هذا الكتاب
يتناول هذا الكتاب ستة مواضيع كربى ،تعطي
بمجموعها صورة عن عقد الزواج الرشعي بأركانه
ورشوطه والتفاصيل الرضورية املرتبطه هبا ،وهذه
املواضيع هي:
 .1أحكام العقد ورشوطه.
 .2موانع الزواج
 .3الوالية يف الزواج.
 .4الكفاءة يف الزواج.
 .5الرشوط املقيدة للعقد وأحكامها.
 .6أنواع خمتلف فيها من عقود الزواج..

فقه األسرة برؤية مقاصدية
()2

عقد الزواج وشروطه
برؤية مقاصدية
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مقدمة الكتاب
بعد احلديث يف اجلزء السابق عن املمهدات التي ينني عليها الزواج ،والتي يدرج أكثرها يف باب
املستحبات من الفقه ،نتناول يف هذا اجلزء األساس األكرب الذي يقوم عليه الزواج( ،)1وهو (العقد)،
والذي ال يتحقق الزواج الرشعي بدونه.
والعقد هو امليثاق الغليظ الذي جعله اهلل تعاىل الوسيلة الوحيدة التي جيوز فيها معارشة كال
ف َت ْأ ُخ ُذو َن ُه َو َقدْ َأ ْف َىض َب ْع ُض ُك ْم إِ َىل َب ْع ٍ
ض َو َأ َخ ْذ َن ِمنْ ُك ْم ِمي َثاقا
﴿و َك ْي َ
اجلنسني لبعضهام ،قال تعاىلَ :
غَلِيظا﴾ (النساء ،) 21:وتسميته هبذا دليل عىل عظم املسؤولية املناطة به ،ودليل يف نفس الوقت عىل
خطره.
بل إنه  سامه أمانة اهلل وكلمة اهلل ،فقال (:اتقوا اهلل يف النساء فإنكم أخذمتوهن بأمانة اهلل
واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل)()2

ولذلك ،فإن البعد املقاصدي الذي يراعي جانب امليثاق يف العقد ،وجانب األمانة فيه،
يستدعي النظر إىل العقد من زاوية خدمته ملقاصد الرشيعة من الزواج ،فيشتد يف املواضع التي ختدم
هذه املقاصد ،ويتساهل يف اجلوانب الشكلية التي قد ال تؤثر يف حقيقة املقاصد.
وانطالقا من هذا ،سنتحدث يف هذا اجلزء عن ستة مواضيع كربى ،تعطي بمجموعها صورة
عن عقد الزواج الرشعي بأركانه ورشوطه والتفاصيل الرضورية املرتبطه هبا ،وهذه املواضيع هي:

( )1وهو منبن عىل ما سبق ذكره ،فاالختيار واخلطبة ينتج عنهام العقد الرشعي.
( )2صحيح ابن خزيمة ،251/4:املنتقى البن اجلارود ،125/1:املسند املستخرج عىل صحيح مسلم،318/3:
سنن الدارمي.69/2:
12

 .1أحكام العقد ورشوطه.
 .2موانع الزواج
 .3الوالية يف الزواج.
 .4الكفاءة يف الزواج.
 .5الرشوط املقيدة للعقد وأحكامها.
 .6أنواع خمتلف فيها من عقود الزواج.

13

الفصل األول
أحكام العقد ورشوطه
حيتوي هذا الفصل عىل ثالثة مباحث هي:
 .1مدخل إىل أحكام العقد :ذكرنا فيه التصنيفات الفقهية املختلفة ألركان العقد ورشوطه،
واصطالحات املذاهب يف ذلك مما متس إليه احلاجة يف هذا اجلزء أو يف األجزاء الالحقة،
وقد ذكرنا التصنيف الذي نعتمده يف ذلك ،والذي عىل أساسه ينبني حديثنا عن أركان العقد
ورشوطه.
 .2الصيغة ورشوطها :باعتبارها الركن األول واألسايس للعقد.
 .3رشوط املحل ،وقد اقترصنا هنا عىل أهم الرشوط ،وسنذكر املوانع املتعلقة باملحل يف فصل
خاص يف هذا اجلزء.

أوال ـ مدخل إىل أحكام العقد
الغرض من هذا املبحث هو التعرف عىل املواقف املختلفة للمذاهب الفقهية من عقد الزواج،
والتعرف عىل االصطالحات املستعملة يف ذلك لتفادي األخطاء التي تقع عند بيان خالفات العلامء،
والناجتة من عدم التعرف عىل اصطالحات املذاهب املختلفة ،ولذلك كان هذا مبحثا متهيديا لتسهيل
الوصول إىل تفاصيل اخلالفات وأدلتها يف املباحث أو الفصول القادمة.
 1ـ تعريف العقد

14

لغة( :)1نقيض احلل عقده يعقده عقدا وتعقادا وعقده ،وهو الربط والشد والضامن والعهد،
وهو اجلمع بني الشيئني بام يعرس االنفصال معه ،وأصله الشد واجلمع عقود ومنه قوله تعاىلَ ﴿:يا َأ ه َُّيا
ِ
ِ
ِ
َاب
ا َّلذي َن آ َمنُوا َأ ْو ُفوا بِا ْل ُع ُقود﴾(املائدة)1:وقوله تعاىلَ ﴿:و َال َت ْع ِز ُموا ُع ْقدَ َة النِّكَاحِ َحتَّى َي ْب ُلغَ ا ْلكت ُ
﴾(البقرة)235:أي :أحكامه ،واملعنى :ال تعزموا عىل عقدة النكاح يف زمان العدة.
وأصل العقد الربط والوثيقة قال اهلل تعاىلَ ﴿ :و َل َقدْ ع َِهدْ نَا إِ َىل آ َدم ِم ْن َق ْب ُل َفن َِِس َو ََل ن ِ
َجدْ َل ُه
َ
َ ْ
عَزْ ما﴾(طه)115:وتقول العرب :عهدنا أمر كذا وكذا أي :عرفناه ،وعقدنا أمر كذا وكذا أي :ربطناه
بالقول ،كربط احلبل باحلبل.
اصطالحا :يطلق العقد عىل معنيني:
املعنى العام :وهو كل ما يعقد الشخص أن يفعله هو ،أو يعقد عىل غريه فعله عىل وجه إلزامه
إياه ،وعىل ذلك فيسمى البيع والنكاح وسائر عقود املعاوضات عقودا ،ألن كل واحد من طريف العقد
ألزم نفسه الوفاء به ،وسمي اليمني عىل املستقبل عقدا ،ألن احلالف ألزم نفسه الوفاء بام حلف عليه
من الفعل أو الرتك ،وهو ما أشار إليه قوله تعاىل ﴿ :يا َأُّيا ا َّل ِذين آمنُوا َأو ُفوا بِا ْلع ُق ِ
ود﴾(املائدة ،)1:قال
ُ
ْ
َ َ
َ هَ
العلامء يف تفسريها :يعني بذلك عقود الدين ،وهي ما عقده املرء عىل نفسه من بيع ورشاء وإجارة
وكراء ومناكحة وطالق ومزارعة ومصاحلة ومتليك وختيري وعتق وتدبري وغري ذلك من األمور ما كان
ذلك غري خارج عن الرشيعة ،وكذلك ما عقده عىل نفسه هلل من الطاعات كاحلج والصيام واالعتكاف
والقيام والنذر وما أشبه ذلك من طاعات ملة اإلسالم(.)2
وهو ما فرسها به الصدر األول ،قال ابن عباس :أوفوا بالعقود ،معناه :بام أحل وبام حرم وبام
( )1انظر :لسان العرب ،296/3:التبيان يف تفسري غريب القرآن ،176/1:أحكام القرآن البن العريب.7/2:
( )2تفسري القرطبي.32/6 :
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فرض ،وبام حد يف مجيع األشياء ،وكذلك قال جماهد وغريه(.)1
املعنى اخلاص :ويطلق عىل ما ينشأ عن إرادتني لظهور أثره الرشعي يف املحل ،قال اجلرجان:
العقد ربط أجزاء الترصف باإلجياب والقبول( ،)2وقد عرفته جملة األحكام يف املادة  103بأنه :التزام
املتعاقدين وتعهدمها أمرا هو عبارة عن ارتباط اإلجياب بالقبول(.)3وهذا املعنى اخلاص هو املراد هنا
بعقد النكاح.
 2ـ تصنيف أركان العقد ورشوطه يف املذاهب الفقهية:
اختلف الفقهاء يف تصنيف أركان العقد ورشوطه ،وهو يف جممله خالف اصطالحي ال عالقة
كبرية له باألحكام ،ومع ذلك فإنه من املهم االطالع عىل هذه التصنيفات ،ليسهل التعرف من خالهلا
عىل وجوه االختالف العامة ،وعىل مدى األمهية التي تكتسيها بعض نواحي عقد الزواج عىل البعض
اآلخر بحسب رؤية الفقهاء لفلسفة الزواج ومقاصده يف الرشيعة اإلسالمية.
تصنيف املالكية:
صنف مجهور املالكية( )4أركان النكاح إىل أربعة إمجاال ومخسة تفصيال ،وهي:
الويل :وال يصح الزواج بدونه ،ورشوطه هي :وهي اإلسالم والبلوغ والعقل والذكورية،
واختلف يف اشرتاط العدالة والرشد فقيل يعقد السفيه عىل وليته،وقيل يعقد وليه(.)5

( )1تفسري ابن كثري.4/2 :
( )2التعريفات.196:
( )3درر احلكام.360/1:
( )4انظر :اخلريش ،172/3:الفواكه الدوان.4/2 :
( )5القوانني الفقهية.134 :
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الصداق :فال يصح نكاح بغري صداق ،لكن ال يشرتط ذكره عند عقد النكاح جلواز نكاح
التفويض فإنه عقد بال ذكر مهر ،فإن تراضيا عىل إسقاطه أو اشرتطا إسقاطه أصال ،فإن النكاح ال
يصح.
املحل :أي ما تقوم به احلقيقة ،وهي ال تقوم إال من الزوج والزوجة اخلاليني من املوانع الرشعية
كاإلحرام واملرض وغري ذلك ،ألن املحل من األمور النسبية التي ال تقوم إال بمتعدد ،وللمحل نوعان
من الرشوط عند املالكية هي رشوط صحة النكاح:وهي اإلسالم يف نكاح مسلمة ،والعقل والتمييز
وحتقيق الذكورية،ورشوط انعقاد النكاح :وهي احلرية والبلوغ والرشد والصحة والكفاءة.
الصيغة :وهي ما صدر من الويل ومن الزوج أو من وكيلهام الدالة عىل انعقاد ،ورشوط الصيغة
هي :أن تكون بام يقتيض اإلجياب والقبول ،كلفظ التزويج والتمليك وجيري جمرامها ،وأال تكون معلقة
عل رشط غري حمقق ،وأن تكون فورا من الطرفني ،فإن تراخى فيه القبول عن اإلجياب يسريا جاز ،وأن
يكون اللفظ عىل التأبيد(.)1
واعتبار هذه اخلمسة أركانا ـ بمعنى أن يكون كل واحد منها جزءا من ماهية العقد ـ من باب
التجوز ،وباعتبار انعدام املاهية بانعدامها ،غري أن هذا رد بعدم اعتبار الشهود ركنا يف العقد.
وللحطاب من املالكية تصنيفه اخلاص ،وهو اعتباره الزوج والزوجة ركنني ال ركنا واحدا،
ألن حقيقة النكاح ال توجد إال هبام ،أما الويل والصيغة فرشطان خلروجهام عن ذات النكاح ،أما
الصداق والشهود فلم يعدمها من األركان وال من الرشوط لوجود النكاح بدوهنام ،ألن املرض إسقاط
الصداق والدخول بال شهود.
وقد رد عليه بأن حقيقة النكاح ،وهي العقد املخصوص ال تتحصل إال بالصيغة كام أنه ال
( )1القوانني الفقهية.131:
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يتحصل إال بالزوج والزوجة من حيث إهنام حمالن ال من حيث إهنام مقومان حلقيقته(.)1
تصنيف الشافعية:
صنف

الشافعية()2

أركان الزواج إىل أربعة أركان ،وهي :الصيغة والزوجة والشهادة

والعاقدان ،وقد يعرب عن العاقدين بالويل.
وقد اختلف يف عد الزوجني ركنا واحدا أوركنني منفصلني ،ألنه يعترب يف كل منهام ما ال يعترب
يف اآلخر أو لتعلق العقد هبام.
وقد علل بعضهم عدم ذكر االصداق يف أركان النكاح بخالف الثمن يف البيع ،ألن الغرض من
النكاح االستمتاع وتوابعه وذلك قائم بالزوجني فهام الركنان.
و ذكر بعضهم أن أركان النكاح تشمل اإلجياب والقبول فقط ،ألن النكاح هو العقد املركب
من اإلجياب والقبول ،وهذه األمور التي ذكروها َل ترتكب منها ماهيته كام هو مقتىض التعبري باألركان،
ألن الركن ما ترتكب منه املاهية كأركان الصالة.
وأجابوا عن ذلك بأن املراد باألركان ما ال بد منها فيشمل األمور اخلارجة كالشاهدين ،فإهنام
خارجان عن ماهية النكاح وهلذا اعتربمها الغزايل رشطني.
تصنيف احلنابلة:
صنف

احلنابلة()3

أركان الزواج إىل ثالثة هي :الزوجان اخلاليان من املوانع ،واإلجياب،

( )1اخلريش.172/3:
()2

رشح البهجة ،103/4:حتفة املحتاج ،218/7:حاشية اجلمل ،133/4:حاشية البجريمي عىل

اخلطيب.387/3:
( )3كشف القناع.37/5:
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والقبول ،وقد أسقط بعضهم الزوجني كام يف املقنع واملنتهى وغريه لوضوحه ،وألن ماهية النكاح
مركبة من اإلجياب والقبول ومتوقفة عليهام وال ينعقد النكاح إال هبام.
تصنيف احلنفية:
اعترب

احلنفية()1

ركنا واحدا للزواج هو اإلجياب والقبول ،ألن االنعقاد هو ارتباط أحد

الكالمني باآلخر عىل وجه يسمى باعتباره عقدا رشعيا ،ويستعقب األحكام ،وذلك بوقوع الثان
جوابا معتربا حمققا لغرض الكالم السابق ،ويسمع كل من العاقدين كالم صاحبه ،والكالمان مها
اإلجياب والقبول.
وقد صنفوا الرشوط من حيث أثر وجودها أو فقداهنا إىل األصناف التالية(:)2
رشوط االنعقاد  :وهي التي يلزم توافرها يف أركان العقد ،أو يف أسسه وإذا ختلف رشط منها
كان العقد باطال باتفاق ،وخالصة رشوط االنعقاد عندهم هي:
ما يرجع إىل حمل العقد:ويشرتط ملحل العقد رشطان مها:
 .1أن يكون كل من العاقدين أهال ملبارشة العقد بأن يكون مميزا ،سواء كان كامل األهلية كالبالغ
الرشيد أو ناقصها كالصبي املميز ،غري أن كامل األهلية عقده نافذ ،وناقصها عقده موقوف.
 .2أن يعلم كل من العاقدين ما صدر من اآلخر ،بأن يسمع كالمه أو يرى إشارته ويعرف مراده
منها ،وأن يعرف أن هذه العبارة أو تلك اإلشارة يقصد هبا إنشاء العقد وإن َل يعرف معان
الكلامت اللغوية.
ما يرجع إىل الصيغة:
( )1فتح القدير ،189/3 :البحر الرائق ،87/3:الفتاوى اهلندية.267/1:
( )2درر احلكام، 494/1 :بدائع الصنائع ،233/2:الفقه اإلسالمي وأدلته ،47 /7:املوسوعة الفقهية.11/9:
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 .1احتاد جملس اإلجياب والقبول.
 .2أن يوافق القبول اإلجياب حتى يتالقيا عىل يشء واحد.
 .3أن تكون الصيغة منجزة .بأن تكون مفيدة ملعناها يف احلال غري معلقة عىل أمر سيحدث يف
املستقبل.
ما يرجع إىل املحل :وهو املرأة املعقود عليها فيشرتط فيها:
 .1أن تكون أنثى حمققةاألنوثة.
 .2أال تكون املرأة حمرمة عليه حتريام قطعيا ال شبهة فيه.
رشوط الصحة :ويرتتب عىل ختلف يشء منها بطالن العقد أو فساده عىل اخلالف بني اجلمهور
واحلنفية يف ذلك ،والذي سنرشحه يف حمله ،ورشوط الصحة عند احلنفية هي:
 .1أال تكون املرأة حمرمة عىل الرجل الذي يريد التزويج هبا حتريام ظنيا ،بأن كانت حرمتها
ثابتة بدليل ظني أو مما خيفى حتريمها لالشتباه يف أمره.
 .2أن يكون العقد أمام شهود.
رشوط النفاذ :العقد إذا كان مستوفيا ألركانه ورشوط صحته ال ترتتب عليه آثاره بالفعل إال
برشوط تسمى يف عرف الفقهاء برشوط النفاذ ،وجيمعها أن يكون لكل من العاقدين احلق يف إنشاء
عقد الزواج ،ويتحقق ذلك بكامل أهليتهام مع وجود صفة رشعية جتيز هلام إنشاء هذا العقد ،وكامل
األهلية باحلرية والبلوغ والعقل ،والصفة هي األصالة أو الوالية أو الوكالة.
رشوط اللزوم :هي الرشوط التي إذا حتققت كلها َل يكن ألحد احلق يف فسخ العقد ،فإن ختلفت
تلك الرشوط أو بعضها كان العقد غري الزم جيوز فسخه إذا طلب ذلك صاحب الشأن ،ويشرتط
للزوم عقد الزواج إمجاال أن يكون خاليا مما يوجب الفسخ ،ويتحقق ذلك بتوفر الرشوط التالية:
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 .1أن يكون الزوج كفئا للزوجة إذا زوجت نفسها وهي كاملة األهلية ،أي بالغة عاقلة
رشيدة.
 .2أال يقل مهرها عن مهر أمثاهلا من قوم أبيها إذا زوجت نفسها ولو كان الزوج كفئا هلا.
 .3أن يكون املزوج لفاقد األهلية أو ناقصها كاملجنون واملعتوه والصغري والصغرية األب أو
اجلد املعروفني بحسن الترصف واالختيار.
 .4أال يكون الزوج قد غرر يف أمور تتعلق بكفاءته ،كأن يدعي نسبا معينا تم الزواج عىل
أساسه ثم ظهر كذبه كان العقد غري الزم بالنسبة إىل طرف الزوجة فلها أو لوليها حق
طلب الفسخ.
مذهب الزيدية:
وهلم( )1تقسيم خاص متيزوا به عن غريهم ،فقد نصوا عىل أن رشوط الزواج التي ال يصح إال
هبا أربعة ،وهي:
الرشط األول :العقد :وله مخسة أركان هي:
 .1الويل ،ويشرتط أن يكون بالغا عاقال ولو كان فاسقا ذكرا حرا ألنه ال والية المرأة وال
لعبد عىل ملتها.
 .2أن يعقد بلفظ متليك خاص للتزويج كزوجت أو أنكحت أو نحومها أو عام كملكت
ونذرت وتصدقت وبعت ووهبت حسب ما يقتضيه العرف.
 .3أن يكون لفظ التمليك متناوال جلميعها أو بعضها ،إذ هو املقصود بالتمليك بالنكاح
فيقول :زوجتكها أو ملكتك إياها أو زوجتك بعضها أو ملكتك بعضها.
( )1انظر :التاج املذهب ،22/2 :البحر الزخار.18/4:
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 .4أن يقع قبول لعقد النكاح مثله ،ألن من حق العقد أن يكون ماضيا مضافا إىل النفس
مشتمال عىل مجيعها أو بعضها ،فيقول فيه زوجتك أو أنكحتك ويصح بدون كاف اخلطاب
فيقول زوجت أو أنكحت.
 .5أن يكون القبول واقعا يف املجلس الذي وقع فيه اإلجياب وهو ما حواه اجلدار يف العمران
وما يسمع فيه اخلطاب املتوسط يف الفضاء.
الرشط الثان :إشهاد عدلني ،فال يصح العقد إال بحضور شاهدين وسامعهام اإلجياب والقبول
تفصيال وإن َل يقصد إشهادمها.
الرشط الثالث :هو رضا احلرة واملكاتبة املكلفة ،وهي البالغة العاقلة ومن رشط الرضا أن يكون
نافذا بأن تقول رضيت أو أجزت أو أذنت أو نحو ذلك مما يدل عىل أهنا قد قطعت بالرضا ،فرضا
الثيب يكون بالنطق بامض وذلك بأن تقول رضيت أو نحو ذلك ،فأما لو قالت سوف أرىض أو ما يف
حكمه فإنه ليس برضاء وإنام هو وعد بالرضاء.
ومما يقوم مقام النطق القرائن القوية كقبض املهر وطلبه والتهيؤ للزواج ومسريها إىل بيت
الزوج ومد يدها للحناء هذا إذا َل يدخل هذه القرائن احتامل كأن يكون الويل مهيبا ختشى منه إن َل
ترض فال يصح أن تكون هذه القرائن رىض.
الرشط الرابع :تعيني املرأة حال العقد ،وكذا تعيني الزوج فال يكفي قبلت ألحد أوالدي.
مذهب اإلمامية:
والظاهر أن مذهب اإلمامية( )1يقرص العقد عىل الصيغة ،فقد نصوا عند احلديث عن العقد أن
النكاح يفتقر إىل إجياب وقبول ،دالني عىل العقد الرافع لالحتامل ،ومن الرشوط التي ذكروها:
( )1رشائع اإلسالم.218/2 :
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جمرد الرضا ،وال املعاطاة ،وال الكتابة ،وال
ّ
األول :اإلجياب والقبول اللفظ ّيان ،وال يكفي ّ
اإلشارة ّإال يف األخرس فله إيقاعه باإلشارة.
الثان :أن يكون اللفظ بالعربية عىل األحوط وجوبا ،نعم مع العجز عن العرب ّية جيوز إيقاعه
بغريها بعبارة تؤ ّدي نفس املعنى ،بحيث تعدّ ترمجته.
الثالث :أن يكون اإلجياب من طرف الزوجة والقبول من طرف الزوج ،فال يكفي العكس.
الرابع :أن ُيقدّ م اإلجياب عىل القبول عىل األحوط وجوبا إذا كان القبول بمثل (قبلت)
زوجت ،أو أنكحت ،أو متّعت مع االتيان
اخلامس :أن يكون اإلجياب يف الزواج الدائم بلفظ ّ
(يف األخري :متّعت) بام جيعله ظاهرا يف الدوام ،وال يقع بغري ذلك ،مثل (وهبت) ونحوها .فتقول
الزوجة مثال( :زَ ّو ْج ُتك نفِس عىل ٍ
وقدر ُه كذا) ،فيقول الزوجَ ( :قبِ ْل ُت) ،أو َر ِض ْي ُت ،ويمكن أن
مهر
ُ
يقول (قبلت التزويج) ،وال جيب ذلك.
(زو ْج ُتك نفِس) فقال
السادس :ال يشرتط التطابق بني لفظ اإلجياب ومتع ّلق القبول ،فلو قالت ّ
صح.
الزوج( :قبلت النكاح) ّ
السابع :أن ال يكون اللفظ ملحونا بنحو يؤ ّدي إىل تغيري املعنى ،وال يؤ ّثر اللحن إن َل يكن مبدّ ال
للمعنى.
طريف العقد) ،وهو متو ّقف
الثامن :القصد إىل إجياد مضمون العقد (أي قصد إجياد الزوجية بني ّ
عىل فهم معنى لفظ (زوجت) ،أي ّ
يتم وال يمكن حتقيقه من دون فهم معنى لفظ
أن هذا القصد ال ّ
أن ما يقوله ّ
التفصيل ،فيكفي أن يعلم ّ
يدل عىل الزواج
(زوجت) ولو بنحو اإلمجال ،فال يشرتط الفهم
ّ
املعني املعلوم.
الدائم عىل املهر ّ
التاسع :قصد اإلنشاء ،بأن يكون املوجب قاصدا بإجيابه إيقاع الزواج ،وأن يكون القابل قاصدا
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قبول ما أوقعه املوجب.
العارش :املواالة ،بمعنى عدم الفصل املعتدّ به بني اإلجياب والقبول.
احلادي عرش :التنجيز ،بمعنى عدم تعليق العقد عىل رشط أو جميء زمان ،فلو قالت الزوجة
يصح حتّى لو جاء زيد.
(زوجتك نفِس عىل املهر املعلوم برشط جميء زيد) ،يبطل العقد وال
ّ
مثالّ :
نعم لو ع ّلق العقد عىل ٍ
أمر حم ّقق احلصول كام إذا قالت الزوجة يف يوم اجلمعة( :أنكحتك إن كان اليوم
فيصح العقد.
يوم اجلمعة)،
ّ
الثان عرش :أن يكون العاقد :بالغا ،عاقال ،قاصدا غري هازل وال سكران.
الثالث عرش :تعيني الزوجني ولو إمجاال ،بنحو يؤ ّدي إىل متييزمها عن غريمها ،فال يكفي أن
زوجتك بنتي ،ولو تعدّ دن كفى
زوجتك إحدى بنايت .ولو كان عنده بنت واحدة كفى أن يقول ّ
يقولّ :
زوجتك هذه ،بأن يشري إىل واحدة بعينها.
أن يقول زوجتك الكربى ،بذكر الوصف ،أو ّ
يصح العقد ،نعم لو حلقه
الرابع عرش :االختيار من الزوجني ،فلو ُأكرها أو ُأكره أحدمها َل
ّ
صح.
الرضا ّ
مذهب اإلباضية:
الظاهر من مذهبهم قرص العقد عىل الصيغة ،وقد نصوا عىل أنه جيوز عقد النكاح من ويل أو
نائبه مع زوج أو نائبه ،وال جيوز  -قيل  -لويل امرأة أن يوكل غري ثقة ،فإن فعل جدد وال يفرق بينهام
إن دخل ،وال يقبل من مدعي وكالة إال بصحة.
وجاز للشهود أن يشهدوا عىل هذا القول ،وإن ادعت أن وليها وكلها يف تزويج نفسها َل يقبل
عنها وَل جيز ولو بينت ،وقيل :جيوز وتصدق إن كانت ثقة ،وقيل :مطلقا ومن ادعى أنه ويل فوكل أو
زوج جاز ما َل يرب ،وقيل :إن أقرت ،وقيل إن كانت بنتا أو أختا ،وقيل :إن كانت بنتا ،وقيل :ال
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مطلقا إال بالصحة ،ونصوا عىل وجوب افشهاد عىل الزواج(.)1

ثاينا ـ الصيغة ورشوطها
 1ـ تعريف الصيغة وأركاهنا
تعريف الصيغة:
تطلق الصيغة يف االستعامل الفقهي عىل األلفاظ والعبارات التي يرتكب منها العقد ،أي
العبارات املتقابلة التي تدل عىل اتفاق الطرفني وتراضيهام عىل إنشاء العقد ،وهي التي تسمى يف لغة
الفقهاء باإلجياب والقبول ،وعىل ذلك عرفها بعضهم بقوله :هي ما يكون به العقد ،من قول أو إشارة
أو كتابة ،تبيينا إلرادة العاقد ،وكشفا عن كالمه النفِس.
وعرفها ابن عرفة بأهنا مادل عىل عقد النكاح( ،)2وعرفها اإلمامية بأهنا اللفظ الذي وضعه
الرشع وصلة إىل انعقاده(.)3
مكونات الصيغة:
ترتكب الصيغة من لفظني صادرين من كال طريف العقد ،يطلق عليهام [اإلجياب والقبول] ،وقد
اختلف الفقهاء يف استعامل هذين االصطالحني ،وفيام يل توضيح هذا االختالف االصطالحي.
اإلجياب :اختلف الفقهاء يف استعامل لفظ اإلجياب عىل فريقني:

( )1رشح النيل.87/6 :
( )2رشح حدود ابن عرفة.157:
( )3رشائع اإلسالم.246/2 :
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احلنفية  :اإلجياب هو اللفظ الصادر أوال من أحد املتخاطبني مع صالحية اللفظ لذلك رجال
كان أو امرأة(.)1
اجلمهور :اإلجياب هو ما صدر من البائع ،واملؤجر ،والزوجة ،أو وليها سواء صدر أوال أو
آخرا ،ألهنم هم الذين سيملكون :املشرتي السلعة املبيعة ،واملستأجر منفعة العني ،والزوج العصمة،
وهكذا.
القبول :اختلف الفقهاء يف استعامل لفظ القبول ـ كام اختلف سابقا ـ عىل فريقني:
احلنفية :القبول اللفظ الصادر ثانيا من أحدمها الصالح لذلك مطلقا(.)2
اجلمهور :هو ما يصدر ممن يتملك املبيع أو القرض ،أو ممن ينتفع به كاملستأجر واملستعري ،أو
ممن يلتزم بعمل كاملضارب واملودع ،أو ممن يملك االستمتاع بالبضع كالزوج ،وسواء صدر القبول
أوال أو آخرا ،وقد عرفه يف رشائع اإلسالم بقوله :القبول :هو اللفظ الدال عىل الرضا بذلك اإلجياب،
كقوله :قبلت النكاح(.)3
حكم تقدم القبول عىل اإلجياب:
اختلف العلامء يف حكم تقدم القبول عىل اإلجياب عىل قولني:
القول األول :اشرتاط تقدم القبول عىل اإلجياب ،وهو مذهب احلنابلة ،فال جيوز عندهم تقدم
اإلجياب عىل القبول ،واستدلوا عىل ذلك بأن القبول إنام يكون لإلجياب ،فمتى وجد قبله َل يكن قبوال

( )1البحر الرائق..87/3:
( )2درر احلكام.104/1 :
( )3رشائع اإلسالم.247/2:
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لعدم معناه ،بخالف البيع ،ألن البيع يصح باملعاطاة ،وألنه ال يتعني فيه لفظ ،بل يصح بأي لفظ كان
مما يؤدي املعنى(.)1
القول الثان:عدم اشرتاط تقدم أحدمها عىل اآلخر ،وهو مذهب اجلمهور واإلمامية ،إال أن
احلنفية يعتربون القبول هو ما يذكره الطرف الثان يف العقد داال عىل رضاه بام أوجبه الطرف األول،
فهم يعتربون الكالم الذي يصدر أوال إجيابا والكالم الذي يصدر ثانيا قبوال(.)2
 2ـ ما تتحقق به صيغة العقد
وهي إما أن تتحق باللفظ ،وهو األصل ،أو بغريه من اإلشارة والكتابة وغريها ،وسنتحدث
عن كال النوعني فيام يل:
أ ـ الصيغة اللفظية للعقد
ملا كان األصل يف الصيغة هو األلفاظ التي تعرب عن ترايض املتعاقدين ،فقد عني الفقهاء ببيان
األلفاظ التي ينعقد هبا من ناحية مادهتا وناحية صورهتا حتى تدل داللة صحيحة رصحية عىل مراد
املتعاقدين ،وسنفصل كالم الفقهاء يف ذلك فيام يل:
لغة الصيغة:
اتفق الفقهاء عىل صحة استعامل اللغة العربية للتعبري عن اإلجياب والقبول ،واختلفوا يف غريها
من اللغات عىل قولني:
القول األول :يصح التعبري عن العقد بأي لغة كانت :عربية ،أو غري عربية سواء كان العاقدان

( )1مطالب أويل النهى.46/5:
( )2البحر الرائق ،87/3 :مواهب اجلليل.422/3:
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قادرين عىل العربية أو عاجزين عنها ،وهو مذهب مجهور الفقهاء ،ومن أدلتهم عىل ذلك(:)1
 .1أن املقصود من الصيغة هو التعبري الواضح الرصيح عن إرادة العاقدين ،وذلك يصح بأي
لغة.
 .2أن الزواج ليس أمرا تعبديا حمضا بحيث تشرتط فيه لغة بعينها أو صيغ بعينها ،بل هو كسائر
العقود الرشعية.
القول الثان ( :)2أنه ال جيوز للقادر عىل العربية أن يعقده بغريها ،وهو مذهب الشافعية يف قول،
واحلنابلة ،ومذهب الظاهرية واإلمامية ،أما من ال حيسن العربية ،فيصح منه عقد النكاح بلسانه ألنه
عاجز عام سواه فسقط عنه كاألخرس ،وحيتاج أن يأيت بمعنامها اخلاص ،بحيث يشتمل عىل معنى
اللفظ العريب ،فإن كان أحد املتعاقدين حيسن العربية دون اآلخر أتى الذي حيسن العربية هبا واآلخر
يأيت بلسانه .فإن كان أحدمها ال حيسن لسان اآلخر ،احتاج أن يعلم أن اللفظة التي أتى هبا صاحبه
لفظة اإلنكاح ،بأن خيربه بذلك ثقة يعرف اللسانني مجيعا ،ومن أدلتهم عىل ذلك:
 .1أنه عدول عن لفظ اإلنكاح والتزويج مع القدرة عليهام ،ومها اللفظان اللذان يصح هبام
فقط الزواج.
 .2أن الزواج فيه ناحية تع ّبدية فأشبه الصالة ،فكام أهنا ال تصح بغري العربية للقادر عليها
فكذلك الزواج.
وقد اختلف القائلون هبذا القول يف وجوب تعلم ألفاظ الزواج والنكاح باللغة العربية عىل

( )1جممع األهنر، 318/1:الفروع.169/5:
( )2املجموع ،190/9:املنثور يف القواعد الفقهية ،283/1:حتفة املحتاج ،221/7:مغني املحتاج ،229/4:املحىل:
 ،47/9رشائع اإلسالم.217/2 :
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الرأيني التاليني:
الرأي األول  :أنه ال جيب عىل من ال حيسن العربية تعلم ألفاظ النكاح هبا ،ألن النكاح غري
واجب ،فلم جيب تعلم أركانه بالعربية.
القول الثان  :وجوب تعلمها ،ألن ما كانت العربية رشطا فيه لزمه أن يتعلمها مع القدرة،
كالتكبري.
الرتجيح:
الظاهر من املقاصد الرشعية يف العقود هو أهنا معربة عن رضا أصحاهبا ،وذلك يقتيض التعرب
عن الرضا بأوضح ألفاظها وأدهلا عرفا عىل املقصود من العقد ،وإال أصبح جمرد عقد شكل ال يعرب
عن مراده الرشعي ،ولذا نعجب أن يلغي بعض الفقهاء هذا االعتبار فينص عىل أنه لو لو لقنت املرأة
غري العربية أن تقول ملن يريد الزواج هبا :زوجت نفِس بالعربية ،وهي ال تعلم معناها ،وقبل الزوج،
والشهود يعلمون جهلها بالعربية وعدم فهمها ملا قالت ،أو ال يعلمون صح الزواج ،ومثله يف جانب
الرجل إذا لقنه وهو ال يعلم معناه ،وقد علل ذلك قايض خان بقوله :ينبغي أن يكون النكاح كذلك
ألن العلم بمضمون اللفظ إنام يعترب ألجل القصد ،فال يشرتط فيام يستوي فيه اجلد واهلزل ،بخالف
البيع ونحوه)()1

وقد رد ابن القيم عىل هذا االشرتاط بقوله(:وأفسد من ذلك اشرتاط العربية مع وقوع النكاح
من العرب والعجم والرتك والرببر ومن ال يعرف كلمة عربية ،والعجب أنكم اشرتطتم تلفظه بلفظ
ال يدري ما معناه ألبتة ،وإنام هو عنده بمنزلة صوت يف اهلواء فارغ ال معنى حتته ،فعقدتم العقد به،

( )1فتح القدير ،196/3:وانظر :درر احلكام رشح غرر األحكام.328/1 :
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وأبطلتموه بتلفظه باللفظ الذي يعرفه ويفهم معناه ويميز بني معناه وغريه)()1

ومثله جعفر السبحان الذي خالف املشهور من مذهب اإلمامية يف ذلك ،فقال( :والظاهر عدم
القصور يف اخلطابات العامة الواردة يف القرآن نحو قوله تعاىل ﴿ :و َأنْكِحوا األَيامى ِمنْ ُكم و الص ِ
احلنيَ
ْ َ ّ
ُ
َ
ّ
ِمن ِع ِ
باد ُك ْم ِ
وإمائِ ُك ْم﴾ (النور )32 :إذا كان املنشأ بغري العريب ،إنشاء نكاح يف متعارفهم .مضافا إىل ّ
أن
ْ
سرية املسلمني يف فتح البالد غري العربية كانت عىل بعث رجال لتعليم األحكام والقرآن وَل ينقل يف
أن الشارع أمىض نكاح ّ
التاريخ دعوة املسلمني غري العرب عىل تعليم صيغ النكاح ،مع ّ
كل ُأ ّمة بقوله:
(ولكل قوم نكاح)()2

يعربون به عن هذه العلقة واملعاهدة .والظاهر االكتفاء بغري
وبالتايل أمىض ما ّ

العربية مطلقا ـ وطريق االحتياط واضح ـ .هذا ك ّله يف التمكّن من العربية ،ولو بالتوكيل كام هو
فالشك يف كفاية غريها ّ
ّ
ألن القدر املس ّلم من تقييد اإلطالقات هو حالة
املعمول ،وأ ّما فيام إذا َل يتمكّن
التمكّن من العربيةّ ،
ألن املق ّيد دليل ل ّبي وهو التساَل بني األصحاب وأ ّما غري املتمكّن فهو باق حتته
وإالّ يلزم تعطيل الزواج والنكاح وهو قطعي البطالن الستلزامه الفساد العظيم)()3

ّ

ولكن مع ذلك ،فإن إجراء العقد باللغة العربية باعتبارها لغة القرآن الكريم ،وهلا حملها من
القداسة لذلك ،تأثري نفِس كبري عىل املتعاقدين ،بحيث حيول من إجراءات العقد إىل إجراءات تعبدية
تعطيها نوعا من القيمة والقداسة ،وهو مطلب من مطالب الشارع احلكيم.
ألفاظ الصييغة:
وهي األلفاظ التي يصح التعبري هبا عن عقد الزواج ،وقد بحث الفقهاء فيام يصح من هذه

( )1إعالم املوقعني.221/1:
( )2التهذيب ،472/7:برقم ..99
( )3نظام النكاح يف الرشيعة االسالمية الغراء ،ج ،1ص.123
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األلفاظ خشية ترسب مفاهيم أخرى للزواج غري التي أرادها الشارع عن طريق تبديل األلفاظ ،وهو
إدراك سابق من الفقهاء ملا للمصطلحات من تدخل يف تثبيت املفاهيم أو تغيريها ،وفيام يل ذكر هذه
األلفاظ بقسميها :ما اختلف فيه الفقهاء وما اتفقوا عليه ،وقد ذكرنا هذا التقسيم حرصا عىل بناء
الزواج عىل ألفاظ متفق عليها مراعاة الختالف العلامء.
ألفاظ متفق عىل صحة العقد هبا:
أمجع

العلامء()1

عىل أنه ينعقد بكل لفظ مأخوذ من ماديت الزواج والنكاح ،سواء اتفقا من

اجلانبني أو اختلفا ،مثل أن يقول :زوجتك بنتي هذه .فيقول :قبلت هذا النكاح ،أو هذا التزويج ،ألهنام
ِ
اب َل ُك ْم
اللفظان اللذان ورد هبام نص الكتاب يف أكثر من عرشين آية منها قوله تعاىلَ ﴿:فانك ُحوا َما َط َ
ِمن النِّس ِ
اء﴾ (النساء)3:وقولهَ ﴿ :و َأنكِ ُحوا ْاألَ َيا َمى ِمنْ ُك ْم ﴾(النور)32:وقولهَ ﴿ :ف َل َّام َق َىض زَ ْيدٌ ِمن َْها
َ َ
َو َطرا زَ َّو ْجنَاك ََها﴾ (األحزاب)37 :
ألفاظ متفق عىل عدم صحة العقد هبا:
اتفق الفقهاء عدم انعقاده بـاأللفاظ التالية:
ألفاظ اإلباحة واإلحالل واإليداع واإلعارة والرهن :ألهنا ال تفيد حتليل املرأة لزوجها،
والزواج من عقود التحليل ،ألنه يفيد ملك املتعة للزوج.
لفظ الوصية :ألنه يفيد متليكا مضاف ملا بعد املوت ،والزواج يفيد التمليك يف احلال ،فلم توجد
عالقة مسوغة الستعامل لفظ الوصية يف الزواج ،وروي عن الطحاوي من احلنفية أنه ينعقد مطلقا،
وعن الكرخي أنه ينعقد به إن قيدت باحلال ،كام إذا قال :أوصيت بابنتي لك اآلن(.)2
( )1البحر الزخار ،18/4 :األشباه والنظائر.300:
( )2جممع األهنر.318/1:
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لفظ اإلجارة :ألهنا مع إفادهتا ملك املنفعة يف احلال إال أهنا رشعت مؤقتة بوقت معني والزواج
رشع عىل الدوام والتأبيد ،وكل تأقيت فيه يلحق به الفساد عىل األصح.
والعلة اجلامعة بني عدم صحة العقد هبذه األلفاظ مجيعا هي عدم انطباقها مع رشوط الزواج
من ملك املتعة الدائمة من حني العقد ،وهلذا يقاس عىل هذه األلفاظ كل ما ال يدل عىل ذلك(.)1
األلفاظ املختلف فيها:
اختلف الفقهاء فيام عدا األلفاظ السابقة ،كاهلبة والتمليك والبيع والصدقة واجلعل عىل
األقوال التالية:
القول األول( : )2منع انعقاده هبذه األلفاظ كلها وقصوره عىل لفظي النكاح والتزويج وما اشتق
منهام،كأنا متزوج مثال ،وهو قول الشافعية واحلنابلة ،وبه قال سعيد بن املسيب ،وعطاء ،والزهري،
وربيعة ،ومن األدلة عىل ذلك:
 .1قوله (: اتقوا اهلل يف النساء فإنكم أخذمتوهن بأمانة اهلل واستحللتم فروجهن بكلمة
اهلل)( ،)3وكلمة اهلل هي التزويج أو اإلنكاح ،فإنه َل يذكر يف القرآن سوامها فوجب الوقوف
معهام تعبدا واحتياطا.
 .2أن النكاح يميل إىل العبادات لورود الندب فيه ،واألذكار يف العبادات تتلقى من الرشع،
والرشع إنام ورد بلفظي التزويج واإلنكاح.

