلسلة.
من ختطب إليه املرأة :
اتفق الفقهاء عىل أن خطبة املرأة املجربة تكون إىل وليها ،واتفقوا عىل أنه جيوز أن
ختطب املرأة الرشيدة إىل نفسها ،حلديث أم سلمة قالت .ملا مات أبو سلمة أرسل إيل النبي
 حاطب بن أيب بلتعة خيطبني له ،فقلت له :إن يل بنتا وأنا غيور ،فقال :أما ابنتها فندعو
اهلل أن يغنيها عنها ،وأدعو اهلل أن يذهب بالغرية) ،ويف رواية (إن امرأة غريى وإن امرأة
مصبية فقال :أما قولك :إن امرأة غريى فسأدعو اهلل لك فيذهب غريتك ،وأما قولك :إن
امرأة مصبية فستكفي صبيانك)()1

ونرى أن احلديث ال يدل عىل ختصيص الكبرية والصغرية باخلطبة من الويل ،ولكنه
يدل عىل كيفية اخلطبة ،فلهذا يصح اعتباره دليال عىل صحة خطبة املرأة سواء كانت بكرا أو
ثيبا من نفسها ،فليس يف احلديث ما خيصص إحدامها بحكم دون األخرى ،ولكن األدب
مع ذلك قد يقتيض اخلطبة من ويل املرأة ،فإن مل يكن هلا ويل ،أو خاف من وليها الرفض دون
إعالمها ،فله أن خيربها عن رغبته يف التقدم خلطبتها ،ثم يذهب بعدها لوليها.

( )1النسائي ،286/3 :ابن حبان ،212/7 :البيهقي ،131/7 :أمحد.317/6 :
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أما ما يفعله البعض من اجلرأة يف هذا الباب عىل التقدم من أي امرأة ،ثم مواعدهتا
باخلطبة من باب العبث واللهو ،فال شك يف حرمته الشديدة ،فهو من التذرع باملباح
للوصول إىل احلرام الذي يتعلق به حق الغري.
خطبة املحرم:
يكره للمحرم( )1أن خيطب امرأة ولو مل تكن حمرمة عند اجلمهور ،كام يكره أن خيطب
غري املحرم املحرمة ،ملا روي عنه  أنه قال (:ال ينكح املحرم وال ينكح وال خيطب)(،)2
واخلطبة تراد لعقد النكاح فإذا كان ممتنعا كره االشتغال بأسبابه ،وألنه سبب إىل احلرام(.)3
التدليس يف اخلطبة:
كأن خيطب رجل امرأة وجياب إىل ذلك ،ثم يغرر به بالزواج بغريها وهو يعتقد أهنا
التي خطبها فال ينعقد هذا الزواج ألن القبول انرصف إىل غري من وجد اإلجياب فيه فلم
يصح الزواج ووجب الفسخ ،فإن أراد أن يتزوجها تزوجها بعقد جديد.
وللتدليس الذي يتحقق به خيار الفسخ يف عقد الزواج ثالثة موارد:
 .1إذا إشرتط يف عقد الزواج توفر صفة معينة ألي من الطرفي ،ثم تبي أن تلك
الصفة كانت مفقودة حي العقد ،فللطرف اآلخر أن يفسخ عقد الزواج.كام لو

( )1جيوز عند احلنفية اخلطبة حال اإلحرام.
( )2مسلم ،1030/2 :ابن خزيمة ،183/4 :ابن حبان ،436/9 :الرتمذي.199/3 :
ِ
يزوج ،رجالً كان
( )3قال اإلمامية والشافعية واملالكية واحلنابلة:
املحرم للحج أو للعمرة ال يتزوج وال ّ
أو امرأة ،وكيالً أو ولي ًا ،وإن حصل الزواج كان باطالً؛ حلديث( :ال َينكح ِ
املحرم ،وال ُينكح ،وال خيطب)،
وقال احلنفية :اإلحرام ال يمنع ِمن الزواج ،وقال اإلمامية :إذا حصل العقد حال اإلحرام :فإن كان مع
أحل الرجل إن َمل تكن املرأة ِ
اجلهل بالتحريم حرمت املرأة مؤقت ًا ،فإذا أحالّ ،أو ّ
حمرمة جاز له العقد عليها،
وإن كان مع العلم بالتحريم ُف ّرق بينهام وحرمت مؤبد ًا[ .الفقه عىل املذاهب اخلمسة :ج ،1ص]322
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اشرتط الزوج أن تكون الزوجة بكر ًا ،أو سليمة من مرض معي ،أو ذات صفة
معينة ،ثم أتضح خالف ذلك فله حق الفسخ.وكذلك لو اشرتطت املرأة يف العقد
أن يكون الزوج من نسب معي ،أو ذا مهنة رشيفة معينة ،أو سلي ًام من مرض ما،
ثم انكشف خالفه فلها حق الفسخ.
 .2أن ُتذكر تلك الصفة ضمن العقد كتوصيف ألحدمها ،بأن يقول زوجتك هذه
املرأة الباكرة أو غري الثيب ،أو هذه اخلالية من املرض ،أو ذات الصفة الكدائية ،أو
يقول بالنسبة للزوج ،زوجت فالنة فالن ًا اهلاشمي أو العامل أو ما أشبه ،ثم يتضح
عدم وجود تلك الصفة املذكورة يف العقد ،فذلك تدليس يعطي لآلخر حق
الفسخ.
 .3أن يتم التحادث واالتفاق بي الطرفي أو من ينوب عنهام ،عىل أساس وجود صفة
معينة ،ثم جيري العقد بنا ًء عىل ذلك االتفاق ،فهنا وإن مل تذكر يف العقد عىل نحو
االشرتاط أو التوصيف ،إال أن العقد جرى بناء عىل ذلك ،فإذا ما تبي اخلالف،
يكون خيار الفسخ قائ ًام.
أما اآلثار املرتتبة عىل هذا الزواج يف حال وقوعه ،فهي:
ثبوت النسب :
إن ولدت تلك املرأة ثبت نسب ولدها إليه ألن املقصد الرشعي هو إثبات األنساب
ما أمكن ،كام سنفصله يف موضعه إن شاء اهلل.
استحقاق املهر:
اختلف الفقهاء يف استحقاق هذه املرأة املهر عىل أقوال ،منها:
القول األول :أن املهر عىل وليها ،وإليه ذهب أمحد يف رواية عنه،قال أمحد يف رجل
خطب جارية ،فزوجوه أختها ،ثم علم بعد (:يفرق بينهام ،ويكون الصداق عىل وليها ألنه
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غره)
القول الثان :أن عليه املهر بام أصاب منها ،روي عن عيل يف رجلي تزوجا امرأتي،
فزفت كل امرأة إىل زوج األخرى :هلام الصداق ،ويعتزل كل واحد منهام امرأته حتى تنقيض
عدهتا ،وبه قال النخعي والشافعي ،وإسحاق وأصحاب الرأي.قال أمحد يف رجل تزوج
امرأة فأدخلت عليه أختها (:هلا املهر بام أصاب منها ،وألختها املهر .قيل :يلزمه مهران ؟
قال :نعم ،ويرجع عىل وليها ،هذه مثل التي هبا برص أو جذام).
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة التفريق بي حالي:
 .1املرأة العاملة باخلدع ة التي تعرض هلا اخلاطب ،ال حق هلا يف املهر ألهنا زانية
مطاوعة.
 .2املرأة اجلاهلة ،وهلا حقان :حق من زوجها الذي أصاهبا ،وهو أدنى ما يطلق عليه
املهر عىل اخلالف الذي بي العلامء يف املسألة جزاء ما أصاب منها ،وحق عىل
وليها ،وهو مهر املثل ألنه املتسبب فيام حصل هلا.
الرجوع للزوجة األوىل التي طلبها اخلاطب:
جيوز الرجوع للزوجة التي طلبها بالصداق األول،ولكن بعقد جديد ،بعد انقضاء
عدة أختها إن كان أصاهبا ألن العقد الذي عقده مل يصح يف واحدة منهام فاإلجياب صدر
يف إحدامها ،والقبول يف األخرى ،فلم ينعقد يف هذه وال يف تلك فإن اتفقوا عىل جتديد عقد
يف إحدامها أيتهام كان جاز.
وللمسألة مزيد من التفاصيل يف حملها من الفصل اخلاص بالكفاءة.

ثانيا ـ مستحبات اخلطبة
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من املستحبات التي ذكرها الفقهاء للخطبة:
صيغة اخلطبة:
يستحب أن يبدأ اخلطبة بذكر اهلل لقول النبي (: كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه باحلمد
هلل

فهو أقطع)()1

ويكفي يف ذلك أن حيمد اهلل تعاىل ،ويتشهد ،ويصيل عىل رسول اهلل  ،واملستحب
أن خيطب بخطبة عبد اهلل بن مسعود التي رواها بقوله (:علمنا رسول اهلل التشهد يف
الصالة ،والتشهد يف احلاجة ،قال :التشهد يف احلاجة :إن احلمد هلل ،نحمده ،ونستعينه،
ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ،من هيده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي
له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل ،وأن حممدا عبده ورسوله ،ويقرأ ثالث آيات (:ا َّت ُقوا اهللََّ َح َّق
ُت َقاتِ ِه َو َال َمتُو ُت َّن إِ َّال َو َأ نن ُت نم ُم نسلِ ُمون﴾(البقرة))102:و﴿ َوا َّت ُقوا اهللََّ ا َّل ِذي َتت ََسا َء ُل َ
ون بِ ِه
َو ناألَ نر َحا َم إِ َّن اهللََّ ك َ
َان َع َل ني ُك نم َر ِقي ًبا﴾(النساءَ ))1:يا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا اهللََّ َو ُقو ُلوا َق نو ًال
َس ِديدً ا(ُ )70ي نصلِ نح َل ُك نم َأ نع َام َل ُك نم َو َيغ ِنف نر َل ُك نم ُذ ُنو َب ُك نم َو َم نن ُيطِ نع اهللََّ َو َر ُسو َل ُه َف َقدن َفازَ َف نوزً ا
عَظِيام((﴾)71األحزاب)2()70،71:

ً

وتكره اإلطالة يف اخلطبة فقد روي عن ابن عمر أنه كان إذا دعي ليزوج قال :ال
تفضضوا علينا الناس ،احلمد هلل ،وصىل اهلل عىل حممد ،إن فالنا خيطب إليكم ،فإن
أنكحتموه فاحلمد هلل ،وإن رددمتوه فسبحان اهلل.
وقد ذكر الدسوقي الكيفية املثىل إلجراء اخلطبة وعليها العمل يف البالد املالكية،وهي

( )1صحيح ابن حبان  ،173/1:سنن ابن ماجة ،610/1:املعجم الكبري ،72/19:وقد اختلف يف
وصله وإرساله فرجح النسائي والدارقطني اإلرسال ،انظر :التلخيص احلبري.151/3:
( )2السنن الكربى ،321/3:املجتبى.89/6:
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أن يقول الزوج أو وكيله احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل ﴿ يا أهيا الذين آمنوا
اتقوا اهلل حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون ﴾ َوا َّت ُقوا اهللََّ ا َّل ِذي َتت ََسا َء ُل َ
ون بِ ِه َو ناألَ نر َحا َم
إِ َّن اهللََّ ك َ
َان َع َل ني ُك نم َر ِقي ًبا﴾(النساء)1:و﴿ اتقوا اهلل وقولوا قوال سديدا ﴾ اآلية أما بعد فإن
أو فإن فالنا رغب فيكم ويريد االنضامم إليكم والدخول يف زمرتكم وفرض لكم من
الصداق كذا وكذا ،فانكحوه فيقول ويل املرأة بعد اخلطبة املتقدمة :أما بعد فقد أجبناه
لذلك(.)1
وذكر السيد إسامعيل احلسيني املرعيش الكيفية املستحبة إلجراء اخلطبة عند
بالنبى 
بضم اخلاء املعجمة أمام العقد تأس ّي ًا
ّ
اإلمامية ،فقال( :من السنّة املؤكّدة اخلطبة ّ
واألئمة ع ورجال الدين ،واألوىل أن تتصدّ ى هي بنفسها لإلجياب يف العقد وخطبته ،فإذا
استحيت من إلقاء اخلطبة وإجراء العقد إجياب ًا أخذت وكيال هلا يف إلقاء اخلطبة وإجراء
ثم
ثم يرشع يف إلقاء اخلطبة بلسان فصيح مفهم للمعنىّ ،
صيغة العقد إجياب ًا ،فيبدأ بالبسملة ّ
حممد رسول اهلل وعىل آله آل اهلل) ،أو
يفرسها بلساهنم ،وأق ّلها( :احلمد هلل والصالة عىل ّ
ّ
حممد وآله يف ّ
يقول( :احلمد هلل الذي ّ
كل
وحرم الزنا والسفاح ،وصىل اهلل عىل ّ
أحل النكاح ّ
ثم كان من فضل اهلل عىل األنام أن أغناهم باحلالل عن احلرام ،فقال عزّ من
مساء وصباحّ ،
قائل يف كتابه الكريم ومربم خطابه احلكيم ﴿ :و َأننكِحوا ناألَيامى ِمنن ُكم والص ِ
احليَ ِم نن
ن َ َّ
ُ
َ
َ َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يم ﴾ (النور)32 :
ع َباد ُك نم َوإِ َمائ ُك نم إِ نن َي ُكو ُنوا ُف َق َرا َء ُيغنن ِه ُم اهللَُّ م نن َف نضله َواهللَُّ َواس ٌع عَل ٌ
فإن ُأباهي بكم األمم يوم القيامة ولو بالسقط)،
وقال رسول اهلل ( :تناكحوا تناسلواّ ،
فمن رغب عن سنّتي فليس مني) ،وعن اإلمام الصادق عن آبائه
وقال ( :النكاح سنّتي َ
ع عن رسول اهلل  أنّه قال( :مااستفاد امر ٌء مسلم فائدة بعد اإلسالم أفضل من زوجة