( )1املغني  ،60/7،البحر الزخار.18/4:
( )2املغني ،60/7:أسنى املطالب ،119/3:مطالب أويل النهى ،46/5:األم.267/8
( )3صحيح ابن خزيمة ،251/4:املنتقى البن اجلارود ،125/1:املسند املستخرج عىل صحيح مسلم،318/3:
سنن الدارمي.69/2:
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 .3أنه عقد له خطره ،إذ به حتل املرأة بعد أن كانت حراما ،وتثبت به األنساب ،فيحتاج فيه إىل
ألفاظ رصحية.
 .4أن الشهادة رشط يف النكاح ،والكناية إنام تعلم بالنية ،وال يمكن الشهادة عىل النية ،لعدم
اطالعهم عليها ،فيجب أن ال ينعقد ،وهبذا فارق بقية العقود والطالق.
 .5أما ما روي من أنه  زوج امرأة ،فقال :ملكتكها بام معك من القرآن( ،)1فقد أجيب عىل
ذلك بأنه وهم من الراوي ،أو أن الراوي رواه باملعنى ظنا منه ترادفهام ،وبتقدير صحته
فهو معارض برواية اجلمهور :زوجتكها .قال البيهقي :واجلامعة أوىل باحلفظ من الواحد،
وحيتمل أنه  مجع بني اللفظني ،ومما احتج به عىل اختصاصه  بذلك قوله تعاىل ﴿
وامر َأة مؤْ ِمنَة إِ ْن و َهب ْت َن ْفسها لِلنَّبِي إِ ْن َأراد النَّبِي َأ ْن يستَنكِحها َخالِصة َل َك ِمن د ِ
ون
ْ ُ
َ
َ َ
َ َ
َ َ
َ َ
َ ْ
ه
ِّ
َ َْ ُ
املُْؤْ ِمنِنيَ ﴾ (األحزاب )50:حيث جعل النكاح بلفظ اهلبة من خصائصه .)2( 
القول الثان  :صحة استعامل هذه األلفاظ مع القرينة الدالة عىل أن املتكلم أراد هبا الزواج،
كذكر املهر معها وإحضار الشهود وما شابه ذلك ،وهو قول احلنفية( ،)3والضابط عندهم يف ذلك هو
أن كل لفظ وضع لتمليك العني يف احلال جيوز العقد به ،واحرتز باحلال عن الوصية ،ألهنا لتمليك
العني بعد املوت ،بل روي عن الطحاوي من احلنفية أنه ينعقد مطلقا ،وعن الكرخي أنه ينعقد به إن
قيدت باحلال ـ كام مر بيان ذلك سابقا ـ ومن أدلتهم عىل ذلك:
 .1أن ورود القرآن هبذين اللفظني ال يعني قرص إقامة العقد عليهام،فيكون ما يفيد معنامها

( )1البخاري ،1920/4 :املسند املستخرج عىل صحيح مسلم ،89/4:سنن النسائي.312/3:
( )2النووي عىل مسلم ،214/9:رشح الزرقان ،168/3:مغني املحتاج.228/4:
( )3الفتاوى اهلندية.271/1:
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مثلهام فال وجه ملنع الزواج هبذه األلفاظ.
 .2دعوى أن النصوص الرشعية َل تذكر يف معرض ترشيعة إال لفظي النكاح والزواج فغري
مسلمة ،ألن القرآن الكريم ذكر لفظ اهلبة أيضا يف مقام ترشيعه يف قوله تعاىل ﴿ َوا ْم َر َأة
ُمؤْ ِمنَة إِ ْن َو َه َب ْت َن ْف َس َها لِلنَّبِ ِّي﴾ (األحزاب)50:ودعوى اخلصوصية بالنبي  غري
مسلمة ،ألن اخلصوصية الثابتة له يف هذا هي الزواج بدون مهر ال يف خصوص لفظ اهلبة،
ألن اهلل تعاىل قال بعد ذلكَ ﴿ :قدْ عَلِمنَا ما َفر ْضنَا َع َل ْي ِهم ِيف َأزْ َو ِ
َت َأ ْي َام ُهنُ ْم
اج ِه ْم َو َما َم َلك ْ
ْ
ْ َ َ
ون َع َل ْي َك َح َر ٌج َوك َ
لِ َك ْي َال َي ُك َ
َان اهللَُّ َغ ُفورا َر ِحيام﴾(األحزاب ،)50:ونفى احلرج عن
رسول اهلل  ال يكون يف اختصاصه بعقد الزواج بلفظ خاص لعدم أي مزية يف ذلك.
 .3أن السنة وردت بلفظ التمليك يف قصة املرأة التي جاءت تعرض نفسها عىل النبي 
فأعرض عنها إىل أن قال أحد أصحابه :يا رسول اهلل إن َل يكن بك حاجة إليها فزوجنيها،
فسأله عن مهر يعطيه هلا،واعتذر بأنه ال جيد شيئا ،حتى قال له الرسول (:قد ملكتكها
بام معك من القرآن)()1

 .4أن كلمة اهلل الو اردة يف احلديث ال يراد هبا لفظا النكاح والتزويج لعدم أي فائدة معنوية
من ذلك ،بل معناه كام ذكره رشاح احلديث إما أنه داللة عىل قوله تعاىلَ ﴿:فإ ْم َس ٌ
اك
َرسيح بِإِحس ٍ
ٍ
ان﴾(البقرة)229:أو أن املراد كلمة التوحيد وهي ال اله اال اهلل
بِ َم ْع ُروف َأ ْو ت ْ ِ ٌ ْ َ
حممد رسول اهلل  إذ ال حتل مسلمة لغري مسلم ،أو أن املراد باباحة اهلل والكلمة قوله
تعاىلَ ﴿ :فانكِحوا ما َطاب َل ُكم ِمن النِّس ِ
اء﴾ (النساء)3:قال النووي(:وهذا الثالث هو
َ
ْ َ َ
ُ َ

( )1سبق خترجيه.
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الصحيح ،وباألول قال اخلطايب واهلروى وغريمها)(،)1أو أن املراد بالكلمة االجياب
والقبول ومعناه عىل هذا بالكلمة التي أمر اهلل تعاىل هبا.
 .5أن هذه األلفاظ تفيد متليك العني يف احلال ،وال تقبل التوقيت ،فإذا قالت املرأة للرجل:
وهبت لك نفِس بمهر كذا أو ملكت نفِس أو جعلت لك نفِس بمهر قدره كذا ،أو قال
وليها ذلك وقبل الرجل ينعقد الزواج ،ألن القرينة تعني املراد منها ،وأنه ال يقصد هبا
حقيقتها ،بل يقصد هبا الزواج ،وأي شخص يفهم منها الزواج إذا ذكر املهر مع حضور
الناس احلفل املعد للزواج.
 .6أن تصور حكم احلقيقة ليس برشط ،فإنه لو قال حلرة :اشرتيتك بكذا كان نكاحا صحيحا،
واحلرة ليست بمحل للبيع بل الرشط صحة التكلم(.)2
القول الثالث :التوسط بني املذهبني ،فأجازوا التزويج بلفظ اهلبة إذا ذكر معها الصداق ،كأن
يقول طالب الزواج :هب يل ابنتك بمهر كذا ،أو يقول ويل املرأة :وهبت لك ابنتي بمهر كذا ،ويقول
اآلخر :قبلت ،وهو قول املالكية ،وقد اختلفوا يف كل لفظ يقتيض البقاء مدة احلياة مثل(:بعت أو
ملكت أو أحللت أو أعطيت أو منحت)عىل رأيني(:)3
 .1ينعقد هبا النكاح إن سمى صداقا حقيقة أو حكام ،وهو قول ابن القصار وعبد الوهاب
والباجي وابن العريب.
 .2أنه ال ينعقد هبا ولو سمى صداقا ،وهو قول ابن رشد.

( )1النووي عل مسلم.183/8 :
( )2العناية رشح اهلداية.440/4:
( )3انظر :حاشية الصاوي.350/2:
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ومن أدلتهم عىل صحة العقد بلفظ اهلبة قصة واهبة نفسها للنبي  التي سبق ذكرها ،وأدلة
من أجاز غريها من األلفاظ وهي أدلة احلنفية السابقة.
وذهب الظاهرية إىل أنه ال جيوز النكاح إال باسم الزواج أو النكاح ،أو التمليك ،أو اإلمكان(.)1
الرتجيح:
من خالل ما سبق بيانه من أن العربة يف العقود ما اصطلحت عليه األعراف ،فإنه ليس لصيغة
الزواج صيغة خمصوصة دل عليها الرشع ،أو حرص الرشع إقامة العقد هبا ،ألن الزواج ليس عبادة
حمضة تفتقر إىل هذا النوع من التحديد.
ولكن مع ذلك ،فإن االقتصار عىل األلفاظ التي وردت هبا النصوص مراعاة لالختالف يف هذا
اجلانب اخلطري من الدين ،وحرصا عىل عدم تغيري معنى الزواج الذي ورد به الرشع إذا عرب عنه بألفاظ
ال تدل عليه ،ألن كل لفظ حيمل داللة معينة ،ويدل عىل فهم معني للزواج ،فمن زوج ابنته بلفظ البيع
ـ مثال ـ فإنه يدل عىل نظرة خاطئة للزواج حتمل معان استعباد املرأة واسرتقاقها ،وما أنزل اهلل بذلك
من سلطان.
زمن الصيغة:
زمن الفعل الذي تتم به الصيغة إما أن يكون ماضيا أو مضارعا أو أمرا ،وقد اتفق الفقهاء عىل
بعض هذه الصيغ واختلفوا يف أخرى:
الصيغة الزمنية املتفق عليها :اتفق الفقهاء( )2عىل انعقاد الزواج بصيغة املايض مثل قول ويل
املرأة :زوجتك ابنتي،وقول الزوج :قبلت الزواج هبا ،ومن األدلة عىل ذلك:
( )1املحىل.47/9:
( )2تبيني احلقائق ،96/2 :رشائع اإلسالم.217/2 ،
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أن النكاح عقد ،فينعقد بصيغة املايض كسائر العقود ،واختص بام ينبئ عن املايض ألنه إنشاء
ترصف وهو إثبات ما َل يكن ثابتا.
أنه ليس لثبوت الزواج لفظ خيتص به باعتبار الوضع فاستعمل فيه لفظ ينبئ عن الثبوت ،وهو
املايض دفعا للحاجة ألن اإلنشاء يعرف بالرشع ال باللغة ،فكان ما ينبئ عن الثبوت أوىل من غريه ألن
غرضهام الثبوت دون الوعد.
الصيغة الزمنية املختلف فيها :وهي أن يعرب بلفظني أحدمها عن املايض وباآلخر عن املستقبل،
كام إذا قال رجل لرجل :زوجني ابنتك أو قال :جئتك خاطبا ابنتك ،أو قال جئتك لتزوجني بنتك
فقال األب :قد زوجتك أو قال المرأة :أتزوجك عىل ألف درهم ،فقالت :قد تزوجتك عىل ذلك ،أو
قال هلا :زوجيني أو انكحيني نفسك فقالت :زوجتك أو أنكحت ،وغريها من الصيغ وقد اختلف
الفقهاء فيها عىل قولني:
القول األول :ينعقد الزواج هبذه الصيغ ،برشط وجود قرينة مانعة من احتامل معنى آخر غري
إنشاء العقد ،مثل إحضار الشهود ،وإعداد احلفل ودعوة الناس ،فهذه قرائن كافية تؤكد إرادة إنشاء
العقد بقوله :زوجني نفسك أو أتزوجك ،وهو قول احلنفية واملالكية ،ومن أدلتهم عىل ذلك:
 .1روايتهم عن بالل أنه خطب إىل قوم من األنصار فأبوا أن يزوجوه فقال :لوال أن رسول اهلل
 أمرن أن أخطب إليكم ملا خطبت فقالوا له :ملكت ،وَل ينقل أن بالال أعاد القول ،ولو
فعل لنقل ،وألن الظاهر أنه أراد اإلجياب.
 .2االستحسان ،وجه االستحسان هنا أن املساومة التي تومهها هذه الصيغ ال تتحقق يف النكاح
عادة ،فكان حمموال عىل اإلجياب بخالف البيع ،فإن السوم معتاد فيه فيحمل اللفظ عليه ،فال
بد من لفظ آخر يتأدى به اإلجياب.
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القول الثان :ال ينعقد هبذه الصيغ مجيعا ،وهو مذهب الشافعية واحلنابلة واإلمامية( ،)1ومن
أدلتهم عىل ذلك ،أن لفظ االستقبال عدة ،واألمر من فروع االستقبال ،فلم يوجد االستقبال ،فلم
يوجد اإلجياب.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف هذا هو مراعاة الصيغة التي يعتربها العرف برشط داللتها عىل اجلزم ،فإن
كانت الصيغة ال تدل عىل اجلزم ،فإنه ال ينعقد العقد هبا ولو كانت بالزمن املايض ،ألن داللة املايض
عىل الثبوت هي داللة يف العرف العريب الذي أجاز له الفقهاء هذه الصيغة ،وهي ال تعني بالرضورة
رسياهنا يف مجيع األعراف ،أما غريها من األزمنة فال حرج يف استعامهلا إذا كانت دالة عىل هذا اجلزم،
وقد ورد يف القرآن الكريم قول الشيخ الصالح ملوسى  ﴿:إِ ِّن ُأ ِريدُ َأ ْن ُأنكِ َح َك إِ ْحدَ ى ا ْبنَت ََّي َهات ْ ِ
َني
ع ََىل َأ ْن َت ْأ ُجر ِن َثامنِ َي َة ِح َججٍ َفإِ ْن َأ ْمتم َت ع َْرشا َف ِم ْن ِعن ِْد َك َوما ُأ ِريدُ َأ ْن َأ ُش َّق َع َل ْي َك ست ِ
َجدُ ِن إِ ْن َشا َء اهللَُّ
َ
َ
َْ
َ َ

ِمن الص ِ
احلنيَ ﴾(القصص)27:فقال له موسى  ﴿ :ذلك بيني وبينك﴾(القصص ،)28:قال ابن
ْ َّ

العريب( :وهذا انعقاد عزم ،ومتام قول ،وحصول مطلوب ،ونفوذ عقد .وقد قال النبي  :يا بني
النجار ،ثامنون بحائطكم فقالوا :ال نطلب ثمنه ،إال إىل اهلل( .)2فانعقد العقد ،وحصل املقصود من
امللك)()3

( )1لكن املعارصين من فقهاء الشيعة واحلنفية واملالكية ال يرون مانعا من صحة العقد بصيغة املضارع أو األمر .فلو
قالت املرأة :أزوجك نفِس عىل الصداق املعلوم ،فقال :قبلت صح العقد .وكذلك لو قال الرجل :زوجيني نفسك.
فقالت املرأة :زوجتك نفِس صح العقد أيضا.
( )2البخاري ،165/1 :مسلم ،373/1:صحيح ابن خزيمة ،5/2:صحيح ابن حبان.97/6:
( )3أحكام القرآن.497/3:
38

حكم التصحيف يف الصيغة:
التصحيف هو تغيري يف اللفظ يؤدي إىل تغيري يف معناه ،ومن أمثلة التصحيف يف ألفاظ العقد
التي ذكرها الفقهاء(:زوزتك بإبدال اجليم زايا أو جوزتك بإبدال الزاي جيام) ،ومثله قول األلثغ يف
إجياب عقد النكاح وقبوله(:زودن أو أنتحني وتزويدها ونتاجها بدال عن زوجني وأنكحني وتزوجيها
ونكاحها) ،وقد ذكر الفقهاء يف هذا التصحيف رأيني:
 .1رأي اتبع فيه العلامء قول الغزايل(:أن اخلطأ يف الصيغة إذا َل خيل باملعنى ينبغي أن يكون كاخلطإ يف
اإلعراب)وأن مجيع ما ذكر فيها ونحوه من اللغات التي ألفتها العامة ال يرض(.)1
 .2رأي عن بعض احلنفية :أنه ال ينعقد بألفاظ مصحفة عىل طريق الغلط ،أما لو اتفق قوم عىل النطق
هبذه الغلطة بحيث إهنم يطلبون هبا الداللة عىل حل االستمتاع ،وتصدر عن قصد واختيار ،ففيه
قول بانعقاد النكاح هبا حتى أفتى به بعض املتأخرين ،وأما صدورها ال عن قصد إىل وضع جديد
فال اعتبار به ألن استعامل اللفظ يف املوضوع له أو غريه طلب داللته عليه وإرادته فبمجرد الذكر
ال يكون االستعامل صحيحا فال يكون وضعا جديدا(.)2
ونرى أن كال الرأيني متفقني عىل جواز التصحيف برشط أن يكون اللفظ املصحف معروفا يف
داللته عىل الزواج وهو ما يعرف بالعرف ،أما ما ال يدل عىل ذلك وال يفهمه الشهود فال يصح به
العقد إال إذا دلت القرائن عليه.
حكم األخطاء النحوية يف الصيغة:
ومن األمثلة التي ذكرها الفقهاء هلذا النوع من اخلطأ (زوجت لك أو إليك بدل زوجتك أو
( )1الفتاوى الفقهية الكربى ،ابن حجر.103/4:
( )2جممع األهنر.318/1:
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زوجتك بفتح التاء)ومثله ما لو قال الزوج :قبلت بفتح التاء ،وقد أفتى أكثر الفقهاء بجواز األخطاء
النحوية لعمو البلوى هبا(.)1
وفصل آخرون يف املسألة عىل النحو التايل:
 .1إن كان ذلك اخلطأ من قادر عىل العربية عارف هبا قادر عل إصالحها ،فإنه ال يصح عقده.
 .2أما إن كان من جاهل عاجز فيصح(.)2
ونرى أن األرجح يف هذا هو اجلواز مطلقا ألن العربة يف العقود هو داللتها ال ألفاظها ،وقد
عمت البلوى باألخطاء النحوية ،ولكنه مع ذلك يستحب أن يؤتى هبا فصيحة معربة تعبدا من غري
اعتقاد لوجوب ذلك أو تكليف للعامة به.
ب ـ صيغة العقد من غري الكالم:
األصل يف صيغة العقد أن تكون بالكالم ،ولكن قد حتصل بغري الكالم من وسائل التعبري
األخرى ،ومن هذه الوسائل:
الكتابة:
خيتلف حكم التعاقد عن طريق الكتابة بحسب احلالتني التاليتني:
احلالة األوىل :إذا كان العاقدان يف جملس واحد ،وكانا قادرين عىل الكالم ،ومع ذلك عربا عن
العقد بالكتابة بدل الكالم ،فإنه ال ينعقد الزواج بالكتابة يف هذه احلالة باتفاق الفقهاء لألدلة التالية:
 .1أن عقد الزواج أساسه العلنية دون الرسية ،وبالكتابة يكون رسا.
 .2أن الشهادة رشط فيه ،وال اطالع للشهود عىل النية ولو قاال بعد املكاتبة :نوينا كانت شهادة
( )1مغني املحتاج.226/4:
( )2كشاف القناع ،39/5:الفتاوى الفقهية الكربى.103/4:
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عىل إقرارمها ال عىل نفس العقد فال يصح(.)1
احلالة الثانية :إذا َل يكن العاقدان يف جملس واحد ،وقد اختلف فيها الفقهاء عل قولني:
القول األول( :)2أن ذلك جائز إذا كان بمحرض الشهود وسمع الشهود كال من اإلجياب
والقبول كام لو قالت حني بلغها الكتاب وقرأته عىل الشهود :إن فالنا كتب إيل خيطبني فاشهدوا أن
قد زوجت نفِس منه فهذا صحيح ،ألهنم سمعوا كالم اخلاطب بإسامعها إياهم إما بقراءة الكتاب أو
العبارة عنه ،وسمعوا كالمهام حيث أوجبت العقد بني أيدُّيم ،فلهذا تم النكاح ،أما إذا كتب إليها فلام
بلغها الكتاب قالت :زوجت نفِس منه بغري حمرض من الشهود ،فإنه ال ينعقد النكاح كام يف حق احلارض
الشرتاط الشهود حني العقد ،وكذلك لو قالت بني يدي الشهود :زوجت نفِس منه ال ينعقد النكاح
أيضا ،ألن سامع الشهود كالم املتعاقدين رشط جلواز النكاح ،وإنام سمعوا كالمها هنا ال كالمه.
وقاعدة احلنفية يف ذلك أن (الكتاب من الغائب بمنزلة اخلطاب من احلارض) ،ومن أدلتهم عىل
ذلك:
 .1أن أم حبيبة كانت حتت عبيد اهلل بن جحش فامت بأرض احلبشة فزوجها النجايش النبي ،
وأمهرها عنه أربعة آالف ،وبعث هبا إىل رسول اهلل  مع رشحبيل بن حسنة(.)3
 .2أن الرسول  كان يرى الكتاب تبليغا تقوم به احلجة ،وقد بلغ تارة بالكتاب وتارة باللسان

( )1املجموع.190/9:
()2

بدائع الصنائع ،231/2:املبسوط ،16/5 :فتح القدير ،197/3 :تبيني احلقائق ،96/2:كشف

األرسار ،41/3:البحر الرائق ،272/4 :رد املحتار.415/6:
( )3قال احلاكم :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني وَل خيرجاه،املستدرك ،198/2:وانظر:صحيح ابن
حبان ،386/13:املنتقى البن اجلارود ،179:سنن أيب داود ،235/2:سنن النسائي.315/3:
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فإنه كتب إىل ملوك اآلفاق يدعوهم إىل الدين ،وكان ذلك تبليغا تاما فكذلك يف عقد النكاح
الكتاب بمنزلة اخلطاب.
 .3أن الكتاب له حروف ومفهوم يؤدي عن معنى معلوم ،فهو بمنزلة اخلطاب من احلارض.
القول الثان( :)1ال ينعقد الزواج يف غيبة أو حضور بالكتابة ،وهو قول الشافعية ،واختلف قول
احلنابلة يف ذلك ،لألدلة التالية:
 .1اشرتاط حضور الشهود وسامع كال املتعاقدين ،وهو يتناىف مع الكتابة.
 .2أن الصحيح يف حديث النجايش أن عمرو بن أمية كان وكيل رسول اهلل  يف ذلك بعث
به إىل النجايش يزوجه إياها ،وقيل الذي ويل العقد عليها خالد بن سعيد بن العاص ابن
عم أبيها(.)2
.3

أن الكتابة كناية،قال الدردير(:ال تكفي اإلشارة وال الكتابة إال لرضورة خرس)()3

 .4تراخي القبول عن اإلجياب يف الكتابة مع اشرتاطهام.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو صحة العقد بالكتابة إذا دعت الرضورة لذلك ،كأن يكون العاقد
غائبا ،أو أخرس ،واألوىل توكيل من يتوىل العقد مراعاة للخالف.
وقد ذهب إىل هذا الرتجيح العالمة السبحان ،فقال( :املشهور عدم كفاية الكتابة ،لعدم الدليل
عليها ،وجريان السرية عىل اللفظ يف اإلنشاء .ولكنّه لو كانت الكتابة أمرا رائجا بني األقوام بحيث

( )1املجموع ،190/9:اإلنصاف ،473/8 :أسنى املطالب.118/3:
( )2حاشية ابن القيم.75/6:
( )3حاشيسة الصاوي ،350/2:وانظر :اإلنصاف.473/8 :
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يكون االعتبار هبا دون اللفظ فاألقوى االكتفاء هبا ،وقد عرفت أنّه ّ
[لكل قوم نكاح] ،وهو إمضاء له
بكل ما يتح ّقق به من الشؤون ،ومع ذلك ـ طريق االحتياط معلوم)()1
ّ

وقد ذكر النووي الكيفية املثىل لذلك إذا دعت الرضورة ملثل هذه الطريقة من التعاقد،
فقال(:وحيث حكمنا بانعقاد النكاح باملكاتبة فليكتب :زوجتك بنتي ،وحيرض الكتاب عدالن ،وال
يشرتط أن حيرضمها ،وال أن يقول هلام :اشهدا ،بل لو حرضا بأنفسهام كفى فإذا بلغ الكتاب الزوج
فليقبل لفظا ،ويكتب القبول وحيرض القبول شاهدا اإلجياب ،فإن شهده آخران فوجهان أصحهام ال
يصح ألنه َل حيرضه شاهد له،والثان الصحة ،ألنه حرض اإلجياب والقبول شاهدان وحيتمل
تغايرمها)()2

اإلشارة:
خيتلف حكم التعاقد عن طريق اإلشارة بحسب األحوال التالية(:)3
احلالة األوىل :العاجز عن الكالم إن كان ال حيسن الكتابة ،فإنه ينعقد زواجه بإشارته املعروفة
باتفاق الفقهاء ،،وقد أجاز احلنفية اإلشارة من املصمت هو الذي عرض له مانع من الكالم ألجل علة
عرضت ،وقد كان فصيحا ولو كان مما يرجى زواله كوجع احللق.
وفرق الشافعية بني إشارة األخرس التي ال خيتص هبا الفطنون فحكموا بانعقاده هبا بخالف ما
خيتص هبا الفطنون فإنه ال ينعقد هبا ألهنا كناية.

( )1نظام النكاح يف الرشيعة االسالمية الغراء (ج ،1ص)124 :
( )2املجموع ،190/9:وانظر :األشباه والنظائر.309:
( )3بدائع الصنائع ،231/2:املوسوعة الفقهية ،278/4 :مغني املحتاج.230/4:
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احلالة الثانية :العاجز عن الكالم إن كان حيسن الكتابة ،وقد اختلف الفقهاء يف صحة عقده عىل
قولني:
القول األول :أنه ينعقد ،ألن األصل يف العقد أن يكون بالكالم ،فإذا عجز عنه طلب معرفة
غرضه بأي وسيلة ،ويستوي يف ذلك اإلشارة والكتابة ألهنام يدالن عىل مراده.
القول الثان :أنه ال ينعقد باإلشارة بل ال بد من الكتابة ،ألهنا أقوى بيانا من اإلشارة حيث
يعرفها كل من يقرأ ،بخالف اإلشارة فانه ال يعرفها إال القليل ،وإذا َل يتساويا اعترب األقوى.
احلالة الثالثة :إشارة القادر عىل الكالم ،وقد ذهب مجهور الفقهاء إىل عدم اعتبارها يف العقود
خالفا للاملكية الذين ذهبوا إىل أن إشارة الناطق معتربة كنطقه ألهنا يعرب عليها بالكالم ،كام قال تعاىل:
ِ
ِ
ِ
ِش
اج َع ْل ِيل آ َية َق َال آ َي ُت َك َأ َّال ُت َك ِّل َم الن َ
﴿ َق َال َر ِّب ْ
َّاس َث َال َث َة َأ َّيا ٍم إ َّال َر ْمزا َوا ْذ ُك ْر َر َّب َك َكثريا َو َس ِّب ْح بِا ْل َع ِّ
َو ْ ِ
اإل ْبكَار﴾ِ(آل عمران)41:والرمز :اإلشارة.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة ـ نظرا خلطورة العقد ـ عدم صحة التعبري باإلشارة يف جملس العقد
لعدم داللتها الرصحية ،إال لألخرس الذي ال يعرف الكتابة ،فعقد الزواج أخطر من أن يبنى عىل إشارة
قد يساء فهمها.
إرسال الرسول:
ومثل الكتابة إرسال الرسول الذي يبلغ إجياب املوجب ،وقد اتفقت املذاهب الفقهية عىل
صحة العقد هبذه الصورة إن حصل اإلشهاد ،فلو أرسل شخص رسوال المرأة ليبلغها أنه يقول هلا:
تزوجتك أو زوجيني نفسك فتقول :قبلت زواجه أو زوجته نفِس ت ََّم العقد إذا كان أمام شاهدين
سمعا كالم الرسول باإلجياب وقبوهلا يف جملس تبليغ الرسالة ،وَل يفرق احلنفية يف ذلك بني الزوج أو
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الويل ولو كان الرسول كافرا أو امرأة أو صبيا مميزا أو عبدا حمرما ،وأجازوا أن يكون الرسول أحد
الشاهدين.
بل أجاز أبو يوسف أن ال يسمع كالم الرسول أو قراءة الكتاب ،بناء عىل أن قوهلا :زوجت
نفِس شطر العقد عند أيب حنيفة وحممد ،والشهادة يف شطري العقد رشط ،ألنه يصري عقدا بالشطرين،
فإذا َل يسمعا كالم الرسول وقراءة الكتاب فلم يوجد شطر الشهادة عىل العقد ،وقول الزوج بانفراده
عقد عند أيب يوسف ،وقد حرض الشاهدان ،وهو خالف رأي اجلمهور يف ذلك ،ومما استدلوا به لذلك:
 .1أن الرسالة تبليغ عبارة املرسل إىل املرسل إليه ،ولكل واحد من هؤالء عبارة مفهومة
فيصلح أن يكون رسوال.
 .2أن سليامن  جعل اهلدهد رسوال يف تبليغ كتابه إىل بلقيس ،فاآلدمي املميز أوىل أن
يصلح لذلك.
لكن الزواج هبذه الصورة ال يلزم الزوج إال إذا أقر بالرسالة أوأقامت عليه البينة بأن الرسول
بلغها رسالة املرسل ،أما إذا أنكر الزوج الرسالة وَل تقم عليه البينة هلا فالقول قوله ،وال نكاح بينهام
ألن الرسالة ملا َل تثبت كان املخاطب فضوليا وَل يرض الزوج بام صنع فال نكاح بينهام.
واألوىل حتى ال يتالعب الناس بالعقود الرشعية أن جيعل الضامن عىل الرسول املبلغ إن كان
من أهل الضامن ،وقد اختلف احلنفية يف مقدار املهر الذي جيب ضامنه عىل املبلغ يف حال جحود املرسل
عىل رأيني:
 .1أن عىل الرسول مجيع املهر بحكم الضامن ،وذلك ألن الزوج منكر ألصل النكاح ،وإنكاره
أصل النكاح ال يكون طالقا فال يسقط به يشء من الصداق بزعم الكفيل.
 .2أن عىل الرسول نصف الصداق ،ألن من رضورة سقوط نصف الصداق عن األصيل
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سقوطه عن الكفيل ،فلهذا كان الكفيل ضامنا لنصف الصداق(.)1
وقد مجع بعض احلنفية بني الرأيني كام يل:
 .1أن هلا عىل الرسول نصف الصداق إذا استحلف القايض الزوج بنكاحها فنكل ،وطلبت املرأة
من القايض التفريق ففرق بينهام ،ألن الفرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول هبا.
 .2إذا َل تطالب املرأة القايض بالتفريق ،فيكون يف زعمها أن الواجب مجيع املهر فيجب عىل
الرسول كله(.)2
ونرى أن هذا الرأي هو األرجح احرتاما للعقد وتعظيام له ومنعا للتالعب به.
املعاطاة:
وهو( )3أن ال يذكر العاقدان شيئا من اإلجياب والقبول ،بل يرتاضيان عىل قدر من املهر وينفذه
الزوج أو وكيله ،وتأخذه املرأة أو وكيلها ،وتسلم املرأة نتيجة ذلك نفسها ،وهو ال جيوز إمجاعا ،ومن
األدلة عىل ذلك:
 .1أن الناس كانوا يتزوجون يف عهد رسول اهلل  بل ويف مجيع العصور وَل يؤثر عنهم أهنم
عقدوا الزواج هبذه الصورة ،بخالف العقود األخرى فإن الكثري منها كانوا يعقدونه باألفعال
[التعاطي] فليس يف هذه الصورة إال اإلجياب ،والزواج ال يتحقق باإلجياب وحده.
َ .2ل ينعقد الزواج باملعاطاة مع جوازها يف البيع مبالغة يف صيانة احلرمات عن اهلتك واحرتاما
لشأهنا ،ولذا قال بعضهم :ينعقد به يف اخلسيس ال النفيس.

( )1املبسوط.20/5:
( )2جممع الضامنات.345:
( )3درر احلكام ،328/1 :بلغة السالك ،387/2:تبيني احلقائق.95/2 :
46

 .3أن اإلسالم رسم للعقد طريقة يعقد هبا ليست هذه منها.
اإلقرار بالزواج:
كأن يقول الرجل هي امرأيت من دون عقد سابق ،وقد اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولني كالمها
نص عليه احلنفية:
القول األول  :أنه ال ينعقد الزواج به ،ألن اإلقرار إظهار ملا هو ثابت وليس بإنشاء ،وهذا ال
يتناىف مع ما رصحوا به من أن النكاح يثبت بالتصادق ،ألن اإلقرار ال يكون من صيغ العقد ،واملراد
بقوهلم :إنه يثبت بالتصادق أن القايض يثبت الزواج بالتصادق وحيكم به.
القول الثان  :أنه ينعقد به إن كان بمحرض من الشهود وجيعل اإلقرار إنشاء ،كام لو قالت:
جعلت نفِس زوجة لك فإنه ينعقد به ،وإن َل يكن بمحرض من الشهود ال ينعقد.
وقد نصوا عىل أن األرجح يف هذا اخلالف أنه تفصيل يف املذهب فان األول حممول عىل ما إذا
قصدا جمرد اإلخبار عن حصول ع قد الزوجية بينهام يف املايض وَل يكن بينهام عقد أو كان العقد بغري
شهود ،والثان عىل ما إذا قصدا باإلخبار إنشاء العقد فينعقد يف احلال.
العقد باهلاتف:
ال ينعقد الزواج بواسطة اهلاتف احلايل واملستعمل عند مجاهري الناس ،ألنه يشرتط لصحته
حضور شاهدين يسمعان كالم العاقدين ويفهامن املراد منه إمجاال عند مجاهري الفقهاء.
وحضور الشهود وسامعهم ممكن يف حال اجتامع العاقدين يف مكان واحد ويف حالة إرسال
الرسول أو الكتاب ألن السامع ممكن فيها ،أما يف حال التكلم يف اهلاتف فان الشاهدين يسمعان كالم
أحد العاقدين فقط وسامعهام اإلجياب وحده أو القبول وحده غري كاف يف صحة العقد ،وكذلك لو
شهد اثنان عىل كالم أحدمها وآخران عىل كالم اآلخر ألن الشهادة َل توجد عىل العقد.
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أما عند من َل يشرتط الشهادة فيمكن أن يقال إنه ينعقد متى تأكد كل من الطرفني من شخصية
اآلخر ووضوح عبارته والتأكد من ذلك عسري الشتباه األصوات وإمكان تقليدها.
ولكن اهلواتف احلديثة املتطورة ،والتي قد تكون هلا تطويرات أكثر يف املستقبل تزيل هذا العائق
فتنقل الصوت والصورة بدقة عالية ،بحيث يمكن أن يرى الشهود ويسمعون كال العاقدين ،ولكنه
مع ذلك يبقى هذا حال رضوريا ال يغني عن املجالسة واللقاء يف حال انتفاء الرضورة سدا لذريعة
التالعب بالعقود الرشعية.
أما عند املالكية الذين ال يشرتطون اإلشهاد إال عند البناء ،فيمكن أن يتم العقد هبذه الصورة
برشط التأكد من أن الصوت غري مقلد ،وأن األمر جد ال تالعب فيه.
اإلنرتنت:
من وسائل االتصال احلديثة (االنرتنت) ،وهي من الوسائل التي جيري هبا االتصال الكثيف
بني الناس ،بل تعقد هبا الصفقات وتتم من خالهلا مجيع اخلدمات ،فهل جيوز إجراء عقد الزواج من
خالهلا؟
نرى ـ واهلل أعلم ـ بناء عىل الضوابط السابقة ،بأن االنرتنت أكثر تطورا من اهلاتف ،فيمكن أن
تنقل الصورة والصوت ،وأن جتمع بني الكالم والكتابة ،فهي بذلك وسيلة مضمونة األداء ،فيصح
العقد من خالهلا برشط تويل وسيط عارف باألحكام الرشعية ،ضامن للحقوق ،كأن يتوىل خمتصون
وضع برنامج وسيط إلجراء العقود الرشعية ،تتوفر فيه املعرفة باألحكام الرشعية باإلضافة إىل ضامن
احلقوق يف حال النكول.
وقد أفتى هبذا الكثري من الفقهاء املعارصين من املدارس اإلسالمية املختلفة.
 3ـ رشوط الصيغة
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ذكر الفقهاء للصيغة الرشوط التالية مع اختالف بينهم يف تفاصيلها:
أ ـ احتاد املجلس يف عقد النكاح
للعلامء يف ارتباط اإلجياب بالقبول يف عقد النكاح مع احتاد املجلس ثالثة أقوال:
القول األول( :)1اشرتاط احتاد املجلس ،مع عدم اشرتاط الفور ،وهو مذهب احلنفية والصحيح
عند احلنابلة وعند بعض املالكية ،فلو اختلف املجلس َل ينعقد ،فلو َل يصدر من العاقدين أو أحدمها
ما يلغي اإلجياب بعد صدوره ،كأن يرجع املوجب عن إجيابه قبل القبول ،أو يعرض الطرف اآلخر
فال جيد ذلك القبول إجيابا يرتبط به ،فإنه ال ينعقد العقد ،ألن املكان وإن كان واحدا إال أن وجود
الفاصل بني اإلجياب والقبول بالعمل األجنبي منع االحتاد حكام.
هذا وجملس عقد الزواج بالنسبة للتعاقد بطريق الرسالة أو الكتاب هو جملس تبليغ الرسالة أو
قراءة الكتاب أمام الشهود ،فلو بلغ الرسول الرسالة إىل املرأة ثم اشتغلت بِشء آخر ،ثم قبلت فإنه ال
ينعقد العقد ،وكذلك لو قبلت يف جملس آخر لعدم احتاد املجلس فيهام.
وال يلزم من اشرتاط احتاد املجلس أن يكون القبول فور اإلجياب ،ألن املراد كام ذكرنا أال يوجد
منهام أو من أحدمها ما يلغيه ،فلو صدر اإلجياب وطال الوقت واملجلس قائم ،وَل يوجد رجوع من
املوجب ،وال اشتغال بِشء آخر ممن وجه إليه اإلجياب ثم صدر القبول انعقد العقد.
هذا إذا كان العقد بني حارضين ،فان كان بني غري حارضين بكتاب مكتوب أو برسالة رسول
فالقبول مقيد بمجلس تبليغ الرسالة أو قراءة الكتاب ألنه هو جملس العقد يف هذه الصورة كام قلنا.
القول الثان ( :)2اشرتاط الفورية بني اإلجياب والقبول يف املجلس الواحد ،واغتفروا فيه
( )1درر احلكام ،327/1 :الفتاوى اهلندية ،269/1:املبسوط ،212/6:الفتاوى اهلندية.269/1:
( )2الفواكه الدوان.4/2:
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الفاصل اليسري ،وهو قول املالكية والشافعية ،وقد استثنى املالكية من اشرتاط الفورية بني اإلجياب
والقبول أن يقول الشخص يف مرضه :إن مت فقد زوجت ابنتي فالنة من فالن املشار إليها بقول
خليل(:وصح :إن مت فقد زوجت ابنتي بمرض) ،وهل إن قيل بقرب موته تأويالن ،فنص أصبغ
عىل جوازها سواء طال زمان املرض أو قرص خالف ملن اعترب قرص الزمن ،وقد خرحت هذا املسألة
عن األصل باإلمجاع.
وضبط الفاصل الكثري بأن يكون زمنا لو سكتا فيه خلرج اجلواب عن كونه جوابا ،واألوىل
ضبطه بالعرف.
القول الثالث( :)1صحة العقد مع اختالف املجلس ،وهو رواية للحنابلة ،وعليها ال يبطل
النكاح مع التفرق.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو اعتبار العرف يف ذلك ،وقد قال السبحان مشريا إىل هذاّ :
(إن
إطالقات الكتاب والسنّة ناظرة إىل العقد العريف ،فلو كان الفصل عىل حدّ  ،اليصدق معه العقد
الصحة ومثله ّاحتاد جملس املوجب والقابل فلو فرض صدق
التشمله اإلطالقات ،وإالّ فال وجه لعدم
ّ
العقد وإن اختلف جملس اإلجياب والقبول لكفى كام إذا عقدا باهلاتف .وباجلملة :فاملعيار صدق العقد
احتد جملسهام أم ال ،تواىل اإلجياب والقبول أم ال)()2
عرفا سواء ّ

ومع ذلك ،ومع انعدام العرف يف ذلك ،فإن املجلس والفورية أدل عىل اإلجياب والقبول،
وأضمن لرىض الطرفني ،ألنه قد يرتاجع املوجب بعد إجيابه بسبب عدم القبول ،فلذلك من اليرس أن
( )1املوسوعة الفقهية.207/1:
( )2نظام النكاح يف الرشيعة االسالمية الغراء (ج ،1ص)126
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ينقلب القابل موجبا ،ويعيد املوجب األول صيغة قبوله ،فيتفادى بذلك هذا العقد اخلطري أي لبس قد
يدل عىل عدم الرىض.
ب ـ مطابقة القبول لإلجياب
الزواج من الترصفات التي ال تنتج آثارها إال بمطابقة القبول لإلجياب فهو عقد ،والعقد مأخوذ
من عقد طريف احلبل ،وقد شبه الفقهاء العقد باحلبل ،الحتياجه إىل طرفني ،وبالتايل إىل إرادتني ويتحقق
باتفاق اإلرادتني عىل يشء واحد ،فإذا ختالفا خمالفة كلية أو جزئية ال ينعقد الزواج إال يف حالة ما إذا
كانت املخالفة إىل خري للموجب فإنه ينعقد ،ألن التوافق موجود وإن َل يكن رصحيا ،ويمكن حرص
احلاالت التي تتم فيها املخالفة يف احلالتني التاليتني(:)1
املخالفة يف حمل العقد :وذلك فيام لو كانت املخالفة يف املحل ،مثل أن يقول الراغب يف الزواج:
زوجني ابنتك فالنة ،فريد عليه بقوله :زوجتك ابنتي األخرى ،ويف هذه الصورة ال ينعقد العقد ،لعدم
الرتايض عىل حمله.
املخالفة يف مقدار املهر :وذلك بأن يقبل بأقل أو أكثر مما أوجبه املوجب ،وهو ال خيلو من أن
تكون املخالفة فيها خري للموجب أو ليس فيها ذلك ،وإما أن تكون ضارة للموجب أو نافعة له،
وحكمها يف هذه احلالة هو كام يل:
إن كانت ضارة :مثل أن يقول الراغب يف الزواج :زوجني ابنتك فالنة بامئة فيقول اآلخر:
زوجتكها بامئتني ،ويف هذه احلالة ال ينعقد العقد ،ألن اإلجياب والقبول ختالفا يف املهر ،وهو وإن َل
يكن ركنا يف العقد إال أنه عند ذكره بمقداره مع اإلجياب يلتحق به ويصري كجزء منه فيجب أن يكون
القبول موافقا هلذا املجموع.
( )1املبسوط،61/5 :فتح القدير،196/3:رشح البهجة104/4:الفتاوى اهلندية.269/1:
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إن كانت املخالفة فيها خري للموجب :مثل أن يقول الراغب يف الزواج :زوجني أختك فالنة
بألف ،فيقول اآلخر :زوجتكها بخمسامئة ،أو يقول ويل املرأة :زوجتك أختي بألف ،فيقول اآلخر
قبلت زواجها بألفني ،ففي هذه احلالة ينعقد العقد ،ألن املخالفة هنا فيها موافقة ضمنية إلجياب
املوجب ،واإلرادتان متوافقتان ،فإن من يلزم نفسه باألكثر يقبل باألقل ،ومن يقبل أن يزوج بنته أو
أخته بالقليل ال يامنع يف زواجها بالكثري ،لكن هذه الزيادة يف املهر من قبل الزوج ال تستحقها الزوجة
إال إذا قبلتها ،فلو َل تقبلها رصاحة يف املجلس ال جيوز هلا بعد ذلك أن تطالب هبا ،ألن التمليك ال
يكو ن بدون قبول إال يف املرياث بجعل الشارع ،أما النقصان من جانب الزوجة فال يشرتط فيه قبول
الزوج ،ألنه إسقاط وحط عنه وهو ال حيتاج إىل قبول.
ج ـ إنجاز الصيغة
ويتحقق ذلك بأن تكون مفيدة ملعناها يف احلال غري معلقة عىل أمر سيحدث يف املستقبل ،أو
مضافة إىل زمن مستقبل ،ويمكن حرص الصور التي قد ينتفي فيها إنجاز الصيغة فيام يل(:)1
الصورة األوىل :تعليق العقد برشط:
ويسمى الزواج يف هذه احلالة (الزواج املعلق) ،وهو هو ما جعل حتقق اإلجياب والقبول أو
أحدمها معلقا عىل حتقق يشء آخر ،كأن يقول رجل آلخر :زوجتك ابنتي إن ريض أخي فيقول اآلخر
قبلت ،أو يقول الرجل للمرأة زوجيني نفسك ،فتقول زوجتك نفِس إن ريض أيب.
ففي كل منهام تعليق عىل يشء آخر فريتبط وجوده بوجوده.
وقد نص كثري من الفقهاء من املدارس املختلفة عىل أن حكم هذا الزواج خيتلف تبعا لوجود
( )1درر احلكام،334/1:فتوحات الوهاب،133/4:حاشية البجريمي ،333/3:مطالب أويل النهى،129/5:
منح اجلليل.304/3:
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الِشء املعلق عليه وعدمه وقت التعليق ،وبيان حكم ذلك فيام يل(:)1
انعدام املعلق عليه وقت التعليق:
إذا كان املعلق عليه معدوما وقت التعليق ال ينعقد العقد يف أي حالة( ،)2ومن نظم املالكية يف
ذلك:
ال يقبل التعليق بيع والنكاح فال يصح بعت ذا إن جا فالح
ومن األدلة عىل ذلك:
 .1أن عقد الزواج من عقود التمليكات وهي ال تقبل التعليق.
 .2أن الشارع وضعه ليفيد حكمه يف احلال بدون تأخري ،والتعليق تأخري له.
 .3أن تعليقه عىل أمر سيحدث يف املستقبل خيرجه عام وضعه الشارع له وجيعله حمال للمقامرة
واحتامل حصول آثاره أو عدم حصوهلا ،فكان تعليقه منافيا لوضعه الرشعي.
وقد ذكر الفقهاء الصور املحتملة لذلك وحكموا عىل عدم انعقادها مجيعا ،وهي:
أن يكون املعلق عليه حمقق الوجود ،وذلك مثل قوله :إذا جاء الشتاء زوجتك ابنتي ،ومثله ما
لو قال :زوجتك محل هذه املرأة ألنه َل يثبت له حكم البنات قبل الظهور يف غري اإلرث والوصية،
وألنه َل يتحقق أن يف البطن بنتا ،ومثله لو قال :إذا ولدت امرأيت بنتا زوجتكها ألنه تعليق للنكاح عىل
رشط فهو جمرد وعد ال ينعقد به عقد.

( )1البحر الزخار ،19/4:اخلريش ،184/5:املغني ،70/7:الفواكه الدوان ،4/2:اجلوهرة النرية ،8/2:رد
املحتار ،53/3:نظام النكاح يف الرشيعة االسالمية الغراء ج ،1ص.127 :
( )2أما إن أراد تأجيل الثمن والصداق كأن يقول :إذا جاء الشهر الفالن دفعت لك الصداق أو الثمن فهو جائز قطعا
بال خالف.
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أن يكون املعلق عليه حمتمل الوجود :مثل قوله هلا :إن ربحت من جتارتك زوجتك ،أو إن
نجحت يف االمتحان تزوجتك ،فإن الربح والنجاح ال نقطع بوجودمهان وقد نص املالكية هنا عىل
مسألة مستثناة هي أن يقول الشخص يف مرضه( :إن مت فقد زوجت ابنتي فالنة من فالن)فقد نص
أصبغ عىل جوازها سواء طال زمان املرض أو قرص ،وهي مسألة خارجة عن األصل باإلمجاع.
أن يكون املعلق عليه مستحيل الوجود:مثل ما لو قال هلا :زوجيني نفسك فقالت :إن رشبت
ماء هذا البحر كله زوجتك نفِس.
وجود املعلق عليه وقت التعليق:
ومثال ذلك ما لو قالت امرأة لرجل بحرضة شاهدين :تزوجتك عىل كذا من املال إن أجاز أيب
أو ريض ،فقال :قبلت ،فإنه ال يصح إال إذا كان األب حارضا يف املجلس ،وأن يقول رضيت أو
أجزت ،ومن األدلة النصية عىل ذلك(:)1
 .1ما روي أن فتاة جاءت إىل رسول اهلل  ،فأخربته أنا أباها زوجها ابن أخيه وهي كارهة.
فأرسل رسول اهلل  إىل أبيها فدعاه ،فجعل األمر إليها ،فقالت :يا رسول اهلل قد أجزت ما
صنع أيب ،ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إىل اآلباء من األمر يشء(.)2
 .2أن أم حبيبة كانت حتت عبد اهلل بن جحش فامت بأرض احلبشة ،فزوجها النجايش النبي 

()1

اإلنصاف ،47/8:أسنى املطالب ،120/3:حتفة املحتاج،323/7:مغني املحتاج ،231/4:هناية

املحتاج.214/6:
( )2سنن النسائي، 284/3 :سنن ابن ماجة ،602/1:أمحد ،136/6 :قال الزيلعي :قال البيهقي هذا مرسل ابن
بريدة َل يسمع من عائشة ،نصب الراية.192/3:
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وأمهرها عنه أربعة آالف ،وبعث هبا إىل رسول اهلل  مع رشحبيل بن حسنة(.)1
 .3روي عن عل أن رجال أتاه بعبد له فقال :إن عبدي تزوج بغري إذن ،فقال له عل  :فرق
بينهام .فقال السيد لعبده :طلقها يا عدو اهلل .فقال عل للسيد :قد أجزت النكاح ،فإن شئت
أُّيا العبد فطلق وإن شئت فأمسك(.)2
ويلحق هبذه احلالة ما لوقال الويل :زوجتك ابنتي إن كانت حية مع كوهنا كانت غائبة ،وحتدث
بموهتا أو ذكر موهتا أو قتلها ،وَل يثبت ذلك فإن هذا التعليق يصح معه العقد ،ألن إن إذا أدخلت عىل
ماض حمقق كانت بمعنى إذ وإذ معناها التحقيق.
ويلحق هبا كذلك تعليقه بمشيئة اهلل تعاىل فإن العقد يصح به ،وقد نقل اإلمجاع يف ذلك ،ألنه
رشط موجود إذا اهلل شاءه ،حيث استجمعت أركانه ورشوطه.
ولكن جيب التنبيه هنا إىل أن لفظ املشيئة قد تطلقه العامة وتريد به التعليق ال التحقيق ،ففي هذا
احلالة ال ينعقد العقد مع لفظ املشيئة،وهو ما قيده الفقهاء بقوهلم(:لو قال زوجتك إن شاء اهلل تعاىل
وقصد التعليق ،أو أطلق َل يصح ،وإن قصد التربك أو أن كل يشء بمشيئته تعاىل صح)
ويلحق هبا كذلك ما لو قال( :زوجتك ابنتي إن شئت) ،فقال(:قد شئت وقبلت) فإنه يصح،
ألنه رشط موجب العقد ومقتضاه ،ألن اإلجياب إذا صدر كان القبول إىل مشيئة القابل ،وال يتم العقد
بدونه.
الصورة الثانية :تعليق العقد عىل زمن:
وهو أن يضيف املوجب الصيغة إىل زمن مستقبل ،كأن يقول هلا :زوجيني نفسك يف أول العام
( )1مر خترجيه سابقا.
( )2البحر الزخار.20/4:
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القادم فتقول قبلت.
وهذا ال ينعقد أصال ال يف وقت العقد وال يف الزمن الذي أضافه إليه ،ألن الزواج مرشوع ليفيد
ملك املتعة يف احلال ،واإلضافة إىل املستقبل مانعة من ترتيب آثاره يف احلال ،فتكون اإلضافة منافية
ملقتىض العقد فيلغو ،وألن اإلضافة ال خترج عن كوهنا وعدا بالزواج حني جييء الوقت املذكور والوعد
بالزواج ليس زواجا(.)1
د ـ تأبيد الصيغة
أي أن ال حتمل الصيغة أي داللة عىل التوقيت ،كأن يؤقت العقد بمدة حمددة ،ويبحث الفقهاء
عادة هنا مسألة حكم زواج املتعة ،وقد رأينا أن أوىل الفصول تعلقا هبذه املسألة هو الفصل التايل ،ألن
زواج املتعة مع كثرة اجلدل الدائر بشأنه ال يعدو أن يكون نوعا من أنواع الرشوط املقيدة للعقد.
ونحب أن نشري هنا إىل أن من أهل السنة من أجاز تقييد العقد باملدة مع إلغائها ،وهو قول زفر
فقد قال فيمن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين إىل عرشة أيام هو صحيح الزم ألن الزواج ال يبطل
بالرشوط الفاسدة ،قال الشارح( :عني النكاح املوقت هو أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين عرشة أيام
ألن النكاح ال يبطل بالرشوط الفاسدة ،بل تبطل هي ويصح النكاح ،فصار كام إذا تزوجها عىل أن
يطلقها بعد شهر صح وبطل الرشط ،أما لو تزوج ويف نيته أن يطلقها بعد مدة نواها صح)()2

وقد رجح كثري من احلنفية قول زفر ألن مقتىض قواعدهم يف الرشوط املقيدة للعقد تؤيده،
يقول ابن اهلامم(:ومقتىض النظر أن يرتجح قوله ،ألن غاية األمر أن يكون املوقت متعة،وهو منسوخ،

()1

املحىل،481/9:املنثور،373:فتح القدير،193/3:البحر الرائق،83/3:الفتاوى اهلندية،273/1:جممع

األهنر،405/2:حاشية الدسوقي.4222/2:
( )2تبيني احلقائق.115/2:
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لكن نقول :املنسوخ معنى املتعة عىل الوجه الذي كانت الرشعية عليه ،وهو ما ينتهي العقد فيه بانتهاء
املدة ويتالشى ،وأنا ال أقول به كذلك ،وإنام أقول ينعقد مؤبدا ويلغو رشط التوقيت ،فحقيقة إلغاء
رشط التوقيت هو أثر النسخ)()1

وهلذا ال خيتلف قول احلنفية وخاصة زفر عن قول اإلمامية إال يف أن زواج املتعة عند اإلمامية
ينتهي ب انتهاء املدة بينام ال ينتهي عند احلنفية إال بالطالق (ولذا إذا انقضت املدة ال ينتهي النكاح بل هو
مستمر إىل أن يطلقها) ،بل إن يف أقواهلم ما يتفق مع ذلك أيضا ،فكلهم يتفقون عىل أنه إن
قال(:تزوجتك عىل أن أطلقك إىل عرشة أيام) أن الزواج صحيح ،ألنه أبد الزواج ثم رشط قطع التأبيد
بذكر الطالق يف الزواج املؤبد ،والزواج املؤبد ال تبطله الرشوط(.)2
بل إن الزواج بلفظ املتعة نفسه فيه جمال عندهم للنظر فـ(املعترب يف العقود معانيها ال
األلفاظ)ويف كتب احلنفية (وقال أتزوجك متعة انعقد النكاح ولغا قوله متعة)()3

وسنأيت ملزيد من التحقيق يف زواج املتعة بني السنة واإلمامية يف حمله من هذا اجلزء.

ثالثا ـ رشوط املحل
املراد باملحل هنا هو طرفا العقد ،ومها (الزوج والزوجة) ،وسنتحدث هنا عن الرشوط
األساسية املرتبطة هبام ،وسنرى املزيد من الرشوط يف حماهلا من األجزاء التالية من هذه السلسلة.
 1ـ رشوط الزوجة
من أهم الرشوط املرتبطة بالزوجة الرشطان التاليان:
( )1فتح القدير.249/3 :
( )2بدائع الصنائع.274/2:
( )3جممع األهنر.331/1:
57

أ ـ أن تكون الزوجة امرأة:
وذلك()1

بأن تكون أنثى حمققة األنوثة ،وهو ما أشري إليه يف تعريف ابن عرفة للزواج بأنه

(بآدمية) ،وهو خيرج بذلك أصنافا كثرية ذكرها الفقهاء السابقون ،وأصنافا حدثت يف عرصنا كزواج
الرجال بالرجال ،والنساء بالنساء ،وهذه األصناف هي:
الزواج من اجلن:
وهي مسألة ذكرها الفقهاء يف كتبهم قديام وحديثا مع عدم مايدل عليها من النصوص الرشعية،
وهو من الدخن الذي نراه حلق بالفقه نتيجة تدخل األعراف والتقاليد واألساطري يف الرشيعة السمحة
النقية.
ومن األمثلة عىل ذلك ما علق به بعض املالكية معقبا عىل تعريف ابن عرفة للزواج بأنه (بآدمية)
بقوله( :قول ابن عرفة بآدمية يقتيض عدم صحة نكاح اجلنية وليس كذلك ،فقد سئل اإلمام مالك عن
نكاح اجلن فقال :ال أرى به بأسا يف الدين ،ولكن أكره أن توجد امرأة حاملة فتدعي أنه من زوجها
اجلني فيكثر الفساد ،فقوله ال بأس يقتيض اجلواز ،والتعليل يقتيض املنع وهو منتف يف العكس)()2

وال نرى هلذا التعليق من قيمة رشعية ألنه ال يوجد يف النصوص الرشعية ما يدل عىل إمكانية
زواج اإلنس باجلن فكيف بإباحته ،وسد الذريعة يقتيض سد كل املنافذ املؤدية إىل االنحراف ،وهو ما
أشار إليه اإلمام مالك ،واالنحراف ال يقترص فقط عىل االنحراف اجلنِس بل يعدوه إىل االنحراف
العقل بتقبل اخلرافات واعتقادها دينا.
وقد أدت املبالغة يف أمر اجلن بعضهم إىل أن يدعو فيقول يف دعائه( :اللهم ارزقني جنية أتزوج
( )1أسنى املطالب ،162/3:الغرر البهية.146/4:
( )2الفواكه الدوان.3/2:
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هبا تصاحبني حيثام كنت)()1

بل دخلت هذه األساطري واخلرفات التفاسري القرآنية حتى ما اختص منها بأحكام القرآن،
والعامة يعتقدون يف التفسري ما يعتقدونه يف القرآن ،قال ابن العريب عن ملكة سبأ بحامسة وشدة(:قال
علامؤنا :هي بلقيس بنت رشحبيل ملكة سبأ ،وأمها جنية بنت أربعني ملكا ،وهذا أمر تنكره امللحدة،
ويقولون :إن اجلن ال يأكلون ،وال يلدون وكذبوا لعنهم اهلل أمجعني ،ذلك صحيح ونكاحهم مع اإلنس
جائز عقال .فإن صح نقال فبها ونعمت ،وإال بقينا عىل أصل اجلواز العقل)()2

ونحن ال ننكره ـ كام يقول ابن العريب ـ إلحلادنا وإنام لتوقفنا عند احلدود التي وضعها لنا الرشع،
فأي نص من القرآن أو من السنة يثبت ذلك حتى نعتقده أو ندعو العتقادنا؟ ثم هل اجلواز العقل هو
املعترب يف العقائد والفقه أم اجلواز الرشعي؟ وهل كل جائز عقال جائز واقعا ورشعا؟
إن السبب ،يف ما نرى ،يف انتشار مثل هذه األقوال وما أكثرها ،هو مايسمى بالفقه االفرتايض
الذي يبدؤه األول احتامال عقليا وخيتمه اآلخر جوازا رشعيا ،ويرتب عليه من بعده التفاصيل مثل ما
نرى يف هذا النص(:وإن صح نكاح جنية فيتوجه أهنا يف حقوق الزوجية كاآلدمية لظواهر الرشع ،إال
ما خصه الدليل ،وقد ظهر مما سبق أن نكاح اجلني لآلدمية كنكاح اآلدمي للجنية ،وقد يتوجه القول
باملنع هنا ،وإن جاز عكسه لرشف جنس اآلدمي ،وفيه نظر ،ملنع كون هذا الرشف له تأثري يف منع
النكاح ،وقد حيتمل عكس هذا االحتامل ،ألن اجلني يتملك فيصح متليكه لآلدمية ،وحيتمل أن يقال
ظاهر كالم من َل يذكر عدم صحة الوصية جلني صحة ذلك ،وال يرض نصه يف اهلبة لتعترب الوصية هبا،
ولعل هذا أوىل ،ألنه إذا صح متليك املسلم احلريب فمؤمن اجلن أوىل ،وكافرهم كاحلريب ،وال دليل عىل
( )1الفروع..604/1:
( )2أحكام القرآن البن العريب.481/3 :
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املنع ،ويبايع ويشارى ،إن ملك بالتمليك وإال فال ،فأما متليك بعضهم من بعض فمتوجه ،ومعلوم إن
صح معاملتهم ومناكحتهم فال بد من رشوط صحة ذلك بطريق قاطع رشعي ،ويقطعه قاطع رشعي،
ويقبل قوهلم أن ما بيدهم ملكهم مع إسالمهم ،وكافرهم كاحلريب)()1

هذا ما ذكره ابن مفلح [ت763هـ] عىل هيئة احتامالت تربز الرباعة الفقهية يف ختريج مثل هذا
النوع من الفرضيات ،ليأيت بعده السيوطي [ ت911هـ] لريتب االحتامالت ويضع األسئلة يف كتاب
خصصه جلانب مهم يف الرشيعة هو القواعد الفقهية فيقول(:إذا أراد أن يتزوج بامرأة من اجلن – عند
فرض إمكانه – فهل جيوز ذلك أو يمتنع فإن اهلل تعاىل قالَ ﴿ :و ِم ْن آ َياتِ ِه َأ ْن َخ َل َق َل ُك ْم ِم ْن َأن ُف ِس ُك ْم
َأزْ واجا لِتَس ُكنُوا إِ َليها وجع َل بينَ ُكم مودة ور ْمحَة إِ َّن ِيف َذلِ َك َآلي ٍ
ات لِ َق ْو ٍم َي َت َفك َُّر َ
ون﴾(الروم،)21:
َ
َ
ْ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َّ َ َ
ْ
فامتن الباري تعاىل بأن جعل ذلك من جنس ما يؤلف ،فإن جوزنا ذلك – وهو املذكور يف رشح الوجيز
البن يونس – فهل جيربها عىل مالزمة املسكن أو ال؟ وهل له منعها من التشكل يف غري صور اآلدميني
عند القدرة عليه ،ألنه قد حتصل النفرة أو ال ،وهل يعتمد عليها فيام يتعلق برشوط صحة النكاح من
أمر وليها وخلوها عن املوانع أو ال ،وهل جيوز قبول ذلك من قاضيهم أو ال ،وهل إذا رآها يف صورة
غري التي ألفها وادعت أهنا هي ،فهل يعتمد عليها وجيوز له وطؤها أو ال ،وهل يكلف اإلتيان بام
يألفونه من قوهتم ،كالعظم وغريه إذا أمكن االقتيات بغريه)()2

بل نرى كل متأخر جيتهد لينبه عل ماَل ينبه له السابق ،فبعد أن أصل السيوطي زواج اإلنس
باجلن ،وقرر ما قرر مما ينفيه ما استدل به أوال من أن الباري تعاىل جعل الزوجة من جنس ما يؤلف،
إذا به ببحث يف حكم األوالد املتناسلني من اجلن واإلنس ،وينبه عىل أنه َل ينتبه له أحد ،فمن الوجوه
( )1الفروع.606/1:
( )2األشباه والنظائر.256:
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التي ذكرها ملنع الزواج باجلنية (أنه قد منع من نكاح احلر لألمة ملا حيصل للولد من الرضر باإلرقاق،
وال شك أن الرضر بكونه من جنية وفيه شائبة من اجلن خلقا وخلقا ،وله هبم اتصال وخمالطة أشد من
رضر اإلرقاق الذي هو مرجو الزوال بكثي،ر فإذا منع من نكاح األمة مع االحتاد يف اجلنس لالختالف
يف النوع ،فألن يمنع من نكاح ما ليس من اجلنس من باب أوىل ،وهذا ختريج قوي َل أر من تنبه له)()1

ولتسهيل مثل هذا التدليس عىل العامة يروون يف ذلك حديثا يستدلون به عىل عدم اجلواز
الرشعي ،وكأهنم بذلك يصححون به اجلواز الوقوعي ،وهو ما رواه ابن هليعة عن يونس بن يزيد عن
الزهري قال( :هنى رسول اهلل  عن نكاح اجلن)( )2واحلديث ضعيف من وجهني :هو مرسل عن
الزهري من جهة ،وفيه ابن هليعة من جهة أخرى.
ومع روايتهم للحديث ومعرفتهم بضعفه ومصادمته للنصوص الرصحية الثابتة إال أهنم
يضيفون إليه تأويال فيجعلون النهي للكراهة ال للتحريم (.)3
وليست فروع ا لزواج من اجلن بمسائل نادرة أو شاذة أو خاصة ،بل إن العامة عندنا تطبقها
عقودا رشعية يقيمها بعض املشايخ بني اإلنس واجلن معتمدين يف ذلك عىل قول هؤالء الفقهاء ،وال
يستغرب ذلك من العامة بعد أن ينص الفقهاء عىل ذلك بقوهلم(:وعىل كالم القمويل الذي هو املعتمد
لو جاءت امرأة جنية للقايض وقالت له :ال ويل يل خاص وأريد أن أتزوج هبذا جاز له العقد عليها،
ومثلها اإلنسية لو أرادت التزويج بجني)( ، )4وَل يبق إال أن جيعل قاض خاص يقوم بإجراء العقود

( )1األشباه والنظائر.257:
( )2األشباه والنظائر.256:
( )3حاشية البجريمي.359/3:
( )4حاشية البجريمي.359/3:
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الرشعية بني اجلن واإلنس.
ومن الفروع التي ذكرها الفقهاء ألمثال هذه املسائل والتي تذكر يف مظاهنا من أبواب الفقه ما
ذكر يف باب الرضاع عند ذكر اشرتاط كون املرأة حية أن ذلك يشمل اجلنية قال البلقيني( :حيتمل أن
حيرم لبنها ألهنا من جنس املكلفني)()1

ويف الباب املخصص حلقوق الزوجية ،أن من تزوج بجنية جاز له وطؤها وهي عىل غري صورة
اآلدمية ،وال ينقض ملسها وضوءه ،ومن الدواهي التي تقشعر هلا األبدان ما قرره بعضهم يف ذلك من
أن (لآلدمية متكني زوجها اجلني ولو عىل صورة نحو كلب حيث ظنت زوجيته ،ولآلدمي وطء زوجته
اجلنية ولو عىل صورة نحو كلبة حيث ظن زوجيتها ،وال ينتقض الوضوء بمس أحدمها لآلخر يف غري
صورة اآل دمي ،ألنه حينئذ كالبهيمة وال يصري أحدمها بوطئه يف هذه احلالة حمصنا ،وتثبت هذه
األحكام إن كانا عىل صورة اآلدمي)()2

بل إن هذه األحكام تدخلت حتى يف العبادات ففي باب اإلمامة ينص بعض الفقهاء عىل أن
رشط صحة االقتداء باجلني أن يكون عىل صورة اآلدمي ،وكذا يف صحة اجلمعة به حيث كان من
األربعني(.)3
ومما يدل عىل أن منبع هذه األحكام اخلرافة ال الرشع ما ذكره الفقهاء من عدم اجلواز الرشعي
للتزاوج بني البرش وعروس البحر ،فـ(ال جتوز بني بني آدم وإنسان املاء واجلن ،وجيوز تزوج اجلنية
بشهادة الرجلني) ،وهو مقدمة لتعقيب من فقهاء آخرين لتنتج عنه بعد ذلك التفاصيل الكثرية.