( )1حاشية الدسوقي،ج ،2ص.217
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ترسه إذا نظر إليها ،وحتفظه إذا غاب عنها يف نفسها وماله) ،وقال( :ما بني يف
مسلمة ّ
ثم يقول( :فعىل كتاب اهلل تعاىل وسنّة نب ّيه
اإلسالم بناء ّ
أحب إىل اهلل من التزويج (الزواج)ّ ،
ثم جتري هي أو جيري
حممد  ومنهاج أمري املؤمني واألئمة املعصومي من ولده عّ ،
ّ
الوكيل عنها إجياب صيغة العقد)()1

عدد اخلطبات :
اختلف الفقهاء يف صيغة اخلطبة ،هل تكرر ،أم يكتفى بواحدة عىل قولي:
القول األول :أن املستحب خطبة واحدة خيطبها الويل ،أو الزوج ،أو غريمها بدليل
أن املنقول عن النبي  خطبة واحدة ،وهو أوىل ما اتبع (.)2
القول الثان :أن املسنون أكثر من خطبة :
 .1فذهب الشافعي إىل أهنام خطبتان :واحدة يف أوله ،وخطبة من الزوج قبل قبوله.
 .2وذكر املالكية أربع خطب :اثنتان عند التامس النكاح ،واحدة من الزوج وواحدة
من ويل املرأة واثنتان عند عقد النكاح واحدة من ويل املرأة أو وكيله وواحدة من
الزوج(.)3
الرتجيح:
نرى أن كل ذلك جائز فمن نوى باإلكثار من عدد اخلطب التربك بذكر اهلل تعاىل أو
إعطاء حرمة للخطبة فهو حسن ،ومن أراد باالكتفاء بواحدة االختصار واتباع ما نقل فهو
حسن كذلك ،ومع ذلك نشري إىل أن ما نقل يف ذلك عن السلف ال يعني التحديد حتى

( )1إمجاعيات فقه الشيعة ج ( - 3ص)22 :
( )2املغني ،ج،7ص.5300
( )3حاشية الدسوقي،ج ،2ص.217
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تعتقد سنية ذلك.
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الفصل السادس
أحكام الزفاف
 1ـ تقديم التوثيق الكتايب عىل البناء
اتفق الفقهاء عىل وجوب توثيق( )1النكاح قبل البناء ،ألن اإلشهاد فيه واجب سواء
أكان عند العقد كام يقول اجلمهور أم عند الدخول كام يقول املالكية لقول النبي (: ال
نكاح إال بويل وشاهدي عدل)( ،)2وسنبحث عن هذا النوع من التوثيق يف فصل خاص
باإلشهاد عىل الزواج ،ولكنا نريد هنا نوعا خاصا يقصد منه حفظ احلقوق عند التنازع،
وهو التوثيق الكتايب سواء عند املوثق اخلاص ،أو عند ضابط األحوال املدنية.
ونرى ـ من خالل املشاكل الكثرية التي تقع يف األرس نتيجة التنازع عىل أمور لو
وثقت لكفتهم رش االختالف ،ونتيجة لضياع حق املرأة إذا مل يوثق عقد زواجها ـ وجوب
التوثي ق الكتايب وعدم االكتفاء بشهادة الشهود ،فاهلل تعاىل أمر بكتابة ما هو أقل شأنا من

( )1التوثيق :مصدر وثق اليشء إذا أحكمه وثبته ،وثالثيه وثق .يقال وثق اليشء وثاقة :قوى وثبت وصار
حمكام .والوثيقة ما حيكم به األمر ،والوثيقة :الصك بالدين أو الرباءة منه ،واملستند ،وما جرى هذا املجرى
واجلمع وثائق .واملوثق من يوثق العقود.
( )2قال الشوكان «:وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي  عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش،
ثم رسد متام ثالثي صحابيا ،وقد مجع اإلشارة الدمياطي من املتأخرين ،وقد اختلف يف وصله وإرساله،
فرواه شعبة والثوري عن أيب اسحاق مرسال ،ورواه إرسائيل عنه فأسنده ،وأبو إسحاق مشهور
بالتدليس،وأسند احل اكم من طريق عيل بن املديني ومن طريق البخاري والذهيل وغريهم أهنم صححوا
حديث إرسائيل» انظر :نيل األوطار ،249/6:سنن الدارقطني ،220/3 :صحيح ابن حبان،389/9 :
أبو داود ،229/2 :املستدرك ،183/2:سنن ابن ماجة.605/1:
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الزواج ،كام قال تعاىل َ ﴿:يا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا إِ َذا تَدَ ا َين ُت نم بِدَ ني ٍن إِ َىل َأ َج ٍل ُم َس ًّمى َفا نك ُت ُبو ُه﴾
(البقرة،)282:وقد وثق النبي  بالكتابة يف معامالته ،فباع وكتب ،ومن ذلك الوثيقة
التالية التي حفظتها السنة املطهرة (:هذا ما اشرتى العداء بن خالد بن هوذة من حممد رسول
اهلل 

اشرتى منه عبدا أو أمة ،ال داء ،وال غائلة ،وال خبثة ،بيع املسلم من املسلم)()1

وقد أمر النبي  بالكتابة فيام قلد فيه عامله من األمانة ،وأمر بالكتاب يف الصلح
فيام بينه وبي املرشكي ،والناس تعاملوه من لدن رسول اهلل  إىل يومنا هذا.
رشوط التوثيق الكتايب :
بام أن املقصود من كتابة عقد الزواج هو إحكامه باستيفاء رشوطه ،وبام أن الفقه هو
الذي يرسم هذه الرشوط ،وعن طريقه يعرف ما يصح من الوثائق وما يبطل ،فإن الرشط
الوحيد للوثيقة هو أن تتم كتابتها حسب الرشوط التي نص عليها الفقهاء  -فيام يسمى
بعلم الرشوط  -وما لذلك من رشوط انعقاد ،وصحة ونفاذ ،ولزوم ،ألن األحكام ختتلف
باختالف العبارات يف الدعاوى واإلقرارات والشهادات وغري ذلك .فاتباع الرشوط التي
وضعها الفقهاء هو الذي يتضمن حقوق املحكوم له واملحكوم عليه .والشهادة ال تسمع
إال بام فيه ،ولذلك يقول اهلل تعاىل َ ﴿:ذلِ ُك نم َأ نق َس ُط ِعنندَ اهللَِّ َو َأ نق َو ُم لِ َّ
لش َها َد ِة َو َأ ندنَى َأ َّال
ت نَرتَا ُبوا﴾(البقرة)282:
وقد نص الفقهاء عىل أن للمرأة حضور جملس التوثيق ،وهو األحوط حتى يعلم
قبوهلا خشية من أن جيربها وليها عىل الزواج بمن ال ترغب فيه ،وحتى تعرف رشوطها التي

( )1البخاري ،731/2 :الرتمذي ،520/3 :البيهقي ،327/5 :الدارقطني ،77/3 :ابن ماجة:
.756/2
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يزيدها التوثيق تأكيدا وإحكاما(.)1
نامذج عن أساليب التوثيق كتابة:
من النامذج التي ذكرها الفقهاء يف األحوال املختلفة للزواج(: )2
النموذج األول :تزوج فالن فالنة بتزويج وليها فالن إياه بإذهنا ورضاها وأمرها إياه
بمهرها كذا نكاحا صحيحا جائزا نافدا حرضه مجاعة من العدول وزوجها هذا كفأا هلا يف
احلسب وغريه قادر عىل إيفاء مهرها ونفقتها ليس بينهام سبب يؤدي إىل نقض النكاح أو
فساده واملهر املسمى فيه مهر مثلها ،وهي امرأته هبذا النكاح املوصوف فيه ،وهذا الصداق
هلا عليه حق واجب ودين الزم ،وذلك كله يف تاريخ كذا.
النموذج الثان :هذا ما شهد عليه الشهود املسمون آخر هذا الذكر ،شهدوا مجيعا أن
فالنا زوج ابنته البالغة املسامة فالنة برضاها من فالن بمحرض من الشهود املرضيي عىل
صداق كذا تزوجا صحيحا ،وأن فالنا تزوجها عىل هذا الصداق املذكور فيه يف ذلك
املجلس تزوجا صحيحا ،وصارت فالنة زوجة فالن هبذا التزويج املوصوف فيه ،وذلك
كله يف تاريخ كذا ،فإن كان أبو الزوج قبل هذا العقد البنه واالبن بالغ يكتب ،وأن فالن بن
فالن والد فالن هذا الزوج قبل هذا العقد البنه فالن هذا بالصداق املذكور فيه بأمره إياه
يف ذلك املجلس قبوال صحيحا.
النموذج الثالث :أن يكتب إقرار الزوج بالنكاح وتصديق املرأة إياه بذلك وإقرار
املرأة به وتصديق الزوج إياها بذلك أو إقرار الويل وتصديق الزوجي ،وهو أحوط
الختالف العلامء يف جواز النكاح بغري الويل كام سنرى يف الفصول القادمة.

( )1انظر :الفتاوى اهلندية.253/6
( )2انظر للمزيد من النامذج :الفتاوى اهلندية ،251/6فام بعدها.
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النموذج الرابع :أن يكتب ووىل تزوجيها إياه أبوها بعد أن سامه هلا وأعلمها بالصداق
املذكور فيه فصمتت أو يكتب فبكت وهي بكر عاقلة بالغة صحيحة العقل والبدن ،وكان
ذكره هلا ذلك وسكوهتا بمشهد فالن وفالن ومها يعرفاهنا باسمها ونسبها فالنة بنت فالن
امرأة فالن بسبب هذا العقد املوصوف فيه ،وكتابة ذكر اسم الزوج وإعالمها الصداق أمر
ال بد منه ،ألن بدونه اختالفا معروفا يف أن سكوهتا هل جيعل رضا منها أو ال ؟
النموذج اخلامس :إن كانت االبنة صغرية يكتب تزوج فالن فالنة بتزويج أبيها إياه
بوالية األبوة ،وإن كان الزوج صغريا أيضا يكتب هذا ما زوج فالن ابنته الصغرية املسامة
فالنة بوالية األبوة من فالن بن فالن الصغري عىل صداق كذا تزوجيا صحيحا جائزا نافذا
الزما بمحرض من الشهود العدول املرضيي ،وقبل هذا النكاح هبذا الصداق هلذا الصغري
والده فالن بوالية األبوة قبوال صحيحا يف جملس هذا العقد ،وهذا الصغري كفؤ هلذه
الصغرية ،واملهر املذكور فيه مهر مثلها ،فإن ضمن األب املهر عن ابنه الصغري يكتب
وضمن فالن والد هذا الزوج الصغري هلذه الصغرية مجيع هذا املهر عن ابنه الصغري هذا
ضامنا صحيحا وأجاز ذلك والد هذه الصغرية وريض به مشافهة يف هذا املجلس ،وإن أدى
األب شيئا من املهر معجال من ماله يكتب ،ثم إن فالنا والد هذا الصغري تربع بأداء كذا
دينارا من مال نفسه من مجلة هذا الصداق املذكور فيه إىل فالن والد هذه الصغرية فقبضه
منه هلا بوالية األبوة قبضا صحيحا ووقعت الرباءة هلذا الزوج من مجلة هذا املهر هبذا،
والقدر بقي هلا عليه بعد أداء هذا املقدار كذا ،وإن أدى األب شيئا من املهر معجال وضمن
الباقي يكتب .ثم إن فالنا والد هذا الصغري تربع بأداء كذا دينارا من مال نفسه من مجلة هذا
الصداق وضمن لزوجة هذا الصغري ما بقي هلا عليه من هذا الصداق ،وذلك كذا دينارا
ضامنا صحيحا وريض به من له والية الرضا وأجاز من له والية اإلجازة يف الرشع ويتم
الكتاب.