( )1أسنى الطالب.416/3:
( )2حاشيتا قليويب وعمرية ،242/3:وانظر :حتفة املحتاج،137/1:حاشية اجلمل.177/4:
( )3حاشيتا قليويب.36/1:
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الزواج من اخلنثى
يقسم الفقهاء اخلنثى إىل قسمني:
اخلنثى غري مشكل :وهو من تظهر فيه عالمات الذكورة أو األنوثة ،فيعلم أنه رجل ،أو امرأة،
وإنام فيه خلقة زائدة أو فيها خلقة زائدة،وحكمه الرشعي يف إرثه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت
عالماته فيه من الذكورة واألنوثة.
اخلنثى املشكل :وهو من ال تظهر فيه عالمات الذكورة أو األنوثة ،وال يعلم أنه رجل أو امرأة،
أو تعارضت فيه العالمات.
فتبني من هذا أن اخلنثى املشكل نوعان :نوع له آلتان ،واستوت فيه العالمات ،ونوع ليس له
واحدة من اآللتني(.)1
وال ندري نسبة وجود هذا النوع من اخلنثى،ولكنها فيام يبدو نسبة نادرة جدا ،ومع ذلك حيىض
اخلنثى املشكل بنصيب عظيم يف تراثنا الفقهي ويف معظم أبواب الفقه ،وكأن له وجودا فعليا واقعيا
خطريا ،وما أحسن ما استدل به ابن قدامة عند ذكره للخنثى من قوله تعاىلَ ﴿ :و َأ َّن ُه َخ َل َق الزَّ ْو َج ْ ِ
ني
َّ
الذك ََر َو ْاألُ ْن َثى﴾ (النجم ،)45:وقوله تعاىلَ ﴿:و َب َّث ِمن ُْه َام ِر َجاال كَثِريا َونِ َساء ﴾(النساء،)1:وقد علق
عىل ذلك بقوله( :فليس ثم خلق ثالث)()2

وأحسن ما قيل يف حكم اخلنثى املشكل فيام يتعلق بالزواج هو اعتبار ميله الطبيعي ،ألنه هو
املعترب يف النواحي اجلنسية بخالف املبال ،فإنه ال عالقة له بذلك ،بل عالقته بجهاز اإلطراح ،قال ابن
قدامة(:وقد يعرف نفسه بميل طبعه إىل أحد الصنفني وشهوته له ،فإن اهلل تعاىل أجرى العادة يف
( )1املوسوعة الفقهية ،22/20:الفروع.40/5:
( )2املغني.158/7:
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احليوانات بميل الذكر إىل األنثى وميلها إليه ،وهذا امليل أمر يف النفس والشهوة ال يطلع عليه غريه،
وقد تعذرت علينا معرفة عالماته الظاهرة ،فرجع فيه إىل األمور الباطنة ،فيام خيتص هو بحكمه)()1

ولكن ميله ال يعترب إال مرة واحدة فلو تزوج بعدها رجال كان أو امرأة ال يبقى له بعد ذلك من
جمال لتغيري اجلنس،قال ابن قدامة( :إذا قال اخلنثى املشكل :أنا رجلَ .ل يمنع من نكاح النساء ،وَل
يكن له أن ينكح بغري ذلك بعد ،وكذلك لو سبق ،فقال :أنا امرأةَ .ل ينكح إال رجال)()2

وليس من اخلنثى املشكل يف عرصنا من بدل جنسه ،فإنه يبقى عىل أصل اجلنس الذي خلق
عليه وال ينفعه التبديل.
الزواج املثل
اجلنسية املثلية هو مصطلح حديث يراد منه امليل اجلنِس إىل اجلنس املامثل ،وال شك يف رفض
االسالم هلذا النوع من الزواج رفضا شديدا ،سواء كان هذا الزواج ضمن دائرة الشذوذ اجلنِس الذي
يسمى اللواط ،أو ضمن الدائرة الثانية دائرة الشذوذ اجلنِس املؤنث والذي يسمى السحاق.
وقد نص القرآن الكريم عىل اعتبار النوع األول سببا من أسباب هالك حضارة كاملة جعلها
تعاىل يف القرآن الكريم نموذجا حلضارة الشواذ ،قال تعاىل عىل لسان لوط  ،وهو خياطبهم ﴿:إِ َّن ُك ْم
ون النِّس ِ
ون الرج َال َشهوة ِمن د ِ
اء َب ْل َأ ْن ُت ْم َق ْو ٌم ُم ْ ِ
رس ُف َ
ون﴾ (ألعراف)81:
َْ ْ ُ
َل َت ْأ ُت َ ِّ َ
َ
وقد نعت القرآن الكريم قوم لوط الذين اشتهروا هبذا اإلجرام وانفردوا به عن العاملني حينا
بالظاملني حيث قال تعاىلَ ﴿:ف َل َّام َجا َء َأ ْم ُرنَا َج َع ْلنَا عَالِ َي َها َسافِ َل َها َو َأ ْم َط ْرنَا َع َل ْي َها ِح َج َارة ِم ْن ِس ِّج ٍ
يل
ود مسومة ِعنْدَ رب َك وما ِهي ِمن ال َّظاملِنيَ بِب ِع ٍ
ٍ
يد﴾ (هود 82:ـ  ،)83وحينا بالعادين قال تعاىل:
َ
َ ِّ َ َ َ َ
َمن ُْض ُ َ َّ َ
( )1املغني.158/7:
( )2املغني.158/7:
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ون ما َخ َل َق َل ُكم ر هب ُكم ِم ْن َأزْ َو ِ
اج ُك ْم َب ْل َأ ْن ُت ْم َق ْو ٌم عَا ُد َ
ون﴾ (الشعراء ،)166:وحينا بالفاسقني،
َ
ْ َ ْ
﴿وت ََذ ُر َ َ
اخل َبائِ َث إِ َّهنُ ْم كَا ُنوا َق ْو َم َس ْو ٍء
قال تعاىلَ ﴿:و ُلوطا آ َت ْينَا ُه ُحكْام َو ِع ْلام َون ََّج ْينَا ُه ِم َن ا ْل َق ْر َي ِة ا َّلتِي كَان ْ
َت َت ْع َم ُل ْ َ
َف ِ
اس ِقنيَ ﴾ (االنبياء)74:
وقد بني الرسول  بشاعة هذا االنحراف ،فقال (:أخوف ما أخاف عليكم عمل قوم
لوط)( ،)1وقال (:ال ينظر اهلل إىل رجل أتى ذكرا أو امرأة يف دبرها)()2

ونرى هلذا أن حيكم بأشد العقوبات عىل من يقع يف هذه الفواحش ـ استدالال بام قصه اهلل تعاىل
يف قصة لوط  ـ سدا لذرائعها ،وقمعا لالنحراف ،فال يقمع االنحراف مثل الردع.
أما النوع الثان ،وهو عالقة االنثى باالنثى جنسيا ،فهو ال خيتلف عن اللواط يف أسبابه ونتائجه،
وإن كان خيتلف يف العقوبة املرتبطة به.
ب ـ كون املرأة حمال أصليا للزوج:
وهو()3

أال تكون املرأة حمرمة عليه حتريام قطعيا ،سواء كان التحريم مؤبدا كاألم والبنت

واألخت وباقي املحرمات ،أو مؤقتا كزوجة الغري واملسلمة بالنسبة لغري املسلم ،والوثنية بالنسبة
للمسلم ،فإن عقد عىل واحدة من هؤالء كان العقد باطال ،ألن هذه املرأة ليست حمال أصال للزواج
فيكون العقد خاليا من املحل والعقد ال يوجد بدون حمله.
ولذلك يشرتط التحقق من العالقة الرابطة بني الزوجني قبل إيقاع العقد بله الدخول ملا يرتتب
من عدم التحقق من مفاسد نرى الكثري منها حيدث بسبب التساهل خاصة يف احلرمة الناشئة عن

( )1ابن ماجة والرتمذي وصححه احلاكم.
( )2ابن حبان يف صحيحه.
( )3انظر:املدونة ،122/2:املبسوط،220/10:الفروق ،212/2:قواعد األحكام ،67/2:البحر الرائق.99/3:
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الرضاع،ولذلك ذكر الفقهاء أنه لو (اشتبهت أخته بعدد حمصور من األجنبيات منع من التزوج بكل
واحدة منهن حتى يعلم أخته من غريها)( ،)1وللمسألة تفاصيل كثرية ،وقد خصصنا هلا فصال خاصا
يف هذا اجلزء تناولنا فيه بتفصيل موانع الزواج املؤبدة واملؤقتة.
وقد فرق احلنفية بني املرأة املحرمة بدليل قطعي فجعلوها من رشوط االنعقاد بينام جعلوا املرأة
املحرمة حتريام ظنيا من رشوط الصحة ،فمن كانت حرمتها ثابتة بدليل ظني أو مما خيفى حتريمها
لالشتباه يف أمره ،كتزويج املرأة عىل عمتها أو خالتها ،وتزوج املعتدة من طالق بائن ،وتزوج أخت
زوجته التي طلقها يف أثناء عدهتا خلفاء كل منهام واالشتباه فيه ،فمثل هذا الزواج عندهم يكون منعقدا،
ألن املرأة حمل للزواج يف اجلملة حيث يرى بعض الفقهاء صحته لكنه يكون فاسدا لعدم صالحيته يف
ذاته لرتتب اآلثار عليه ،وما يرتتب عليه من بعض اآلثار جاء نتيجة الدخول بتلك املرأة بعد العقد.
فإ ن وقع العقد وجب التفريق بينهام إن َل يتفرقا باختيارمها ،وال جيب به يشء إن وقع التفريق
قبل الدخول ،فان أعقبه دخول ترتب عليه بعض اآلثار من وجوب املهر والعدة وثبوت النسب إن
أثمر هذا الزواج.
واخلالصة أن الزواج باملرأة املحرمة عند احلنفية خيتلف حكمه باختالف نوع التحريم ،فإن كان
قطعيا متفقا عليه جعل العقد باطال ،وكان انتفاء هذه احلرمة رشطا النعقاد العقد.
وإن كان ظنيا أو خمتلفا فيه كان للعقد وجود ،غري أنه ال يصلح يف ذاته لرتتب اآلثار عليه ،فان
أعقبه دخول ترتب عىل هذا الدخول بعض آثار الزواج لوجود العقد صورة ،وكان انتفاء هذه احلرمة
رشطا لصحة العقد بحيث إذا ختلف هذا الرشط كان العقد فاسدا.
وهذه التفرقة مبنية عىل التفرقة بني الباطل والفاسد يف الزواج كام هو مذهب احلنفية ،أما من ال
( )1القواعد البن رجب.241:
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يفرق بني الزواج الباطل والفاسد فقد سوى بني املحرمات كلها وجعل انتفاء املحرمية رشطا لصحة
العقد سواء كانت قطعية أو ظنية خمتلفا فيها أو مما خيفى أمرها لالشتباه فيها(.)1
 2ـ رشوط الزوج
كل الرشوط التي ذكرها الفقهاء للزوج تصب يف األهلية إلجراء العقد ،وذلك بأن يكون أهال
ملبارشة العقد بأن يكون مميزا ،فان كان فاقد التميز كاملجنون والصبي غري املميز ال ينعقد الزواج ،ألن
فاقد التميز ال إرادة له ،ومتى انعدمت اإلرادة انعدم العقد.
وتنقسم أهلية العاقدين بحسب نفاذها وعدمه إىل قسمني:
نفاذ العقد :وهو ما كان من كامل األهلية كالبالغ الرشيد.
عدم نفاذ العقد :وهو ما كان من ناقص األهلية كالصبي املميز.
وسنتحدث هنا عن بعض املسائل املرتبطة بفقد األهلية:
حكم زواج الصغري قبل البوغ:
مع عدم إجازة الفقهاء لعقد الصبي لعدم متييزه إال أهنم أجازوا تزوجيه ،فقد اتفق الفقهاء عىل
جواز تزويج الصغار ،وعدم اشرتاط البلوغ يف صحة الزواج،وال العقل ،بل ذهب الفقهاء إىل أنه (إن
احتاج الصغري العاقل واملجنون املطبق البالغ إىل النكاح زوجهام احلاكم بعد األب والويص)
بل ذهبوا إىل أن للويل تزويج ابنه الصغري بأربع ألنه قد يرى املصلحة فيه (وليس له تزوجيه
بمعيبة عيبا يرد به يف النكاح ألن فيه رضرا به وتفويتا ملا له فيام ال مصلحة له فيه)أما املجنون فال جيوز
تزوجيه أكثر من واحدة الندفاع احلاجة هبا()2

( )1انظر :البحر الرائق.99/3:
( )2األشباه والنظائر.85 :
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بل نقل بعضهم اإلمجاع عىل ذلك ،فقال( :أمجع العلامء عىل أنه جيوز لآلباء تزويج الصغار من
بناهتم وإن كن يف املهد ،إال أنه ال جيوز ألزواجهن البناء هبن إال إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال،
وأحواهلن ختتلف يف ذلك عىل قدر خلقهن وطاقتهن)()1

وقد خلص اللخمي من املالكية أحكام الصبي بقوله(:والصواب إن أمن طالقه وخِش فساده
إن َل يزوج وال وجه لترسيه وجب تزوجيه ،ولو َل يطلبه ومقابله يمنع ولو طلب إال أن يقل املهر ،وإن
أمن طالقه وَل خيش فساده أبيح إال أن يطلبه فيلزم ،ومقابله إن قدر عىل صونه منع وإال زوج بعد
الرتبص)()2

ومن األدلة التي استدلوا هبا عىل جواز ذلك:
الالئِي َيئِ ْس َن ِم ْن املَْ ِح ِ
يض ِم ْن نِ َسائِ ُك ْم إِ ْن ْار َت ْب ُت ْم َف ِعدَّ ُ ُهت َّن َث َال َث ُة َأ ْش ُه ٍر َو َّ
 .1قوله تعاىلَ ﴿:و َّ
الالئِي
ََل ْ َحيِ ْض َن ﴾(الطالق )4:فجعل عىل الالئي َل حيضن عدة وال يكون إال عن نكاح.
 .2ما قد يكون فيه من حتقيق مصلحة يف بعض احلاالت ،فقد جييء الكفء يطلب زواج
الصغرية ،والويل حريص عىل مصلحة ابنته الصغرية ،فيزوجها حتى ال يفوت الكفء إذا ما
انتظر بلوغها حيث ال يوجد يف كل وقت(.)3
ونرى من خالل الرشط األسايس يف الزواج ،وهو رضا الطرفني [الزوج والزوجة] التام،
واملبني عىل قناعة تامة من غري أي إكراه أوجرب أنه ال جيوز هذا النوع من الزواج يف األحوال العادية
لتوقف الرضا والقناعة عىل كامل العقل ،وذلك ال يكون إال بالبلوغ ،فال يمكن إلنسان أن يبني حياته

( )1ابن بطال يف رشحه لصحيح البخاري يف صفحة .173 – 172
( )2املنتقى.272/2 :
( )3املنتقى.272/2:
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مجيعا عىل ترصف ترصف به ،وهو يف صباه الباكر ال يعقل شيئا ،أما اخلوف من فوات الفرصة كام يذكر
الفقهاء ،فيمكن أن يعترب ذلك من باب الوعد ،والذي ال يتحقق إال بعد موافقة صاحب الشأن ،وهو
[الزوج والزوجة]
لكن وبسبب ظروف خاصة ،قد يضطر األب إىل تزويج ابنته وهي صغرية من باب احلرص
عليها ،ويف هذه احلالة فإن األرجح يف حال حصول مثل هذا الزواج ثبوت اخليار للصغار إذا بلغوا
درءا للمفسدة بعد حصوهلا ،وإن كان األوىل هو درء املفسدة قبل حصوهلا بعدم التزويج إال بعد
البلوغ ،وبعد متكن الطرفني من اإلدالء برأُّيام بعد اإلدراك التام الذي حيصل بالبلوغ.
وليس منع زواج الصغار من املسائل املجمع عليها ،فيكون اخلالف فيها شذوذا يف الرأي ،وإنام
هو خالف قديم ،قال اجلصاص( :إن لألب تزويج ابنته الصغرية ...إذ كان هو أقرب األولياء ،وال
نعلم يف جواز ذلك خالفا بني السلف واخللف من فقهاء األمصار إال شيئا رواه برس بن الوليد عن ابن
شربمة أن تزويج اآلباء عىل الصغار ال جيوز ،وهو مذهب األصم)
ولكن األدلة النصية مع ذلك عىل خالف قول ابن شربمة ومذهب ألصم ،فاهلل تعاىل يقول﴿ :
الالئِي َيئِ ْس َن ِم ْن املَْ ِح ِ
يض ِم ْن نِ َسائِ ُك ْم إِ ْن ْار َت ْب ُت ْم َف ِعدَّ ُ ُهت َّن َث َال َث ُة َأ ْش ُه ٍر َو َّ
َو َّ
الالئِي ََل ْ َحيِ ْض َن ﴾(الطالق:
 ،)4فحكم بصحة طالق الصغرية التي َل حتض ،والطالق ال يقع إال يف نكاح صحيح ،فتضمنت اآلية
جواز تزويج الصغرية إذا اقتضت الرضورة ذلك.
وإنام أوردنا هذا اخلالف من باب التوسعة التي تتيح لويل األمر أن يسن من القوانني ما يمنع
زواج الصغار خشية الغرر ،حتى لو كان الويل أبا ،فإنا نرى ونسمع األخبار الكثرية عن اآلباء الذي
يبيعون أوالدهم وبناهتم بأسامء خمتلفة ،وقد يكون من بينها اسم الزواج ،فلذلك جيوز لويل األمر أن
يغلق هذا الباب من غري أن يكون بذلك خمالفا إمجاع األمة أو املعلوم من الدين بالرضورة.
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حكم زواج املجنون:
وقد أباحت الرشيعة اإلسالمية كذلك زواج املجنون ،بل قال بعض الشافعية بوجوب تزويج
املجنونة يف حالتني:
 .1حالة توقها للزواج ،بأن فهم منها ذلك.
 .2توقع الشفاء بالزواج بقول عدلني من األطباء(.)1
وكذلك املجنون فقد تظهر رغبته يف النساء أو يتوقع شفاؤه بالزواج أو حيتاج إىل متعهدة ،وال
يوجد يف حمارمه من يقوم بذلك.
وجعل املالكية العلة يف تزويج املجنون ما لوخِش منه الفساد أما إن َل خيش منه ذلك فال يزوج
كام عرب خليل عن ذلك بقوله(:جمنونا احتاج)()2

أما من من كان جنونه متقطعا فال جيوز تزوجيه إال بإذنه إن كان بالغا ،ألنه يمكن أن يتزوج
لنفسه فلم تثبت والية تزوجيه لغريه كالعاقل ،ومثله من زال عقله بمرض مرجو للزوال ،فإن حكمه
حكم العاقل ،فإن دام به صار كاملجنون)()3

ويلحق اإلباضية الشيخ اخلرف باملجنون يف احلكم( ،)4ويلحق به كذلك السكران،وعن مالك
أنه ال جيوز نكاح السكران ويلزمه طالقه ،وروى ابن حبيب عن مطرف وابن املاجشون وأصبغ سبيل

( )1رشح البهجة.112/4:
( )2مواهب اجلليل.458/3:
( )3مطالب أويل النهى.55/5 :
( )4رشح النيل.367/6:
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السكران يف نكاحه وإنكاحه سبيل املعتوه وال يلزمه منه يشء(.)1
ويفهم من قول الفقهاء يف هذه املسائل مجيعا أن العربة باحلاجة سواء للصبي أو املجنون (أما
تزوجيه بغري حاجة ،فال يلزم بل ال جيوز)()2

ويزوج املجنونة أبوها أو جدها يف حال صغرها أما إن بلغت فيمكن أن يزوجها ولو ثيبا
القايض ويسن له مراجعة أقارهبا وأقارب املجنون تطييبا لقلوهبم ،وألهنم أعرف بمصلحتها فرياجع
اجلميع حتى األخ والعم واخلال(.)3
حكم زواج السفيه:
اتفق الفقهاء عىل صحة نكاح السفيه( )4املحجور عليه ،لكنهم اختلفوا يف اشرتاط إذن الويل
لصحته عىل األقوال التالية(:)5
القول األول:صحة نكاحه أذن الويل أو َل يأذن ،وهو مذهب احلنفية ،ومن أدلتهم عىل ذلك:
 .1أن السفيه كالبالغ الرشيد يف وجوب العبادات والعقوبات كاحلدود والقصاص وغريها.
 .2أنه عقد غري مايل ولزوم املال فيه ضمني.
( )1املنتقى.272/2:
( )2رشح البهجة.112/4:
( )3هناية املحتاج.364/6:
( )4السفه هو التبذير يف املال واإلرساف فيه وال أثر للفسق والعدالة فيه .ويقابله الرشد :وهو إصالح املال وتنميته
وعدم تبذيره ،هذا عند اجلمهور (أيب حنيفة  ،وأيب يوسف  ،وحممد  ،ومالك  ،وهو املذهب عند احلنابلة  ،واملرجوح
عند الشافعية  ،وهو قول احلسن  ،وقتادة  ،وابن عباس  ،والثوري  ،والسدي  ،والضحاك) ،والراجح عند الشافعية
أنه :التبذير يف املال والفساد فيه ويف الدين معا .وهو قول ألمحد.
( )5انظر :تبيني احلقائق ،193/5:العناية رشح اهلداية،259/9:املوسوعة الفقهية،252/11:درر احلكام.110/2:
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 .3أن عقد الزواج يصح مع اهلزل.
 .4أن الزواج من احلوائج األصلية لإلنسان.
القول الثان :عدم صحته إال بإذن الويل،وقد جعلوا اخليار للويل :إن شاء زوجه بنفسه وإن شاء
أذن له ليعقد بنفسه ،وهو مذهب الشافعية وأيب ثور ،ومن أدلتهم عىل ذلك أنه ترصف جيب به املال
فلم يصح بغري إذن وليه كالرشاء.
فإذا تزوج بغري إذن وليه فال يشء للزوجة إن َل يدخل هبا عند الشافعية ،فإن دخل هبا فال حد
للشبهة .وال يلزمه يشء  -كام لو اشرتى شيئا بغري إذن وليه وأتلفه( ،)1والقول الثان يلزمه مهر املثل
 كام لو جنى عىل غريه ،والثالث :يلزمه أقل يشء يتمول(.)2القول الثالث :صحة نكاح املحجور عليه بسفه ،ويكون النكاح موقوفا عىل إجازة الويل ،فإن
أجازه نفذ ،وإن رده بطل ،وهو مذهب املالكية واإلمامية( ،)3ومن آثار البطالن عندهم:
إن كان قبل البناء :ال يشء عليه من مهر وال غريه وكانت طلقة واحدة.
إن كان بعد البناء :فقد اختلف فيه قول املالكية حول حق املرأة يف املهر عىل اآلراء التالية:
 .1ترد الزوجة ما قبضت أو قبض وال يرتك هلا شيئا ،وهو قول عبد امللك ،ألن ما سلم إىل
( )1املنثور.331:
( )2األشباه والنظائر ،113:أسنى املطالب ،145/3:رشح البهجة 121/4:حاشيتا قليويب وعمرية،377/2:
فتاوى الرمل.157/3:
( )3قال تقي املدريس( :ال يصح زواج السفيه بدون إذن الويل أو إجازته ،لكن يصح طالقه وظهاره وخلعه ،ويقبل
إقراره إذا َل يتعلق باملال كام لو أقر بالنسب أو بام يوجب القصاص ونحو ذلك ولو أقر بالرسقة يقبل يف القطع دون
املال) ،وقال السيد إسامعيل احلسيني املرعِش يف (إمجاعيات فقه الشيعة)( :والسفيه إذا كان به رضورة إىل النكاح ّ
وتعذر
يتزوج واحدة ال أزيد بمهر املثل)
احلاكم والو ّىل ،فإنّه جيوز أن ّ
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السفيه عىل وجه املعاوضة بطل مجيع عوضه كالبيع ،فقاس ابن ماجشون ذلك عىل البيع.
 .2يرتك هلا ،وهو قول مالك وأكثر أصحابه ،ودليله االستحسان ،ألن البضع ال حيل بذله بغري
عوض ،فيلزم املحجور فيستوفيه عىل وجه مباح أقل ما يكون عوضا له ،ألنه بذلك يتميز
من السفاح وما زاد عىل ذلك فال تأثري له يف اإلباحة فريد عليه.
 .3أن السفيه إذا انتفع بام اشرتى بغري إذن وليه لزمه قيمته فكذلك يلزمه ما يستباح به البضع
إذا استوفاه(.)1
القول الرابع  :يصح زواجه برشط احتياجه إليه ،سواء كانت احلاجة للمتعة أم للخدمة ،وهو
قول للحنابلة والشافعية ،بل حيق للويل عندهم إجبار السفيه عىل النكاح إن كان السفيه حمتاجا إليه بأن
كان زمنا أو ضعيفا حيتاج إىل امرأة ختدمه ،فإن َل يكن حمتاجا إليه فليس للويل ذلك ،ومن أدلتهم عىل
ذلك :أنه مصلحة حمضة والنكاح َل يرشع لقصد املال(.)2
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة جواز زواجه ،أذن وليه أو َل يأذن برشط أن حيتاط يف مهره ،ألنه
بسبب ترصفاته يف ماله حجر عليه ،وقد نصت عىل طريقة التعامل مع ماله جملة األحكام العدلية يف
املادة  993بقوهلا(:صح نكاح السفيه املحجور وطالقه …وعليه فيجوز تزوج السفيه املحجور بامرأة
مع تسمية مهر معني ،فإذا كان املهر املسمى مهر املثل أو أنقص من مهر املثل فبها ،وإذا زاد فالزيادة
باطلة ،وإذا طلق املحجور بالسفه زوجته قبل الدخول لزمه نصف املهر املسمى ،وكذلك احلكم فيام

( )1املنتقى ،286/3:التاج واإلكليل ،101/5:مواهب اجلليل ،457/3:رشح اخلريش.201/3:
( )2فتاوى السبكي.277/2:
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لو تزوج أربع نسوة)(.)1
وهبذا يمكن تفادي علة السفه مع بقاء أصل حل الزواج ،واملرأة املحجورة يف ذلك هلا نفس
حكم الرجل ،فتزويج املرأة املحجورة نفسها من رجل كفؤ بمهر املثل جائزة ،ولو تزوجت امرأة
سفيهة من رجل كفؤ بمهر مثلها أو بأقل مما يتغابن فيه جاز ،ألن النكاح يصح مع احلجر ،وإن كان
املهر أقل من مهر مثلها بام ال يتغابن فيه ،فإن كان َل يدخل هبا يقال له :إن شئت الدخول هبا فتمم هلا
مهر مثلها ،وإال يفرق بينكام ،وإن كان قد دخل هبا فعليه أن يتمم هلا مهر مثلها ،فإن كان زوجها حمجورا
مثلها وسمي أكثر من مهر مثلها بطل الفضل ،وإن كان أقل خوطب باإلمتام أو الفرقة.
وبمثل هذا الترشيع وغريه من اإلجراءات التي قد يضعها ويل األمر يمكن زواج السفيه مع
بقاء احلجر عىل ترصفاته املالية ،ألن احلجر ال يتعلق إال باملال.

( )1درر احلكام ،110/2:اجلوهرة النرية.243/1:
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الفصل الثان
موانع الزواج
لقد اقتضت حكمة اهلل تعاىل يف املوازنة بني حاجات اإلنسان النفسية واالجتامعية ،وحفظ
تنظيم حياة الرجل مع املرأة ،أن ال يرتك للرجل الزواج بكل من شاء من النساء ،بل هناك من النساء
من تقتيض املصلحة عدم الزواج هبن ،الرتباطه معهن بعالقات أخرى ،أو الرتباطهن بعالقات
أخرى.
وهذا التنظيم نص عليه ـ ألمهيته ـ القرآن الكريم جمموعا يف موضع واحد يف قوله تعاىلَ ﴿:وال
َتنْكِحوا ما َنكَح آباؤُ ُكم ِمن النِّس ِ
َان َف ِ
ف إِ َّن ُه ك َ
اح َشة َو َم ْقتا َو َسا َء َسبِيال ُح ِّر َم ْت َع َل ْي ُك ْم
اء إِ َّال َما َقدْ َس َل َ
َ َ ْ َ َ
ُ َ
َات ْاألُ ْخ ِ
ت َو ُأ َّم َها ُت ُك ُم َّ
الال ِيت
َات ْاألَخِ َو َبن ُ
ُأ َّم َها ُت ُك ْم َو َبنَا ُت ُك ْم َو َأ َخ َوا ُت ُك ْم َوع ََّام ُت ُك ْم َو َخاال ُت ُك ْم َو َبن ُ

ِ
الال ِيت ِيف ُح ُج ِ
ور ُك ْم ِم ْن نِ َسائِ ُك ُم َّ
ات نِ َسائِ ُك ْم َو َر َبائِ ُب ُك ُم َّ
الال ِيت
الر َضاع َِة َو ُأ َّم َه ُ
َأ ْر َض ْعنَ ُك ْم َو َأ َخ َوا ُت ُك ْم م َن َّ
َاح َع َل ْي ُك ْم َو َحالئِ ُل َأ ْبنَائِ ُك ُم ا َّل ِذي َن ِم ْن َأ ْصالبِ ُك ْم َو َأ ْن
َد َخ ْل ُت ْم ِهبِ َّن َفإِ ْن ََل ْ َت ُكو ُنوا َد َخ ْل ُت ْم ِهبِ َّن َفال ُجن َ
َات ِمن النِّس ِ
ِ
ني ْاألُ ْخت ْ ِ
ف إِ َّن اهللََّ ك َ
َت
َني إِ َّال َما َقدْ َس َل َ
اء إِ َّال َما َم َلك ْ
جت َم ُعوا َب ْ َ
َْ
َان َغ ُفورا َرحيام َواملُْ ْح َصن ُ َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َري ُم َسافِ ِحنيَ َف َام
َأ ْي َام ُن ُك ْم كت َ
َاب اهللَِّ َع َل ْي ُك ْم َو ُأح َّل َل ُك ْم َما َو َرا َء َذل ُك ْم َأ ْن َت ْب َت ُغوا ِب َأ ْم َوال ُك ْم حمُ ْصننيَ غ ْ َ
يض ِة إِ َّن اهللََّ
اض ْي ُت ْم بِ ِه ِم ْن َب ْع ِد ا ْل َف ِر َ
َاح َع َل ْي ُك ْم فِ َيام ت ََر َ
ور ُه َّن َف ِر َ
است َْم َت ْع ُت ْم بِ ِه ِمن ُْه َّن َفآ ُت ُ
يضة َوال ُجن َ
وه َّن ُأ ُج َ
ْ

ك َ
َان عَلِيام َحكِيام﴾ (النساء 22:ـ )24

رشك ِ
ونص عىل جنس آخر منه ،أو قريب منه يف قوله تعاىلَ ﴿:وال َتنْكِ ُحوا املُْ ْ ِ
َات َحتَّى ُيؤْ ِم َّن
و َألَم ٌة مؤْ ِمنَ ٌة َخري ِمن م ْ ِ ٍ
ْج َب ْت ُك ْم َوال ُتنْكِ ُحوا املُْ ْ ِ
رشكِنيَ َحتَّى ُيؤْ ِمنُوا َو َل َع ْبدٌ ُمؤْ ِم ٌن َخ ْ ٌري ِم ْن
رشكَة َو َل ْو َأع َ
ٌْ ْ ُ
َ َ ُ
مِْ ٍ
ون ِإ َىل الن ِ
ني آ َياتِ ِه لِلنَّ ِ
ْج َب ُك ْم ُأو َلئِ َك َيدْ ُع َ
اس َل َع َّل ُه ْم
اجلن َِّة َواملَْغ ِْف َر ِة ِب ِإ ْذنِ ِه َو ُي َب ِّ ُ
رشك َو َل ْو َأع َ
َّار َواهللَُّ َيدْ ُعو ِإ َىل ْ َ
ُ
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َيت ََذك َُّر َ
ون ﴾ (البقرة)221:
وانطالقا من هذين املوضعني سنتحدث يف هذا الفصل عن موانع الزواج سواء كانت عىل
التأبيد ،أو كانت مقيدة بقيود معينة تؤقت هبا.
فلذلك اكتفينا يف هذا الفصل بمبحثني :أحدمها للموانع املؤبدة ،والثان :للموانع املؤقتة.
وقد فصلنا بينهام الختالف املقاصد الرشعية يف كال القسمني ،والختالف نوع املحرمية يف
كليهام أيضا ،ولكثرة املسائل املتعلقة بكل واحد منهام ،والتي تستدعي إفراد الكالم عنها.
ونشري هنا إىل أن معظم ما نراه من ترجيحات يف هذا القسم يقتبس من مشكاة قوله تعاىل﴿:
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َري ُم َسافِ ِحنيَ ﴾ (النساء  ،)24:وهو اعتبار أن
َو ُأح َّل َل ُك ْم َما َو َرا َء َذل ُك ْم َأ ْن َت ْب َت ُغوا بِ َأ ْم َوال ُك ْم حمُ ْصننيَ غ ْ َ
األصل إ باحة كل النساء للزواج بمن شاء هبن من الرجال إال من ورد الدليل الرصيح الصحيح
باستثنائه.
وذلك ألن املصلحة تقتيض ذلك ،فقد يتعلق قلب الرجل بامرأة ،ثم يفتى له بتحريمها ،مع
ورود اخلالف يف ذلك ،وقد يكون يف ذلك فتنة له ،أو فتنة هلا ،والرشع جاء لسد أبواب الفتن ال
لفتحها.

أوال ـ موانع الزواج املؤبدة
نتناول يف هذا املبحث النوع األول من أنواع املوانع ،وهي املوانع التي وضعها الرشع
لتحرم املرأة عىل التأبيد ،باعتبارها أهم املوانع ،وهي األصل عند اإلطالق ،وقد قسمنا
احلديث عنها إىل أربعة مطالب هي:
 .1مدخل إىل موانع الزواج املؤبدة ،وقد حتدثنا فيه عن األحكام األصلية والعارضة هلذه
املوانع.
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 .2املحرمات بالنسب.
 .3املحرمات باملصاهرة.
 .4املحرمات بالرضاعة.
 1ـ مدخل إىل موانع الزواج املؤبدة
أ ـ تعريفات:
املانع :عرفه األصوليون والفقهاء بأنه ما يلزم من وجوده العدم ،وال يلزم من عدمه
وجود وال عدم(.)1
وهو إما أن يكون مانعا للحكم ،وتعريفه :بأنه وصف وجودي ظاهر منضبط
مستلزم حلكمة تقتيض نقيض حكم السبب مع بقاء حكم املسبب ،أو يكون املانع لسبب
احلكم ،واملانع هنا :وصف خيل وجوده بحكمة السبب ،وسمي األول :مانع احلكم ،ألن
سببه مع بقاء حكمته ال يؤثر .والثان :مانع السبب ،ألن حكمته فقدت مع وجود صورته
فقط.
التأبيد :هو تقييد الترصف باألبد ،وهو الزمان الدائم بالرشع أو العقد ،ويقابله
التوقيت والتأجيل ،فإن كال منهام يكون إىل زمن ينتهي.
ب ـ أسباب التحريم عىل التأبيد وتأصيلها:

( )1احرتز هبذا التعريف من ثالثة أمور :األول :احرتاز من السبب ; ألنه يلزم من وجوده الوجود.
والثان :احرتاز من الرشط ألنه يلزم من عدمه العدم .والثالث :احرتاز من مقارنة املانع لوجود سبب
آخر .فإنه يلزم الوجود ال لعدم املانع  ،بل لوجود السبب اآلخر  ،كاملرتد القاتل لولده  ،فإنه يقتل بالردة ،
وإن َل يقتل قصاصا  ،ألن املانع ألحد السببني فقط ،انظر :رشح الكوكب املنري.143:
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للتحريم عىل التأبيد سببان مها:
نسب :ويراد به هنا القرابة القريبة ،ويعرب عن صاحبها بذي الرحم املحرم أي
صاحب قرابة حيرم الزواج به.
سبب :وحيرم بالسبب لعلتني :املصاهرة ،وهي العالقة التي ترتتب عىل عقد الزواج
وما أحلق به ،والرضاع.
وقد نص عىل أكثر هذه املحرمات يف القرآن الكريم ،وذلك يف اآليتني التاليتني،
واللتني خلصتا بإجياز بليغ معجز كل التفاصيل الفقهية التي ذكرها العلامء:
 .1قوله تعاىل ﴿ :و َال تَنكِحوا ما َنكَح آباؤُ ُكم ِمن النِّس ِ
َان َف ِ
ف إِ َّن ُه ك َ
اح َشة
اء إِ َّال َما َقدْ َس َل َ
َ
َ َ ْ ْ َ
ُ َ
َو َم ْقتا َو َسا َء َسبِيال﴾(النساء)22:
َات
 .2قوله
تعاىل﴿:ح ِّر َم ْت َع َل ْي ُك ْم ُأ َّم َها ُت ُك ْم َو َبنَا ُت ُك ْم َو َأ َخ َوا ُت ُك ْم َوع ََّام ُت ُك ْم َو َخ َاال ُت ُك ْم َو َبن ُ
ُ
ِ
َات ْاألُ ْخ ِ
ت َو ُأ َّم َها ُت ُك ْم َّ
ات
الر َضاع َِة َو ُأ َّم َه ُ
ْاألَخِ َو َبن ُ
الال ِيت َأ ْر َض ْعنَ ُك ْم َو َأ َخ َوا ُت ُك ْم م ْن َّ
الال ِيت ِيف ُح ُج ِ
ور ُك ْم ِم ْن نِ َسائِ ُك ْم َّ
نِ َسائِ ُك ْم َو َر َبائِ ُب ُك ْم َّ
الال ِيت َد َخ ْل ُت ْم ِ ِهب َّن َفإِ ْن ََل ْ َت ُكو ُنوا
ني
جت َم ُعوا َب ْ َ
َاح َع َل ْي ُك ْم َو َح َالئِ ُل َأ ْبنَائِ ُك ْم ا َّل ِذي َن ِم ْن َأ ْص َالبِ ُك ْم َو َأ ْن َ ْ
َد َخ ْل ُت ْم ِهبِ َّن َف َال ُجن َ
ْاألُ ْخ َت ْ ِ
ف إِ َّن اهللََّ ك َ
َان َغ ُفورا َر ِحيام﴾(النساء)23:
ني إِ َّال َما َقدْ َس َل َ
ج ـ احلكمة من حتريم هذه األصناف:
عرفت املحارم يف مجيع األمم ،البدائية واملرتقية عىل السواء ،وقد تعددت أسباب
التحريم ،وطبقات املحارم عند شتى األمم ،واتسعت دائرهتا يف الشعوب البدائية ،ثم
ضاقت يف الشعوب املرتقية ،وقد ألغى اإلسالم كل أنواع القيود األخرى ،التي عرفتها
املجتمعات البرشية األخرى .كالقيود التي ترجع إىل اختالف األجناس البرشية وألواهنا
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وقومياهتا ،والقيود التي ترجع إىل اختالف الطبقات ومقاماهتا االجتامعية يف اجلنس الواحد
والوطن الواحد ،ومن العلل التي ذكرها العلامء لتخصيص هذه األصناف بالتحريم(:)1
 .1إن الزواج بني األقارب يضوي الذرية ،ويضعفها مع امتداد الزمن ،ألن استعدادات
الضعف الوراثية قد ترتكز وتتأصل يف الذرية .عىل عكس ما إذا تركت الفرصة للتلقيح
الدائم بدماء أجنبية جديدة ،تضاف استعداداهتا املمتازة ،فتجدد حيوية األجيال
واستعداداهتا.
 .2إن بعض الطبقات املحرمة كاألمهات والبنات واألخوات والعامت واخلاالت وبنات
األخ وبنات األخت ،وكذلك نظائرهن من الرضاعة .وأمهات النساء ،وبنات
الزوجات  -الربائب واحلجور  -يراد أن تكون العالقة هبن عالقة رعاية وعطف،
واحرتام وتوقري ،فال تتعرض ملا قد جيد يف احلياة الزوجية من خالفات تؤدي إىل
الطالق واالنفصال مع رواسب هذه االنفصال  -فتخدش املشاعر التي يراد هلا
الدوام.
 .3إن بعض هذه الطبقات كالربائب يف احلجور ،واألخت مع األخت ،وأم الزوجة
وزوجة األب ،ال يصح خدش املشاعر البنوية أو األخوية فيها .فاألم التي حتس أن
ابنتها قد تزامحها يف زوجها ،والبنت واألخت كذلك ،ال تستبقي عاطفتها الربيئة جتاه
بنتها التي تشاركها حياهتا ،أو أختها التي تتصل هبا ،أو أمها ،وهي أمها ،وكذلك األب
الذي يشعر أن إبنه قد خيلفه عىل زوجته .واالبن الذي يشعر أن أباه الراحل أو املطلق
غريم له ،ألنه سبقه عىل زوجته ،ومثله يقال يف حالئل األبناء الذين من األصالب،
( )1انظر :الظالل ،610/1 :األرسة واملجتمع للدكتور عل عبد الواحد وايف.26 :
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بالنسبة ملا بني االبن واألب من عالقة ال جيوز أن تشاب.
 .4إن عالقة الزواج جعلت لتوسيع نطاق األرسة ،ومدها إىل ما وراء رابطة القرابة .ومن
ثم فال رضورة هلا بني األقارب األقربني ،الذين تضمهم آرصة القرابة القريبة .ومن ثم
حرم الزواج من هؤالء النتفاء احلكمة فيه ،وَل يبح من القريبات إال من بعدت صلته،
حتى ليكاد أن يفلت من رباط القرابة.
د ـ حكم االشتباه يف التحريم:
نص الفقهاء عىل أن األصل يف األبضاع التحريم( ،)1فإذا تقابل يف املرأة حل وحرمة
غلبت احلرمة ،وقد بنوا عىل منع االجتهاد فيام إذا اختلطت حمرم بنسوة قرية كبرية ،فإنه ليس
أصلهن اإلباحة حتى يتأيد االجتهاد باستصحابه.
وهلذا كانت موانع الزواج متنع يف االبتداء والدوام لتأيدها واعتضادها هبذا األصل،
أما لو اختلطت حمرمة بنسوة غري حمصورات فإن له الزواج بمن شاء منهن كي ال تتعطل
مصلحة الزواج ،وقد قال اخلطايب (:ال يكره ألهنا رخصة من اهلل تعاىل)
هـ ـ حكم الزواج باملحارم املؤبدة:
أمجع العلامء عىل حرمة الزواج باملحارم ،واعتربوا ذلك من أكرب الكبائر ،واختلفوا
يف عقوبة من فعل ذلك عىل قولني(:)2
القول األول :أنه زان جيب عليه احلد الرشعي ،وهو قول احلسن ،ومالك،
والشافعي ،وأيب ثور ،وأيب يوسف ،وحممد بن احلسن  -صاحبي أيب حنيفة ،قال الرسخِس:
( )1املنثور يف القواعد الفقهية.177 :
( )2املحىل  199/12:فام بعدها ،رشح معان اآلثار  ،148/3:إعالم املوقعني.223/3:
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(من زنا بابنته فانه يلزمه من احلد ما يلزمه إذا زنا باألجنبية لتغليظ جنايته هاهنا بكوهنا
حمرمة عليه عىل التأبيد)()1

القول الثان :أن يقتل فاعل ذلك حمصنا كان أو غري حمصن ،وهو قول أمحد بن حنبل،
وإسحاق بن راهويه ،وهو مذهب اإلمامية ،وهم أكرب من تشدد يف ذلك ،قال الشيخ املفيد
( :ومن زنى بذات حمرم له ،كعمته ،أو خالته ،أو بنت أخيه ،أو بنت اخته ،رضبت عنقه،
حمصنا كان ،أو غري حمصن .وكذلك احلكم فيمن زنى بأمه ،أو ابنته ،أو اخته .واالثم له يف
ذلك أعظم ،والعقوبة له أشد .ومن عقد عىل واحدة ممن سميناه ،وهو يعرف رمحه منها ،ثم
وطأها ،رضبت عنقه ،وكان حكمه حكم الواطي هلن بغري عقد ،بل وطؤهن بالعقد الباطل
أعظم يف املأثم ،ألنه بالعقد خمالف للرشع ،حمتقب لعظيم الوزر ،مستخف بالدين ،متالعب
بأحكام رب العاملني ،وبالوطئ عىل أعظم ما يكون من الفجور ،وارتكاب املحظور ،فهو
جامع بني عظائم موبقات ،وأوزار مثقالت ،وقبائح مهلكات ،وإذا وطئ من غري عقد
لذات حمرم منه فقد أتى باالثم بعض ما أتاه اجلامع بني العقد والفعل ،كام ذكرناه)()2

وقال العالمة احلل( :القتل جيب عىل من زنا بذات حمرم كاالم والبنت واالخت
وبنت االخت والعمة واخلالة والزانى بامراة ابيه)()3

وهو أيضا مذهب الظاهرية مع التفريق بني نوع املحارم ،وقد عرب عن ذلك بقوله:
(وأما نحن ،فال جيوز أن نتعدى حدود اهلل فيام وردت به ،فنقول :إن من وقع عىل امرأة أبيه

( )1املبسوط ( ج  26ص .) 90
( )2كتاب املقنعة ص .778
( )3حترير األحكام (ط.ق)  -ج  2ص .222
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– بعقد أو بغري عقد أو عقد عليها باسم نكاح وإن َل يدخل هبا – فإنه يقتل وال بد – حمصنا
كان أو غري حمصن – وخيمس ماله ،وسواء أمه كانت أو غري أمه ،دخل هبا أبوه أو َل يدخل
هبا ،وأما من وقع عىل غري امرأة أبيه من سائر ذوات حمارمه – كأمه التي ولدته من زنى أو
بعقد باسم نكاح فاسد مع أبيه – فهي أمه وليست امرأة أبيه ،أو أخته ،أو ابنته ،أو عمته أو
خالته أو واحدة من ذوات حمارمه بصهر ،أو رضاع – فسواء كان ذلك بعقد أو بغري عقد
هو زان ،وعليه احلد فقط ،وإن أحصن عليه اجللد والرجم كسائر األجنبيات ألنه زنى ،وأما
اجلاهل يف كل ذلك فال يشء عليه) ()1

ومن األدلة التي استدلوا هبا عىل ذلك:
 .1عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول اهلل  بعث أباه – هو جد معاوية – إىل رجل
أعرس بامرأة أبيه فرضب عنقه ومخس ماله(.)2
 .2عن الرباء ،قال :مر بنا ناس ينطلقون قلنا :أين تريدون؟ قالوا :بعثنا رسول اهلل  إىل
رجل أتى امرأة أبيه أن نرضب عنقه) قال ابن حزم (:هذه آثار صحاح جتب هبا
احلجة()3

 .3أن رجال أسلم وحتته أختان ،فقال له عل بن أيب طالب :لتفارقن إحدامها ،أو ألرضبن
عنقك؟
القول الثالث :ال حد عليه يف ذلك كله ،وال حد عىل من تزوج هبن ولو كان عاملا

( )1املحىل .199/12:
( )2البيهقي ،295/6 :البزار ،251/8 :مسند الرويان.127/2 :
( )3املحىل .199/12:
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بقرابتهن منه ،عاملا بتحريمهن عليه ،والولد الحق به ،واملهر واجب هلن عليه ،وليس عليه
إال التعزير دون األربعني فقط ،فإن وطئهن بغري عقد زواج فهو زنى ،عليه ما عىل الزان من
احلد ،وهو قول سفيان الثوري ،وأيب حنيفة ،ودليلهم عىل ذلك(:)1
 .1أن اسم الزنى غري اسم الزواج فواجب أن يكون له غري حكمه ،فإذا قلتم :زنى بأمه
فعليه ما عىل الزان ،وإذا قلتم :تزوج أمه ،فالزواج غري الزنى فال حديث حيتاج إىل
ختريج يف ذلك ،وإنام هو زواج فاسد ،فحكمه حكم الزواج الفاسد ،من سقوط احلد،
وحلاق الولد ،ووجوب املهر.
 .2عن سعيد بن املسيب وسليامن بن يسار أن طليحة نكحت يف عدهتا ،فأيت هبا عمر،
فرضهبا رضبات باملخفقة ،ورضب زوجها وفرق بينهام ،وقال (:أيام امرأة نكحت يف
عدهتا فرق بينها وبني زوجها الذي نكحت ثم اعتدت بقية عدهتا من األول ،ثم اعتدت
من اآلخر وإن كان دخل هبا اآلخر ثم َل ينكحها أبدا ،وإن َل يكن دخل هبا اعتدت من
األول وكان اآلخر خاطبا من اخلطاب)
 .3أن العقوبات إنام تؤخذ من جهة التوقيف ال من جهة القياس فاهلل تعاىل حرم امليتة
والدم وحلم اخلنزير كام حرم اخلمر ،وقد جعل عىل شارب اخلمر حدا َل جيعل مثله عىل
أكل حلم اخلنزير وال عىل أكل حلم امليتة وإن كان حتريم ما أتى به كتحريم ما أتى ذلك،
وكذلك قذف املحصنة جعل اهلل فيه جلد ثامنني وسقوط شهادة القاذف وإلزام اسم
الفسق ،وَل جيعل ذلك فيمن رمى رجال بالكفر ،والكفر يف نفسه أعظم وأغلظ من
( )1املبسوط  58 :9و  61و  ،85واللباب  ،83 :3واهلداية  ،147 :4وتبيني احلقائق  ،179 :3ورشح
معان اآلثار  ،149 :3وبدائع الصنائع .35 :7
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القذف ،فكانت العقوبات قد جعلت يف أشياء خاصة ،وَل جيعل يف أمثاهلا وال يف أشياء
هي أعظم منها وأغلظ ،فكذلك ما جعل اهلل تعاىل من احلد يف الزنا ال جيب به أن يكون
واجبا فيام هو أغلظ من الزنا.
وقد أجابوا عىل األحاديث التي استدل هبا خمالفوهم بالوجوه التالية:
الوجه األول :ملا َل يأمر النبي  الرسول بالرجم ،وإنام أمره بالقتل ثبت بذلك أن
ذلك القتل ليس بحد للزنا ،ولكنه ملعنى خالف ذلك ،وهو أن ذلك املتزوج ،فعل ما فعل
من ذلك عىل االستحالل كام كانوا يفعلون يف اجلاهلية فصار بذلك مرتدا ،فأمر رسول اهلل
 أن يفعل به ما يفعل باملرتد ،وهلذا يقول أبو حنيفة وسفيان يف هذا املتزوج إذا كان أتى
يف ذلك عىل االستحالل أنه يقتل.
الوجه الثان :أن يف احلديث الذي احتج به خمالفوهم (أن رسول اهلل  عقد أليب
بردة الراية) وَل تكن الرايات تعقد إال ملن أمر باملحاربة ،واملبعوث عىل إقامة حد الزنا ،غري
مأمور باملحاربة.
الوجه الثالث :يف احلديث أيضا أنه بعثه إىل رجل تزوج امرأة أبيه وليس فيه أنه دخل
هبا .فإذا كانت هذه العقوبة وهي القتل مقصودا هبا إىل املتزوج لتزوجه دل ذلك أهنا عقوبة
وجبت بنفس العقد ال بالدخول وال يكون ذلك إال والعاقد مستحل لذلك.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثان بناء عىل ما ورد يف النصوص الدالة عىل
حكم ذلك ،وبناء عىل كون مثل هذا الزواج أعظم حرمة من الزنا ،وإغالقا لباب مثل هذه
الرذائل وردعا ألصحاب مثل هذه النفوس.
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 2ـ املحرمات من النسب
حيرم هبذا السبب أصنافا أربعة ،وهي املجموعة يف قوله تعاىلُ ﴿ :ح ِّر َم ْت َع َل ْي ُك ْم
َات األُ ْخ ِ
ت﴾ (النساء:
َات األَخِ َو َبن ُ
ُأ َّم َها ُت ُك ْم َو َبنَا ُت ُك ْم َو َأ َخ َوا ُت ُك ْم َوع ََّام ُت ُك ْم َو َخاال ُت ُك ْم َو َبن ُ
 ،)23وقد مجعت هذه األصناف يف قوهلم(:حيرم عىل الرجل أصوله وفصوله وفصول أول
أصوله وأول فصل من كل أصل بعده) ( ،)1وهذه األصناف هي:
أ ـ أصول الرجل من النساء:
ويشمل هذا الصنف األمهات ،وهن كل من انتسب إليها بوالدة ،سواء وقع عليها
اسم األم حقيقة ،وهي الوالدة ،أو جمازا ،وهي التي ولدت الوالدين وإن علت ،من ذلك
اجلدتان :أم األم وأم األب ،وجدتا األم وجدتا األب ،وجدات اجلدات ،وجدات األجداد،
وإن علون وارثات كن أو غري وارثات ،كلهن أمهات حمرمات ،ومن األدلة عىل حتريمهن:
 .1كلمة ( ُأ َّم َها ُت ُك ْم) يف اآلية السابقة ،ألن األم يف لغة العرب تطلق عىل من ولدت
الشخص مبارشة ،وعىل اجلدة أيضا باعتبارها أصال له ،ألن األم عندهم هي األصل،
فمعنى هذه اجلملة حرمت عليكم أصولكم من النساء.
 .2اإلمجاع ،فقد انعقد اإلمجاع بعد رسول اهلل  عىل أن األمهات تشمل من ذكرنا ،وقد
نقل اإلمجاع عىل ذلك كل العلامء( ،)2وهو من املعلوم من الدين بالرضورة.
 .3أن اهلل تعاىل حرم العامت واخلاالت ،وهن أوالد األجداد واجلدات ،فكانت اجلدات
أقرب منهن ،فكان حتريمهن حتريام للجدات من طريق األوىل كتحريم التأفيف نصا،
( )1أسنى املطالب  ،148/3:أنوار الربوق.118/3:
( )2انظر :املغني..84/7:
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يكون حتريام للشتم والرضب داللة(.)1
ب ـ فروع الرجل من النساء:
وهن كل أنثى انتسب إليها بوالدة كابنة الصلب ،وبنات البنني والبنات ،وإن نزلت
درجتهن ،وارثات أو غري وارثات مهام نزلت درجتهن ،ومن األدلة عىل حتريم هذا الصنف:
 .1قوله تعاىلَ ﴿ :و َبنَا ُتكُ ْم ﴾ ،والبنات يف اللغة العربية هن فروع الرجل من النساء ،فكأن
املعنى :وفروعكم ،فإن كل امرأة بنت آدم ،كام أن كل رجل ابن آدم.
 .2قوله تعاىل يف اآليات الكثرية ﴿:يا بني آدم ﴾ ،وهو دليل عىل أن كل فرع مهام بعد يعترب
ولدا ،ومثله قوله تعاىل ﴿:يا بني إرسائيل﴾
 .3اإلمجاع ،فقد انعقد اإلمجاع عىل أن املراد بالبنات الفروع ،فيتناول بنات األبناء وبنات
البنات مهام نزلن.
 .4أن القرآن الكريم رصح بتحريم بنات األخ وبنات األخت ،وهن أبعد من بنات االبن
وبنات البنت ،فتدل اآلية عىل حتريمهن بطريق داللة النص.
وقد اختلف الفقهاء ـ هنا ـ يف اعتبار بنت الزنا من املحرمات املؤبدة بسبب كوهنا من
الفروع عىل قولني(:)2
القول األول :أهنا ال حترم عليه ،وهو قول الشافعية ،وقول للاملكية ،قال ابن قدامة:
(وحيرم عىل الرجل نكاح بنته من الزنى ،وأخته ،وبنت ابنه ،وبنت بنته ،وبنت أخيه ،وأخته
من الزنى .وهو قول عامة الفقهاء .وقال مالك ،والشافعي يف املشهور من مذهبه :جيوز
( )1بدائع الصنائع.257/2:
( )2أسنى املطالب  ،148/3:مغني املحتاج ،287/4:املبسوط.204/4:
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ذلك كله )()1

وعللوا ذلك بكوهنا أجنبية عنه وال تنسب إليه رشعا ،وال جيري التوارث بينهام ،وال
تلزمه نفقتها ،وال يل زواجها ،ونحو ذلك من أحكام النسب ،وإذا َل تكن بنتا يف الرشع َل
تدخل يف آية التحريم ،فتبقى داخلة يف قوله تعاىلَ ﴿:و ُأ ِح َّل َل ُك ْم َما َو َرا َء َذلِ ُك ْم ﴾ (النساء:
 ،)24فال حترم عليه كسائر األجانب ،سواء أطاوعته أمها عىل الزنا أم ال.
وهم مع قوهلم بعدم حتريمها يقولون بكراهة الزواج منها خروجا من اخلالف ،وإذا
َل حترم عليه عندهم فأن ال حترم عىل غريه من جهته أوىل ،أما املرأة فيحرم عليها وعىل سائر
حمارمها زواج ابنها من الزنا ،لعموم اآلية ولثبوت النسب واإلرث بينهام ،وهم يستدلون
لذلك بعدم حرمة ما نتج عن الزنا فهي أجنبية عنه رشعا بدليل انتفاء سائر أحكام النسب
عنها.
وقد اختلف يف علة ذلك هل هي الزنا ،أو لكونه ال يعرف نسبتها احلقيقية ،فعىل
العلة األوىل حترم عليه مطلقا وعىل العلة الثانية (حترم عليه إن حتقق أهنا من مائه بأن أخربه
بذلك نبي ،كأن يكون يف زمن عيسى

)2()

وقد اختلف كذلك يف املعنى املقتيض للكراهة ،فقيل للخروج من اخلالف ،كام قال
السبكي ،وقيل الحتامل كوهنا منه ،فإن تيقن أهنا منه حرمت عليه ،وهو اختيار مجاعة من
الشافعية منهم الرويان.

( )1املغني .119 / 7 :
( )2أسنى املطالب .148/3:
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القول الثان( :)1أهنا حترم عليه ،فال جيوز له التزوج بابنته من الزنا ،وبنت ابنه وبنت
بنته وإن نزلت ،وبنت أخيه وبنت أخته من الزنا ،وعمته وخالته ،وكذا األب واالبن من
الزنا ،وكل من حيرم عليه بالنسب ،وذهب إىل ذلك مجاهري العلامء من اإلمامية واحلنفية
واحلنابلة واملالكية يف األصح عندهم.
وقد نص يف املغني أنه ال فرق يف ذلك بني علمه بكوهنا منه ،مثل أن يطأ امرأة يف طهر
َل يصبها فيه غريه ،ثم حيفظها حتى تضع ،أو أن يشرتك مجاعة يف وطء امرأة ،فتأيت بولد ال
يعلم هل هو منه أو من غريه فإهنا حترم عىل مجيعهم لوجهني:
الوجه األول :أهنا بنت موطوءهتم.
الوجه الثان :أننا نعلم أهنا بنت بعضهم ،فتحرم عىل اجلميع ،كام لو زوج الوليان،
وَل يعلم السابق منهام ،وحترم عىل أوالدهم ألهنا أخت بعضهم غري معلوم ،فإن أحلقتها
القافة بأحدهم حلت ألوالد الباقني ،وَل حتل ألحد ممن وطئ أمها ألهنا يف معنى ربيبته (.)2
وقد استدل أصحاب هذا القول عىل ذلك بـام يل:
﴿ح ِّر َم ْت َع َل ْي ُك ْم ُأ َّم َها ُت ُك ْم َو َبنَا ُت ُك ْم ﴾(النساء )23:واآلية تتناول كل
 .1قول اهلل تعاىلُ :
من شمله هذا اللفظ سواء كان حقيقة أو جمازا ،وسواء ثبت يف حقه التوارث وغريه
من األحكام أم َل يثبت ،إال التحريم خاصة.
 .2قول النبي  يف امرأة هالل بن أمية بعد املالعنة(:إن جاءت به أصيهب أريسح محش
الساقني فهو هلالل ،وإن جاءت به أورق جعدا مجاليا خدلج الساقني سابغ اآلليتني فهو
( )1مطالب أويل النهى ،95/5:بدائع الصنائع .257/2:
( )2املغني .91/7:
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الذي رميت به ،فجاءت به أورق جعدا مجاليا خدلج الساقني سابغ اآلليتني ،فقال
رسول اهلل

( :لوال األيامن لكان يل وهلا شأن) ()1

 .3أهنا أنثى خملوقة من مائه ،وهي حقيقة ال ختتلف باحلل واحلرمة.
 .4أهنا بضعة منه ،فلم حتل له ،كبنته من الزواج ،وختلف بعض األحكام ال ينفي كوهنا
بنتا ،كام لو ختلف لرق أو اختالف دين.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو قول اجلمهور ،وثبوت احلرمة بالزنا ألهنا ابنته حقيقة
ورشعا ،أما عدم انتساهبا إليه أو عدم إرثها منه ،فهو للشك يف كوهنا منه أو من غريه ،وهلذا
ملا زال الشك يف حق أمها ألهنا هي التي ولدهتا نسبت إليها وورثت منها.
والسبب الذي جر إىل القول األول هو تعميم أحكام املرياث عىل أحكام النسب،
ومها خمتلفان اختالفا شديدا ،ألن أحكام النسب تتبعض فتثبت من وجه دون وجه ،وهو
الذي يسميه بعض الفقهاء (حكام بني حكمني) ( ،)2فقد وافق أكثر املنازعني يف ولد املالعنة
عىل أنه حيرم عىل املالع ن ،وال يرثه ،واختلفوا يف استلحاق ولد الزنا إذا َل يكن فراشا عىل
قولني ،كام ثبت عن النبي  أنه أحلق ابن وليدة زمعة بن األسود بن زمعة ابن األسود
وكان قد أحبلها عتبة بت أيب وقاص ،فاختصم فيه سعد وعبد ابن زمعة،فقال سعد :ابن
أخي عهد إيل أن ابن وليدة زمعة ،هذا ابني فقال عبد :أخي وابن وليدة أيب ،ولد عىل فراش

( )1قال ابن كثري :رواه أبو داود عن احلسن بن عل عن يزيد بن هارون به نحوه خمترصا ،وهلذا احلديث
شواهد كثرية يف الصحاح وغريها من وجوه كثرية ،انظر :تفسري ابن كثري.267/3:
( )2زاد املعاد.410/5:
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أيب ،فقال النبي (:هو لك يا عبد بن زمعة،الولد للفراش وللعاهراحلجر،احتجبي منه يا
سودة) ( )1ملا رأى من شبهه البني بعتبة ،فجعله أخاها يف املرياث دون احلرمة(.)2
ويلزم الشافعية بناء عىل هذا أن ال ينسبوا الفرع من الزنا إىل أمه ،وأن ال يورثوه ،ألن
اإلرث احلالل ال يأيت به احلرام.
وسنأيت ملزيد من التفاصيل املرتبطة هبذه املسألة وأدلتها واملقاصد الرشعية املرتبطة
بثبوت األنساب يف حملها من هذه السلسلة.
ج ـ فروع أبويه من النساء:
ويشمل هذا الصنف أخواته وبناهتن وبنات إخوته مهام نزلت درجتهن يستوي يف
ذلك األخوة واألخوات من جهتني أو من جهة واحدة.
وال حترم أخت األخت إذا َل تكن أختا ،وتفسري ذلك ـ كام يذكر ابن العريب ـ أن يكون
لرجل اسمه زيد زوجتان عمرة وخالدة ،وله من عمرة ولد اسمه عمرو ،ومن خالدة بنت
اسمها سعادة ،وخلالدة زوج اسمه عمرو ،وله منها بنت اسمها حسناء ،فزوج زيد ولده
عمرا من حسناء ،وهي أخت أخت عمرو(.)3
ومن أدلة حتريم هذا هذا الصنف:
َات ا ُ
َات ا َ
أل ْخ ِت﴾
ألخِ َو َبن ُ
﴿و َأ َخ َوا ُتكُ ْم ﴾ وقولهَ ﴿ :و َبن ُ
 .1جمموع قوله تعاىلَ :
 .2انعقاد اإلمجاع عىل ذلك بناء عىل رصاحة النص القرآن.

( )1سبق خترجيه.
( )2كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه ،137/32 :وانظر :الفتاوى الكربى.226/2:
( )3أحكام القرآن.478/1:
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د ـ فروع األجداد واجلدات املنفصالت بدرجة واحدة:
ويشمل العمة واخلالة ،أما العمة :فهي كل امرأة شاركت األب ما عال يف أصليه،
واخلالة :هي كل امرأة شاركت األم ما علت يف أصليها ،أو يف أحدمها عىل تقدير تعلق
األمومة كام تقدم.
ومن تفاصيل ذلك حتريم عمة األب وخالته ،ألن عمة األب أخت اجلد ،واجلد أب،
وأخته عمة ،وخالة األب أخت جدته ألمه ،واجلدة أم ،فأختها خالة ،وكذلك عمة األم
أخت جدها ألبيها ،وجدها أب وأخته عمة ،وخالة أمها جدته ،واجلدة أم وأختها خالة،
وترتكب عليه عمة العمة ،ألهنا عمة األب كذلك ،وخالة العمة خالة األم كذلك ،وخالة
اخلالة خالة األم ،وكذلك عمة اخلالة عمة األم.
قال ابن العريب بعد ذكر هذه التفاصيل التي استنبطها من آية املحرمات( :فتضمن
هذا كله قوله تعاىلَ ﴿ :وع ََّام ُت ُك ْم َو َخاال ُت ُك ْم ﴾(النساء )23 :باالعتالء يف التحريم ،وَل
يتضمنه آية الفرائض باالشرتاك يف املواريث ،لسعة احلجر يف التحريم وضيق االشرتاك يف
األموال ،فعرق التحريم يرسي حيث اطرد ،وسبب املرياث يقف أين ورد) ()1

ومثلام ذكرنا سابقا يف األخت ال حترم أم العمة وال أخت اخلالة عىل الصورة السابقة
يف األخت.
أما الدرجة الثانية من هذا الصنف وما بعدها فهن حالل له ،كبنات األعامم والعامت
وبنات األخوال واخلاالت.
وقد دل عىل حتريم هذا الصنف الكتاب واإلمجاع:
( )1أحكام القرآن .479/1:
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أما الكتاب فقوله تعاىلَ ﴿ :وع ََّام ُت ُك ْم َو َخاال ُت ُك ْم﴾ وكل من ينفصل عن اجلد بدرجة
يطلق عليه عمة أو خالة مهام عال اجلد.
أما اإلمجاع :فقد انعقد اإلمجاع عىل ذلك.
وقد دل عىل إباحة فروع العامت واخلاالت ،أن اآلية اقترصت عليهن ،وَل تتعرض
لبناهتن فبقني عىل احلل لدخوهلن حتت قوله تعاىلَ ﴿ :و ُأ ِح َّل َل ُك ْم َما َو َرا َء َذلِ ُك ْم ﴾ (النساء:
)24
اج َك
بل إنه قد ورد الترصيح بحلهن يف قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َُّيا النَّبِ هي إِنَّا َأ ْح َل ْلنَا َل َك َأزْ َو َ
َات عَم َك وبن ِ
َت ي ِمينُ َك ِمم َّا َأ َفاء اهللَُّ َع َلي َك وبن ِ
ِ
َات ع ََّامتِ َك
ِّ َ َ
ْ ََ
ور ُه َّن َو َما َم َلك ْ َ
َ
الاليت آ َت ْي َت ُأ ُج َ
َات َخالِ َك وبن ِ
وبن ِ
َات َخاالتِ َك ِ
اج ْر َن َم َع َك﴾ (األحزاب)50 :
الاليت َه َ
ََ
ََ
واألصل أن ما أحل لرسول اهلل  يكون حالال ألمته إال ما قام الدليل عىل
اختصاصه به وَل يوجد هنا دليل يدل عىل هذا االختصاص.
 3ـ املحرمات باملصاهرة
عرف ابن عرفة املصاهرة بأهنا (زوجة أصله وفرعه ،ومن هلا عىل زوجه والدة ،وفرع
زوجة مسها ،وإن َل تكن يف حجره) ()1

وسنتناول احلديث عن هذا الصنف يف املطلبني التاليني:
أ ـ العالقة املعتربة يف حرمة املصاهرة:
خيتلف ثبوت املصاهرة بحسب نوع العالقة التي نشأت عنها املبارشة اجلنسية،
ويمكن تصنيف أنواع العالقات وارتباطها بحرمة املصاهرة كام يل:
( )1رشح حدود ابن عرفة .164:
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الزواج الصحيح:
اتفق العلامء عىل أن العالقة الناجتة عن زواج صحيح أو ملك يمني تثبت به حرمة
املصاهرة ،ويعترب حمرما ملن حرمت عليه ،ألهنا حرمت عليه عىل التأبيد ،بسبب مباح ،أشبه
النسب.
الزواج الفاسد:
وهو مثل الزواج الصحيح ،إال أنه ال جيب بالعقد الفاسد يف الزواج حكمه ،وإنام
جيب بالوطء فيه ،ويف حكمه الوطء بشبهة ،كوطء امرأة ظنها امرأته ،وأشباه هذا يتعلق به
التحريم كتعلقه بالوطء املباح إمجاعا ،قال ابن املنذر( :أمجع كل من نحفظ عنه من علامء
األمصار عىل أن الرجل إذا وطئ امرأة بنكاح فاسد ،أو برشاء فاسد ،أهنا حترم عىل أبيه وابنه
وأجداده وولد ولده ،وهذا مذهب مالك ،واألوزاعي ،والثوري ،والشافعي ،وأمحد،
وإسحاق ،وأيب ثور وأصحاب الرأي) (.)1
ولكن هذه احلرمة مع ذلك ال جتعل الرجل حمرما ملن حرمت عليه ،وال يباح له به
النظر إليها ،ألن الوطء ليس بمباح ،وألن املحرمية تتعلق بكامل حرمة الوطء ،وألن
املوطوءة َل يستبح النظر إليها ،فألن ال يستبيح النظر إىل غريها أوىل ،والدليل عىل ثبوت
احلرمة بذلك أنه وطء يلحق به النسب ،فأثبت التحريم ،كالوطء املباح.
العالقة املحرمة:
اختلف الفقهاء يف ثبوت حرمة املصاهرة بالزنا ،أي أنه لو زنا الرجل بامرأة ،هل
حيرم عليه أصوهلا وفروعها أم ال عىل قولني:
( )1انظر :تفسري القرطبي.114/5:
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القول األول :أنه ال يثبت بالزنا حرمة املصاهرة ،فيجوز له أن يتزوج بأي امرأة من
أصول املزن هبا وفروعها ،كام أن هلا التزوج بأي فرد من أصوله وفروعه ،وهو مذهب
املالكية والشافعية ،ومن األدلة عىل ذلك(:)1
ِ
ِ
ِ
ين ِم ْن َأ ْص َال ِبكُ ْم ﴾(النساء ،)23 :ومن زنى هبا االبن ال
 .1قوله تعاىلَ ﴿ :و َح َالئ ُل َأ ْبنَائكُ ْم ا َّلذ َ
تسمى حليلة لغة وال رشعا وال عرفا.
ِ
ف ﴾ (النساء )22 :إنام
َكَح آ َباؤُ كُ ْم ِم ْن الن َِّس ِاء ِإ َّال َما َقدْ َس َل َ
 .2أن قوله تعاىلَ ﴿ :و َال تَنك ُحوا َما ن َ
املراد به النكاح الذي هو ضد الزنا ،وَل يأت يف القرآن النكاح املراد به الزنا قط ،وال الوطء
املجرد عن عقد.
 .3ما روي يف احلديث أن رسول اهلل  سئل عن الرجل يتبع املرأة حراما أينكح أمها؟ أو يتبع
األم حراما أينكح ابنتها؟ فقال رسول اهلل ( :ال حيرم احلرام احلالل ،إنام حيرم ما كان
بنكاح) ويف رواية:

(احلالل ال يفسد باحلرام) ()2

 .4أن التحريم بالعالقة املحرمة موقوف عىل الدليل ،وال دليل من كتاب وال سنة وال إمجاع وال
قياس صحيح ،وقياس السفاح عىل الزواج يف ذلك ال يصح ملا بينهام من الفروق.
 .5أن اهلل تعاىل جعل الصهر قسيم النسب ،وجعل ذلك من نعمه التي امتن هبا عىل عباده،
فكالمها من نعمه وإحسانه فال يكون الصهر من آثار احلرام وموجباته كام ال يكون النسب

( )1إعالم املوقعني ،190/3 :وانظر :الفتاوى الكربى ،318/6:مطالب أويل النهى .92/5:
( )2جممع الزوائد ،268/4 :سنن البيهقي الكربى ،169/9 :الدارقطني ،268/3 :واحلديث ضعيف
جدا ،انظر :التحقيق يف أحاديث اخلالف ،275/2:فيض القدير ،447/6:الكامل يف ضعفاء
الرجال ،165/5:وسنشري إىل أسباب الضعف عند ذكر أدلة القول الثان.
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من آثاره.
 .6أن يف هذا احلكم سدا للذريعة حتى ال يصبح هذا القول ذريعة لفسخ الزواج بالطرق غري
الرشعية ،قال ابن القيم( :من احليل املحرمة التي يكفر من أفتى هبا متكني املرأة ابن زوجها
من نفسها لينفسخ نكاحها حيث صارت موطوءة ابنه ،وكذا بالعكس ،أو وطأه محاته
لينفسخ نكاح امرأته) ()1

 .7إذا كان النسب الذي هو األصل ال حيصل بالوطء احلرام ،فالصهر الذي هو فرع عليه ومشبه
به أوىل أال حيصل بالوطء احلرام.
 .8أنه لو ثبت حتريم املصاهرة بالزنا ـ فإنه عند القائلني بذلك ـ ال تثبت املحرمية التي هي من
أحكام ثبوت التحريم ،فإذا َل تثبت املحرمية َل تثبت احلرمة.
القول الثانَّ :
أن من زنى بامرأة حرم عليه أصوهلا وفروعها ،وحرم عليها أصوله
وفروعه ،وهو قول احلسن وقتادة وسعيد بن املسيب وسليامن بن يسار وساَل بن عبد اهلل
وجماهد وعطاء وإبراهيم وعامر ومحاد وأيب حنيفة وأيب يوسف وحممد وزفر والثوري
واألوزاعي ،وَل يفرقوا بني وطء األم قبل التزوج أو بعده يف إجياب حتريم البنت ،وهو
مذهب ابن حزم إال أنه فصل يف ذلك ،فقرص التحريم عىل الفروع مهام نزلوا فقط ،أما لو
زنى االبن هبا ثم تابت َل حيرم بذلك نكاحها عىل أبيه وجده ،ومن زنى بامرأة َل حيرم عليه
إذا تاب أن يتزوج أمها ،أو ابنتها ،وهو نفس حكمه يف النكاح الفاسد (.)2
وقد اختلف قول مالك يف ذلك فقال يف املوطإ :إن الزنى ال حيرم شيئا من ذلك،
( )1إعالم املوقعني.190/3 :
( )2املحىل.147/9 :
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وروى ابن القاسم عن مالك فيمن زنى بأم امرأته أو بابنتها أنه يفارق امرأته وال يقيم معها،
قال ابن القاسم( :وكذلك عندي إذ زنى الرجل بامرأة َل ينبغ ألبيه وال البنه أن يتزوجها
أبدا) ()1

وقد روى ابن العريب عن مالك رواية رجحها ،يقول ابن العريب( :وتركب عىل هذا
ما إذا زنى بامرأة ،هل يثبت زناه حرمة يف فروعها وأصوهلا؟ عن مالك يف ذلك روايتان
ودع من روى ،وما روي ،أقام مالك عمره كله يقرأ عليه املوطأ ويقرأه َل خيتلف قوله فيه:
إن احلرام ال حيرم احلالل)()2

وقد استدل أصحاب هذا القول عىل ذلك بام يل (:)3
 .1أن قوله تعاىل ﴿ :و َال تَنكِحوا ما َنكَح آباؤُ ُكم ِمن النِّس ِ
َان َف ِ
ف إِ َّن ُه ك َ
اح َشة
اء إِ َّال َما َقدْ َس َل َ
َ
َ َ ْ ْ َ
ُ َ
َو َم ْقتا َو َسا َء َسبِيال﴾ (النساء ،)22 :أوجب حتريم نكاح امرأة قد وطئها أبوه بزنا أو
غريه ،ألنه إذ كان االسم يتناوله حقيقة فوجب محله عليها( ،)4وإذا ثبت ذلك يف وطء
األب ثبت مثله يف وطء أم املرأة أو ابنتها يف إجياب حتريم املرأة.
 .2أن قوله تعاىلَ ﴿ :و َر َبائِ ُب ُك ْم ال َّال ِيت ِيف ُح ُج ِ
ور ُك ْم ِم ْن نِ َسائِ ُك ْم َّ
الال ِيت َد َخ ْل ُت ْم ِهبِ َّن ﴾
(النساء )23 :علق التحريم بالدخول ،والدخول هبا اسم للوطء ،وهو عام يف مجيع
رضوب الوطء من مباح أو حمظور ونكاح أو سفاح ،فوجب حتريم البنت بوطء كان

( )1املدونة  ،197/2:وانظر :املنتقى.308/3 :
( )2أحكام القرآن.496/1:
( )3أحكام القرآن للجصاص ، 163/2:فام بعدها ،املنتقى.308/3:
( )4راجع الفصل األول يف حقيقة النكاح.
96

منه قبل تزوج األم لقوله تعاىلَّ ﴿ :
الال ِيت َد َخ ْل ُت ْم ِهبِ َّن ﴾ ،والدليل عىل ذلك أنه لو وطئ
األم بملك اليمني حرمت عليه البنت حتريام مؤبدا بحكم اآلية ،وكذلك لو وطئها
بنكاح فاسد ،فثبت أن الدخول ملا كان اسام للوطء َل خيتص فيام علق به من احلكم
بوطء بنكاح دون ما سواه من سائر رضوب الوطء.
 .3أن قوله ( :ال حيرم إال ما كان بنكاح) كان جوابا ملن سأله عن اتباع املرأة ،وذلك إنام
يكون بأن يتبعها نفسه فيكون منه نظر إليها أو مراودهتا عىل الوطء ،وليس فيه إثبات
الوطء ،فأخرب  أن مثل ذلك ال يوجب حتريام ،وأنه ال يقع بمثله التحريم إال أن
يكون بينهام عقد نكاح وليس فيه للوطء ذكر.
 .4أن املقصود من قوله ( :احلرام ال حيرم احلالل) أن فعل احلرام ال حيرم احلالل ،وهذا
ال يصح اعتبار العموم فيه التفاق املسلمني عىل إجياب حتريم احلرام احلالل وهو الوطء
بنكاح فاسد ،والطالق الثالث يف احليض والظهار ،واخلمر إذا خالطت املاء ،والردة
تبطل النكاح ،وحترمها عىل الزوج ،وغري ذلك من األفعال املحرمة للحالل.
 .5أن الوطء الذي حتقق بالزنا آكد يف إجياب التحريم من العقد ،ألنا َل نجد وطئا مباحا
إال وهو موجب للتحريم ،وقد وجدنا عقدا صحيحا ال يوجب التحريم وهو العقد
عىل األم ،فإنه ال يوجب حتريم البنت ولو وطئها حرمت ،فعلم من ذلك أن وجود
الوطء علة إلجياب التحريم ،فكيفام وجد ينبغي أن حيرم مباحا كان الوطء أو حمظورا
لوجود الوطء  ،ألن التحريم َل خيرجه من أن يكون وطئا صحيحا.
القول الثالث :التفريق بني حاالت خمتلفة ،وهو قول اإلمامية ،وتفصيل ذلك ـ
باختصار وبأدلته ،كام نصوا عليه ـ كام يل:
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 .1إذا كان متزوجا وقد دخل بزوجته ،ثم حصل الزنا بينه وبني أم زوجته أو بنتها أو
اختهاّ ،
فإن الفقهاء متفقون عىل أن هذا الزنا الطارئ بعد الزواج والدخول ال يوجب
التحريم ،وال أثر له عىل العالقة الزوجية املرشوعة القائمة ،وذلك لإلمجاع ،وملا ورد
يف مجلة من النصوص من ّ
أن احلرام ال يفسد احلالل ،كاحلديث املروي عن زرارة عن
حيرم ذلك عليه
أيب جعفر الباقر أنه قال يف رجل زنى بأم امرأته أو بنتها ،أو بأختها( :ال ّ
امرأته ،ثم قال :ما حرم حرام حالال قط )()1

 .2إذا حصل الزنا بعد العقد وقبل الدخول بالزوجة ،فاملشهور واملعروف بني فقهاء
الشيعة أيضا عدم التحريم .فلو تزوج امرأة ثم زنا بأمها أو أختها أو بنتها َل حترم عليه
امرأته ،وكذا لو زنا األب بامرأة االبن َل حترم عىل االبن ،وكذا لو زنا االبن بامرأة
األب ،ال حترم عىل أبيه(.)2
 .3إذا كان الزنا بالعمة أو اخلالةَ ،ل جيز له بعد ذلك أن يتزوج من بناهتام وذلك بإمجاع
فقهاء الشيعة ،معتمدين عىل روايات صحيحة ،كحديث حممد بن مسلم قال:سأل
رجل أبا عبد اهلل وأنا جالس عن رجل نال من خالته يف شبابه ثم ارتدع ،يتزوج ابنتها؟
قال :ال(.)3
 .4أن الزنا بغري العمة واخلالة قبل الزواج ،فإن املشهور بني قدامى الفقهاء أنه ال يوجب

( )1وسائل الشيعة ج 20ص 429حديث..26004
( )2وذهب بعض الفقهاء كالشيخ يوسف البحران ،إىل أ ّن الزنا بأصل الزوجة أو فرعها قبل الدخول
بالزوجة يوجب التحريم.
( )3وسائل الشيعة ج 20ص 432حديث.26014
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حتريام ،لورود أحاديث صحيحة بذلك ،كام عن اإلمام جعفر الصادق أنه سئل عن
الرجل يأيت املرأة حراما ،أيتزوجها؟ قال :نعم ،وأمها وابنتها ( ، )1لكن املتأخرين من
العلامء اشتهر بينهم القول بالتحريم ،اعتامدا عىل روايات صحيحة أيضا كام روي عن
حممد بن مسلم عن أحدمها (الباقر أو الصادق) أنه سئل عن الرجل يفجر بامرأة
أيتزوج بابنتها؟ قال( :ال)( ،)2ويرجح الفقهاء املعارصون رأي القدماء بالقول باجلواز
ألن الروايات متعارضة ،مع تكافئها ،فالرتجيح للموافق لكتاب اهلل تعاىل وهو اجلواز
﴿و ُأ ِح َّل َل ُك ْم َما َو َرا َء َذلِ ُك ْم ﴾ (سورة النساء اآلية، ]11[)24
بنص اآلية الكريمة َ
لكنهم يرون أن األحوط واألوىل استحبابا االجتناب.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو األخذ بأحوط األقوال فيها ،ألن األساس الذي يقوم
عليه هذا الباب هو االحتياط والتورع ،ولذلك قال  ملن أراد أن يتزوج امرأة فجاءت
أمة سوداء فذكرت أهنا أرضعتها( :كيف وقد قيل دعها عنك) ()3