145

النموذج السادس :إن كان املزوج أخا ألب وأم أو ألب يكتب :
هذا ما زوج فالن أخته الصغرية املسامة فالنة بنت فالن بن فالن بوالية األخوة ألب
وأم أو ألب إذا مل يكن هلا ويل أقرب منه ،وحكم بصحته حاكم من حكام املسلمي عدل
جائز احلكم بعد خصومة معتربة وقعت فيه ،إنام أحلق به حكم احلكام ،ألن يف جواز تزويج
غري األب واجلد الصغرية اختالفا بي العلامء ،وإن كان املزوج عام يكتب هذا ما زوج فالن
فالنة ابنة أخيه فالن بوالية العمومية ألب وأم أو ألب ،ويلحق بآخره ما ذكرنا يف تزويج
األخ .وإن مل يكن للمرأة ويل فزوجت نفسها بإذن القايض يكتب هذا ما تزوج فالن فالنة
عىل صداق كذا بمحرض من الشهود العدول بتزوجيها نفسها منه بإذن القايض فالن تزوجيا
صحيحا ،ومل يكن هلا ويل حارض ،وال غائب ،وإن زوجت نفسها بغري إذن القايض يلحق
بآخره وحكم بصحته حاكم من حكام املسلمي ويكتب وقبضت من هذا الزوج كذا درمها
من مجلة هذا الصداق املذكور وبقي هلا عليه كذا(.)1
 2ـ إقامة الوليمة
تعريف الوليمة:
واإلم ِ
كل طعا ٍم ُصنِع ل ُع نر ٍ
الك ،وقـيل :هي ه
س وغريه،
لغة :الولـيم ُة :طعا ُم ال ُعرس ِ ن
يسمى الطعا ُم الذي ُي نصنَع عند ال ُعرس
وقد َأ نو َلـم .قال َأبو عبـيد :سمعت َأبا زيد يقولَّ :
اإلم ِ
الك النَّقـيع َة؛ و َأصل هذا ك ّله من االجتامع ،قال َأبو العباس:
الولـيم َة ،والذي عند ِ ن
َ
الو نلـم ُة متا ُم اليشء واجتِام ُعه(.)2
َ
اصطالحا :الوليمة تقع عىل كل طعام لرسور حادث ،إال أن استعامهلا يف طعام

( )1الفتاوى اهلندية.254/6
( )2لسان العرب.643/12 :
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العرس أكثر(.)1
حكم الوليمة:
اختلف الفقهاء يف حكم الوليمة عىل قولي:
القول األول :أن الوليمة سنة يف العرس ،وهو قول اجلمهور،وذلك لألدلة التالية:
 .1ما روي أن النبي  أمر هبا وفعلها ،فقال لعبد الرمحن بن عوف ،حي قال:
تزوجت (:أومل ولو بشاة(.)2
 .2قال أنس :ما أومل رسول اهلل  عىل امرأة من نسائه ما أومل عىل زينب ،جعل
يبعثني فأدعو له الناس ،فأطعمهم خبزا وحلام حتى شبعوا)()3

القول الثان :هي واجبة ،وهو مذهب الظاهرية( ،)4وقد روى القول به القرطبي عن
مذهب مالك ،وقال :مشهور املذهب أهنا مندوبة ،وروى ابن التي الوجوب أيضا عن
مذهب أمحد،وحكى الوجوب يف البحر عن أحد قويل الشافعي ،،وقال سليم الرازي :أنه
ظاهر نص األم ،ونقله أبو إسحاق الشريازي عن النص ،وحكاه يف الفتح أيضا عن بعض

( )1هناك اصطالحات وألفاظ خاصة بأنواع الوالئم ،ذكرها الفقهاء وأهل اللغة ،منها :العذيرة :اسم
لدعوة اخلتان ،وتسمى اإلعذار ،واخلرس واخلرسة :عند الوالدة .والوكرية :دعوة البناء .يقال :وكر
وخرس ،مشدد .والنقيعة عند قدوم الغائب ،يقال :نقع ،خمفف .والعقيقة :الذبح ألجل الولد ،واحلذاق:
الطعام عند حذاق الصبي .واملأدبة :اسم لكل دعوة لسبب كانت أو لغري سبب .واآلدب ،صاحب املأدبة،
انظر :معترص املخترص ،295 /1:املغني.212/7:
( )2البخاري ،722/2 :الرتمذي ،402/3:النسائي ،336/3 :ابن ماجة ،605/1 :أمحد.190/3 :
( )3البخاري 1982/5:مسلم ،1049/2 :ابن حبان.369/9 :
( )4املحىل.20/7 :
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الشافعية( ،)1ومن األدلة عىل ذلك:
 .1محل األحاديث الواردة يف املسألة عىل الوجوب(.)2
 .2أن اإلجابة إليها واجبة ،فكانت واجبة.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن الوليمة مستحبة ،لعدم ورود أدلة نصية قوية عىل
الوجوب ،وألهنا طعام لرسور حادث ،فأشبه سائر األطعمة ،وألن هذا القول يتناسب مع
قدرات الناس املختلفة ،فرب فقري يرهقه القول بوجوهبا ،أما ميسور احلال فيجزئه القول
بإباحتها ،لذلك كانت السنية أوسط األقوال ،وأوىل ما حتمل عليه النصوص ،أما ما استدلوا
به من وجوب اإلجابة إليها فليس بدليل ،فالسالم ـ مثال ـ سنة ومع ذلك فإن رده واجب(.)3
وقت الوليمة:
اختلف الفقهاء من لدن السلف الصالح يف وقت الوليمة ،هل هو عند العقد أو
عقبه ،أو عند الدخول أو عقبه أو يوسع من ابتداء العقد إىل انتهاء الدخول عىل أقوال منها:
القول األول :استحباهبا بعد الدخول ،وهو األصح عند املالكية.
القول الثان :استحباهبا عند العقد ،وهو قول للاملكية.
القول الثالث :عند العقد وبعد الدخول ،وهو مروي عن ابن جندب.
الرتجيح:

( )1قال الشوكان بعد سوقه خلالف يف املسألة :وهبذا يظهر ثبوت اخلالف يف الوجوب ال كام قال ابن
بطال وال أعلم أحدا أوجبها وكذا قال صاحب املغني ،انظر :نيل األوطار.322/6:
( )2انظر األحاديث يف ذلك وخترجيها يف نيل األوطار.323/6:
( )3انظر :املغني.212/7:
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األرجح يف وقت الوليمة عىل حسب النقول( )1الواردة عن النبي  هو ارتباطها
بالبناء ال بالعقد ،ألن من مقاصد الوليمة إعالن الدخول ،ففي الزواج جانبان :جانب
البناء ،وجانب العقد ،وهو وإن كان معربا عن كل معان الزوجية إال أنه بسبب عدم البناء
يبقى فرتة تربصية يمكن للزوجي خالهلا مراجعة نفسيهام بشأن القرار النهائي حوله ،تفاديا
لوقوع الطالق بعد الدخول ،ألن وقوع الطالق قبل الدخول أهون من وقوعه بعده،
ولذلك رخص الشارع يف نصف املهر حقا للزوج.
وهلذا إذا ارتبطت الوليمة بالبناء كانت أدل عىل متام الرىض به ،بخالف وقوعها قبله
ثم حصول الطالق قبل الدخول ،ففي ذلك زيادة عىل التكاليف املادية احلرج احلاصل
للزوجي ،وخاصة للزوجة ،وخاصة يف جمتمعاتنا.
ما يومل به:
اتفق الفقهاء عىل أنه يستحب أن يومل بشاة ،لقوله (: أومل ولو بشاة)()2ولو هذه
ليست االمتناعية وإنام هي التي للتقليل ،ويف احلديث دليل عىل أن الشاة أقل ما جيزي يف
الوليمة عن املورس ،قال الشوكان :ولوال ثبوت أنه  أومل عىل بعض نسائه بأقل من الشاة
لكان يمكن أن يستدل به عىل أن الشاة أقل ما جيزي يف الوليمة مطلقا)()3

وما ذكره الشوكان هو ما ورد أنه  أومل عىل صفية بحيس ،وأومل عىل بعض نسائه
بمدين من شعري.

( )1نقل الشوكان عن السبكي أن املنقول من فعل النبي  أهنا بعد الدخول ،ويف حديث أنس عند
البخاري وغريه الترصيح بأهنا بعد الدخول لقوله أصبح عروسا بزينب فدعا القوم .انظر :نيل األوطار:
.322/6
( )2البخاري ،722/2 :الرتمذي ،402/3:النسائي ،336/3 :ابن ماجة ،605/1 :أمحد.190/3 :
( )3نيل األوطار.322/6 :
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وقد روي يف مقابل ذلك قول أنس (:ما أومل النبي  عىل يشء من نسائه ما أومل
عىل زينب ،أومل بشاة) (.)1
وقد نص رشاح احلديث عىل أن ذلك حممول عىل ما انتهى إليه علم أنس ،أو ملا وقع
من الربكة يف وليمتها حيث أشبع املسلمي خبزا وحلام من الشاة الواحدة ،وإال فالذي يظهر
أنه أومل عىل ميمونة بنت احلرث التي تزوجها يف عمرة القضاء بمكة ،وطلب من أهل مكة
أن حيرضوا وليمتها ،فيمتنع أن يكون ما أومل به عليها أكثر من شاة لوجود التوسعة عليه يف
تلك احلال ،ألن ذلك كان بعد فتح خيرب وقد وسع اهلل عىل املسلمي يف فتحها.
وقد نقل الشوكان أن الفقهاء أمجعوا عىل أنه ال حد ألكثر ما يومل به وأما أقله
فكذلك ،ومهام تيرس أجزأ واملستحب أهنا عىل قدر حال الزوج(.)2
ونرى أن هذا اإلمجاع مقيد بحرمة اإلرساف املجمع عليها كذلك ،والتي نص عليها
القرآن الكريم ،ودلت عليها النصوص الرشعية ،ولذلك ما نراه من بعض الناس من
املبالغة فيها إىل درجة اإلرساف ،ثم رمي الطعام الكثري يف القاممات يف الوقت الذي جيوع
الناس فيه ،ال نشك يف اإلمجاع عىل حرمته ،فلذلك من اخلطأ اختاذ مثل هذه األقوال
الصادرة من الفقهاء واملقيدة بالقواعد الرشعية ذريعة لرضب غريها من املقاصد الرشعية
يف خمتلف املجاالت ،فال ينبغي رضب الدين بعضه ببعض.
حكم إجابة الدعوة للوليمة:

( )1حتدث العلامء عن سبب تفضيل زينب بذلك ،ومما قالوه يف ذلك،وهو أحسن ما قيل قول ابن بطال:
مل يقع من النبي  القصد إىل تفضيل بعض النساء عىل بعض ،بل باعتبار ما اتفق ،وأنه لو وجد الشاة يف
كل منهن ألومل هبا ،ألنه كان أجود الناس ،ولكن كان ال يبالغ فيام يتعلق بأمور الدنيا يف التأنق ،وقال غريه:
جيوز أن يكون فعل ذلك لبيان اجلواز  ،انظر :نيل األوطار.323/6:
( )2نيل األوطار.323/6:
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اختلف الفقهاء يف حكم إجابة الدعوة للوليمة عىل قولي:
القول األول :الوجوب العيني إلجابة الدعوة ،وهو قول اجلمهور ،قال ابن عبد
الرب( :ال خالف يف وجوب اإلجابة إىل الوليمة ملن دعي إليها ،إذا مل يكن فيها هلو)()1

القول الثان :الوجوب الكفائي ،وهو قول بعض الشافعية ،ومن األدلة عىل ذلك:
 .1أن اإلجابة إكرام ومواالة ،فهي كرد السالم.
 .2ما روى ابن عمر ،أن رسول اهلل  قال (:إذا دعي أحدكم إىل الوليمة فليأهتا).
ويف لفظ قال :قال رسول اهلل (: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها)
 .3أن اإلجابة جتب بالدعوة ،فكل من دعي فقد وجبت عليه اإلجابة.
القول الثالث :االستحباب ،وهو مذهب الكثري من الفقهاء واإلمامية ، ،وقد تعقب
ابن حجر قول ابن عبد الرب السابق بقوله (:وقد نقل ابن عبد الرب ثم عياض ثم النووي
االتفاق عىل القول بوجوب اإلجابة لوليمة العرس وفيه نظر ،نعم املشهور من أقوال العلامء
الوجوب ،ورصح مجهور الشافعية واحلنابلة بأهنا فرض عي ،ونص عليه مالك وعن بعض
الشافعية واحلنابلة أهنا مستحبة ،وذكر اللخمي من املالكية أنه املذهب وكالم صاحب
اهلداية يقتيض الوجوب مع ترصحيه بأهنا سنة ،فكأنه أراد أهنا وجبت بالسنة وليست فرضا
كام عرف من قاعدهتم)()2

الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو اختالف احلكم بحسب اختالف نوع الدعوة وحرص
املدعو وعالقة املدعو بصاحب الوليمة مع انتفاء املوانع ،فإن علم املدعو تأذي الداعي بعدم

( )1التمهيد ،179/10 :وانظر :منار السبيل ،185/2 :املغني.213/7 :
( )2فتح الباري.242/9:
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احلضور ،ومل يكن هناك حرج من تلبية الدعوة ،ومل يكن هناك ما يمنع من ذلك ،فإن األوىل
هو القول بوجوب اإلجابة ملا ورد يف النصوص من الداللة عىل ذلك.
أما إن كانت الدعوة عامة ،ومل يكن هناك حرص من الداعي للحضور ،أو منعت
املوانع من ذلك ،وهي ختتلف باختالف أحوال الناس ،فال حرج يف عدم اإلجابة ،واألوىل
للداعي عدم إذية الناس باإلحلاح يف حضور الدعوة نفيا للحرج عنهم.
وقد ذكر ابن دقيق العيد يف ذكر األعذار املجيزة لعدم اإلجابة (:يسوغ ترك اإلجابة
ألعذار منها :أن يكون يف الطعام شبهة ،أو خيص هبا األغنياء ،أو يكون هناك من يتأذى
بحضوره معه ،أو ال يليق ملجالسته أو يدعوه خلوف رشه أو لطمع يف جاهه ،أو ليعاونه عىل
باطل أو يكون هناك منكر من مخر أو هلو أو فراش حرير أو سرت جلدران البيت أو صورة يف
البيت ،أو يعتذر إىل الداعي فيرتكه ،أو كانت يف الثالث فهذه األعذار ونحوها يف تركها عىل
القول بالوجوب وعىل القول بالندب باألول ،وهذا مأخوذ مما علم من الرشيعة ومن قضايا
وقعت للصحابة)()1