ونرى أن سبب هذا االحتياط ليس النصوص الواردة فيها فقد ذكر ضعفها ،وقد
قال املناوي عند ذكره ألدلة الفريقني( :وهي مسألة عظيمة يف اخلالف ليس فيها خرب

( )1وسائل الشيعة ج 20ص 425حديث ..25993
( )2املصدر السابق ص 423حديث .25987
( )3البخاري ،1962/5 :الرتمذي ،30/10 :أبو داود ،306/3 :النسائي ،494/3 :أمحد،451/3 :
ابن حبان.30/10 :
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صحيح من جانبنا وال من جانبهم) ( ،)1ولكن سببه أمرين:
األول :أهنا مسألة خالفية من قديم ،وذلك يدل عىل أنه قد يكون هلا أصل صحيح
من الدين ،فليست هي بآراء املتأخرين التي قد حتمل عل حمامل خمتلفة ،ومن اآلثار الكثرية
الواردة يف ذلك( :)2أن ابن عباس فرق بني رجل وامرأته بعد أن ولدت له سبعة رجال كلهم
صار رجال حيمل السالح ،ألنه كان أصاب من أمها ما ال حيل.
الثان :سد الذريعة ،ذلك أن الرشع والعقل والعرف يتطلب من اإلنسان إذا ارتكب
فاحشة يف حمل ما أن يبتعد عن ذلك املحل ما أطاق حتى ال يزين له الشيطان فعلها من
َان َف ِ
جديد ،وإىل ذلك اإلشارة بقوله تعاىلَ ﴿ :و َال َت ْق َر ُبوا الزِّ نَى إِ َّن ُه ك َ
اح َشة َو َسا َء
َسبِيال﴾(اإلرساء ،)32 :ألن من زين له الفاحشة األوىل ويرس عليه ولوجها أقدر عىل تيسري
الفاحشة الثانية ،وكيف ال يقدر وقد صارت يف مرمى يديه؟
وقد يرد عىل هذا بأن الكالم هنا عن شخص تائب قد تعفف عن احلرام ،واجلواب
عىل ذلك أن التوبة أمر باطني ،وأن صاحبها قد ال يستمر عىل ثباته ،وأن اإليامن يزيد
وينقص ،وأن سبل الغواية ال حد هلا ،فلذلك كان األحوط التورع عن هذا النوع من
الزواج.
وقد واف ق أصحاب كال القولني عىل أن علة حتريم الربيبة التحرز من النظر إليها
واخللوة هبا بكوهنا يف حجرة ويف بيته( ،)3وهذا التحرز ينتفي ويزول أثره إذا ما أقدم عىل

( )1فيض القدير.447/6 :
( )2املحىل ،147/9:املصنف البن أيب شيبة.468/3:
( )3انظر :املغني..90/7 :
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ارتكاب الفاحشة معها ،فلذلك كان األحوط االبتعاد الكل عن هذا الباب الذي قد يصري
ذريعة للحرام.
بل نرى احلرمة املطلقة ،وتقنني هذه احلرمة يف حال ذيوع وإشاعة القول بفاحشته،
أو قيام الدليل عليها ،ألن ذلك يضعه يف حمل هتمة كبرية ،وقد يتزوج الفساق من عجائز ال
يقصدون إال بناهتن ،فيجعلون من الزواج احلالل ذريعة للحرام.
ولكنا مع ذلك نرى أن هذه احلرمة ليست مؤبدة ،ألن للحرمة املؤبدة ضوابط حمددة
ال تصح الزيادة عليها ،وقد قال تعاىلَ ﴿ :و ُأ ِح َّل َل ُك ْم َما َو َرا َء َذلِ ُك ْم ﴾ (النساء ،)24 :بل
هي حرمة مؤقتة بوقت ثبوت العلة ،فإذا انتفت العلة بموت من ارتكب معها الفاحشة أو
غياهبا ،وَل يكن هناك من ينوب عنها انتفى املعلول ،وعاد حكم الزواج إىل أصله من
اإلباحة ،إال إذا تورع الشخص عن ذلك بناء عىل اآلثار الدالة عىل احلرمة.
وليس يف القول هبذا ـ كام قد يظن ـ خمالفة لإلمجاع ،باعتبار أن اخلالف القائم يف
املسألة هو بني احلل واحلرمة املؤبدة ،وليس هناك من يقول باحلرمة املؤقتة ،واجلواب عىل
ذلك أن هذا القول جيمع كال القولني ،وينفي حماذير كال الفريقني ،فهو مع القائلني باحلل
ألن اهلل تعاىل قالَ ﴿ :و ُأ ِح َّل َل ُك ْم َما َو َرا َء َذلِ ُك ْم ﴾ (النساء ،)24 :وهو يف نفس الوقت مع
القائلني باحلرمة ،ألن املصلحة الرشعية تقتيض ذلك ،وللمصلحة حملها اخلاص.
ب ـ أصناف املحرمات باملصاهرة
حيرم هبذا السبب أصناف أربعة:
أصول الزوجة:
ات
﴿و ُأ َّم َه ُ
كأمها وجداهتا من جهة األم أو األب يف أي درجة ،لقوله تعاىلَ :
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نِ َسائِ ُك ْم﴾ (النساء )23 :فإنه معطوف عىل قوله تعاىلُ ﴿ :ح ِّر َم ْت َع َل ْي ُك ْم ُأ َّم َها ُت ُك ْم ﴾ فيكون
معناه :وحرمت عليكم أمهات نسائكم ،وكلمة األمهات هنا تتناول األم املبارشة واجلدات
كام ذكرنا سابقا ،وقد اختلف العلامء هنا يف مسألتني:
وقد اختلف الفقهاء يف اشرتاط الدخول بالزوجة لتحريم أمها عىل قولني:
القول األول :أهنا حترم عليه بمجرد العقد سواء دخل بزوجته أو َل يدخل هبا ،وهو
مذهب أمحد ومالك والشافعي وأصحاب الرأي ،ومذهب اإلمامية( ،)1وهو قول أكثر أهل
العلم منهم ابن مسعود وابن عمر وجابر وعمران بن حصني وكثري من التابعني ،واستدلوا
عىل ذلك بام يل:
ات نِ َسائِ ُك ْم ﴾(النساء )23 :كالم تام بنفسه منفصل عن املذكور
 .1أن قوله تعاىلَ ﴿ :و ُأ َّم َه ُ
﴿ح ِّر َم ْت َع َل ْي ُك ْم
بعده ،ألنه مبتدأ وخرب ،إذ هو معطوف عىل ما تقدم ذكره من قولهُ :
ات نِ َسائِ ُك ْم ﴾(النساء،)23 :
ُأ َّم َها ُت ُك ْم َو َبنَا ُت ُك ْم ﴾(النساء )23 :إىل قوله تعاىلَ ﴿ :و ُأ َّم َه ُ
واملعطوف يشارك املعطوف عليه يف خربه ،ويكون خرب األول خربا للثان كقوهلم:
ات
جاءن زيد وعمرو ،فإن معناه :جاءن عمرو ،فكان معنى قوله تعاىلَ ﴿ :و ُأ َّم َه ُ
نِ َسائِ ُك ْم ﴾ أي :وحرمت عليكم أمهات نسائكم ،وأنه مطلق عن رشط الدخول ،فمن
ادعى أن الدخول املذكور يف آخر الكلامت منرصف إىل الكل فعليه الدليل.
 .2أن إضامر رشط الدخول ال يصح يف أمهات النساء مظهرا ،ألنه ال يستقيم أن يقال:
وأمهات نسائكم من نسائكم الاليت دخلتم هبن ،ألن أمهات نسائنا لسن من نسائنا
( )1إالّ ما روي عن ابن أيب عقيل من الذهاب إىل عدم احلرمة إالّ بالدخول .نظام النكاح يف الرشيعة
االسالمية الغراء (ج ،1ص)311 :
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والربائب من نسائنا ،ألن البنت من األم وليست األم من البنت ،فلام َل يستقم الكالم
بإظهار أمهات النساء يف الرشط َل يصح إضامره فيه ،فثبت بذلك أن قوله ﴿ :من
نسائكم ﴾ إنام هو من وصف الربائب دون أمهات النساء.
 .3أنه لو جعلنا قوله تعاىلِ ﴿ :م ْن نِ َسائِ ُك ْم َّ
الال ِيت َد َخ ْل ُت ْم ِ ِهب َّن ﴾(النساء )23 :نعتا ألمهات
النساء وجعلنا تقديره :وأمهات نسائكم من نسائكم الاليت دخلتم هبن خلرج الربائب
من احلكم وصار حكم الرشط يف أمهات النساء دوهنن ،وذلك خالف نص التنزيل،
فثبت أن رشط الدخول مقصور عىل الربائب دون أمهات النساء.
 .4قوله ( :إذا نكح الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل هبا فله أن يتزوج ابنتها وليس
له أن يتزوج األم) ( )1ويف رواية( :أيام رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل هبا أو
ماتت عنده فال بأس أن يتزوج بنتها ،وأيام رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل هبا
أو ماتت عنده فال حيل له أن يتزوج أمها) وهو نص يف املسألتني.
 .5عن عبد اهلل بن عباس أنه قال يف هذه اآلية الكريمة( :أهبموا ما أهبم اهلل تعاىل) أي:
أطلقوا ما أطلق اهلل تعاىل ،وقد روي عن عمران بن حصني أنه قال :اآلية مبهمة أي
مطلقة ال يفصل بني الدخول وعدمه.
 .6أن ما روي عن ابن مسعود من ذلك روي الرجوع عنه ،فإنه روي أنه أفتى بذلك يف
الكوفة ،فلام أتى املدينة ولقي أصحاب رسول اهلل  فذاكرهم رجع إىل القول
باحلرمة ،حتى روي أنه ملا أتى الكوفة هنى من كان أفتاه بذلك فقيل( :إهنا ولدت
( )1قال الرتمذي :هذا حديث ال يصح من قبل إسناده ،وإنام رواه بن هليعة واملثنى عن عمرو بن شعيب
واملثنى وابن هليعة يضعفان يف احلديث ،الرتمذي ،425/3:وانظر :سنن البيهقي الكربى.160/7 :
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أوالدا) فقال( :إهنا وإن ولدت)
 .7أن هذا النكاح يفيض إىل قطع الرحم ألنه إذا طلق ابنتها وتزوج بأمها محلها ذلك عىل
الضغينة التي هي سبب القطيعة فيام بينهام ،وقطع الرحم حرام فام أفىض إليه يكون
حراما ،وهلذا املعنى حرم اجلمع بني املرأة وبنتها وبني املرأة وأمها وبني عمتها وخالتها
بخالف جانب األم حيث ال حترم ابنتها بنفس العقد عىل األم ،ألن إباحة النكاح هناك
ال تؤدي إىل القطع ،ألن األم يف ظاهر العادات تؤثر ابنتها عىل نفسها يف احلظوظ
واحلقوق والبنت ال تؤثر أمها عىل نفسها ،ومعلوم ذلك بالعادة ،وإذا جاء الدخول
تثبت احلرمة ألنه تأكدت مودهتا الستيفائها حظها فتلحقها الغضاضة فيؤدي إىل
القطع.
 .8أن احلرمة تثبت بالدخول باإلمجاع ،والعقد عىل البنت سبب الدخول هبا ،والسبب
يقوم مقام املسبب يف موضع االحتياط ،وهلذا تثبت احلرمة بنفس العقد يف منكوحة
األب وحليلة االبن ،كان ينبغي أن حترم الربيبة بنفس العقد عىل األم إال أن رشط
الدخول هناك عرفناه بالنص فبقي احلكم يف اآلية عىل أصل القياس.
 .9أن نص اآلية حيتمل أن يكون بمعنى الرشط فيلحق الكل ،وحيتمل أن ال يكون فيقترص
عىل ما يليه فال يلحق بالشك واالحتامل ،وإذا وقع الشك والشبهة فيه ،فالقول ملا فيه
احلرمة أوىل احتياطا.
القول الثان :أن أم الزوجة ال حترم عىل الزوج بنفس العقد ما َل يدخل ببنتها ،وهو
قول مالك وداود األصفهان ،وروي هذا القول عن عبد اهلل بن مسعود وجابر ،وهو إحدى
الروايتني عن عل وزيد بن ثابت ،وعن زيد بن ثابت أنه فصل بني الطالق واملوت قال :يف
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الطالق مثل قوهلام ويف املوت مثل قول العامة ،وجعل املوت كالدخول  ،ألنه بمنزلة
الدخول يف حق املهر وكذا يف حق التحريم ،واستدلوا عىل ذلك بام يل:
الال ِيت ِيف ُح ُج ِ
ور ُك ْم ِم ْن نِ َسائِ ُك ْم َّ
ات نِ َسائِ ُك ْم َو َر َبائِ ُب ُك ْم َّ
الال ِيت َد َخ ْل ُت ْم
 .1قوله تعاىلَ ﴿ :و ُأ َّم َه ُ
ِ ِهب َّن ﴾(النساء ،)23 :فقد ذكر تعاىل أمهات النساء ،وعطف ربائب النساء عليهن يف
التحريم بحرف العطف ،ثم عقب اجلملتني برشط الدخول ،واألصل أن الرشط
املذكور واالستثناء بمشيئة اهلل تعاىل عقيب مجل معطوف بعضها عىل بعض بحرف
العطف كل مجلة مبتدأ وخربه ينرصف إىل الكل ال إىل ما يليه خاصة ،فمن قال مثال:
عبده حر وامرأته طالق وعليه حج بيت اهلل تعاىل إن فعل كذا أو قال :إن شاء اهلل تعاىل
فهذا كذلك فينرصف رشط الدخول إىل اجلملتني مجيعا فال تثبت احلرمة بدونه.
 .2ضعف ما استند إليه املخالفون من نصوص.
الرتجيح:
نرى أن األوىل يف هذا األخذ بأحوط القولني ،أما من جهة األدلة فإن املسألة حمتملة
من جهتني:
أوال :اإلمكانية اللغوية لكال املعنيني فقد اختلف النحاة يف الوصف يف قوله تعاىل:
﴿ ال َّال ِيت َد َخ ْل ُت ْم ِ ِهب َّن ﴾ فقيل :يرجع إىل الربائب واألمهات ،وهو اختيار أهل الكوفة،
وقيل :يرجع إىل الربائب خاصة ،وهو اختيار أهل البرصة ،وجعلوا رجوع الوصف إىل
املوصوفني املختلفي العامل ممنوعا كالعطف عىل عاملني .وجوز ذلك كله أهل الكوفة،
ورأوا أن عامل اإلضافة غري عامل اخلفض بحرف اجلر(.)1
( )1أحكام القرآن البن العريب .484/1:
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ثانيا :أن اخلالف فيها كان من الصدر األول ،مع علمهم بالعربية ،ولذلك يقول ابن
العريب( :واعلموا أن هذه املسألة من غوامض العلم وأخذها من طريق النحو يضعف ،فإن
الصحابة العرب القرشيني الذين نزل القرآن بلغتهم أعرف من غريهم بمقطع املقصود
منهم ،وقد اختلفوا فيه وخصوصا عليا مع مقداره يف العلمني ،ولو َل يسمع ذلك يف اللغة
العربية لكان فصاحتها باألعجمية ،فإنام ينبغي أن حياول ذلك بغري هذا القصد)
فروع الزوجة التي دخل هبا:
وهن كل بنت للزوجة من نسب أو رضاع ،قريبة أو بعيدة ،وارثة أو غري وارثة ،عىل
حسب ما ذكر يف البنات ،ويطلق عليها لغة ورشعا الربيبة ،وسميت بذلك ألنه يربيها يف
حجره ،فهي مربوبة ،وفعيلة هنا بمعنى مفعولة.
وقد اختلف الفقهاء يف اشرتاط كون الربيبة يف احلجر لرسيان احلرمة عىل قولني(:)1
القول األول :إن ذلك رشط ،فال حترم عليه إال إذا كانت يف حجره ،وهو قول داود
والظاهرية يقول ابن حزم( ::أما من تزوج امرأة وهلا ابنة أو ملكها وهلا ابنة ،فإن كانت االبنة
يف حجره ودخل باألم مع ذلك وطئ أو َل يطأ ،لكن خال هبا بالتلذذ َل حتل له ابنتها أبدا،
فإن دخل باألم وَل تكن االبنة يف حجره ،أو كانت االبنة يف حجره ،وَل يدخل باألم ،فزواج
االبنة له حالل ،وأما من تزوج امرأة هلا أم أو ملك أمة حتل له وهلا أم ،فاألم حرام عليه
بذلك أبد األبد  -وطئ يف كل ذلك االبنة أو َل يطأها)()2

وكوهنا يف حجره عنده ينقسم قسمني:
( )1املغني.85/7:
( )2املحىل.140/9:
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أحدمها :سكناها معه يف منزله ،وكونه كافال هلا.
والثان :نظره إىل أمورها كويل عليها ،ال بمعنى الوكالة ،فكل واحد من هذين
الوجهني يقع به عليها كوهنا يف حجره.
ومن األدلة عىل ذلك:
 .1أن اهلل تعاىل حرم اهلل تعاىل الربيبة برشطني أحدمها أن تكون يف حجر املتزوج بأمها
الال ِيت ِيف ُح ُج ِ
والثان الدخول باألم كام قال اهلل تعاىلَ ﴿ :و َر َبائِ ُب ُك ْم َّ
ور ُك ْم ِم ْن نِ َسائِ ُك ْم
َّ
َاح َع َل ْي ُك ْم﴾(النساء ،)23 :فإذا عدم
الال ِيت َد َخ ْل ُت ْم ِ ِهب َّن َفإِ ْن ََل ْ َت ُكو ُنوا َد َخ ْل ُت ْم ِ ِهب َّن َف َال ُجن َ
أحد الرشطني َل يوجد التحريم.
 .2عن أم حبيبة قالت :يا رسول اهلل انكح أختي ،قال :أو حتبني ذلك ،قلت :نعم لست
لك بمخلية وأحب من رشكني يف خري أختي قال :فإهنا ال حتل يل قلت :فإن أخربت
أنك ختطب درة بنت أيب سلمة ،قال :لو أهنا َل تكن ربيبتي يف حجري ما حلت يل ،إهنا
ابنة أخي من الرضاعة ،أرضعتني وأباها ثويبة ،فال تعرضن عل بناتكن وال أخواتكن)
( ،)1والشاهد يف هذا احلديث الذي استدل به كال الفريقني هو قوله ( :لو َل تكن
ربيبتي يف حجري ما حلت يل ،إهنا إبنة أخي من الرضاعة) فرشط  يف التحريم
احلجر.
القول الثان :أن ذلك ال يشرتط ،فتحرم عليه سواء كانت يف حجره أو َل تكن ،قال
ابن املنذر :وقد أمجع علامء األمصار عىل خالف هذا القول [أي القول السابق] ،وقال ابن
()1

البخاري ،1954/5 :مسلم ،1072/2 :ابن حبان ،422/9 :البيهقي ،75/7 :النسائي:

 ،290/3ابن ماجة.624/1 :
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كثري( :وهذا هو مذهب األئمة األربعة والفقهاء السبعة ومجهور اخللف والسلف) ( ،)1ومن
األدلة عىل ذلك:
 .1أن اآلية َل خترج خمرج الرشط ،وإنام وصفها بذلك تعريفا هلا بغالب حاهلا ،وما خرج
(ثم ّ
إن قيد (يف حجوركم)
خمرج الغالب ال يصح التمسك بمفهومه ،قال الشريازيّ :
وإِن كان ظاهره يفهم منه ّ
أن بنت الزوجة من زوج آخر إِذا َل ترب يف حجر الزوج
الثان ال حترم عليه ،ولكن هذا القيد بداللة الروايات ،وقطعية هذا احلكم ـ ليس قيدا
احرتازيا ـ بل هو يف احلقيقة إِشارة إِىل نكتة التحريم ـ ألن أمثال هذه الفتيات الاليت
تقدم ُأ ّمهاهتا عىل زواج آخر ،ه ّن يف األغلب يف سنني متدنية من العمر ،ولذلك غالبا
ما يتلقني نشأهت ّن وتربيته ّن يف حجر الزوج اجلديد مثل بناته ،فاآلية تقول إِن بنات
نسائكم من غريكم)()2

 .2قول النبي  ألم حبيبة يف احلديث السابق( :ال تعرضن عل بناتكن ،وال أخواتكن)
( )3

 .3أن الرتبية أو كوهنا يف احلجر ال تأثري هلا يف التحريم كسائر املحرمات.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثان ،وهو قول مجاهري العلامء من املذاهب
املختلفة ،من باب االحتياط والتورع ،والحتامل داللة اآلية الكريمة عليه ،ومع ذلك فإن

( )1تفسري ابن كثري.472/1 :
( )2تفسري األمثل ملكارم الشريزي.172 /3:
( )3سبق خترجيه.
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للقول األول بعض املسوغات من حيث األدلة ،ومن حيث املقاصد:
أما من حيث األدلة :فيكفي فيها وصف الربائب بكوهنن يف حجوركم ،والقول بأن
هذا الوصف خرج خمرج الغالب بعيد ال يتناسب مع البالغة القرآنية التي تعتمد عند بيان
األحكام الدقة واإلجياز ،وال تطنب إال إذا دعت احلاجة إىل ذلك ،فأي فائدة يف أن يذكر
رسد املحرمات يف آية واحدة ،ثم يذكر يف أثنائها هذا الوصف ،ثم ال تكون له أي ثمرة
عملية إال جمرد وصف واقع قد يتخلف ،ثم ما احلكمة يف هذا الوصف إن جرد عن غاية
عملية ،أو غاية نظرية؟
وقد ذكر ابن القيم من علل الوصف بذلك (جواز جعلها يف حجره ،وأنه ال جيب
عليه إبعادها عنه ومؤاكلتها والسفر واخللوة هبا ،فأفاد هذا الوصف عدم االمتناع من
ذلك)( )1وعقب عىل ذلك بقوله( :وملا خفي هذا عىل بعض أهل الظاهر رشط يف حتريم
الربيبة أن تكون يف حجر الزوج) ،وهذا التعليل ال ينسجم مع سائر املحرمات ،ألن قوله
﴿ وربائبكم ﴾ من غري تقييد بوصف كاف يف الداللة عل ذلك ،ألن املحرمية تكفي وحدها
للمؤاكلة والسفر واخللوة ،فهل يرى ابن القيم أن سائر املحرمات اال يرسي عليهن ما ذكره
من آثار كوهنا يف احلجر؟
وقد قال قال ابن حجر مشريا إىل قوة الدليل يف هذا( :ولوال اإلمجاع احلادث يف
املسألة وندرة املخالف ،لكان األخذ به أوىل ،ألن التحريم جاء مرشوطا بأمرين ،أن تكون
يف احلجر ،وأن يكون الذي يريد التزويج قد دخل باألم ،فال حترم بوجود أحد الرشطني)()2

( )1زاد املعاد.122/5 :
( )2فتح الباري.158/9 :
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وأما من حيث املقاصد :فاحلكمة الرشعية التي نراها ،والتي عىل أساسها ذكرنا
ترجيحاتنا السابقة املتعلقة بالعالقة املحرمة يف املصاهرة هي أن الربيبة إذا َل تكن يف احلجر
بأن كانت متزوجة مثال ال حيصل لزوج أمها أي طمع فيها ،بل يعتربها كابنته ،فلذلك
راعت الرشيعة هذا االعتبار ،فحفظت البنت التي يف حجر زوج أمها بتحريمها عليه ،فال
حتتاج إىل تكلف االحتجاب ،لكونه حمرما هلا.
ويف ذلك أيضا سد للذريعة التي قد حتصل بوجود امرأة يف البيت هي الربيبة مع
أجنبي وهو زوج أمها من غري أن تكون هناك حمرمية بينهام ،وكلتا الذريعتني تنتفيان
بوجودها يف غري بيته.
زوجات أصوله:
ويشملن زوجة أبيه وزوجات أجداده من جهة األب أو األم مهام علت مرتبتهن
و ِجد دخول هبن أوال ،لقوله تعاىل ﴿ :و َال تَنكِحوا ما َنكَح آباؤُ ُكم ِمن النِّس ِ
ف
اء إِ َّال َما َقدْ َس َل َ
َ
ُ
ُ َ َ َ ْ ْ َ
َان َف ِ
إِ َّن ُه ك َ
اح َشة َو َم ْقتا َو َسا َء َسبِيال﴾(النساء ،)22 :فهذه اآلية حترم زوجات اآلباء بعبارهتا
الرصحية ،وزوجات األجداد باعتبار أن اسم األب يطلق لغة عىل األصل املذكر سواء كان
مبارشا أو غري مبارش ،فيكون معناها( :وال تنكحوا ما نكح أصولكم من النساء) ،وقد انعقد
اإلمجاع عىل حتريم زوجات األجداد.
يقول نارص مكارم الشريازي يف بيان احلكمة من هذا التحريم( :من الواضح ّ
أن هذا
احلكم إِنّام هو ملصالح خمتلفة وحكم متنوعة يف املقام ،فإِن الزواج بإمرأة األب هو من ناحية
يشبه الزواج باألُ ّم ،ألن امرأة األب يف حكم األُ ّم الثانية ،ومن ناحية ُأخرى اِعتداء عىل
حريم األب وهتك له ،وجتاهل الحرتامه ،مضافا إِىل ّ
أن هذا العمل يزرع عند أبناء األب
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امليت بذور النفاق بسبب النزاع عىل نكاح زوجته ،وبسبب ِ
اإلختالف الواقع بينهم يف هذا
األمر (أي يف من يتزوج هبا) ،بل إِ ّن هذا النوع من النكاح يوجب االختالف والتنافس
البغيض بني األب والولدّ ،
ألن هناك تنافسا وحسدا بني الزوجة األُوىل والزوجة ال ّثانية
غالبا ،فإِذا حتقق هذا النكاح (أي نكاح زوجة األب من جانب الولد) يف حياة الوالد (أي
بعد طالقها من األب طبعا) كان السبب يف احلسد واضحاّ ،
ألن امرأة األب ستحظى هبذا
الزواج منزلة أرفع ،ممّا يؤدي إِىل تأجج نريان احلسد لدى الزوجة االُخرى أكثر ،وأ ّما إِذا
حتقق بعد وفاته فإِنّه من املمكن أن يوجد لدى االبن نوعا من احلسد بالنسبة ألبيه ،هذا
وليس من املستبعد أن تكون التعابري الثالثة الواردة يف ذم هذا النوع من النكاح إِشارات إِىل
هذه ِ
احلكَم الثالث لتحريم نكاح إمرأة األب عىل وجه الرتتيب)()1
زوجات فروعه:
ويشملن( )2زوجة ابنه وزوجات أبناء ابنه وأبناء بنته وجد دخول هبذه الزوجات
أوال إذا كانت الفروع تفرعت عن صلبه ،لقوله تعاىل يف سياق عداد املحرماتَ ﴿ :و َح َالئِ ُل
َأ ْبنَائِ ُك ْم ا َّل ِذي َن ِم ْن َأ ْص َالبِ ُك ْم ﴾(النساء ،)23 :واحلالئل مجع حليلة ،وهي الزوجة.
وقد أمجع العلامء عىل أن حرمتها بمجرد العقد ،قال الطربي( :وال خالف بني مجيع
أهل العلم أن حليلة ابن الرجل حرام عليه نكاحها بعقد ابنه عليها النكاح ،دخل هبا ،أو َل
يدخل هبا)( ،)3ولفظ األبناء شامل لكل من تفرع عنه من الذكور فتحرم زوجات الفروع

( )1تفسري األمثل.167 /3 :
( )2املغني ،86/7 :بدائع الصنائع ،260/2:وغريها من املراجع.
( )3تفسري الطربي.323/4 :
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مطلقا ،وحليلة ابن االبن وابن البنت وإن سفل حترم باإلمجاع ،وبداللة اللفظ ألن ابن االبن
يسمى ابنا جمازا ال حقيقة.
وذكر الصلب يف اآلية حيتمل معنيني:
املعنى األول :أن يكون لبيان اخلاصية وإن َل يكن االبن إال من الصلب لقوله تعاىل:
ِ ِ
َاح ْي ِه ﴾ (األنعام )38 :وإن كان الطائر ال يطري إال بجناحيه.
﴿ َو َال َطائ ٍر َيط ُري بِ َجن َ
املعنى الثان :أن يكون لبيان القسمة والتنويع ،ألن االبن قد يكون من الصلب ،وقد
يكون من الرضاع ،وقد يكون بالتبني أيضا عىل ما ذكر يف سبب نزول اآلية ،فإن النبي 
ملا تزوج امرأة زيد بن حارثة بعد ما طلقها زيد وكان ابنا لرسول اهلل  بالتبني فعابه
املنافقون عىل ذلك ،وقالوا :إنه تزوج بحليلة ابنه فنزل قوله تعاىلَ ﴿ :و َح َالئِ ُل َأ ْبنَائِ ُك ْم ا َّل ِذي َن
ِم ْن َأ ْص َالبِ ُك ْم ﴾(النساء ،)23 :وقوله تعاىلَ ﴿ :ف َل َّام َق َىض زَ ْيدٌ ِمن َْها َو َطرا زَ َّو ْجنَاك ََها لِك َْي َال
ون ع ََىل املُْؤْ ِمنِنيَ َح َر ٌج ِيف َأزْ َواجِ َأ ْد ِع َيائِ ِه ْم إِ َذا َق َض ْوا ِمن ُْه َّن َو َطرا َوك َ
َي ُك َ
َان َأ ْم ُر اهللَِّ
َم ْف ُعوال﴾(األحزاب ،)37 :قال مكارم الشريازي( :وأ ّما التعبري بـ «من أصالبكم» فهو يف
احلقيقة ألجل أن هذه اآلية تبطل عادة من العادات اخلاطئة يف اجلاهلية ،حيث كان املتعارف
ثم يعطي للشخص املتبني كل أحكام الولد احلقيقي،
يف ذلك العهد أن يتبنى الرجل شخصا ّ
وهلذا كانوا ال يتزوجون بزوجات هذا النوع من األبناء كام ال يتزوجون بزوجة الولد
اإلسالم)()1
احلقيقي متاما ،والتبني واألحكام املرتبة عليها ال أساس هلا يف نظر ِ

ومن احلكم التي ذكرها العلامء لتحريم حليلة االبن أن حليلة االبن لو َل حترم عىل
األب ،فإنه إذا طلقها االبن ربام ندم عىل ذلك ويريد العود إليها ،فإذا تزوجها أبوه أورث
( )1تفسري األمثل.173 /3 :
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ذلك الضغينة بينهام ،والضغينة تورث القطيعة ،وقطع الرحم حرام فيجب أن حيرم حتى ال
يؤدي إىل احلرام.
 4ـ املحرمات بالرضاعة
حيرم بالرضاع ثامنية أصناف( )1أشار إليها قوله تعاىل يف آية املحرماتَ ﴿ :و ُأ َّم َها ُت ُك ْم
ِ
َّ
الر َضاع َِة ﴾(النساء ،)23 :وقد قال العلامء :إن اقتصار
الال ِيت َأ ْر َض ْعنَ ُك ْم َو َأ َخ َوا ُت ُك ْم م ْن َّ
القرآن عىل األم إشارة إىل حتريم كل من اتصل بعمود النسب من األصول والفروع،
واقتصاره عىل األخوات إشارة إىل حتريم جوانب النسب وحواشيه.
ألن إطالق األم عىل املرضعة واألخوات عىل بناهتا جيعل من الرضيع جزءا ممن
أرضعته كأوالدها ،وأكد ذلك بأخوة أوالدها له فيكون ذلك الرضيع ابنا هلام بمنزلة االبن
من النسب ،فيأخذ حكمه يف كل ما يتعلق بالتحريم بالنسبة لألصناف املحرمة بالنسب من
البنات والعامت واخلاالت وبنات األخ وبنات األخت.
وقد فصل رسول اهلل  ما أمجله القرآن ووضح ما أشار إليه يف مجلة أحاديث منها
ما روي عن ابن عباس أن النبي  أريد عىل ابنة محزة فقال( :إهنا ال حتل يل إهنا ابنة أخي
من الرضاعة ،وحيرم من الرضاعة ما حيرم من الرحم) ( ،)2ويف رواية من النسب.

()1

األم  ،28/5:املحىل ،131/9:املبسوط  ،132/5:بدائع الصنائع، 261/2:الفتاوى

اهلندية ،343/1:رشح البهجة ،378/4:املغني  ،87/7:اإلنصاف ، 329/9:اخلريش178/4:
،حاشية الدسوقي ،504/2:فتح العل املالك ،79/2:نيل األوطار  ،376/6:أحكام القرآن البن العريب
، 479/1:أحكام القرآن للجصاص .177/2:
( )2سبق خترجيه.
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ويف رواية قال ( :حيرم من الرضاعة ما حيرم من الوالدة)
ومنها أن النبي  قال يف درة بنت أيب سلمة( :إهنا لو َل تكن ربيبتي يف حجري ما
حلت يل إهنا ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة) ( )1

وبام أنه ليس كل رضاع مؤثر يف التحريم ،فسنتناول هنا الفروع املرتبطة برشوط
التحريم بالرضاعة ،باإلضافة إىل ذكر أصناف املحرمات.
أ ـ رشوط التحريم بالرضاعة:
اختلف العلامء يف الرشوط التي يعترب هبا الرضاع حمرما ،وسنرسد ما تعم به البلوى
منها ،مع ذكر اخلالف الوارد فيها.
الرشط األول :احتاد لبن الفحل:
أي كون احلليب الذي يرتضعه الطفل منتسبا بتاممه إىل رجل واحد ،فاملرأة التي
تزوجت بآخر وصار هلا
ثم ّ
ط ّلقها زوجها وهي حامل أو بعد والدهتا منه ،فأرضعت طفالّ ،
حليب من الثان فأرضعت منه الطفل كذلك َل تنرش احلرمة.
وقد عرفه اجلصاص بقوله :هو الرجل يتزوج املرأة فتلد منه ولدا ،وينزل هلا لبن بعد
والدهتا منه فرتضع به صبيا( ،)2أو هو أن ترضع امرأة رجل ذكرا ،وترضع امرأته األخرى
أنثى.

( )1سبق خترجيه.
( )2أحكام القرآن للجصاص .180/2:
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وقد اختلف العلامء يف اعتبار هذا الرشط عىل األقوال التالية(:)1
القول األول :أن لبن الفحل ال حيرم شيئا ،وإنام حيرم من الرضاعة ما كان من قبل
النساء ،وال حيرم ما كان من قبل الرجال ،قال الشيخ الطويس يف اخلالف( :وذهبت طائفة
إىل ّ
عمة ،والجدّ أبو
عم ،وال َّ
أن لبن الفحل الينرش احلرمة ،واليكون من الرضاع أب وال ّ
يتزوجها ،أعني :التي أرضعتها زوجته .ذهب إليه الزبري،
أب ،وال أخ ألب وهلذا الفحل أن ّ
وابن عمر ،ويف التابعني سعيد بن املسيب ،وسليامن بن يسار ،ويف الفقهاء ربيعة بن أيب عبد
الرمحان ُأستاذ مالك ،ومحّاد بن أيب سليامن ُأستاذ أيب حنيفة ،واألصم ،وابن ع ّلية وهو ُأستاذ
األصم ،وبه قال أهل الظاهر)( ،)2ومن األدلة عىل هذا القول:
 .1أن اهلل تعاىل ذكر حرمة الرضاع يف جانب النساء فقالَ ﴿ :و ُأ َّم َها ُت ُك ْم َّ
الال ِيت َأ ْر َض ْعنَ ُك ْم
ِ
الر َضاع َِة ﴾(النساء ،)23 :فلو كانت احلرمة تثبت من جانب الرجال
َو َأ َخ َوا ُت ُك ْم م ْن َّ
لبينها اهلل تعاىل كام بني احلرمة بالنسب.
 .2أن احلرمة يف حق الرجل ال تثبت بحقيقة فعل اإلرضاع ،فإنه لو نزل اللبن يف ثندوة
الرجل فأرضع به صبيا ال تثبت احلرمة ،فألن ال تثبت يف جانبه بإرضاع زوجته أوىل.
القول الثان :التحريم بلبن الفحل ،وهو قول سفيان الثوري ،واألوزاعي ،والليث
بن سعد ،وأيب حنيفة ،ومالك ،والشافعي ،وهو مذهب اإلمامية ،قال ابن عبد الرب :وإليه

( )1العناية رشح اهلداية  ،448/3:جممع األهنر ، 378/1:بدائع الصنائع ،4/4 :اخلريش 176/4:
،املنتقى ،150/4 :أحكام القرآن البن العريب ،483/1:أحكام القرآن للجصاص  ،180/2:املغني
 ،87/7:الفتاوى الكربى ،171/3:املحىل.178/10 :
( )2اخلالف  67 /3ـ .68
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ذهب فقهاء األمصار باحلجاز والعراق والشام ومجاعة أهل احلديث.
وعىل هذا القول لو كان لرجل امرأتان فحملتا منه وأرضعت كل واحدة منهام
صغريا أجنبيا ،فقد صارا أخوين ألب من الرضاعة ،فإن كان أحدمها أنثى فال جيوز النكاح
بينهام ،ألن الزوج أخوها ألبيها من الرضاعة ،وإن كانا أنثيني ال جيوز لرجل أن جيمع بينهام،
ألهنام أختان ألب من الرضاعة وحترم عىل آباء زوج املرضعة ،ألهنم أجدادها من قبل األب
من الرضاعة وكذا عىل إخوته ،ألهنم أعاممها من الرضاعة وأخواته عامت املرضع فيحرمن
عليه ،وأما أوالد إخوته وأخواته فال حترم املناكحة بينهم ،ألهنم أوالد األعامم والعامت
وجيوز النكاح بينهم يف النسب فيجوز يف الرضاع.
ومن أدلة أصحاب هذا القول:
 .1عن عائشة ،أنه جاء أفلح أخو أيب القعيس يستأذن عليها بعد احلجاب ،وكان أبو
القعيس أبا عائشة من الرضاعة ،قالت عائشة :فقلت :واهلل ال آذن ألفلح حتى أستأذن
رسول اهلل  فإن أبا القعيس ليس هو الذي أرضعني ،ولكن أرضعتني امرأته ،فلام
دخل عل رسول اهلل  قلت :يا رسول اهلل إن أفلح أخا أيب القعيس جاء يستأذن عل،
فكرهت أن آذن حتى أستأذنك؟ قالت :فقال النبي  :ائذن له)()1

 .2عن ابن عباس أنه سئل عن رجل كانت له امرأتان أرضعت إحدامها جارية ،واألخرى
غالما ،أحيل أن يتناكحا؟ فقال ابن عباس :ال ،اللقاح واحد(.)2
 .3أن احلرمة بالر ضاع كام تثبت من جانب األمهات تثبت من جانب اآلباء وهو الزوج
( )1البخاري ،1962/5 :مسلم ،1069/2 :املوطأ ،602/2 :النسائي.302/3 :
( )2مصنف ابن أيب شيبة.18/4 :
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الذي نزل لبنها بوطئه ،فإن رسول اهلل  شبهه بالنسب يف التحريم ،واحلرمة بالنسب
تثبت من اجلانبني فكذلك بالرضاع.
 .4أن لبن املرأة مشرتك بينها وبني من كان سببا فيه وهو الرجل ولواله ملا كان لبن فينسب
الطفل إليهام معا.
 .5أن استدالل املخالفني بالقرآن غري مسلم ألن من األحكام ما يثبت بالقرآن ،ومنها ما
يثبت بالسنة ،فحرمة الرضاع يف جانب الرجل مما يثبت بالسنة.
 .6أن اهلل تعاىل بني احلرمة يف القرآن الكريم يف جانب املرضعة ال يف جانب زوجها ألن
البيان من اهلل تعاىل بطريقني :بيان إحاطة وبيان كفاية ،فبني يف النسب بيان إحاطة وبني
يف الرضاع بيان كفاية من باب االستدالل باملنصوص عليه عىل غريه وهو أن احلرمة يف
جانب املرضعة ملكان اللبن وسبب حصول اللبن ونزوله هو ماؤمها مجيعا ،فكان
الرضاع منهام مجيعا.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثان ،لورود النصوص الصحيحة الرصحية
بذلك.
الرشط الثان :أال يتجاوز الرضيع السنتني:
ويتعلق هبذا الرشط املسائل التالية(:)1

()1

القرطبي ،110/5 :أحكام القرآن للجصاص ،113/2 :املهذب ،155/2 :األم،28/5 :

املبسوط ،135/5 :رشح فتح القدير ،445/3 :لسان احلكيم ،323 :بدائع الصنائع ،5/4 :حاشية
الدسوقي ،158/4 :التمهيد ،263/8 :خمترص اختالف العلامء.315/2 :
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رضاعة الكبري:
اتفق الفقهاء عىل أن ارتضاع الطفل ،وهو دون احلولني يؤثر يف التحريم ،واختلفوا
فيام زاد عىل احلولني عىل األقوال التالية:
القول األول :أن مدة الرضاع املؤثر يف التحريم حوالن ،فال حيرم بعد احلولني ،وهو
قول ابن شربمة ،وسفيان الثوري ،والشافعي ،وأيب يوسف ،وحممد بن احلسن ،وأيب
سليامن ،ورواه ابن وهب عن مالك ،وهو قول اإلمامية ،واستدلوا عىل ذلك بام يل:
ني ك ِ
َام َل ْ ِ
ات ُي ْر ِض ْع َن َأ ْو َال َد ُه َّن َح ْو َل ْ ِ
ني َملِ ْن َأ َرا َد َأ ْن ُيتِ َّم
 .1قوله تعاىلَ ﴿ :وا ْل َوالِدَ ُ
الر َضا َع َة﴾(البقرة )233 :ووجه االستدالل باآلية أن اهلل تعاىل جعل احلولني الكاملني
َّ
متام الرضاعة ،وليس وراء متام الرضاعة يشء ،ومثله قوله تعاىلَ ﴿ :وفِ َصا ُل ُه ِيف عَا َم ْ ِ
ني
مح ُل ُه َوفِ َصا ُل ُه َث َال ُث َ
ون َش ْهرا ﴾(األحقاف )15 :وأقل
﴾(لقامن )14 :وقوله تعاىلَ ﴿ :و َ ْ
احلمل ستة أشهر ،فتبقى مدة الفصال حولني.
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قوله ( :ال رضاع إال ما كان يف احلولني) ()1

 .3قوله ( :ال حيرم من الرضاعة إال ما فتق األمعاء يف الثدي وكان قبل الفطام) (،)2
( )1قال يف الدراية :رواه الدار قطنى من حديث ابن عباس ،وأخرجه ابن إن اهليثم بن مجيل نفرد برفعه
عن ابن عيي نة إن أصحاب ابن عيينة وقفوه ،وهو الصواب ،وكذلك أخرجه ابن أيب شيبة وعبدالرزاق
وسعيد بن منصور ،وأخرجه ابن أيب شيبة موقوفا عن عىل وابن مسعود ،انظر :الدراية ،68/2 :وقال ابن
اجلوزي :قال الدارقطني َل يسنده عن ابن عيينة من اهليثم وهو ثقة حافظ ،التحقيق يف أحاديث اخلالف:
 ،305/2وانظر :الدارقطني ،174/4 :سنن سعيد بن منصور ،278/1 :مصنف ابن أيب شيبة:
 ،550/3مصنف عبد الرزاق ،465/7 :تلخيص احلبري.4/4 :
( )2الرتمذي ،458/3 :النسائي ،301/3 :مسند إسحق بن راهويه..119/1 :
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قال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح ،والعمل عىل هذا عند أكثر أهل العلم من
أصحاب النبي  وغريهم أن الرضاعة ال حترم إال ما كان دون احلولني ،وما كان بعد
احلولني الكاملني فإنه ال حيرم شيئا(.)1
 .4قوله ( :ال يتم بعد حلم ،وال رضاع بعد فصال) (.)2
القول الثان :الزيادة اليسرية عىل احلولني ،وقد اختلف يف مقدارها عىل مذهبني:
رأي املالكية( :)3أجاز املالكية زيادة شهر أو شهرين برشط أال يفطم قبل انتهاء
احلولني فطاما يستغني فيه بالطعام عن اللبن ،فإن فطم واستغنى بالطعام عن اللبن ثم رضع
يف احلولني فال حيرم.
رأي احلنفية( :)4أن مدة الرضاع املحرم حوالن ونصف وال حيرم بعد هذه املدة،
سواء أفطم يف أثناء املدة أم َل يفطم ،واستدلوا عىل ذلك بقوله تعاىل ﴿ :ومحله وفصاله
ثالثون شهرا ﴾ أي :ومدة كل منهام ثالثون شهرا.
وقال زفر بن اهلذيل :ما دام جيتزئ باللبن وَل يفطم فهو رضاع ،وإن أتى عليه ثالث
سنني.
القول الثالث( :)5إن إرضاع الكبري تنترش به احلرمة يف حق الدخول واخللوة إذا كان

( )1سنن الرتمذي.458/3 :
( )2سبق خترجيه.
( )3املدونة.297/2:
( )4املبسوط ،136:بدائع الصنائع.5/4:
( )5املحىل ،205/10 :املبسوط ،136:بدائع الصنائع، 5/4:املغني .142/8:
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قد تربى يف البيت بحيث ال حيتشمون منه للحاجة ،وهو مذهب عائشة وعطاء والليث،
وابن حزم ،يقول ابن حزم( :ورضاع الكبري حمرم ،ولو أنه شيخ حيرم ،كام حيرم رضاع
الصغري وال فرق) ( ،)1واستدلوا عىل ذلك بام يل:
 .1أن اهلل تعاىل أمر الوالدات بإرضاع املولود عامني ،وليس يف هذا حتريم الرضاعة بعد
ذلك ،وال أن التحريم ينقطع بتامم احلولني.
 .2أنه ورد يف السنة ما يدل عىل تأثري هذه الرضاعة ،فعن زينب بنت أيب سلمة قالت:
سمعت أم سلمة زوج النبي  تقول لعائشة :واهلل ما تطيب نفِس أن يران الغالم قد
استغني عن الرضاعة ،فقالتَ :ل؟ قد جاءت سهلة بنت سهيل إىل رسول اهلل ،
فقالت :يا رسول اهلل ،واهلل إن ألري يف وجه أيب حذيفة من دخول ساَل ،فقال رسول
اهلل  :أرضعيه فقالت :إنه ذو حلية ،فقال :أرضعيه يذهب ما يف وجه أيب حذيفة،
فقالت واهلل ما عرفته يف وجه أيب حذيفة بعد(.)2
 .3أن قول رسول اهلل ( :إنام الرضاعة من املجاعة) ( )3حجة لنا فيه ،ألن للكبري من
الرضاعة يف طرد املجاعة نحو ما للصغري ،فهو عموم لكل رضاع إذا بلغ مخس
رضعات كام أمر رسول اهلل .
 .4أن عائشة ،مع روايتها قوله ( :الرضاعة من املجاعة) لكنها رأت الفرق بني أن

( )1املحىل.205/10 :
( )2سبق خترجيه.
( )3البخاري ،936/2:مسلم ،1078/2 :أبو داود ،228/2 :النسائي ،301/3 :ابن ماجة،626/1:
أمحد.94/6 :
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يقصد رضاعة أو تغذية ،فمتى كان املقصود الثان َل حيرم إال ما كان قبل الفطام ،وهذا
هو إرضاع عامة الناس ،وأما األول فيجوز إن احتيج إىل جعله ذا حمرم ،وقد جيوز
للحاجة ما ال جيوز لغريها.
 .5أنه ليس يف امتناع سائر أمهات املؤمنني من أن يدخل عليهن هبذه الرضاعة يشء ينكر،
ألنه يباح هلن أن ال يدخل عليهن من حيل له الدخول عليهن.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة بناء عىل ما ورد الترصيح به يف القرآن الكريم يف قوله
ِ
َام َل ِ ِ
ات ير ِضعن َأو َالد ُهن حو َل ِ ِ
ِ
الر َضا َع َة﴾(البقرة:
ني َمل ْن َأ َرا َد َأ ْن ُيت َّم َّ
ني ك ْ
تعاىلَ ﴿ :وا ْل َوالدَ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ َّ َ ْ ْ
 )233هو أن الرضاعة حمددة باحلولني كأقىص تقدير.
رضاعة املفطوم:
اختلف الفقهاء يف اعتبار رضاعة من فطم قبل احلولني عىل قولني:
القول األول :أن مدة احلولني مدة الرضاع إذا تواىل فيها الرضاع واتصل ،ولو فطمته
أمه فاستغنى بالطعام ،ثم أرضعته بعد ذلك امرأة يف احلولني َل حيرم ذلك الرضاع ،وإنام
يكون ذلك إذا فصل بني الرضاع األول والثان فطام كامل باستغنائه عن الرضاع بام انتقل
إليه من الطعام فأما فطام يوم أو يومني فإنه ينرش احلرمة ،وبه قال األوزاعي وابن القاسم
وأصبغ.
وقال األوزاعي :إذا فطم لسنة واستمر فطامه فليس بعده رضاع ،ولو أرضع ثالث
سنني َل يفطم َل يكن رضاعا بعد احلولني.
وروى احلسن عن أيب حنيفة قال( :هذا إذا َل يتعود الصبي الطعام حتى ال يكتفي به
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بعد هذا الفطام ،فأما إذا صار بحيث يكتفي بالطعام ال تثبت احلرمة برضاعه بعد ذلك ألنه
بعد ما صار بحيث يكتفي بالطعام فاللبن بعده ال يغذيه ،فال حيصل به معنى البعضية) (،)1
واستدلوا عىل ذلك بام يل:
ات ُي ْر ِض ْع َن
 .1أن احلولني مدة لنهاية الرضاع وإكامله كام قال اهلل تعاىلَ ﴿ :وا ْل َوالِدَ ُ
ِ
َام َل ِ ِ
َأو َالد ُهن حو َل ِ ِ
الر َضا َع َة﴾ (البقرة ،)233 :فعلق ذلك بإرادة
ني َمل ْن َأ َرا َد َأ ْن ُيت َّم َّ
ني ك ْ
ْ َ َّ َ ْ ْ
اإلمتام ،ولو َل يصح فطام قبل ذلك ملا علق ذلك بإرادة من يريد إمتام الرضاعة.
.2

قوله ( :ال حيرم من الرضاعة إال ما فتق األمعاء يف الثدي وكان قبل الفطام) ()2

 .3قوله ( :ال رضاع بعد فصال) ( ،)3وذلك يوجب أنه إذا فصل بعد احلولني أن ينقطع
حكمه بعد ذلك.
القول الثان :أنه ال يعترب الفطام إذا تم الرضاع يف املدة املحددة ،وهو قول مجهور
العلامء ،وقال به من املالكية مطرف وابن املاجشون ،وهو قول اإلمامية( ،)4واستدلوا عىل
( )1املبسوط.138/5:
( )2الرتمذي ،458/3 :النسائي ،301/3 :مسند إسحق بن راهويه.119/1 :
( )3قال يف نصب الراية ـ ملخصا ـ :روى من حديث عل ومن حديث جابر ،فحديث عل رواه الطربان
يف معجمه الصغري ،أما حديث جابر فرواه أبو داود الطيالِس يف مسنده ،ورواه بن عدي يف الكامل وأعله
بحرام ،ونقل عن الشافعي وابن معني أهنام قاال الرواية عن حرام حرام ،نصب الراية ،219/3:وانظر:
البيهقي.319/7 :
( )4اختلف اإلمامية يف املسألة عىل ثالثة أقوال:
 1ـ كون الراضع يف احلولني سواء فطم أو ال ،وهذا هو املشهور.
 2ـ كون الراضع يف احلولني مع عدم فطامه .وهذا هو املحكي عن ابن أيب عقيل.
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ذلك بأن للحولني اختصاصا بالرضاع فإذا وجد فيها حرم كام لو اتصل.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثان ،بناء عىل ما ورد يف اآلية الكريمة من
حتديد مدة الرضاعة.
الرشط الثالث :أن تكون الرضاعة من الثدي:
اختلف الفقهاء يف صفة الرضاع املحرم ،هل هو ما امتصه الراضع من ثدي املرضعة
بفيه فقط ،أو هو يشمل أيضا ما سقي به من إناء ،أو حلب يف فمه فبلعه ،أو وضعه مع
طعامه ،أو صب يف فمه ،أو يف أنفه ،أو يف أذنه ،أو حقن به عىل قولني(:)1
القول األول :أن املحرم هو ما امتصه الراضع من ثدي املرضعة بفيه فقط ،وهو
مذهب الظاهرية ،واإلمامية ،وقول الليث بن سعد ،واستدلوا عىل ذلك بام يل:
 .1أنه ال يسمى إرضاعا إال ما وضعته املرأة املرضعة من ثدُّيا يف فم الرضيع ،يقال:
أرضعته ترضعه إرضاعا ،وال يسمى رضاعة وال إرضاعا إال أخذ املرضع أو الرضيع
بفيه الثدي وامتصاصه إياه ،وأما كل ما عدا ذلك مما ذكرنا فال يسمى إرضاعا ،وال
رضاعة وال رضاعا ،إنام هو حلب وطعام وسقاء ،ورشب وأكل وبلع ،وحقنة وسعوط
وتقطري ،وَل ترد بذلك النصوص الرشعية.
 .2أنه  إنام حرم بالرضاعة التي تقابل هبا املجاعة وَل حيرم بغريها شيئا ،فال يقع حتريم

 3ـ يكفي عدم الفطام وإن كان بعد احلولني ،وهو قول اإلسكايف..
()1

املحىل  ،185/10:املدونة ،295/2:اخلريش ،177/4:سبل السالم، 312/2:حاشية

اجلمل.477/4:
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بام قوبلت به املجاعة من أكل أو رشب أو وجور أو غري ذلك ،إال أن يكون رضاعة.
 .3أنه ال يصح القياس يف هذه املسألة ،وإال كان الرضاع من الشاة إرضاعا حمرما لشبهه
بالرضاع من امرأة ألهنام مجيعا رضاع ،واملخالفون ال حيرمون بغري النساء.
القول الثان :أن السعوط واللدود والوجور()1حترم كتحريم الرضاع ،وهو مذهب
أيب حنيفة ومالك ،والشافعي ،وقول الشعبي ،ونص احلنفية عىل أن أن اللبن وإن تنجس
بنجس وقع فيه يؤثر يف التحريم ألنه غذاء حيصل به إنبات اللحم وانتشار العظم(.)2
وقد اختلف أصحاب هذا القول يف احلقنة عىل الرأيني التاليني(:)3
الرأي األول :أهنا ال تنرش احلرمة ،وهو مذهب أيب حنيفة ،ومالك ،واملنصوص عن
أمحد ،واستدلوا عىل ذلك بأنه ليس برضاع وال يف معناه ،فلم جيز إثبات حكمه فيه ،ويفارق
ذلك فطر الصائم ،فإنه ال يعترب فيه إنبات اللحم ،وال إنشاز العظم ،وهذا ال حيرم فيه إال ما
أنبت اللحم وأنشز العظم ،وألنه وصل اللبن إىل الباطن من غري احللق ،أشبه ما لو وصل
من جرح.
الرأي الثان :أهنا حترم ،وهو مذهب الشافعي ،ألنه سبيل حيصل بالواصل منه
الفطر ،فتعلق به التحريم كالرضاع.
وقد استدل أصحاب هذا القول عىل ذلك بام يل:

( )1الوجور هو وضع اللبن حتت اللسان ،واللدود ما صب من جالب الشق ،والسعوط الدواء يصب
يف األنف ،انظر:التاج واإلكليل .535/5:
( )2املبسوط .296/30:
( )3املغني  ،140/8:رشح البهجة.275/4:
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 .1أن هذه السبل توصل إىل املعدة فلذلك أثرت يف التحريم.
 .2جعله  الرضاعة املحرمة ما استعمل لطرد اجلوع ،وذلك موجودا يف السقي واألكل.
 .3القياس عىل فساد الصوم بوصول أي يشء إىل اجلوف من أي منفذ ،وهلذا نص احلنفية
عىل التحريم إن وصل اللبن إىل جوفه من اجلانب األعىل ال من اجلانب األسفل،
واستدل ابن القاسم من املالكية عىل تأثري ما لو حقن بلبن فوصل إىل جوفه حتى يكون
له غذاء بقول مالك يف الصائم حيتقن :إن عليه القضاء إذا وصل ذلك إىل جوفه)1( .

 .4أن ساَل بن أيب اجلعد موىل األشجعي حدثه أن أباه أخربه أنه سأل عل بن أيب طالب
فقال :إن أردت أن أتزوج امرأة وقد سقتني من لبنها وأنا كبري تداويت به؟ فقال له
عل :ال تنكحها وهناه عنها ،وكان عل بن أيب طالب يقول :إن سقته امرأته من لبن
رسيته ،أو سقته رسيته من لبن امرأته لتحرمها عليه فال حيرمها ذلك(.)2
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول ،ألن اسم الرضاعة الرشعية ال يتحقق
إال بمص الثدي ،أما رشب اللبن من غري ثدي ،فإنه ال يتحقق به أهم عنرص يف الرضاعة،
وهو عملية املص ،وقد نص العلامء عىل تأثريها النفِس الكبري عىل الطفل ،وال يبعد أن يعترب
الرشع ذلك يف تأثريه يف املحرمية.
ولو كان األمر متعلقا بحصول التغذية وحدها أو متثيل الغذاء يف اجلسم لكان نقل
الدم إىل الصغري مؤثرا يف حصول املحرمية ،وَل يقل بذلك أحد.
( )1التاج واإلكليل .536/5:
( )2مصنف عبد الرزاق ،461/7 :املحىل..8/10 :
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أما االستدالل بإفطار الصائم بنفوذ الغذاء إىل اجلوف من غري الفم ،فهي مسألة
خالفية ،ومع ذلك ال يصح االستدالل هبا أوالقياس عليها لوجود الفارق ،فليس هناك ما
جيمع بني الصيام الذي هو قربة وله رشوطه اخلاصة ،وبني هذا النوع من اإلرضاع الذي قد
يكون مكروها لتأديته إىل إيقاع حمرمية بني الناس قد تسبب بعد ذلك حرجا هلم.
الرشط الرابع :أن يكون اللبن خالصا
أي غري خملوط بِشء آخر ،وقد اختلف الفقهاء يف حكم اللبن املختلط بغريه بحسب
كمية املختلط واملادة املختلط هبا عىل االعتبارين التاليني(:)1
االعتبار األول :كمية االختالط:
اللبن املختلط بامئع َل يغلب عليه :اتفق أكثر الفقهاء ـ عدا الذين يشرتطون الرضاعة
من الثدي من الظاهرية واإلمامية ـ عىل أن اللبن املشوب بامئع َل يغلب عليه ،بأن كان اللبن
غالبا بحيث بقيت صفاته ،مؤثر يف احلرمة ،وال فرق يف ذلك بني أن يكون املخالط نجسا
كاخلمر وأن يكون طاهرا كاملاء ولبن الشاة.
اللبن املختلط بام يغلب عليه :اختلف الفقهاء إذا كان اللبن مشوبا بام غلب عليه عىل
قولني:
القول األول :أن اللبن املغلوب ال يؤثر يف التحريم ،وهو مذهب احلنفية واملالكية،
وقد اعترب احلنفية الغلبة بأمرين:
 .1باألجزاء إذا خلط لبن املرأة بلبن احليوان أو باملاء.
 .2بتغري اللون والطعم إذا خلط بالدواء ونحوه.
( )1تبيني احلقائق  ،184/2:مغني املحتاج.126/5:
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 .3واستدلوا عىل ذلك بام يل:
 .4أن اسم اللبن يزول بغلبة غريه عليه.
 .5أن اللبن املغلوب متى كان لونه ظاهرا فقد حصل رشبه وحيصل منه إنبات اللحم
وإنشاز العظم فحرم ،كام لو كان غالبا ،وهذا فيام إذا كانت صفات اللبن باقية،
فأما إن صب يف ماء كثري َل يتغري به َل يثبت به التحريم ،ألن هذا ليس بلبن مشوب
وال حيصل به التغذي وال إنبات اللحم وال إنشاز العظم فليس برضاع وال يف
معناه ،فوجب أن ال يثبت حكمه فيه.
 .6أن الرشع علق احلرمة يف باب الرضاع بمعنى التغذي عىل ما نطقت به األحاديث،
واللبن املغلوب باملاء ال يغذي الصبي لزوال قوته ،فإنه ال يقع االكتفاء به يف تغذية
الصبي فلم يكن حمرما.
القول الثان :أنه يثبت التحريم ،وهو مذهب الشافعية واحلنابلة:
قال الشافعية :حيرم وإن كان اللبن مغلوبا ،بأن َل يبق من صفاته يشء ،برشط أن
يرشب الطفل اجلميع أو يرشب بعضه ،إذا حتقق أن اللبن قد وصل إىل اجلوف بأن بقي منه
أقل من قدر اللبن ،وأن يكون اللبن مقدارا لو انفرد ألثر.
وقال احلنابلة :اللبن املشوب كاملحض يف إثبات التحريم به عىل املذهب ،واملشوب
هو املختلط بغريه ،واملحض هو اخلالص الذي ال خيالطه سواه ،سواء شيب بطعام أو رشاب
أو غريه ،وسواء أكان غالبا أو مغلوبا ،ألن أجزاء اللبن حصلت يف بطنه فأشبه ما لو كان
لونه ظاهرا.
الرتجيح:
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نرى أن األرجح يف املسألة هو القول بعدم التحريم ،ألن التغذية مع كوهنا تتحقق
باختالط اللبن باملائع أو عدم اختالطه ،فاملواد املختلطة به ال تزيل عنه التغذية ،ومع ذلك
ال يتحقق عنرصان هامان سنتحدث عنها يف هذا املبحث ،ومها :أن هذه الرضعة ال تعترب
من الرضعات املشبعات التي يتم هبا التحريم ،بل اإلشباع الذي تم هنا هو باملواد التي
اختلطت باللبن باإلضافة إىل اللبن نفسه ،والثان أن هذا الرضيع رشب اللبن ،وَل يرضعه.
اختالط اللبن بغريه من املواد
اختالط اللبن بطعام:
اختلف الفقهاء يف اللبن املخلوط بطعام عىل قولني:
القول األول :أن التحريم يثبت به لوصول عني اللبن إىل جوف الطفل ،وحصول
التغذية به ،وهو مذهب اجلمهور.
القول الثان :ال تأثري للبن املخلوط بطعام وال املتغري هيئته ،وال ما مسته النار ألن
اسم الرضاع ال يقع عليه ،وهو مذهب احلنفية وقول عند املالكية ،وفيام يل تفصيل آرائهم
يف ذلك:
مذهب احلنفية :اختلف احلنفية فيام لو كان اللبن هو الغالب عىل رأيني(:)1
الرأي األول :ال تثبت به احلرمة ،وهو رأي أيب حنيفة ألن إلقاء الطعام يف اللبن يغريه
فهو يرق به ،وربام يتغري به لونه فيصري بمنزلة ما لو غريته النار.
الرأي الثان :تثبت به احلرمة ،وهو رأي أيب يوسف وحممد ألن احلكم للغالب،
والغالب هو اللبن وَل يغريه يشء عن حاله.
( )1املبسوط  ،140/5/بدائع الصنائع  ،11/4:األشباه والنظائر.108:
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مذهب املالكية :سئل ابن القاسم عن لبن صنع فيه طعام حتى غاب اللبن يف الطعام
فكان الطعام الغالب واللبن لبن امرأة ثم طبخ عىل النار حتى عصد وغاب اللبن أو صب
يف اللبن ماء حتى غاب اللبن وصار املاء الغالب أو جعل يف دواء فغاب اللبن يف ذلك الدواء
فأطعم الصبي ذلك كله أو أسقيه ،فأجاب :ال أحفظ عن مالك فيه شيئا ،وأرى أن ال حيرم
هذا ألن اللبن قد ذهب وليس يف الذي أكل أو رشب لبن يكون به عيش الصبي وال أراه
حيرم شيئا(.)1
وروى ابن حبيب عن مطرف وابن املاجشون أنه حيرم إذا كان الطعام أو الرشاب
الغالب ،وروى عنه القايض أبو حممد هذه الرواية فقال حيرم وإن كان اللبن مستهلكا(.)2
واستدلوا عىل ذلك بام يل:
 .1إن كانت النار قد مست اللبن وأنضجت الطعام حتى تغري ،فليس ذلك برضاع
ألن النار غريته فانعدم هبا معنى التغذي باللبن ،وإنبات اللحم ،وإنشاز العظم.
 .2إن كانت النار َل متسه والطعام هو الغالب ال تثبت به احلرمة ألن املغلوب يف حكم
املستهلك.
 .3أن الطعام أكل واملوجب للحرمة رشب اللبن دون األكل.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثان ،للعلل التالية:
العلة األوىل هي أن اسم اللبن ال ينطبق عىل الطعام الذي صنع منه ذلك اللبن،
( )1املدونة.303/2:
( )2املنتقى.155/4:
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وبالتايل ال يعترب من أكله رضيعا ،واألصل يف األسامء الرشعية حتقق مسمياهتا ،خاصة يف
األمور غري معقوله املعنى ،فإن غابت األسامء غابت معها األحكام.
والعلة الثانية ،أن طبخ اللبن بالنار يغري بعض حمتوياته ،وهذا مما ال خالف فيه علميا،
فبعض الفيتامينات حترق ،وبعض املواد حتلل ،فال يبقى من حيث مكوناته نفس اللبن الذي
خرج من األم.
والعلة الثالثة ،وهي أهم العلل أن هذه الرضعة ال يتحقق هبا اإلشباع باللبن ،بل
اإلشباع يكون بالطعام الذي حيتوي عىل ذلك اللبن ،فلذلك ال حترم ،ألن احلديث الذي
نص عىل قيود الرضاعة املحرمة اشرتط كوهنا مشبعة ،وسنرى بعض تفاصيل ذلك فيام يأيت.
اختالط لبن امرأة بلبن امرأة أخرى:
اتفق أكثر الفقهاء عىل أنه يثبت التحريم من املرأتني إذا تساوى لبنهام( ،)1أما إذا غلب
لبن إحدامها عىل األخرى ،فاختلفوا يف ذلك عىل قولني:
القول األول :تثبت احلرمة منهام مجيعا ،وهو قول اجلمهور ورواية عن أيب حنيفة،
وهو قول حممد بن احلسن وزفر ،واستدلوا عىل ذلك بام يل:
 .1أن الِشء يكثر بجنسه ،وال يصري مستهلكا به.
 .2أن ذلك يعترب كأنه ارتضع من كل واحدة منهن ألنه لو شيب بامء أو عسلَ ،ل خيرج
عن كونه رضاعا حمرما ،فمثله ما لو شيب بلبن آخر(.)2

( )1نقل بعضهم اإلمجاع يف ذلك وهو غري مسلم ملا سنعرفه من رشوط الرضاع  ،انظر:درر احلكام
.357/1:
( )2املغني .140/8:
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القول الثان :تثبت به احلرمة بينه وبني من يكون لبنها غالبا ،وهو قول أيب يوسف،
ألن املغلوب ال يظهر حكمه يف مقابلة الغالب.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن اختالط لبن امرأتني جيعل من الرضيع راضعا لكل
واحدة منهام رضعة غري مشبعة ،وبالتايل ال تدخل تلك الرضعة يف الرضعات املحرمة ،كام
سنرى.
حكم بنوك احلليب وتأثريها يف احلرمة:
وهي من القضايا املعارصة ،حيث يقوم البنك بجمع لبن االَ ّمهات عن طريق التربع
ثم تربيده وحفظه يف ثالجات بضعة أشهر ،أو جتفيفه وإعطاءه لألطفال املحتاجني
أو البيع ّ
للرضاعة الطبيعية ،وقد اختلف فيها الفقهاء بناء عىل أقواهلم يف اشرتاط الرضاعة بمص
الثدي عىل قولني:
القول األول :أن هذه الرضاعة ال حترم ولو فرض أهنام رشبا من لبن امرأة واحدة،
ألن املحرم هو ما امتصه الراضع من ثدي املرضعة بفيه فقط ،أما من سقي لبن امرأة فرشبه
من إناء ،أو حلب يف فمه فبلعه أو أطعمه بخبز أو يف طعام ،أو صب يف فمه ،أو يف أنفه ،أو
يف أذنه ،أو حقن به ال حيرم كل ذلك شيئا ،ولو كان ذلك غذاءه دهره كله ،وهو مذهب
الظاهرية ،وقول الليث بن سعد وهو املشهور عند ِ
االمامية ،وسنذكر هنا بعض ما استدل
به اإلمامية املعارصون ،ونذكر أدلة ابن حزم يف حملها من هذا املبحث ،فقد استدل اإلمامية
عىل ذلك بام يل:
 .1عدم صدق مفهوم الرضاع واالرضاع واالرتضاع بالوجور ومن الكأس ،ولذا ال
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يصدق عىل من رشب لبن البقر من الكوب مثال أنه ارتضع من البقر ،يقول
صاحب اجلواهر( :بل ال يبعد ْ
أن يكون يف حكم وجور احلليب الوجور من
الثديّ ،
فإن املعترب هو ما كان بالتقامه الثدي وامتصاصه ،بل قد ّ
يشك يف جريان
حكمه باالمتصاص من غري رأس الثدي فضال عن االمتصاص من غري الثدي
كثقب ونحوه ،بل ويف جذب الصبي اللبن من الثدي بغري الفم) ()1

 .2ما روي عن احلسني قال :جاء رجل إىل أمري املؤمنني ،فقالّ :
إن إمرأيت حلبت من
لبنها يف مكوك ـ أي طاس يرشب به ـ فاسقته جاريتي ،فقال :أوجع امرأتك
وعليك بجاريتك ،وهو هكذا يف قضاء عل ع(.)2
 .3أنّه لو كانت الع ّلة هي انشاز العظم وانبات اللحم بأي ٍ
يشء كان لوجب ّ
أن نقول
اليوم بأن نقل دم امرأة إىل طفل حيرمها عليه وجيعلها ُأ ّمه ،ألن التغذي بالدم يف
العروق أرسع وأقوى تأثريا من اللبن.
القول الثان :التحريم ،وهو القول الذي اتفق عليه أعضاء جملس جممع الفقه
اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورة انعقاد مؤمتره الثان بجدة من - 10
 16ربيع الثان 1406هـ 28 – 22/ديسمرب 1985م ،بعد أن عرض عىل املجمع دراسة
فقهية ،ودراسة طبية حول بنوك احلليب ،وقد قرر املجلس منع إنشاء بنوك حليب األمهات
يف العاَل اإلسالمي ،ورسيان حرمة الرضاع منها ،وقد استند يف هذين القرارين عىل
املعطيات الثالثة التالية:
( )1جواهر الكالم .294 / 29:
( )2الكايف.445/5:
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 .1أن بنوك احلليب جتربة قامت هبا األمم الغربية ،ثم ظهرت مع التجربة بعض
السلبيات الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل االهتامم هبا.
 .2أن اإلسالم يعترب الرضاع ُحلمة كلحمة النسب ،حيرم به ما حيرم من النسب بإمجاع
املسلمني ،ومن مقاصد الرشيعة الكلية املحافظة عىل النسب ،وبنوك احلليب
مؤدية إىل االختالط أو الريبة.
 .3أن العالقات االجتامعية يف العاَل اإلسالمي توفر للمولود اخلداج – إلقاء املرأة
ولدها قبل أوانه لغري متام األيام ،وإن كان تام اخللق – أو ناقيص الوزن أو املحتاج
إىل اللبن البرشي يف احلاالت اخلاصة ما حيتاج إليه من االسرتضاع الطبيعي ،األمر
الذي يغني عن بنوك احلليب.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو ما رآه أصحاب القول األول بناء عىل رشوط الرضاعة
التي سبق ذكرها ،وأمهها أن الرضاعة ال تتحقق إال باملص من الثدي.
ونحن ال نوافق رأي املجمع الفقهي بام حيدث يف املجتمعات اإلسالمية من تعاون،
فإن ذلك ليس عاما من جهة ،ثم إن احلاجة قد ختتلف من منطقة إىل أخرى ،فيكون التعاون
بني املناطق مجيعا عن طريق هذه البنوك ،مثلام حيصل مع بنوك الدم.
الرشط اخلامس :أن يرضع املقدار الكايف:
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اختلف الفقهاء يف مقدار الرضاعة املحرمة عىل األقوال التالية(:)1
القول األول :إن قليل الرضاع وكثريه يثبت احلرمة ،وروي هذا القول عن ابن
عباس ،وبه قال سعيد بن املسيب ،واحلسن ،ومكحول ،والزهري ،وقتادة ،واحلكم،
ومحاد ،،واألوزاعي ،والثوري ،والليث ،وإليه ذهب احلنفية واملالكية وأمحد يف رواية،
واستدلوا عىل ذلك بام يل:
ِ
 .1أن قوله تعاىلَ ﴿ :و ُأ َّم َها ُت ُك ْم َّ
الر َضاع َِة ﴾
الال ِيت َأ ْر َض ْعنَ ُك ْم َو َأ َخ َوا ُت ُك ْم م ْن َّ
(النساء )23 :وقول رسول اهلل ( حيرم بالرضاعة ما حيرم بالنسب) ،قد ورد
الرضاع فيهام مطلقا ،واألصل يف املطلق أن حيمل عىل إطالقه حتى يثبت ما
يقيده ،وَل يثبت عندهم هذا التقييد.
 .2عن عقبة بن احلارث قال :تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت:
أرضعتكام فأتيت النبي  فقلت :تزوجت فالنة بنت فالن ،فجاءتنا امرأة
سوداء فقالت يل :إن قد أرضعتكام ،وهي كاذبة فأعرض عني ،فأتيته من قبل
وجهه ،قلت إهنا كاذبة قال :كيف هبا وقد زعمت أهنا قد أرضعتكام ،دعها
عنك) ( )2فقد أمره  باملفارقة وَل يستفرس منه عن عدد الرضعات ،وتركه

()1

األم  ،30/5:أحكام القرآن البن العريب ، 481/1:الفتاوى الكربى  ،168/3:جممع

األهنر، 375/1:اخلريش ،177/4:الفواكه الدوان، 55/2:مطالب أويل النهى  ،601/5:سبل
السالم.310/2:
( )2البخاري ،1962/5 :الرتمذي ،30/10 :أبو داود ،306/3 :النسائي ،494/3 :أمحد،451/3 :
ابن حبان.30/10 :
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االستفسار دليل عىل أنه ليس فيه عدد مقدر ،بل يكفي فيه أصل اإلرضاع.
 .3أن ما تعلق به املخالفون من النصوص الدالة عىل اخلمس منسوخ ،فعن ابن
مسعود قال :آل أمر الرضاع إىل أن قليله وكثريه حيرم ،وروي عن ابن عمر أن
القليل حيرم ،وعنه أنه قيل له :إن ابن الزبري يقول :ال بأس بالرضعة
والرضعتني ،فقال :قضاء اهلل خري من قضاء ابن الزبري ،قال تعاىلَ ﴿ :و ُأ َّم َها ُت ُك ْم
ِ
َّ
الر َضاع َِة﴾(النساء)23 :
الال ِيت َأ ْر َض ْعنَ ُك ْم َو َأ َخ َوا ُت ُك ْم م ْن َّ
 .4أن الذي حيرم به يف حديث سهلة أنه َ ل يرد أن يشبع ساملا مخس شبعات يف
مخسة أوقات متفاصالت جائعا ،ألن الرجل ال يشبعه من اللبن رطل وال
رطالن ،فأين جتد اآلدمية يف ثدُّيا قدر ما يشبعه ،هذا حمال عادة ،فالظاهر أن
معدود (مخسا) فيه املصات.
 .5أن حديث اإلمالجة حممول عىل املص واجلذب مما َل يدر معه لبن يصل إىل
اجلوف.
 .6أن الرضاع وإن قل حيصل به نشوء بقدره فكان الرضاع مطلقا مظنة بالنسبة إىل
الصغري.
القول الثان :أن التحريم ال يثبت إال بخمس رضعات ،فإن كان أقل من ذلك ال
حتصل املحرمية ،وإىل هذا ذهب الشافعية واحلنابلة يف الرأي الراجح من مذهبهم ،وروي
هذا القول عن عائشة ،وابن مسعود ،وابن الزبري ،وعطاء ،وطاوس ،وقد اختلف احلنابلة
والشافعية يف حد الرضعة املشبعة كام يل:
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مذهب احلنابلة ( :)1إن املرجع يف معرفة الرضعة إىل العرف ألن الرشع ورد هبا
مطلقا ،وَل حيدها بزمن وال مقدار ،فدل ذلك عىل أنه ردهم إىل العرف ،فإذا ارتضع الصبي،
وقطع قطعا بينا باختياره ،كان ذلك رضعة ،فإذا عاد كانت رضعة ،أخرى ،فأما إن قطع
لضيق نفس ،أو لالنتقال من ثدي إىل ثدي ،أو لِشء يلهيه ،أو قطعت عليه املرضعة ،نظر
فإن َل يعد قريبا فهي رضعة ،وإن عاد يف احلال ،فإذا عاد فهي رضعة أخرى .وهذا اختيار
أيب بكر ،وظاهر كالم أمحد يف رواية حنبل.
مذهب الشافعية ( :)2إن التقم الرضيع الثدي ثم هلا بِشء قليال ،ثم عاد كانت رضعة
واحدة وال يكون القطع إال ما انفصل انفصاال بينا واستدل عىل ذلك بأن احلالف ال يأكل
بالنهار إال مرة فإذا أكل وتنفس بعد االزدراد إىل أن يأكل يكون ذلك كله مرة واحدة وإن
طال.
وقالوا :لو أخذ ثدُّيا الواحد فأنفد ما فيه ثم حتول إىل اآلخر مكانه فأنفد ما فيه كانت
هذه رضعة واحدة.
ومن أدلة القول الثان:
 .1أن علة التحريم بالرضاع هي أنه ينبت حلم الصغري وينشز عظمه لقوله ( :ال