رشوط إجابة الدعوة:
يشرتط لوجوب إجابة الدعوة للوليمة الرشوط التالية:
تعيي الدعوة:
يشرتط إلجابة الدعوة التعيي بالدعوة( ،)2بأن يدعو رجال بعينه ،أو مجاعة معيني،
فإن دعا دعوة عامة ،كأن يضع إعالنا عن الوليمة يف حمل أو جريدة ،أو يقول :يا أهيا الناس،
أجيبوا إىل الوليمة فالدعوة عامة ،أو يقول الرسول :أمرت أن أدعو كل من لقيت ،أو من

( )1نقال عن :سبل السالم.155/3 :
( )2انظر :املغني ،214/7:اإلنصاف للمرداوي.213/8:
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شئت ،مل جتب اإلجابة ،ومل تستحب ،ألنه مل يعي بالدعوة ،فلم تتعي عليه اإلجابة ،وألنه
غري منصوص عليه ،وال حيصل كرس قلب الداعي برتك إجابته ،وجتوز اإلجابة هبذا،
لدخوله يف عموم الدعاء.
أن ال تكون ألكثر من يوم:
مل يوقت النبي  للوليمة وقتا معينا خيتص به اإلجياب أو االستحباب ،أما ما روي
يف ذلك من أن ( الوليمة أول يوم حق والثان معروف والثالث رياء وسمعة)( ،)1فقد قال
البخاري ال يصح إسناده ،وهو خيالف إطالق النصوص كام قال النبي (: إذا دعي
أحدكم إىل الوليمة فليجب) ،ومل خيص ثالثة أيام وال غريها ،ومع ذلك فقد قال ابن حجر
(:وهذه األحاديث وأن كان كل منها ال خيلو عن مقال فمجموعها يدل عىل أن للحديث
أصال)()2

ويدل عىل هذا األصل ما روي عن سعيد بن املسيب أنه دعي أول يوم وأجاب،
ودعى ثان يوم فأجاب ،ودعى ثالث يوم فلم جيب وقال :أهل رياء وسمعة ،قال ابن حجر:
فكأنه بلغه احلديث فعمل بظاهره إن ثبت ذلك عنه.
وقد اختلفت مواقف الفقهاء يف العمل هبذا احلديث بام ال يمكن حرصه ،ومع ذلك
يمكن متييز قولي يف املسألة:
القول األول :العمل بظاهر احلديث ،وهو قول الشافعية واحلنابلة ،قال النووي :إذا
أومل ثالثا فاإلجاب ة يف اليوم الثالث مكروهة ويف الثان ال جتب قطعا ،وال يكون استحباهبا

( )1الدارمي ،143/2 :البيهقي ،260/7 :أبو داود ،341/3 :ابن ماجة ،617/1 :أمحد،28/5 :
املعجم الكبري..272/5 :
( )2فتح الباري.243/9 :
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فيه كاستحباهبا يف اليوم األول ،واعترب احلنابلة الوجوب يف اليوم األول ،وأما الثان فقالوا
سنة متسكا بظاهر لفظ حديث بن مسعود .
القول الثان :استحباب أن تكون أكثر من يوم ،وهو قول املالكية ،كام قال عياض:
استحب أصحابنا ألهل السعة كوهنا أسبوعا،وحمله إذا دعا يف كل يوم من مل يدع قبله ومل
يكرر عليهم.
الرتجيح:
نرى أن األرجح هو أن حمل الكراهة أو احلرمة مرتبط باإلرساف والتبذير ودعوة
غري املحتاج وكون ذلك عىل سبيل التباهي والفخر ،فإذا خلت الوليمة من كل ذلك زالت
الكراهة ،ودخلت يف االستحباب الذي وردت به النصوص يف استحباب إطعام الطعام،
كام لو كثر الناس ،وضاق املحل الذي يطعمهم فيه ،وكان ذا سعة ،فاحتاج ليعدد األيام
حتى يشمل بدعوته الكثري من غري فخر وال خيالء.
وقد ذهب إىل قريب من هذا العمران بقوله :إنام تكره إذا كان املدعو يف الثالث هو
املدعو يف األول ،قال ابن حجر (:وليس ببعيد ألن إطالق كونه رياء وسمعه يشعر بأن ذلك
صنع للمباهاة ،وإذا كثر الناس فدعا يف كل يوم فرقة مل يكن يف ذلك مباهاة غالبا)()1

أن يكون الداعي مسلام:
نص الفقهاء عىل أن من رشوط الداعي كون مسلام ،فإن دعاه ذمي ،ال جتب إجابته،
ألن اإلجابة للمسلم لإلكرام واملواالة وتأكيد املودة واإلخاء ،فال جتب عىل املسلم للذمي،
وألنه ال يأمن اختالط طعامهم باحلرام والنجاسة ،ولكن جتوز إجابتهم ،ملا روى أنس ،أن

( )1فتح الباري.243/9 :
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هيوديا دعا النبي  إىل خبز شعري ،وإهالة سنخة( ،)1فأجابه(.)2
أن ال تتأخر الدعوة:
ويتحقق ذلك فيام لو دعاه رجالن ،ومل يمكن اجلمع بينهام ،وسبق أحدمها ،فإنه جييب
السابق ،فإن استويا ،أجاب أقرهبام منه بابا ،فإن استويا ،أجاب أقرهبام رمحا ،ملا فيه من صلة
الرحم ،فإن استويا ،أجاب أدينهام ،فإن استويا أقرع بينهام ،ألن القرعة تعي املستحق عند
استواء احلقوق ،وذلك لألدلة التالية:
 .1عن النبي  أنه قال (:إذا اجتمع داعيان ،فأجب أقرهبام بابا ،فإن أقرهبام جوارا،
فإن سبق أحدمها ،فأجب الذي سبق)()3

 .2أن إجابته وجبت حي دعاه ،فلم يزل الوجوب بدعاء الثان ،ومل جتب إجابة الثان،
ألهنا غري ممكنة مع إجابة األول.
 .3أن هذا من أبواب الرب ،فقدم األقرب فاألقرب كام دلت عىل ذلك النصوص
الكثرية من تقديم الناس بحسب مراتبهم.

( )1اإلهالة الودك ،والسنخة الزنخة املتغرية ،نيل األوطار.87/1 :
( )2أمحد ،210/3 :األحاديث املختارة.87/7 :
( )3قال ابن حجر :رواه أبو داود وأمحد عن محيد بن عبد الرمحن عن رجل من الصحابة وإسناده ضعيف
ورواه أبو نعيم يف معرفة الصحابة من رواية محيد بن عبد الرمحن عن أبيه به ،تلخيص احلبري ،196/3:أبو
داود ،344/3 :قال الصنعان :لكن رجال إسناده موثقون ،وال يدرى ما وجه ضعف سنده فإنه رواه أبو
داود عن هناد بن الرسي عن عبد السالم بن حرب عن أيب خالد الداالن عن أيب العالء األودي عن محيد
بن عبد الرمحن احلمريي عن رجل من أصحاب النبي  وكل هؤالء وثقهم األئمة إال أبا خالد الداالن
فإهنم اختلفوا فيه :فوثقه أبو حاتم وقال أمحد وابن معي ال بأس به وقال ابن حبان ال جيوز االحتجاج به
وقال ابن عدي حديثه لي وقال رشيك كان مرجئا ،سبل السالم.158/3:
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أن ال خيص بالدعوة األغنياء:
ورد يف األحاديث الصحيحة ما يدل من غري طريق الترصيح بعدم وجوب إجابة
الدعوة إن خص هبا األغنياء دون الفقراء ،وهو قوله (: رش الطعام طعام الوليمة،
يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن مل جيب الدعوة فقد عىص اهلل ورسوله)(،)1
ويف رواية الطربان من حديث ابن عباس (:بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الشبعان
وحيبس عنه اجليعان)
قال النووي يف رشحه للحديث (:ومعنى هذا احلديث األخبار بام يقع من الناس
بعده  من مراعاة األغنياء يف الوالئم ونحوها وختصيصهم بالدعوة وإيثارهم بطيب
الطعام ورفع جمالسهم وتقديمهم وغري ذلك مما هو الغالب يف الوالئم واهلل املستعان)()2

فهذا احلديث برواياته املختلفة نرى أن األصح يف فهمه هو النهي عن حضور الدعوة
يف حال تعايل الداعي وتكربه وختصيصه العلية من الناس دون غريهم ،وهذا الفهم هو ما
روي عن بعض الصحابة  ،كام قال ابن مسعود (:إذا خص الغني وترك الفقري أمرنا أن ال
نجيب)روى عن أي هريرة انه كان يقول (:أنتم العاصون يف الدعوة تدعون من ال يأِت
وتدعون من يأِت) ،يعني باألول األغنياء وبالثان الفقراء.
ونرى أن هذا هو الذي ينسجم مع مقاصد الرشيعة من حماربة كل أنواع الطبقية
االجتامعية ،بتفضيل الناس عىل أسس غري رشعية ،فلهذا يكون من خصص طبقة دون
طبقة قد أتى منكرا ،فيجب عىل الداعي إما اإلنكار عليه ،وإما عدم إجابته.
وقد نص كثري من الرشاح عىل أن الذم خمتص بالفعل ،ال بأثره ،قال ابن عبد الرب:

( )1البخاري ،1985/5 :مسلم ،1055/2 :ابن حبان.116/12 :
( )2النووي عىل مسلم.237/9:
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(أما قوله :رش الطعام طعام الوليمة ،فلم يرد ذم الطعام يف ذاته وحاله وإنام ذم الفعل الذي
هو الدعاء لألغنياء ،إليه دون الفقراء فإىل فاعل ذلك توجه الذم ال إىل الطعام)()1

وذهب بعضهم إىل جواز التمييز بي األغنياء والفقراء يف ذلك ،قال ابن بطال (:وإذا
ميز الداعي بي األغنياء والفقراء فأطعم كال عىل حدة مل يكن به بأس ،وقد فعله ابن
عمر)( ، )2ونرى أن هذا السلوك ال يتناسب متاما مع ما أمر به اإلسالم من تساوي الناس
وعدم التمييز بينهم.
خلو الوليمة من املعصية:
فإذا دعي إىل وليمة ،فيها معصية ،وأمكنه اإلنكار ،وإزالة املنكر ،لزمه احلضور
واإلنكار ألنه يؤدي فرضي ،إجابة أخيه املسلم ،وإزالة املنكر ،وإن مل يقدر عىل اإلنكار ،مل
حيرض ،وإن مل يعلم باملنكر حتى حرض ،أزاله ،فإن مل يقدر انرصف.
أما إن علم أن عند أهل الوليمة منكرا ،ال يراه وال يسمعه ،لكونه بمعزل عن موضع
الطعام ،أو خيفونه وقت حضوره فله أن حيرض ويأكل ،ولكن األوىل مع ذلك عدم اإلجابة
إن كان املنكر عظيام ،وقد سئل أمحد عن الرجل يدعى إىل اخلتان أو العرس ،وعنده
املخنثون ،فيدعوه بعد ذلك بيوم أو ساعة ،وليس عنده أولئك ؟ قال :أرجو أن ال يأثم إن
مل جيب ،وإن أجاب فأرجو أن ال يكون آثام ،فأسقط الوجوب ،إلسقاط الداعي حرمة نفسه
باختاذ املنكر ،ومل يمنع اإلجابة ،لكون املجيب ال يرى منكرا وال يسمعه .وقال أمحد :إنام
جتب اإلجابة إذا كان املكسب طيبا ،ومل ير منكرا( ،)3ومن األدلة عىل ذلك:

( )1التمهيد.175/10 :
( )2انظر :فتح الباري.245/9 :
( )3املغني.217/7:
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 .1قوله ( :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر ،فال يقعد عىل مائدة يدار عليها
اخلمر)()1

 .2أنه يشاهد املنكر ويسمعه ،من غري حاجة إىل ذلك ،فمنع منه ،كام لو قدر عىل
إزالته ،بخالف من له جار مقيم عىل املنكر ،حيث يباح له املقام ،فإن تلك حال
حاجة ،ملا يف اخلروج من املنزل من الرضر.
ما يباح يف الوليمة:
األكل من طعام الوليمة:
اتفق الفقهاء عىل أن الدعاء إىل الوليمة إذن يف الدخول واألكل ،ملا روي عن النبي
 أنه قال

(:إذا دعي أحدكم ،فجاء مع الرسول ،فذلك إذن له)()2

وقد اختلف الفقهاء يف نوع هذا اإلذن هل هو عىل سبيل االستحباب أم عىل سبيل
الوجوب عىل قولي:
القول األول :األوىل له األكل من غري وجوب ،وهو قول اجلمهور ،واستدلوا عىل
ذلك بام ييل:
 .1قول النبي 

(:إذا دعي أحدكم فليجب ،فإن شاء أكل ،وإن شاء ترك)()3

 .2أنه أبلغ يف إكرام الداعي ،وجرب قلبه.
 .3أنه لو وجب األكل ،لوجب عىل املتطوع بالصوم ،فلام مل يلزمه األكل ،مل يلزمه إذا

( )1احلاكم ،320/4 :الدارمي ،153/2 :البيهقي ،266/7 :النسائي ،171/4 :املعجم األوسط:
 ،213/1شعب اإليامن.12/5 :
( )2شعب اإليامن.445/6:
( )3ابن حبان ،115/12 :املسند املستخرج عىل مسلم ،107/4 :البيهقي.264/7 :
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كان مفطرا.
 .4أنه ليس املقصود من الدعوة األكل ،بل املقصود اإلجابة ،ولذلك وجبت عىل
الصائم الذي ال يأكل.
 .5أن يف احلضور فوائد أخرى كالتربك باملدعو والتجمل به واالنتفاع بإشارته
والصيانة عام ال حيصل له الصيانة لو مل حيرض ،ويف اإلخالل باإلجابة تفويت ذلك
وال خيفى ما يقع للداعي من ذلك من التشويش.
القول الثان :أنه يلزمه األكل ،وهو قول بعض الشافعية ،واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
 .1قول النبي (: وإن كان مفطرا فليطعم).
 .2أن املقصود من الدعوة األكل ،فكان واجبا.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن حكم ذلك خيتلف بحسب حال الداعي واملدعو،
فإن كان يف األكل أو عدمه أذى ألحدمها زال الوجوب ،وال يمكن حرص األحوال يف ذلك،
ومن األمثلة لذلك أن يكون املدعو مريضا مرضا يمنعه من أكل طعام معي ،فيعتذر عن
عدم األكل ،فيعذر يف ذلك من غري إحراج له بالتعرف عىل عذره ،أما الداعي ،فإن علم من
حاله التأذي بعدم األكل من طعامه ،فإن الواجب هو األكل من باب حتريم إذية املسلم.
حكم أكل املدعو إن كان صائام :
إن كان املدعو صائام ،فإن حكم أكله خيتلف بحسب نوع صومه حسب احلالتي
التاليتي:
احلالة األوىل :إن كان صومه واجبا ،فإن الفقهاء اتفقوا عىل أنه جييب الدعوة وال
يفطر ،لألدلة التالية:
 .1أن الفطر غري جائز ،ألن الصوم واجب ،واألكل غري واجب
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 .2قال رسول اهلل (: إذا دعي أحدكم فليجب ،فإن كان صائام فليدع ،وإن كان
مفطرا فليطعم)( ،)1ويف رواية (فليصل)يعني :يدعو ،والصالة الدعاء ،وقد محله
بعض الرشاح عىل ظاهره فقال:إن كان صائام فليشتغل بالصالة ليحصل له
فضلها ،وحيصل ألهل املنزل واحلارضين بركتها(.)2
احلالة الثانية :إن كان صوما تطوعيا ،وقد اختلف الفقهاء يف هذه احلالة فذهب إىل
استحباب الفطر اإلمامية وأكثر الشافعية وبعض احلنابلة ،وأطلق الرويان وابن الفراء
استحباب الفطر ،وهذا عىل رأي من جيوز اخلروج من صوم النفل.
وأما من يوجبه فال جيوز عنده الفطر كام يف صوم الفرض ،قال ابن حجر (:ويؤخذ من
فعل ابن عمر أن الصوم ليس عذرا يف ترك اإلجابة ،وال سيام مع ورود األمر للصائم باحلضور
والدعاء نعم لو اعتذر به املدعو ،فقبل الداعي عذره عليه أن ال يأكل إذا حرض ،أو لغري ذلك كان
ذلك عذرا له يف التأخر ،ووقع يف حديث جابر عند مسلم إذا دعي أحدكم إىل طعام فليجب فإن
شاء طعم وأن شاء ترك فيؤخذ منه أن املفطر ولو حرض ال جيب عليه األكل وهو أصح
الوجهي)()3

ويستحب يف حال الصوم أن يدعو هلم ،وخيربهم بصيامه ،ليعلموا عذره ،فتزول عنه
التهمة يف ترك األكل ،ومن األدلة ذلك بام ييل:
 .1روي أن النبي  كان يف دعوة ،ومعه مجاعة ،فاعتزل رجل من القوم ناحية ،فقال:

( )1مسلم ،1053/2 :ابن حبان ،115/12 :الرتمذي ،150/3 :الدارمي ،192/2 :البيهقي:
 ،261/7أبو داود ،331/2 :النسائي ،140/4 :ابن ماجة.616/1 :
( )2فتح الباري.247/9 :
( )3فتح الباري.247/9 :
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إن صائم ،فقال النبي  :دعاكم أخوكم ،وتكلف لكم ،كل ،ثم صم يوما مكانه
إن شئت(.)1
 .2أن إجابة أخيه املسلم ،وإدخال الرسور عىل قلبه أوىل من صومه.
النثار:
اختلف الفقهاء يف حكم النثار( )2الذي يرمى يف الوالئم كام جتري به األعراف عندنا
يف الوالئم عىل قولي(:)3
القول األول :أن ذلك مكروه يف العرس وغريه ،وقد روي هذا القول عن أيب
مسعود البدري ،وعكرمة ،وابن سريين وعطاء ،وعبد اهلل بن يزيد اخلطمي ،وطلحة ،وزبيد
اليامي ،وبه قال مالك ،والشافعي ،ورواية عن أمحد ،وقد نص الشافعية عىل أنه إن عرف
أن الناثر ال يؤثر بعضهم عىل بعض ومل يقدح االلتقاط يف مروءة امللتقط انتفت الكراهة،
ويكره أخذ النثار من اهلواء بإزار أو غريه فإن أخذ منه أو التقطه أو بسط حجره له فوقع فيه
ملكه ،وإن مل يبسط حجره له مل يملكه ألنه مل يوجد منه قصد متلك وال فعل( ،)4واستدلوا
عىل ذلك بام ييل:

( )1جممع الزوائد ،53/4 :البيهقي 279/4 :املعجم األوسط ،306/3 :قال يف كشف اخلفاء بضعفه،
كشف اخلفاء.238/1:
( )2النثار بالكرس والضم لغة اسم للفعل كالنثر ويكون بمعنى املنثور كالكتاب بمعنى املكتوب وأصبت
من النثار أي من املنثور وقيل النثار ما يتناثر من اليشء كالسقاط اسم ملا يسقط والضم لغة تشبيها بالفضلة
التي ترمى ،املصباح املنري ،واملراد منه يف العرف هو ما يرمى يف الوالئم من حلوى وغريها.
( )3انظر :الروض املربع ،123/3 :املغني ،219/7 :الفروع.236/5:
( )4حاشية البجريمي.34/3:
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 .1ما روي عن النبي  أنه قال (:ال حتل النهبى)( ،)1ويف لفظ :أن النبي  هنى
عن النهبى واملثلة.
 .2أن فيه هنبا ،وتزامحا ،وقتاال ،وربام أخذه من يكره صاحب النثار ،حلرصه ورشهه
ودناءة نفسه ،وحيرمه من حيب صاحبه ،ملروءته وصيانة نفسه وعرضه ،وهذا هو
الغالب ،ألن أهل املروآت يصونون أنفسهم عن املزامحة عىل الطعام أو غريه.
 .3أن يف هذا دناءة ،واهلل حيب معايل األمور ،ويكره سفسافها.
 .4أن خرب البدنات الذي استدل به أصحاب القول الثان ،فيحتمل أن النبي  علم
أنه ال هنبة يف ذلك ،لكثرة اللحم ،وقلة اآلخذين ،أو فعل ذلك الشتغاله باملناسك
عن تفريقها.
القول الثان :إنه ليس بمكروه ،وهو قول احلسن ،وقتادة ،والنخعي ،وأيب حنيفة،
وأيب عبيد ،وابن املنذر ،واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
 .1ما روى عبد اهلل بن قرط ،قال :قرب إىل رسول اهلل  مخس بدنات أو ست،
فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ ،فنحرها رسول اهلل  وقال كلمة مل أسمعها،
فسألت من قرب منه ،فقال :من شاء اقتطع( ،)2وهذا جار جمرى النثار.
 .2روي أن النبي  دعي إىل وليمة رجل من األنصار ،ثم أتوا بنهب فأهنب عليه،
قال الراوي :ونظرت إىل رسول اهلل  يزاحم الناس أو نحو ذلك ،قلت :يا

( )1النسائي  ،158/3املجتبى.201/7 :
( )2ابن خزيمة ،294/4 :احلاكم ،246/4 :البيهقي ،288/7 :أبو داود ،248/2 :أمحد.350/4 :
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رسول اهلل  أوما هنيتنا عن النهبة ؟ قال :هنيتكم عن هنبة العساكر(.)1
 .3أنه نوع إباحة فأشبه إباحة الطعام للضيوف.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة انطالقا مما جيري يف األعراف عندنا هو كراهة هذا
الترصف ملا جير إليه يف أحيان كثرية من أذى للمدعوين ،واحلديث الرصيح يف النهي عن
النهبى واضح يف داللته عىل ذلك ،ثم إنه بعد ذلك يتناقض مع السلوك اإلسالمي يف الطعام
من البعد عن الرشه واحلرص واإليثار إن كان يأكل يف مجاعة.
أما ما استد ل به أصحاب القول الثان ،فإن حديث البدنات ال يصح االستدالل به
هنا لكونه ليس نثارا ،أما احلديث اآلخر ،فلو مل يكذبه املحدثون لكذبته سرية رسول اهلل
 ،فهو أرفع مقاما من أن يفعل ذلك.
الغناء :
وقد اختلف الفقهاء يف حكمه اختالفا كبريا واسعا( )2من لدن الصدر األول إىل

( )1ال شك يف ظهور الوضع عىل هذا احلديث ،وإنام ذكرنا إليراد الفقهاء له ،قال ابن حجر :قلت هكذا
فليكن الكذب ،وقد رواه حازم موىل بني هاشم جمهول عن ملازة ومن ملازة عن ثور عن خالد بن معدان
عن معاذ بنحو منه ،لسان امليزان :ويف جممع الزوائد ،19/2 :قال يف جممع الزوائد :رواه الطربان يف
األوسط والكبري بنحوه ويف إسناد األوسط برش بن ابراهيم وهو وضاع ويف إسناد الكبري حازم موىل بني
هاشم عن ملازة ومل أجد من ترمجهام وملازة ،هذا يروى عن ثور بن يزيد متأخر وليس هوابن زياد ذاك يروى
عن عيل ابن أيب طالب ونحوه وبقية رجاله ثقات ،جممع الزوائد ،290/4 :وانظر :البيهقي،288/7 :
املعجم األوسط ،44/1 :املعجم الكبري.97/20 :
( )2وقد اختلف الفقهاء حول ثالثة أنواع من الغناء مجعها املال عيل القاري يف رسالة له ،وحاصل األنواع
واخلالف فيها كام ييل:
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اآلن ،وألمهية هذه املسألة ،ومبالغة البعض يف اإلنكار عليها سنذكر رأي الفريقي من
القائلي باجلواز واحلرمة عىل قدر ما يقتضيه املقام ،ونعقبه بام نراه من ترجيح يتناسب مع
واقع والئمنا ،فقد اختلف الفقهاء يف حكم الغناء عىل قولي:
القول األول :حرمة الغناء مطلقا ،وهو قول أكثر الفقهاء من املتقدمي( ،)1فقد روي
عن الشافعي ومالك وأبـي حنيفة وسفيان ومجاعة من العلامء ألفاظ ًا يستدل هبا عىل أهنم
رأوا حتريمه.

أوال ـ ما ال يكون بآلة مع سالمة القول من الفتنة واملالمة ،نقل عن مجاعة من الصحابة والتابعي
واملجتهدين كأيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد إباحته ،وهو خمتار القشريي وحكى الغزايل االتفاق وابن
حزم ادعى إمجاع الصحابة والتابعي عليه ويف النهاية أيضا جوازه وعند الرسخيس أنه لدفع وحشة وخمتار
عز الدين وابن دقيق العيد وبدر الدين.
ثانيا ـ ما يكون بآلة كاألوتار واملزامري فاملشهور من املذاهب األربعة أن الرضب واستامعه حرام
وعن بعض املالكية والشافعية إباحته وكذا عن رشذمة من السلف وعن أيب الطيب الطربي عن األربعة
حرمته وعن بعض الشافعية فأما مذهب أيب حنيفة فيه فأشد املذاهب وقوله أغلظ األقوال ورصح أصحابه
أن استامعه فسق والتلذذ به كفر وليس بعد الكفر غاية ،قد حكى أبو عمرو بن الصالح اإلمجاع عىل حتريم
السامع الذي مجع الدف والشبابة والغناء فقال يف فتاويه :أما إباحة هذا السامع وحتليله فليعلم أن الدف
والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستامع ذلك حرام عند أئمة املذاهب وغريهم من علامء املسلمي ومل يثبت
عن أحد ممن يعتد بقوله يف اإلمجاع واالختالف أنه أباح هذا السامع «إغاثة اللهفان» 228/1 :
ثالثا ـ ما يقارن بالدف والشبابة فعند اجلمهور من األئمة األربعة حرام وخمتار النووي وعند
بعضهم مباح وخمتار مجاعة من الشافعية كالرافعي والغزايل وابن عبد السالم وعن ابن دقيق العيد أنه مل يرد
حديث صحيح عىل منعه وال حديث صحيح عىل جوازه فهذه مسألة اجتهادية فمن اجتهد وأداه اجتهاده
إىل التحريم قال به ومن اجتهد وأداه إىل اجلواز قال به .انظر :بريقة حممودية.52/4 :
( )1إغاثة اللهفان.238/1 :
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أما مالك فإنه هنى عن الغناء وعن استامعه ،وقال :إذا اشرتى جارية فوجدها مغنية
كان له أن يردها بالعيب ،وسئل مالك عام يرخص فيه أهل املدينة من الغناء فقال :إنام يفعله
عندنا الفساق ،وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء ،وجيعله من الذنوب،ومذهب أيب حنيفة يف
ذلك من أشد املذاهب وقوله فيه أغلظ األقوال ،وقد رصح أصحابه بتحريم سامع املالهي
كلها كاملزمار والدف حتى الرضب بالقضيب ،ورصحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد
به الشهادة ،وأبلغ من ذلك أهنم قالوا :إن السامع فسق والتلذذ به كفر هذا لفظهم ورووا
يف ذلك حديثا ال يصح رفعه ،وقال أبو يوسف يف دار يسمع منها صوت املعازف واملالهي:
ادخل عليهم بغري إذهنم ألن النهي عن املنكر فرض ،فلو مل جيز الدخول بغري إذن المتنع
الناس من إقامة الفرض.
أما الشافعي ،فقال :إن الغناء هلو مكروه يشبه الباطل واملحال ومن استكثر منه فهو
سفيه ترد شهادته ،ورصح أصحابه بتحريمه،وأنكروا عىل من نسب إليه حله كالقايض أيب
الطيب الطربي والشيخ أيب إسحق وابن الصباغ
أما اإلمام أمحد فقال عبد اهلل ابنه :سألت أيب عن الغناء ،فقال :الغناء ينبت النفاق يف
القلب ،ال يعجبني ،ثم ذكر قول مالك :إنام يفعله عندنا الفساق( ،)1واستدلوا عىل ذلك بام
ييل:
احل ِد ِ
يل اهللَِّ بِغ ن ِ
 .1قال تعاىل َ ﴿:و ِم نن الن ِ
يث لِ ُي ِض َّل َع نن َسبِ ِ
َري ِع نل ٍم
َّاس َم نن َي نش َ ِرتي َهل ن َو ن َ
ِ
ِ
اب ُم ِهيٌ ﴾ (لقامن)6:ووجه االستدالل باآلية أن
َو َيتَّخ َذ َها ُهزُ ًوا ُأو َلئ َك َهل ُ نم ع ََذ ٌ
أكثر املفرسين عىل أن املراد بلهو احلديث الغناء ،وقد رصح بذلك ابن عباس يف
رواية سعيد بن جبري ومقسم عنه وقاله عبد اهلل بن مسعود يف رواية أيب الصهباء

( )1هذه النقول من خطبة كتاب للطرطويش يف حتريم السامع ،نقال عن :إغاثة اللهفان.226/1 :
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عنه ،وهو قول جماهد وعكرمة(.)1
 .2أنه باطل ،والباطل ضد احلق ،ألن الباطل إما معدوم ال وجود له وإما موجود ال
نفع له فالكفر والفسوق والعصيان والسحر والغناء واستامع املالهي كله من النوع
الثان ،وقد سئل القاسم بن حممد :كيف ترى يف الغناء ،فقال له القاسم :هو باطل
فقال :قد عرفت أنه باطل فكيف ترى فيه؟ فقال القاسم :أرأيت الباطل أين هو؟
قال :يف النار قال فهو ذاك ،وقال رجل البن عباس  :ما تقول يف الغناء ،أحالل
هو أم حرام؟ فقال:ال أقول حراما إال ما يف كتاب اهلل،فقال أفحالل هو؟ فقال:
وال أقول ذلك ،ثم قال له:أرأيت احلق والباطل إذا جاءا يوم القيامة ،فأين يكون
الغناء ،فقال الرجل :يكون مع الباطل،فقال له ابن عباس :اذهب فقد أفتيت
نفسك(.)2
 .3أنه ذريعة إىل ارتكاب الفواحش حتى أطلق عليه [ رقية الزنى ]،وهذه التسمية
معروفة عن الفضيل بن عياض ،قال يزيد بن الوليد :يا بني أمية إياكم والغناء فإنه
ينقص احلياء ويزيد يف الشهوة وهيدم املروءة،وإنه لينوب عن اخلمر ويفعل ما
يفعل السكر ،فإن كنتم ال بد فاعلي فجنبوه النساء ،فإن الغناء داعية الزنى ،وقد
نقل ابن القيم عن حممد بن الفضل األزدي قال :نزل احلطيئة برجل من العرب
ومعه ابنته مليكة ،فلام جنه الليل سمع غناء ،فقال لصاحب املنزل :كف هذا عني،
فقال :وما تكره من ذلك؟ فقال :إن الغناء رائد من رادة الفجور ،وال أحب أن
تسمعه هذه يعني ابنته ،فإن كففته وإال خرجت عنك ،وقال ابن القيم (:فلعمر اهلل

( )1انظر النقول من السلف عن ذلك يف :املصنف البن أيب شيبة.132/5:
( )2إغاثة اللهفان.242/1 :
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كم من حرة صارت بالغناء من البغايا ،وكم من حر أصبح به عبدا للصبيان أو
الصبايا ،وكم من غيور تبدل به اسام قبيحا بي الربايا ،وكم من ذي غنى وثروة
أصبح بسببه عىل األرض بعد املطارف واحلشايا ،وكم من معاىف تعرض له فأمسى
وقد حلت به أنواع الباليا ،وكم أهدى للمشغوف به من أشجان وأحزان فلم جيد
بدا من قبول تلك اهلدايا ،وكم جرع من غصة وأزال من نعمة وجلب من نقمة
وذلك منه من إحدى العطايا ،وكم خبأ ألهله من آالم منتظرة وغموم متوقعة
ومهوم مستقبلة ،فسل ذا خربة ينبيك عنه لتعلم كم خبايا يف الزوايا ،وحاذر إن
شغفت به سهاما مريشة بأهداب املنايا ،إذا ما خالطت قلبا كئيبا متزق بي أطباق
الرزايا ،ويصبح بعد أن قد كان حرا عفيف الفرج عبدا للصبايا ،ويعطي من به
يغني غناء وذلك منه من رش العطايا)()1

 .4أنه يورث النفاق ،قال عبد اهلل بن مسعود  :الغناء ينبت النفاق يف القلب ،وهو
صحيح عن ابن مسعود من قوله ،وقد جعل ابن القيم هذا من علل التحريم،
فقال (:اعلم أن للغناء خواص هلا تأثري يف صبغ القلب بالنفاق ونباته فيه كنبات
الزرع باملاء ،فمن خواصه أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره والعمل
بام فيه)
القول الثان :إباحة الغناء ،وهو قول الظاهرية والغزايل وكثري من املتأخرين ،وهو قول
كثري من املعارصين ،ويمكن حرص أدلة القائلي باإلباحة يف دليلي:
الدليل األول :أنه مل يدل دليل صحيح أو رصيح عىل حرمة الغناء ،ألنه بثبوت عدم
التحريم يبقى األصل وهو اإلباحة ،قال الغزايل يف إثبات هذا النوع من االستدالل (:اعلم

( )1إغاثة اللهفان.247/1:
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أن قول القائل :السامع حرام ،معناه ّ
أن اهلل تعاىل يعاقب عليه؛ وهذا أمر ال يعرف بمجرد
العقل ،بل بالسمع ،ومعرفة الرشعيات حمصورة يف النص أو القياس عىل املنصوص ،وأعني
بالنص ما أظهره  بقوله أو فعله ،وبالقياس املعنى املفهوم من ألفاظه وأفعاله ،فإن مل يكن
فيه نص ومل يستقم فيه قياس عىل منصوص بطل القول بتحريمه ،وبقي فع ً
ال ال حرج فيه
كسائر املباحات .وال يدل عىل حتريم السامع نص وال قياس ،ويتضح ذلك يف جوابنا عىل
أدلة املائلي إىل التحريم .ومهام تم اجلواب عن أدلتهم كان ذلك مسلك ًا كافي ًا يف إثبات هذا
الغرض)( ،)1وسنفصل باختصار هذا الدليل فيام ييل:
أوال :عدم صحة اآلثار التي استدل هبا املخالفون ،وقد حاول ابن حزم أن يثبت هذا
بجمع األحاديث التي استدل هبا املخالفون ومناقشتها عىل ضوء مناهج املحدثي ،قال ابن
حزم (:وال يصح يف هذا الباب يشء أبدا ،وكل ما فيه فموضوع ،واهلل لو أسند مجيعه أو
واحد منه فأكثر من طريق الثقاة إىل رسول اهلل  ملا ترددنا يف األخذ به)( ،)2وال بأس أن
نورد هنا بعض ما أورده املخالفون من أدلة مع ذكر ما أورده ابن حزم من وجوه تضعيف
احلديث ،قال ابن حزم (:واحتج املانعون بآثار ال تصح ،أو يصح بعضها ،وال حجة هلم
فيها)( ،)3ثم أورد اآلثار التالية(:)4
 .1قال رسول اهلل (: كل يشء يلهو به الرجل فباطل ،إال رمي الرجل بقوسه،
أو تأديبه فرسه ،أو مالعبته امرأته ،فإهنن من احلق) ،قال ابن حزم :فيه عبد اهلل

( )1إحياء علوم الدين .270/2:
( )2املحىل.359/7 :
( )3املحىل.359/7 :
( )4سنكتفي بذكر هذه اآلثار كام أوردها ابن حزم مع مناقشته هلا ،دون احلاجةلإلطالة بتخرجيها ،انظر:
املحىل ،560/7 :فام بعدها.
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بن زيد بن األزرق جمهول.
 .2عن خالد بن زيد اجلهني قال :قال يل عقبة بن عامر :قال رسول اهلل (: ليس
هلو املؤمن إال ثالث)ثم ذكره ،قال ابن حزم :فيه خالد بن زيد جمهول.
 .3عن عطاء بن أيب رباح رأيت جابر بن عبد اهلل ،وجابر بن عبيد األنصاريي
يرميان فقال أحدمها لآلخر :أما سمعت رسول اهلل  يقول (:كل يشء ليس
من ذكر اهلل فهو لعب ،ال يكون أربعة :مالعبة الرجل امرأته ،وتأديب الرجل
فرسه ،وميش الرجل بي الغرضي ،وتعليم الرجل السباحة) ،قال ابن حزم:
هذا حديث مغشوش مدلس دلسة سوء ،ألن الزهري املذكور فيه ليس هو ابن
شهاب ،لكنه رجل زهري جمهول اسمه عبد الرحيم ،ثم ليس فيه إال أنه سهو
ولغو وليس فيه حتريم.
 .4ما روي أن النبي  قال (:إن اهلل حرم املغنية وبيعها وثمنها وتعليمها
واالستامع إليها) ،قال ابن حزم :فيه ليث ،وهو ضعيف ،وسعيد بن أيب رزين
وهو جمهول ال يدرى من هو عن أخيه ،وما أدراك ما عن أخيه هو ما يعرف وقد
سمي ،فكيف أخوه الذي مل يسم.
 .5قال رسول اهلل (: إذا عملت أمتي مخس عرشة خصلة حل هبا البالء  -فذكر
منهن واختذوا القينات ،واملعزف فليتوقعوا عند ذلك رحيا محراء ،ومسخا
وخسفا) ،قال ابن حزم :الحق بن احلسي ،ورضار بن عيل ،واحلميص
جمهولون ،وفرج بن فضالة محيص مرتوك ،تركه حييى ،وعبد الرمحن.
 .6عن كيسان موىل معاوية أنا معاوية قال)هنى رسول اهلل  عن تسع وأنا أهناكم
عنهن اآلن فذكر فيهن الغناء ،والنوح) ،قال ابن حزم :حممد بن املهاجر
ضعيف ،وكيسان جمهول.
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 .7قال رسول اهلل (: إن الغناء ينبت النفاق يف القلب) ،قال ابن حزم :عن شيخ
عجب جدا.
 .8قال (: يرشب ناس من أمتي اخلمر يسموهنا بغري اسمها يرضب عىل
رءوسهم باملعازف والقينات خيسف اهلل هبم األرض) ،قال ابن حزم :معاوية
بن صالح ضعيف ،وليس فيه :أن الوعيد املذكور إنام هو عىل املعازف ،كام أنه
ليس عىل اختاذ القينات  -والظاهر أنه عىل استحالهلم اخلمر بغري اسمها،
والديانة ال تؤخذ بالظن.
 .9عن أنس بن مالك قال :قال رسول اهلل (: من جلس إىل قينة فسمع منها
صب اهلل يف أذنيه اآلنك يوم القيامة) ،قال ابن حزم :هذا حديث موضوع
مركب ،فضيحة ما عرف قط من طريق أنس ،وال من رواية ابن املنكدر ،وال
من حديث مالك ،وال من جهة ابن املبارك وكل من دون ابن املبارك إىل ابن
شعبان جمهولون .وابن شعبان يف املالكيي نظري عبد الباقي بن قانع يف احلنفيي،
قد تأملنا حديثهام فوجدنا فيه البالء البي ،والكذب البحت والوضع الالئح،
وعظيم الفضائح ،فإما تغري ذكرمها ،أو اختلطت كتبهام ،وإما تعمدا الرواية عن
كل من ال خري فيه من كذاب ،ومغفل يقبل التلقي .وأما الثالثة وهو ثالثة األثايف
أن يكون البالء من قبلهام.
 .10قال رسول اهلل (: من مات وعنده جارية مغنية فال تصلوا عليه) ،قال ابن
حزم :هاشم وعمر جمهوالن ،ومكحول مل يلق عائشة.
 .11ما روي (:أن اهلل تعاىل هنى عن صوتي ملعوني :صوت نائحة ،وصوت
مغنية) ،قال ابن حزم :حديث ال ندري له طريقا ،إنام ذكروه هكذا مطلقا،
قال:وهذا ال يشء.
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 .12عن أيب أمامة قال :سمعت رسول اهلل  يقول (:ال حيل بيع املغنيات وال
رشاؤهن وثمنهن حرام وقد نزل تصديق ذلك يف كتاب اهللَ ﴿ :و ِم نن الن ِ
َّاس َم نن
َري ِع نل ٍم ويت ِ
احل ِد ِ
يل اهللَِّ بِغ ن ِ
يث لِ ُي ِض َّل َع نن َسبِ ِ
َّخ َذ َها ُهزُ ًوا ُأو َلئِ َك َهل ُ نم
ََ
َي نش َ ِرتي َهل ن َو ن َ
اب ُم ِهيٌ ﴾(لقامن ،)6:والذي نفيس بيده ما رفع رجل قط عقرية صوته بغناء
ع ََذ ٌ
إال ارتدفه شيطانان يرضبانه عىل صدره وظهره حتى يسكت) ،قال ابن حزم:
إسامعيل ضعيف ،ومطرح جمهول ،وعبيد اهلل بن زحر ضعيف ،والقاسم
ضعيف ،وعيل بن يزيد دمشقي مطرح مرتوك احلديث ،أما الطرق األخرى
للحديث التي أوردها ابن حزم ففيها عبد امللك وهو هالك ،وإسامعيل بن
عياش ضعيف ،وعيل بن يزيد ضعيف مرتوك احلديث ،والقاسم بن عبد
الرمحن ضعيف.
 .13عن عبد اهلل بن عمر قال :قال رجل يا رسول اهلل يل إبل ،أفأحدو فيها ؟ قال:
نعم ،قال :أفأغني فيها ؟ قال :اعلم أن املغني أذناه بيد شيطان يرغمه حتى
يسكت) ،قال ابن حزم :هذا عبد امللك ،والعمري الصغري  -وهو ضعيف.
 .14ما روي أن رسول اهلل  قال(:يمسخ قوم من أمتي يف آخر الزمان قردة
وخنازير قالوا :يا رسول اهلل يشهدون أن ال إله إال اهلل وأنك رسول اهلل ؟ قال:
نعم ،ويصلون ،ويصومون ،وحيجون قالوا :فام باهلم يا رسول اهلل ؟ قال :اختذوا
املعازف والقينات ،والدفوف ،ويرشبون هذه األرشبة ،فباتوا عىل هلوهم،
ورشاهبم ،فأصبحوا قردة وخنازير) ،قال ابن حزم :هذا عن رجل مل يسم ،ومل
يدر من هو.
 .15عن أيب أمامة قال :قال رسول اهلل (: تبيت طائفة من أمتي عىل هلو ولعب،
وأكل ورشب ،فيصبحوا قردة وخنازير ،يكون فيها خسف ،وقذف ،ويبعث
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عىل حي من أحيائهم ريح فتنسفهم ،كام نسفت من كان قبلهم باستحالهلم
احلرام ،ولبسهم احلرير ،ورضهبم الدفوف ،واختاذهم القيان) ،قال ابن حزم:
احلارث بن نبهان ال يكتب حديثه ،وفرقد السبخي ضعيف ،وسليم بن سامل،
وحسان بن أيب سنان ،وعاصم بن عمرو ال أعرفهم فسقط هذان اخلربان
بيقي(.)1
 .16عن أيب أمامة قال :قال رسول اهلل (: إن اهلل بعثني رمحة للعاملي ،وأمرن
بمحو املعازف ،واملزامري ،واألوثان ،والصلب :ال حيل بيعهن ،وال رشاؤهن،
وال تعليمهن ،وال التجارة هبن ،وثمنهن حرام) ،قال ابن حزم :القاسم
ضعيف.
 .17عن أيب عامر  -أو أيب مالك األشعري  -وواهلل ما كذبني :أنه سمع رسول
اهلل  يقول (:ليكونن من أمتي قوم يستحلون احلر واحلرير ،واخلمر،
واملعازف) ،قال ابن حزم :وهذا منقطع مل يتصل ما بي البخاري وصدقة بن
خالد.
ثانيا :أن ما أورده املخالفون من آثار عن بعض الصحابة فمن بعدهم ال حجة فيه
من وجوه ذكرها ابن حزم ،منها:
 .1أنه ال حجة ألحد دون رسول اهلل  ،وأنه قد خالف غريهم من الصحابة
والتابعي.
 .2أن نص اآلية يبطل احتجاجهم هبا ،ألن فيهاَ ﴿ :و ِم نن الن ِ
َّاس َم نن َي نش َ ِرتي َهل ن َو
ِ
ِ
يل اهللَِّ بِغ ِ ِ
احل ِد ِ
يث لِ ُي ِض َّل َع نن َسبِ ِ
اب
َري ع نل ٍم َو َيتَّخ َذ َها ُهزُ ًوا ُأو َلئ َك َهل ُ نم ع ََذ ٌ
ن
نَ

( )1يقصد هذا اخلرب واخلرب السابق.
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ُم ِهيٌ ﴾(لقامن)6:وهذه صفة من فعلها كان كافرا ،بال خالف ،إذا اختذ سبيل اهلل
تعاىل هزوا ،قال ابن حزم (:ولو أن امرأ اشرتى مصحفا ليضل به عن سبيل اهلل
ويتخذها هزوا لكان كافرا ،فهذا هو الذي ذم اهلل تعاىل وما ذم قط تعاىل من اشرتى
هلو احلديث ليلتهي به ويروح نفسه ،ال ليضل عن سبيل اهلل تعاىل ،فبطل تعلقهم
بقول كل من ذكرنا .وكذلك من اشتغل عامدا عن الصالة بقراءة القرآن ،أو بقراءة
السنن ،أو بحديث يتحدث به ،أو ينظر يف ماله ،أو بغناء ،أو بغري ذلك ،فهو فاسق
عاص هلل تعاىل ،ومن مل يضيع شيئا من الفرائض اشتغاال بام ذكرنا فهو حمسن)()1

ثالثا :أما قول املخالفي (:من احلق الغناء أم من غري احلق ،وال سبيل إىل قسم ثالث)
مما ذكرنا سابقا من أدلة القول األول ،فقد أجاب عليه ابن حزم بقوله (:أن رسول اهلل 
قال (:إنام األعامل بالنيات ولكل امرئ ما نوى)()2فمن نوى باستامع الغناء عونا عىل معصية
اهلل تعاىل فهو فاسق ،وكذلك كل يشء غري الغناء ،ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك
عىل طاعة اهلل تعاىل ينشط نفسه بذلك عىل الرب فهو مطيع حمسن ،وفعله هذا من احلق ،ومن
مل ينو طاعة وال معصية ،فهو لغو معفو عنه كخروج اإلنسان إىل بستانه متنزها ،وقعوده عىل
باب داره متفرجا وصباغه ثوبه الزورديا أو أخرض أو غري ذلك ،ومد ساقه وقبضها وسائر
أفعاله،فبطل كل ما شغبوا به بطالنا متيقنا  -وهلل  -تعاىل  -احلمد ،وما نعلم هلم شبهة غري
ما ذكرنا)()3

الدليل الثان :أن هناك الكثري من األدلة النقلية والعقلية الدالة عىل اإلباحة ،يمكن

( )1املحىل.567/7:
( )2سبق خترجيه.
( )3املحىل.567/7:
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تلخيصها يف دليلي مها:
أوال ـ القياس:ولعل أحسن قياس إلباحة الغناء ،هو ما نص عليه الغزايل بتفصيل
يف إحياء علوم الدين يف كتاب خصصه لذلك هو [كتاب آداب السامع] ( ،)1وهو قياس
يستند إىل حتليل معنى الغناء ،ثم احلديث عن حكم كل ركن أو خاصية يف الغناء وإثبات
إباحتها ،قال الغزايل (:إن الغناء اجتمعت فيه معان ينبغي أن يبحث عن أفرادها ثم عن
جمموعهاّ ،
فإن فيه سامع صوت طيب موزون مفهوم املعنى حمرك للقلب ،فالوصف األعم
أنه صوت طيب ،ثم الطيب ينقسم إىل املوزون وغريه .واملوزون ينقسم إىل املفهوم
كاألشعار ،وإىل غري املفهوم كأصوات اجلامدات وسائر احليوانات)( ،)2ثم حتدث عن إباحة
كل ركن من هذه األركان املكونة حلقيقة الغناء ،وسنلخص باختصار ما ذكره من ذلك:
 .1سامع الصوت الطيب من حيث إنه طيب ،ال ينبغي أن حيرم ،بل هو حالل بالنص
والقياس :أما القياس فهو أنه يرجع إىل تلذذ حاسة السمع بإدراك ما هو خمصوص
بهِ ،
ولإلنسان عقل ومخس حواس ولكل حاسة إدراك ،ويف مدركات تلك احلاسة
ما يستلذ ،فلذة النظر مثال يف املبرصات اجلميلة كاخلرضة واملاء اجلاري والوجه
احلسن ،فكذلك األصوات املدركة بالسمع تنقسم إىل مستلذة كصوت العنادل
واملزامري ،ومستكرهة كنهيق احلمري وغريها .أما النص :فيدل عىل إباحة سامع
خل نل ِق َما
الصوت احلسن امتنان اهلل تعاىل عىل عباده إذ قالَ ﴿ :ي ِزيدُ يف ا َ
َي َشا ُء﴾،فقيل هو الصوت احلسن.
 .2النظر يف الصوت الطيب املوزونّ ،
فإن الوزن وراء احلسن فكم من صوت حسن

( )1انظر :اإلحياء.268/2:
( )2اإلحياء.270/2 :
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خارج عن الوزن وكم من صوت موزون غري مستطاب .واألصوات املوزونة
باعتبار خمارجها ثالثة :فإهنا إما أن خترج من مجاد كصوت املزامري واألوتار
ورضب القضيب والطبل وغريه ،وإما أن خترج من حنجرة حيوان؛ وذلك احليوان
إما إنسان أو غريه كصوت العنادل والقامري وذات السجع من الطيور؛ فهي مع
طيبها موزونة متناسبة املطالع واملقاطع فلذلك يستلذ سامعها ،فسامع هذه
األصوات يستحيل أن حيرم لكوهنا طيبة أو موزونة فال ذاهب إىل حتريم صوت
العندليب وسائر الطيور .وال فرق بـي حنجرة وحنجرة وال بـي مجاد وحيوان.
فينبغي أن يقاس عىل صوت العندليب األصوات اخلارجة من سائر األجسام
باختيار اآلدمي كالذي خيرج من حلقه أو من القضيب والطبل والدف وغريه.
 .3املوزون واملفهوم ،وهو الشعر وهو ال خيرج إال من حنجرة ِ
اإلنسان فيقطع بإباحة
ذلك ألنه ما زاد إال كونه مفهوم ًا .والكالم املفهوم غري حرام والصوت الطيب
املوزون غري حرام ،فإذا مل حيرم اآلحاد فمن أين حيرم املجموع؟ نعم ينظر فيام يفهم
منه فإن كان فيه أمر حمظور حرم نثره ونظمه وحرم النطق به سواء كان بأحلان أو
مل يكن ،واحلق فيه ما قاله الشافعي رمحه اهلل إذ قال :الشعر كالم فحسنه حسن
وقبـيحه قبـيح .ومهام جاز إنشاد الشعر بغري صوت وأحلان جاز إنشاده مع
األحلان :ألن أفراد املباحات إذا اجتمعت كان ذلك املجموع مباح ًا .ومهام انضم
مباح إىل مباح مل حيرم إال إذا تضمن املجموع حمظور ًا ال تتضمنه اآلحاد.
 .4النظر فيه من حيث إنه حمرك للقلب ومهيج ملا هو الغالب عليه ،فلله تعاىل رس يف
مناسبة النغامت املوزونة لألرواح حتى إهنا لتؤثر فيها تأثري ًا عجيب ًا ،فمن األصوات
ما يفرح ،ومنها ما حيزن ،ومنها ما ينوم ،ومنها ما يضحك ويطرب ،ومنها ما
يستخرج من األعضاء حركات عىل وزهنا باليد والرجل والرأس ،ومهام كان النظر
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يف الغناء باعتبار تأثريه يف القلب مل جيز أن حيكم فيه مطلق ًا بإباحة وال حتريم ،بل
خيتلف ذلك باألحوال واألشخاص واختالف طرق النغامت ،فحكمه حكم ما يف
القلب.
ثانيا :من النصوص الرشعية :دلت النصوص الصحيحة عىل إباحة الغناء ،منها:
احلديث األول :عن أيب مسعود البدري ،وقرظة بن كعب ،وثابت بن يزيد  -وهم
يف عرس وعندهم غناء  -فقلت هلم :هذا وأنتم أصحاب حممد  فقالوا (:إنه رخص لنا
يف الغناء يف العرس ،والبكاء عىل امليت من غري نوح)()1قال ابن حزم (:ليس فيه النهي عن
الغناء يف غري العرس)()2

احلديث الثان :أن النبي  كان ينشد مع الصحابة ويقرهم عىل األراجيز ،وهي ال
تعدو أن تكون نوعا من الغناء ،فعن أنس ،قال :خرج رسول اهلل  إىل اخلندق ،فإذا
املهاجرون واألنصار حيفرون يف غداة باردة ،فلم يكن هلم عبيد يعملون ذلك هلم فلام رأى
ما هبم من النصب واجلوع قال:
فاغفر لألنصـار واملهاجره

الـلـهـم إن الـعـيـش عـيـش
فقالوا جميبي له:
اآلخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره

عىل اجلهـاد مـا بقينـا أبـدا

نحن الــذين بــايعوا حممــدا

وعن الرباء قال :كان النبي  ينقل الرتاب يوم اخلندق حتى أغمر بطنه أو اغرب
بطنه ،يقول:
وال تصـــدقنا وال صـــلينا

واهلل لـوال اهلل مــا اهـتــديـنــا

( )1احلاكم ،201/2 :البيهقي ،289/7 :املعجم الكبري.248/17 :
( )2املحىل..570/7:
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فــأنـزلـن ســ ـكـيـنــة عـلـيـنــا

وثبـت األقـدام إن القينـا

إن األىل قــد بـغـوا عـلـيـنــا

إذا أرادوا فــتــنــة أبــيــنــا

ورفع هبا صوته أبينا أبينا(.)1
احلديث اخلامس :أن الغناء كان يتم يف غري املناسبات ،وكان النبي  يقر ذلك،
فعن أنس بن مالك أن النبي  مر ببعض املدينة فإذا هو بجوار يرضبن بدفهن ويتغني
ويقلن:
يــا حبــذا حممــد من جــار

نحن جوار من بني النجـار
فقال النبي  :اللهم بارك فيهن (.)2
الرتجيح:

نرى أن األرجح يف املسألة هو اختالف حكم الغناء باختالف أنواعه ،فحالله
حالل ،وحرامه حرام ،وقد رأينا أنه ال يوجد يف النصوص ما يتناىف مع إباحة الغناء ،بل إن
ما روي عن السلف يدل عىل أن القول باجلواز كان فاشيا ،وإنام كان إنكارهم عىل املغني
لفسقهم ،ال لذات الغناء ،ولذا قال مالك :إنام يفعله عندنا الفساق (.)3
غري أن هناك قيودا ال بد أن تراعى إلباحة الغناء ـ وخاصة يف األعراس ـ اجتمع عىل
ذكرها الفقهاء القدامى واملعارصون ،ومن أهم الضوابط يف ذلك وأمجعها الضابطي
التاليي:

( )1البخاري ،1103/3:مسلم ،1429/3 :ابن حبان ،470/7 :البيهقي ،154/9 :النسائي،69/5 :
أمحد ،431/3 :ابن أيب شيبة.392/7 :
( )2رواه أبو يعىل من طريق رشيد عن ثابت ورشيد هذا قال الذهبي جمهول ،انظر :جممع الزوائد:
 ،42/10ابن ماجة ،612/1 :مسند أيب يعىل.134/6 :
( )3إغاثة اللهفان.229/1:
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 .1أن يكون موضوع الغناء مما ال خيالف األصول العامة لإلسالم أو مبادئه
وترشيعاته ،فإذا كانت هناك أغنية متجد اخلمر أو تدعو إىل رشهبا مثال فإن أداءها
حرام ،واالستامع إليها حرام وذلك خيتلف أحيانا باختالف السامعي ،فقد يستثار
هذا بام ال يستثار به غريه ،قال الشوكان بعد إيراده النصوص املبيحة لذلك (:ويف
ذلك دليل عىل أنه جيوز يف النكاح رضب األدفاف ورفع األصوات بيشء من
الكالم ،نحو أتيناكم أتيناكم ونحوه ال باألغان املهيجة للرشور املشتملة عىل
وصف اجلامل والفجور ومعاقرة اخلمور ،فإن ذلك حيرم يف النكاح كام حيرم يف
غريه ،وكذلك سائر املالهي املحرمة)()1

 .2أن ال تقرتن به حمرمات أخرى كامليوعة والتخنث والتكرس ،أو أن يكون يف جملس
رشب أو ختالطه خالعة أو فجور ،فهذا هو الذي أنذر رسول اهلل  أهله
وسامعيه بالعذاب الشديد كام مر ذكر األحاديث يف ذلك سابقا.
ونرى أن يف القول هبذا مع ضوابطه الرشعية ترجيحا ملقاصد الرشيعة يف تيسري حياة
الناس ورفع احلرج عنهم وتلبية رغباهتم الفطرية بام ال يتصادم مع األحكام الرشعية،
فالسامع للغناء ال خيتلف عن كل ما أباحته الرشيعة من الطيبات ،فهو حاجة فطرية ،بل هو
عند بعض الناس أعظم من حاجة األكل والرشب ،فلذلك من احلرج الكبري ،بل من رصف
الناس عن الدين القول بحرمته ،فالرشيعة مل تأت لتحريم الطيبات ،وإنام لتمييز الطيب عن
اخلبيث ،وما أسهل أن نميز الغناء طيبه عن خبيثه.
ولذلك نرى أنه يستحب أن ينتهض للقيام بصناعة البديل اإلسالمي من الغناء
الطيب املباح الذي حيمل اآلداب اإلسالمية ،والقضايا اإلسالمية يف قالب ذوقي رفيع،

( )1نيل األوطار.337/6 :
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ليغني الناس عام ينرشه الغناء الفاجر من إباحية وحتلل.
مأثورات الزفاف
هتنئة العروس:
ذهب الفقهاء إىل استحباب هتنئة العروس والدعاء له ،سواء كان ذكرا أو أنثى،
إلدخال الرسور عليه عقب العقد والبناء ،فيقول له :بارك اهلل لك ،وبارك عليك ومجع
بينكام يف خري ،ومن النصوص املبينة لكيفية ذلك:
 .1ما روي يف احلديث أن النبي  كان إذا رفأ( )1اإلنسان إذا تزوج قال :بارك اهلل
لك ،وبارك عليك ،ومجع بينكام يف خري)()2

 .2أن النبي  رأى عىل عبد الرمحن بن عوف أثر صفرة فقال :ما هذا ؟ فقال :إن
تزوجت امرأة عىل وزن نواة من ذهب ،قال بارك اهلل لك ،أومل ولو بشاة)( ،)3وقد
ترجم البخاري هلذا احلديث بقوله (:باب كيف يدعي للمتزوج) ،وذكر فيه قصة
تزويج عبد الرمحن بن عوف خمترصة ،وقد نص رشاح البخاري عىل أنه إنام أراد

( )1رفأ بفتح الراء وتشديد الفاء :دعا له يف موضع قوهلم بالرفاء والبني ،وكانت كلمة تقوهلا أهل اجلاهلية
فورد النهي عنها ،كام روى بقي بن خملد عن رجل من بني متيم قال كنا نقول يف اجلاهلية بالرفاء والبني فلام
جاء اإلسالم علمنا رآه قال قولوا بارك اهلل لكم وبارك عليكم ،انظر :فتح الباري.222/9:
( )2قال احلاكم :هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه ،املستدرك ،199/2:وقال الرتمذي:
حديث حسن صحيح ،سنن الرتمذي.400/3 :
( )3سبق خترجيه.
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هبذا الباب رد قول العامة عند العرس بالرفاء والبني( ،)1فكأنه أشار إىل تضعيفه،
ومثله ما ورد يف حديث معاذ بن جبل أنه شهد أمالك رجل من األنصار فخطب
رسول اهلل ،وأنكح األنصاري وقال :عىل األلفة واخلري والربكة والطري امليمون
والسعة يف الرزق)()2

وهذه الصيغ ال تدل عىل احلرص ،بل إن للعرف دخال يف حتديدها برشط أن ال
تتناقض مع القواعد الرشعية أو تكون من الصيغ التي ورد النهي عنها ،قال ابن حبيب من
املالكية :وال بأس بالزيادة عىل هذا من ذكر السعادة ،وما أحب من خري.
ولكنه يكره أن يقول :بالرفاء والبني ،ملا روي أن عقيل بن أيب طالب تزوج امرأة
من جشم ،فدخل عليه القوم فقالوا :بالرفاء والبني ،فقال :ال تفعلوا ذلك .قالوا :فام نقول؟
قال :قولوا :بارك اهلل لكم وبارك عليكم ،إنا كذلك كنا نؤمر)( )3

ويظهر أن هذا اللفظ كان مشهورا عندهم غالبا حتى سمي كل دعاء للمتزوج ترفئة،
وقد اختلف العلامء يف علة النهي عن ذلك ،فقيل :ألنه ال محد فيه وال ثناء وال ذكر هلل.
وقيل :ملا فيه من اإلشارة إىل بغض البنات لتخصيص البني بالذكر.
وال مانع من أن يكون كال املعنيي علة للنهي ،قال ابن املنري :الذي يظهر أنه 

( )1أما ما أخرجه بن أيب شيبة من طريق عمر بن قيس املايض قال :شهدت رشحيا وأتاه رجل من أهل
الشام فقال إن تزوجت امرأة فقال بالرفاء والبني ،فهو حممول عىل أن رشحيا مل يبلغه النهي عن ذلك فتح
الباري.222/9:
( )2أخرجه الطربان يف الكبري بسند ضعيف وأخرجه يف األوسط بسند أضعف منه وأخرجه أبو عمرو
الربقان يف كتاب معارشة االهلي من حديث أنس وزاد فيه والرفاء البني ويف سنده أبان العبدي وهو
ضعيف ،انظر :فتح الباري.222/9:
( )3سنن الدارمي.180/2 :
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كره اللفظ ملا فيه من موافقة اجلاهلية ،ألهنم كانوا يقولونه تفاؤال ال دعاء ،فيظهر أنه لو قيل
للمتزوج بصورة الدعاء مل يكره ،كأن يقول اللهم ألف بينهام وارزقهام بني صاحلي مثال أو
ألف اهلل بينكام ورزقكام ولدا ونحو ذلك( ،)1ولكنه مع ذلك يستحب االقتصار عىل املأثور،
فهو أوىل مراعاة للقدوة التي حتمل معان العبودية،كام هو الشأن يف كل ما ورد به الرشع من
صيغ.
آداب الدخول عىل العروس
يستحب للعروس إذا زفت إليه زوجته أول مرة اآلداب التالية:
 1ـ أن يصيل ركعتي مع زوجته ،فعن أيب سعيد موىل أيب أسيد قال(:تزوجت فحرضه
عبد اهلل بن مسعود وأبو ذر وحذيفة وغريهم من أصحاب رسول اهلل  فحرضت الصالة
فقدموه فصىل هبم ،ثم قالوا له :إذا دخلت عىل أهلك فصل ركعتي ،ثم خذ برأس أهلك
فقل (:اللهم بارك يل يف أهيل ،وبارك ألهيل يف ،وارزقهم مني وارزقني منهم) ،ثم شأنك
وشأن أهلك.
وقد ورد ما يدل عىل أثر ذلك يف تيسري الربط بي الرجل وزوجته ،فقد جاء رجل
إىل عبد اهلل بن مسعود فقال :إن ال أصل إىل امرأِت ،قال له :توضأ ثم صل ركعتي ،ومرها
أن تصيل خلفك ،فإذا فرغت من صالتك فقل :اللهم بارك يل يف أهيل ،وبارك ألهيل يف،
وارزقني منهن وارزقهن مني ،اللهم ما مجعت بيننا فامجع بيننا يف خري ،وإذا فرقت ففرق يف
خري(.)2
 2ـ أن يأخذ بناصيتها ،ويدعو أن يبارك اهلل لكل منهام يف صاحبه ،لقوله (: إذا

( )1فتح الباري .222/9:
( )2كتاب الدعاء ،196/1 :الفردوس بمأثور اخلطاب.475/1:
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أفاد أحدكم دابة أو امرأة أو خادما أو بعريا ،فليضع يده عىل ناصيته ،وليقل :اللهم إن
أسألك خريها وخري ما جبلتها عليه ،وأعوذ بك من رشها ومن رش ما جبلتها عليه ،فأما
البعري فإنه يأخذ بذروة سنامه ،ثم ليقل مثل ذلك)()1

 3ـ أن يقول حي املعارشة هذا الدعاء املأثور عن النبي  ،فعن ابن عباس قال:
قال النبي (: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأِت أهله( )2قال :بسم اهلل اللهم جنبنا الشيطان
وجنب الشيطان ما رزقتنا ،ثم قدر أن يكون بينهام ولد يف ذلك مل يسلط عليه الشيطان)()3

()1

سنن أيب داود ،248/2:سنن ابن ماجه ،757/2:مسند أيب يعىل ،490/11:جممع

الزوائد ،141/10:رشح الزرقان.212/3:
( )2حي إرادته اجلامع ال حي رشوعه فيه ألنه ال يرشع حينئذ الذكر.انظر :فيض القدير.307/5:
( )3البخاري ،2692/6:املسند املستخرج عىل صحيح مسلم ،109/4:صحيح ابن حبان.263/3:
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