( )1املغني  ،138/8:اإلنصاف .375/9:
( )2األم ، 29/5:أسنى املطالب .418/3:
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حيرم من الرضاع إال ما أنبت اللحم وأنشز العظم) ( )1وال يكون ذلك إال برضاع
يوم كامل عىل األقل ،وهو ال يقل عن مخس رضعات.
.2

أن النبي  قال( :ال حترم املصة وال املصتان) ()2

 .3عن أم الفضل قالت :دخل أعرايب عىل نبي اهلل  ،وهو يف بيتي فقال :يا نبي اهلل
إن كانت يل امرأة فتزوجت عليها أخرى ،فزعمت امرأيت األوىل أهنا أرضعت
امرأيت احلدثي رضعة أو رضعتني ،فقال نبي اهلل ( :ال حترم اإلمالجة
واإلمالجتان) ()3

 .4أن رجال من بني عامر بن صعصعة قال :يا رسول اهلل هل حترم الرضعة الواحدة؟
قال :ال(.)4
 .5عن عائشةأهنا قالت( :كان فيام أنزل من القرآن عرش رضعات معلومات حيرمن،
نسخت بخمس معلومات ،فتويف رسول اهلل  ،وهن فيام يقرأ من القرآن) (،)5
( )1قال ابن حجر :رواه أبو داود من حديث أيب موسى اهلاليل ،وفيه قصة له مع أيب موسى يف رضاع
الكبري ،وأبو موسى وأبوه قال أبو حاتم جمهوالن ،لكن أخرجه البيهقي من وجه آخر من حديث أيب
حصني ،تلخيص احلبري ،4/4 :وانظر :جممع الزوائد ،262/4 :البيهقي ،461/7 :أمحد.432/1 :
( )2مسلم ،1074/2 :الرتمذي ،455/3 :أبو داود ،224/2 :ابن ماجة ،624/1 :ابن حبان:
 ،38/10البهقي ،454/7 :الدارقطني.175/4 :
( )3مسلم.1074/2 :
( )4املسند املستخرج عىل صحيح مسلم ،124/4:البيهقي ،455/7 :النسائي.299/3 :
( )5مسلم ،1075/2 :البيهقي ،453/7 :أبو داود ،223/2 :النسائي ،298/3 :ابن ماجة،625/1 :
املوطأ..608/2:
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فهذا احلديث يتضمن شيئني :حكام ،وكونه قرآنا ،فام ثبت من احلكم يثبت
باألخبار الصحيحة ،وأما ما فيه من كونه قرآنا فهذا َل نثبته ،وَل نتصور أن ذلك
قرآن إنام نسخ رسمه ،وبقي حكمه.
القول الثالث :حيرم الثالث فصاعدا ،وهو قول أيب ثور ورواية عن أمحد ،واستدلوا
عىل ذلك بام يل:
 .1قوله ( :ال حترم املصة وال املصتان) ( ،)1ومفهومه :أن الثالث حترم.
 .2أن حديث عائشة ،اَ ،ل يثبت أنه قرآن إال بالتواتر ،وليس هذا بمتواتر ،وهو قراءة
شاذة ،والقراءة الشاذة ال جيوز االستدالل هبا.
 .3أن الرضعة والرضعتني ليس هلام تأثري ،كام أنه قد يسقط اعتبارها ،كام يسقط اعتبار
ما دون نصاب الرسقة حتى ال تقطع األيدي بِشء من التافه ،واعتباره يف نصاب
الزكاة ،فال جيب فيها يشء إذا كان أقل ،وال بد من حد فاصل ،وهو الثالث.
القول الرابع :وهو أكثر األقوال تضييقا يف هذا الباب ،وهو لإلمامية ،وهلم يف املسألة
أقوال أشهرها ثالثة:
 1ـ عرش رضعات.
 2ـ مخس عرشة رضعة.
 3ـ ما أنبت اللحم وشدّ العظم.
قال الشيخ الطويس يف اخلالف( :من أصحابنا من قالّ :
إن الذي حيرم من الرضاع
عرش رضعات متواليات َل يفصل بينه ّن برضاع امرأة ُأخرى .ومنهم من قال :مخس عرشة
( )1سبق خترجيه.
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رضعة وهو األقوى أو يوم وليلة أو ما أنبت اللحم وشدّ العظم إذا َل يتخلل بينهن رضاع
امرأة ُأخرى)( ، )1وقد استدلوا عىل ذلك بأدلة كثرية منها:
مسمى الرضاع وال الرضعة الواحدة ،إمجاعا وسنّة مستفيضة،
 .1أنه الريب أنّه اليكفي ّ
«و ُأ َّمها ُت ُك ُم الالّيت
بل كتابا أيضا ،لعدم صدق األُ ّم ،الواردة يف قوله سبحانهَ :
«و َأ َخوا ُت ُك ْم
مرتني .ومثله قوله سبحانهَ :
مرة أو ّ
َأ ْر َض ْعنَ ُك ْم» ،عىل من أرضعت طفال ّ
ِ
الرضاع َِة» بل يتو ّقف صدقها عىل أن يرتضع الولد من لبنها مقدارا يتح ّقق معه
م َن ّ
املحرمة ،فالعرف واالعتبار متصادقان عىل
عرفا عنوان األُمومة وغريها من العناوين ّ
املسمى والدفعات القليلة.
عدم كفاية
ّ
 .2أنّه وإن صدق الرضاع بالقليل ،لكنّه اليصدق عنوان األُ ّم الذي هو املوضوع يف اآلية.
خصوصا إذا قلنا ّ
بأن حت ّقق هذه العناوين باإلرضاع َل يكن أمرا مبتدعا يف اإلسالم بل
بمسمى
كان دارجا قبله يف عرص اجلاهلية ،ومن املعلوم عدم حت ّقق األُمومة عندهم
ّ
اإلرضاع.
أما التخصيص بالعدد ،فمن األدلة عىل اعتبار مخس عرشة رضعة:
 .1ما ورد يف موثقة زياد بن سوقة قال :قلت أليب جعفر ع :هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟
«الحيرم الرضاع ّ
أقل من يوم وليلة ،أو مخس عرشة رضعة متواليات ،من امرأة
فقال:
ِّ
واحدة من لبن فحل واحد َل يفصل بينها رضعة امرأة غريها .فلو ّ
أن امرأة أرضعت
غالما أو جارية عرش رضعات من لبن فحل واحد ،وأرضعتهام امرأة ُأخرى من فحل

( )1اخلالف.68 /3:
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آخر عرش رضعات َل حيرم نكاحهام)()1

 .2ما رواه الصدوق يف املقنع مرسال ،قال:
الحيرم من الرضاع إالّ ما أنبت اللحم وشدّ
ّ
«الحيرم من الرضاع إالّ رضاع
العظم ،قال :وسئل الصادق ع  :هل لذلك حدّ ؟ فقال:
ّ
ن)()2
يوم وليلة ،أو مخس عرشة رضعة متواليات اليفصل بينه ّ

ومن األدلة عىل كفاية عرش رضعات يف التحريم :ما روي عن أيب جعفر ع قال:
الصبي،
ثم يرضع عرش رضعات ،يروي
ّ
(الحيرم من الرضاع إالّ املخبورة أو خادم أو ظئرّ ،
ّ
وينام)
ومنها ما رواه عمر بن يزيد قال :سألت أبا عبد اهللّ ع عن الغالم يرضع الرضعة
«الحيرم» .فعددت عليه حتى أكملت عرش رضعات ،فقال« :إذا كانت
والثنتني؟ فقال:
ّ
متفرقة فال»
ومن األدلة عىل الثالث ما رواه عل بن رئاب يف الصحيح عن أيب عبد اهللّ ع قال:
قلت ما حيرم من الرضاع؟ قال« :ما أنبت اللحم وشدّ العظم» .قلت :فيحرم عرش
رضعات؟ قال« :ال ،ألنّه التنبت اللحم والتشدّ العظم عرش رضعات»
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة ،واألوفق بمصالح الناس ،واألقرب ملناهج الرشيعة هو
القول األخري ،ألنه يتوافق مع ما ورد يف النصوص الكثرية من الرضاعة ال تعترب إال فيام
أنبت اللحم وشدّ العظم ،وذلك ال يكون إال بالعدد الكثري ،باإلضافة إىل أن الروايات
( )1الوسائل ،14:كتاب النكاح ،أبواب ما حيرم بالرضاع ،الباب  ،2احلديث .1
( )2املصدر نفسه ،الباب  ،2احلديث .14
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الواردة يف ذلك روايات كثرية وصحيحة وقوية الداللة.
هذا من حيث األدلة ،أما من حيث املصالح التي اعتربها الرشع ،فإن املرأة قد حتمل
يف جمتمعاتنا الصبي يف حجرها فيبكي ،فتلقمه ثدُّيا ،فريضع ،ثم تذهب ،وقد ال تراه بعد
ذلك ،ف لو قلنا بالتحريم ألجل ذلك حلصلت مشقة كبرية للناس بسبب تقييد مثل هذه
األمور.
واألخطر من ذلك أن يصبح هذا األمر وسيلة للتفريق بني األزواج ،فتأيت مثل هذه
املرأة لتزعم صادقة أو كاذبة حصول الرضاعة فتفرق بني األزواج ،وتتخذ من الرشيعة سلام
لذلك ،فلذلك اعتربت الرشيعة العدد الكثري حتى ال يصدق إال عىل من تريد حقيقة أن
حتصل به املحرمية بينها وبني من تريد إرضاعه ،ثم إن إرضاعها عرشرضعات أو مخس
عرشة رضعة مشبعات مظنة ليعلم ذلك وحيفظ بخالف املصة واملصتني.
أما من حيث مالءمة هذا احلكم ملناهج الرشيعة ومقاصدها ،فإن من مقاصد
الرشيعة تضييق دائرة املحرمية ،فتحا لباب االختيار ،ودرءا للمفاسد التي قد حتصل بسبب
توسيع دائرة املحرمية ،فلذلك حرصت إما يف كبار السن كاألم واجلدة والعامت واخلاالت،
أو يف من يسكن مسكنا واحدا كاألخوات ،والقول بالتحريم بقليل الرضاعة توسيع هلذا
الضيق.
ب ـ أصناف املحرمات من الرضاعة:
سنرسد هنا املحرمات بالرضاع بناء عىل القائلني باعتبار لبن الفحل ،فاملحرمات
بالرضاع تتمثل يف األصناف التالية:
األصول والفروع:
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األصول من الرضاع :وهن أمه وأم أمه وأم أبيه من الرضاع مهام علت درجتهن،
فإذا رضع طفل من امرأة حرم عليه الزواج بمن أرضعت ألهنا صارت أما له ،وكذلك بأم
أمه وإن علت وأم أبيه رضاعا وهو زوج املرضعة مهام علت درجتها ألهنن رصن جدات له
كام حرم عليه ذلك من النسب.
الفروع من الرضاع :وهن ابنته وبنت بنته وبنت ابنه من الرضاع وإن نزلن ،فإذا
رضعت طفلة من امرأة صارت ابنة لزوج املرضعة الذي كان سببا يف إدرار لبنها فيحرم عىل
ذلك الرجل التزوج هبذه البنت وفروعها ،ولو كان الرضيع طفال ابنا له فيحرم عليه التزوج
ببناته وبنات أوالده مهام نزلن كام حيرم ذلك من النسب.
فروع األصول:
فروع أبويه من الرضاع :أي أخواته وبناهتن وبنات أخوته من الرضاع مهام نزلت
درجتهن يستوي يف ذلك من رضع معه أو قبله أو بعده ألنه برضاعه صار أخا للجميع.
فروع جديه من الرضاع يف الدرجة األوىل فقط :وهن عامته وخاالته من الرضاع،
ألنه برضاعه صارت أخوات املرضعة خاالت له وأخوات زوجها عامت له ،فيحرم عليه
التزوج واحدة منهن كام حيرم ذلك من النسب ،وأما بناهتن فهن حالل له كام يف بنات
اخلاالت والعامت من النسب.
زوجات الفروع:
أي زوجة ابنه وابن بنته من الرضاع وإن نزل سواء دخل الفرع بزوجته أو ال ،وقد
اختلف الفقهاء يف حكمها ،واجلمهور عىل حتريمها بناء عىل القول بلبن الفحل وعىل
التحريم باملصاهرة ،ويدخلوهنا بذلك يف قوله تعاىلَ ﴿ :و َح َالئِ ُل َأ ْبنَائِ ُك ْم ا َّل ِذي َن ِم ْن
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َأ ْص َالبِ ُك ْم ﴾(النساء ،)23 :وال خيرجوهنا بقوله ﴿ :ا َّل ِذي َن ِم ْن َأ ْص َالبِ ُك ْم ﴾
لكن األرجح من ذلك هو ما ذهب إليه اإلمامية( ،)1واختاره كثريمن العلامء ،ومنهم
ابن القيم والشوكان( ،)2وهو عدم التحريم بذلك ،ومن األدلة التي ساقها ابن القيم لذلك:
 .1أن التحريم بالرضاع فرع عىل حتريم النسب ،ال عىل حتريم املصاهرة فتحريم الرضاع
أصل قائم بذاته ،واهلل تعاىل َل ينص يف كتابه عىل حتريم الرضاع إال من النسب ،وَل ينبه
عىل التحريم به من جهة الصهر ،ال بنص وال إيامء وال إشارة ،بل أمر أن حيرم به ما حيرم
من النسب ،ويف ذلك إرشاد وإشارة إىل أنه ال حيرم ما حيرم بالصهر ،ولوال أنه أراد
اإلقتصار عىل ذلك لقال( :حرموا من الرضاع ما حيرم النسب والصهر)
 .2أن الرضاع مشبه بالنسب ،وهلذا أخذ منه بعض أحكامه ،وهو احلرمة واملحرمية دون
التوارث واإلنفاق وسائر أحكام النسب ،فهو نسب ضعيف ،فأخذ بحسب ضعفه
بعض النسب ،وَل يقو عىل سائر أحكام النسب ،وهو ألصق به من املصاهرة ،فكيف
يقوى عىل أحكام املصاهرة مع قصوره عن أحكام مشبهه وشقيقه.
 .3أن املصاهرة والرضاع ال نسب بينهام وال شبهة نسب وال بعضية وال اتصال ،ولو كان
حتريم الصهرية ثابتا لبينه اهلل ورسوله بيانا شافيا يقيم احلجة ،ويقطع العذر فمن اهلل
البيان وعىل رسوله البالغ ،وعلينا التسليم واإلنقياد.
وقد ساق السبحان الكثري من األدلة عىل ذلك ،نقترص منها عىل
هذه خالصة ما ذكره ابن القيم من األدلة ،ونحن نرجحها ال من باب قوة ما فيها
( )1نظام النكاح يف الرشيعة االسالمية الغراء (ج ،1ص.)258 :
( )2انظر :زاد املعاد ،124/5 :نيل األوطار.123/7 :
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من أدلة فقط ،بل لتناسبها مع املصالح الرشعية التي تضع دائرة املحرمية يف أضيق احلدود،
فتقترص عىل املنصوص عليه دون غري املنصوص ،وقد قال تعاىلَ ﴿ :و ُأ ِح َّل َل ُك ْم َما َو َرا َء
َذلِ ُك ْم ﴾ (النساء)24 :
أصول وفروع زوجته من الرضاع:
أصول زوجته من الرضاع :وهن أمها وجداهتا من جهة األب واألم ،فيحرم عليه
التزوج بواحدة منهن بمجرد العقد عليها سواء دخل هبا أو َل يدخل ،كام حيرم ذلك من
النسب.
فروع زوجته من الرضاع :وهن بناهتا وبنات أوالدها من الرضاع وإن نزلت
درجتهن ،فإذا تزوج رجل امرأة كانت متزوجة قبله بآخر وأرضعت طفلة فإن هذه الطفلة
بنتها من الرضاع وتصري بالنسبة له بنت زوجته فتحرم عليه إذا دخل بأمها كام حيرم عليه
التزوج بإحدى فروعها من اإلناث مثل ما حيرم عليه بناهتا من النسب.
زوجات أصله من الرضاع:
أي زوجات أبيه وجده وإن عال سواء دخل هبا األب أو اجلد أو ال ،فلو رضع طفل
من امرأة متزوجة صار زوجها أبا له من الرضاع وأبو الزوج جدا له كذلك فإن كان للزوج
زوجة أخرى غري من أرضعته حرم عىل الرضيع التزوج هبا ألهنا زوجة أبيه من الرضاع،
كام حيرم عليه التزوج بامرأة أبيه من النسب.
مستثنيات من املحرمات من الرضاع
ذكر الفقهاء أن قاعدة (حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب) ليست عىل إطالقها،
بل هناك صور مستثناة يثبت فيها التحريم بالنسب وال يثبت التحريم بالرضاعة لوجود
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العالقة املحرمة يف النسب وعدم وجودها يف الرضاع ،ومن تلك الصور املذكورة(:)1
أم األخ أو األخت من الرضاع :إذا رضع طفالن من امرأة فصارا أخوين بالرضاع،
ثم رضع أحدمها من مرضعة أخرى فهذه املرضعة تكون بالنسبة للذي َل يرضع منها أم
أخيه من الرضاع فتحل له ،وكذا لو كان ألخيه من الرضاع أم من النسب فإهنا حتل له أيضا
لعدم وجود املحرم ألهنا أجنبية يف احلالتني.
ولو كان الطفالن أخوين من النسب ورضع أحدمها من أجنبية وصارت أما له من
الرضاع جاز ألخيه أن يتزوجها ألهنا أم أخيه رضاعة ،بينام ال جيوز له أن يتزوج أم أخيه
نسبا ألهنا إ َّما أمه إن كانا شقيقني أو امرأة أبيه إن َل يكن شقيقا ،وكلتامها حمرمة.
أخت ابنه أو بنته من الرضاع :إذا رضع طفل من امرأة صار ابنا لزوجها من الرضاع،
فإذا كان هلذا الطفل أخت من النسب َل ترضع من تلك املرأة فإنه حيل لذلك الزوج أن
يتزوج هذه البنت وهي أخت ابنه من الرضاع لعدم املحرم بينهام ،ومثله إذا كان للرجل ابن
من النسب رضع من امرأة أجنبية وهلا بنت نسبية أو رضاعية فلذلك الرجل أن يتزوج هبذه
البنت وهي أخت ابنه من الرضاع النعدام العالقة املحرمة بينهام .بينام ال جيوز له أن يتزوج
أخت ابنه من النسب ألهنا إ َّما بنته أو بنت امرأته التي دخل هبا وكلتامها حمرمة عليه.
ومثل ذلك أن يرضع الطفل من جدته ألمه فتصري أمه أختا له من الرضاع ،فال حترم
عىل زوجها ألهنا صارت برضاع طفلها من أمها أختا له من الرضاع فقط وأخت االبن من
الرضاع ال حيرم التزوج هبا ابتداء فال يؤثر الرضاع الطارئ عىل تلك الزوجية بقاء من باب
( )1املبسوط ،138/5 :تبيني احلقائق، 183/2:اإلنصاف، 113/8:اخلريش، 179/4:تنقيح الفتاوى
احلامدية.33/1:
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أوىل.
أم ولد ولده رضاعا :إذا أرضعت أجنبية ابن االبن أو ابن البنت فإهنا تصري أم هذا
االبن رضاعا فيحل جلد الولد أن يتزوجها مع أنه ال جيوز له أن يتزوج أم ابن ابنه أو أم بنته
نسبا ،ألن األوىل زوجة ابنه والثانية بنته ،واألوىل حمرمة باملصاهرة والثانية بالنسب .وكذلك
لو أرضعت زوجة االبن طفال أجنبيا فإنه يكون ابن ابن رضاعا فإذا كانت له أم نسيبة أو
رضاعية أخرى ال حترم عىل اجلد الذي هو أبو زوج تلك املرضعة.
أم العمة أو العم أو اخلال أو اخلالة من الرضاع :لعدم العالقة املحرمة بينام حترم إذا
كانت من النسب ألهنا إ َّما جدة ألب أو ألم أو امرأة اجلد.

ثانيا ـ موانع الزواج املؤقتة
نتناول يف هذا املبحث احلديث عن تتمة املوانع التي تتناىف مع صحة الزوجية ،وقد
رأينا حرصها يف املوانع التالية:
.1

املحرمات بسبب اجلمع.

.2

املحرمات بسبب تعلق حق الغري هبا.

.3

املحرمات بسبب اختالف الدين.

وقد أفردنا لكل نوع من هذه األنواع مبحثا خاصا.
 1ـ املحرمات بسبب اجلمع
ونقصد من املحرمات بسبب اجلمع اثنني من املحرمات ،اجلمع بني املحرمات
واجلمع بني أكثر من أربع نسوة ،أي أن احلرمة مؤقتة بزواجه من هذين الصنفني ،ومنتهية
بافرتاقه عمن حتول بينه وبني من حرمت عليه هبذا السبب ،ويف هذا املطلب تفصيل
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للمحرمات هبذا السبب.
أ ـ اجلمع بني األختني:
أمجع العلامء عىل حتريم اجلمع بني األختني ،لقوله تعاىل يف سياق املحرماتَ ﴿ :و َأ ْن
ني األُ ْخت ْ ِ
َني﴾(النساء،)23 :وقد نقل اإلمجاع عىل ذلك ابن حجر ،وذكر ما استثني
جت َم ُعوا َب ْ َ
َْ
من اخلالف فيه فقال( :واجلمع بني االختني يف التزويج حرام باإلمجاع سواء ينفذ شقيقتني
أم من أب أم من أم ،وسواء النسب والرضاع ،واختلف فيام إذا ينفذ بملك اليمني ،فأجازه
بعض السلف ،وهو رواية عن أمحد واجلمهور وفقهاء األمصار عىل املنع) ()1

واختلف الفقهاء يف اقتصار التحريم عىل اجلمع بني األختني ،أو تعدُّيام إىل غريمها
من املحارم عىل قولني:
القول األول :أن التحريم ليس خاصا باجلمع بني األختني ،بل يشمل غريمها أيضا،
وقاعدة ذلك هي أن (كل امرأتني تربطهام عالقة املحرمية بحيث لو فرضنا إحدامها ذكرا ال حيل
له أن يتزوج األخرى ،وذلك مثل :األختني والبنت وأمها أو جدهتا ،واملرأة وعمتها أو خالتها
أو بنت أخيها أو أختها)( )2

بل ورد عن بعض السلف ما يمنع اجلمع بني املرأة وقريبتها ،سواء كانت بنت عم
أو بنت عمة أو بنت خال أو بنت خالة هلذه العلة ،وقد روى ذلك عن إسحاق بن طلحة

( )1فتح الباري.160/9 :
( )2كشاف القناع ،74/5 :املغني ،88/7 :املهذب ،43/2 :األم ،176/5 :اإلقناع للرشبيني:
 ،419/2مغني املحتاج ،180/3 :اهلداية رشح البداية ،192/1 :البح الرائق ،247/3 :حاشية ابن
عابدين ،39/3 :املبسوط ،289/30 :حاشية العدويك  ،77/2بداية املجتهد.32/2 :
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وعكرمة وقتادة وعطاء ،ولكن انعقد اإلمجاع عىل خالف ذلك ،وقد نقله ابن عبد الرب وابن
حزم وغريمها ،قال ابن املنذر :ال أعلم أحدا أبطل هذا النكاح ،ومها داخلتان يف مجلة ما
أبيح ،خارجتني منه بالكتاب والسنة واإلمجاع(.)1
وأصل القاعدة السابقة ـ كام ذكر القرطبي ـ ما روي عن الشعبي أنه قال( :كل امرأتني
إذا جعلت موضع إحدامها ذكرا َل جيز له أن يتزوج األخرى ،فاجلمع بينهام باطل) ،قال
الراوي :فقلت له :عمن هذا؟ قال :عن أصحاب رسول اهلل .
قال ابن عبد الرب( :وهذا عىل مذهب مالك والشافعي وأيب حنيفة واألوزاعي وسائر
فقهاء األمصار من أهل احلديث وغريهم فيام علمت ،ال خيتلفون يف هذا األصل) ()2

ومن تطبيقات هذه القاعدة:
حتريم اجلمع بني العمتني واخلالتني :وأصل حتريم هذا اجلمع ـ كام يرى أصحاب هذا
القول ـ ليس القاعدة التي قررها الفقهاء فقط ،بل هلا مستند من قول رسول اهلل  ،فقد
ورد يف بعض روايات احلديث السابق ،عن ابن عباس :أنه  كره أن جيمع بني العمة
واخلالة ،وبني العمتني واخلالتني ،وقد محل بعض العلامء هذه الرواية عىل املجاز أي بني
العمة وبنت أخيها ،فقيل هلام عمتان ،وذلك يقتيض أن يكون كالما مكررا لغري فائدة ،ألنه
إذا كان املعنى هنى أن جيمع بني العمة وبنت أخيها ،وبني العمتني يعني به العمة وبنت
أخيها ،صار الكالم مكررا لغري فائدة ،ولو كان كام قال لوجب أن يكون وبني اخلالة(.)3

( )1القرطبي.127/5 :
( )2التمهيد.282/18 :
( )3تفسري القرطبي.126/5 :
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ولذلك فإن التفسري األقرب للرواية والذي خيضع معناه للقاعدة السابقة هو أن
احلديث هنى أن جيمع بني العمة واخلالة ،ويتحقق ذلك بأال جيمع بني امرأتني إحدامها عمة
األخرى واألخرى خالة األخرى ،وذلك بأن يكون رجل وابنه تزوجا امرأة وإبنتها ،فتزوج
الرجل البنت ،وتزوج اإلبن األم ،فولد لكل واحد منهام ابنة من هاتني الزوجتني ،فابنة
األب عمة ابنة اإلبن وابنة االبن خالة ابنة األب.
أما اجلمع بني اخلالتني ،فيتحقق بأن يكونا امرأتني ،كل واحدة منهام خالة األخرى،
وذلك أن يكون رجل تزوج ابنة رجل ،وتزوج اآلخر ابنته فولد لكل واحد منهام ابنة ،فابنة
كل واحد منهام خالة األخرى.
ومثله اجلمع بني العمتني ،فإنه يتحقق بأال جيمع بني امرأتني كل واحدة منهام عمة
األخرى ،وذلك أن يتزوج رجل أم رجل ،ويتزوج اآلخر أم اآلخر ،فيولد لكل واحد منهام
ابنة ،فابنة كل واحد منهام عمة األخرى.
اجلمع بني املحارم بالرضاع :لقوله ( :حيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب)(،)1
فهذا احلديث يشمل اجلمع بني املرأتني اللتني ربطتهام رابطة النسب أو الرضاع ،فكام حيرم
اجلمع بني األختني نسبا حيرم اجلمع بني األختني رضاعا ،وكام حيرم اجلمع بني املرأة وعمتها
أو خالتها من النسب حيرم اجلمع بينها وبني عمتها أو خالتها من الرضاع.
وقد استثنى أصحاب هذا القول من القاعدة السابقة ما لو كانت العالقة من جانب
واحد فقط ،كأن جيمع الرجل بني امرأة أخرى كانت زوجة أليب األول من قبل ،ومثلهام
املرأة وزوجة ابنها ،ألننا لو فرضنا املرأة رجال ال حيل له التزوج باألخرى ألهنا حليلة ابنه،
( )1سبق خترجيه.
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ولو فرضنا زوجة االبن رجال حل له التزوج باألخرى لعدم املحرمية بينهام ألن فرضها
رجال خيرجها عن كوهنا زوجة لالبن ،وقد خالف يف ذلك زفر وابن أيب ليىل فقاال بعدم
جواز ذلك ،ألن البنت لو كانت رجال لكان ال جيوز له أن يتزوج األخرى ،ألهنا منكوحة
أبيه فال جيوز اجلمع بينهام كام ال جيوز اجلمع بني األختني.
ومن ذلك اجلمع بني املرأة وبنت زوجها ،فقد روي أن عبد اهلل بن صفوان تزوج
امرأة رجل من ثقيف وابنته أي من غريها ،فسئل عن ذلك ابن سريين فلم ير به بأسا ،وقال:
نبئت أن رجال كان بمرص اسمه جبلة مجع بني امرأة رجل وبنته من غريها.
وقد كره قوم من السلف أن جيمع الرجل بني ابنة رجل وامرأته من أجل أن إحدامها
لو كانت رجال َل حيل له زواج األخرى والذي عليه الفقهاء أنه ال بأس بذلك ،وأن املراعى
يف هذا املعنى النسب دون غريه من املصاهرة فإنه ال بأس أن جيمع بني امرأة الرجل وابنته
من غريها ،فعن سلمة بن علقمة قال :إن جلالس عند احلسن إذا سأله رجل عن اجلمع بني
البنت وامرأة زوجها ،فكرهه ،فقال له بعضهم :يا أبا سعيد ،هل ترى به بأسا؟ فنظر ساعة،
ثم قال :ما أرى به بأسا .ولعله كرهه ملا سبق ذكره من القطيعة.
وقد فرق بعض العلامء من جهة النظر بني امرأة الرجل وابنته ،وبني املرأة وعمتها،
بأن هاتني وما كان مثلهام ،أيتهام جعلت ذكرا َل حيل له األخرى ،وأما امرأة الرجل وابنته
من غريها فإنه لو كان موضع البنت ابن َل حيل له امرأة أبيه ،أو أن جيعلوا موضع املرأة ذكرا
فتحل له األنثى ،ألنه رجل أجنبي تزوج ابنة رجل أجنبي ،وليس األختان وال العمة مع
ابنة أخيها ،واخلالة مع ابنة أختها كذلك ،ألن هؤالء أيتهام جعلت ذكرا َل حتل له
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األخرى(.)1
ومن األدلة التي استدل هبا أصحاب هذا القول:
 .1قوله ( :ال تنكح املرأة عىل عمتها وال عىل خالتها ،وال املرأة عىل ابنة أخيها وال ابنة
أختها ،إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) ()2

 .2أن من احلكم التي راعاها الرشع يف حتريم اجلمع بني املحارم()3سبب لقطيعة الرحم ألن
الرضتني يتنازعان وخيتلفان وال يأتلفان هذا أمر معلوم بالعرف والعادة ،وهو يفيض إىل
قطع الرحم وهو حرام ،والنكاح سبب فيحرم حتى ال يؤدي إليه ،وإىل هذا املعنى أشار
النبي يف آخر احلديث فيام روي أنه قال( :إنكم لو فعلتم ذلك لقطعتم أرحامهن)()4

وروي يف بعض الروايات( :فإهنن يتقاطعن) ،ويف بعضها(أنه يوجب القطيعة)
القول الثان :أن التحريم قارص عىل ما ورد يف القرآن الكريم من اجلمع بني األختني ،أما
اجلمع بني غريمها ،فيجوز ،وهو قول لإلمامية( ،)5استنادا إىل ما ورد يف القرآن الكريم من حرص
املحرمات يف املذكورات ،وذلك يف قوله تعاىلَ ﴿ :و ُأ ِح َّل َلكُ ْم ما َورا َء ذلِكُ ْم ﴾ ،قال ابن أيب عقيل:
( وإن ا ّدعى ّ
حرم غري هذه األصناف ،وهو يسمع قوله سبحانهَ ﴿ :و ُأ ِح َّل َلكُ ْم
أن رسول ا ّ
هلل ّ 
( )1التمهيد.281/18 :
( )2انظر الروايات املختلفة للحديث يف :البخاري ،1965/5 :مسلم ،1029/2 :الرتمذي،433/3 :
النسائي 293/3 :ابن ماجة ،621/1 :املوطأ ،532/2 :أمحد ،77/1 :ابن حبان 376/9 :البيهقي:
.29/8
( )3انظر :بدائع الصنائع.262/2:
( )4سبق خترجيه.
( )5وهلم أقوال أخرى يف املسألة سنذكرها .
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هلل  ..وقد روى عن عل بن جعفر :سألت أخي
ما َورا َء ذلِكُ ْم ﴾ فقد أعظم القول عىل رسول ا ّ
هلل عزّ ّ
عمتها أو خالتها قال :ال بأس ّ
وجل قالَ ﴿ :و ُأ ِح َّل
ألن ا ّ
موسى عن الرجل ّ
يتزوج املرأة عىل ّ
هلل عزّ و ّ
جلَ ﴿ :و ُأ ِح َّل َلكُ ْم ما َورا َء ذلِكُ ْم ﴾ غري
َلكُ ْم ما َورا َء ذلِكُ ْم ﴾ ،وقال ابن اجلنيد :وقول ا ّ
العمة وابنة األخ ،أو اخلالة وابنة ا ُ
ألخت ،واحلديث الذي روى فيه إنّام هو هني
حاظر اجلمع بني ّ
احتياط الحتريم ،وقد روى جوازه إذا تراضيا عن أيب جعفر وموسى ابن جعفر ،وقال حييى بن
احلسن وعثامن املثنى :واالحتياط عندي ترك ذلك ،ومن عقده َل ينفسخ كام ينفسخ نكاح ا ُ
ألخت
ألخت وا ُ
عىل ا ُ
أل ّم عىل البنت(.)1
هذا قول لإلمامية ،وهناك قوالن آخران هلم:
األول :البطالن إذا َل يكن عن رضا ،وهو املشهور ،ويعنون به حتريم نكاح بنت األخ أو
ا ُ
العمة واخلالة إ ّ
صح اجلمع..وقد
ال برضامها ،فإن كان النكاح عن رىض منهام ّ
ألخت عىل نكاح ّ
رباج وأبو الصالح وسالّر وأكثر علامء
ذهب إىل هذا القول الشيخان والسيد املرتىض وابن ال ّ
اإلمامية املعارصين ،وقد استدلوا عىل ذلك بام ورد يف صحيحة أيب عبيدة ّ
احلذاء ،قال سمعت أبا
عمتها وال عىل خالتها إ ّ
العمة واخلالة) ،وما ورد يف
ال بإذن ّ
جعفر ع يقول( :التنكح املرأة عىل ّ
(التزوج ابنة األخ وال ابنة ا ُ
العمة وال عىل
حممد بن مسلم عن أيب جعفر ع قال:
ّ
ألخت عىل ّ
موثقة ّ
اخلالة إ ّ
ال بإذهنام)
الثان :البطالن مطلقا موافقة لقول اجلمهور ،وقد ذهب إليه الصدوق كان هناك إذن أو
عمتها والعىل خالتها وال عىل ابنة ُأختها وال عىل بنت ُأختها،
ال ،بل قال :والتنكح املرأة عىل ّ
العمة واخلالة عىل بنت األخ وبنت ا ُ
ألخت وبالعكس.
فعمم النهي وَل يفرق بني دخول ّ
ّ
( )1نظام النكاح يف الرشيعة االسالمية الغراء (ج ،1ص)320 :
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الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة اجلمع بني احلرص الوارد يف اآلية الكريمة ،وما ورد يف احلديث
الصحيح من قوله ( :ال تنكح املرأة عىل عمتها وال عىل خالتها ،وال املرأة عىل ابنة أخيها
وال ابنة أختها ،إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم)( ،)1وذلك بأحد أمرين:
 .1إما اعتبار ما ورد يف احلديث من باب الكراهة ،وليس التحريم ،وبناء عليه عمم من
عمم من السلف احلرمة عىل سائر األقارب.
 .2أو اعتبار اإلذن من العمة أو اخلالة ،ألن احلديث ورد معلال بالقطيعة ،ويف حال
اإلذن لن يكون هناك أي قطيعة ،وعىل هذا فرس اإلمام الصادق احلديث ،فقد قال:
للعمة واخلالة،
عمتها وخالتها إجالال ّ
(إنّام هنى رسول اهللّ  عن تزويج املرأة عىل ّ
فإذا أذنت يف ذلك فالبأس)()2

ب ـ اجلمع بني أكثر من أربع نسوة:
من املحرمات مؤقتا بسبب اجلمع من كان له أربع زوجات ،فإنه حيرم عليه أن يتزوج
بخامسة حتريام مؤقتا حتى ينتهي زواجه من إحداهن إما باملوت أو الطالق ،يستوي يف ذلك
كون األربع زوجات حقيقة كلهن أو بعضهن زوجات والبعض معتدات أو كلهن معتدات

( )1انظر الروايات املختلفة للحديث يف :البخاري ،1965/5 :مسلم ،1029/2 :الرتمذي،433/3 :
النسائي 293/3 :ابن ماجة ،621/1 :املوطأ ،532/2 :أمحد ،77/1 :ابن حبان 376/9 :البيهقي:
.29/8
( )2الوسائل :اجلزء  ،14الباب  30من أبواب ما حيرم باملصاهرة ،احلديث ..10
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باتفاق الفقهاء( ،)1بل قد نقل اإلمجاع عىل ذلك ،ومن األدلة عىل ذلك زيادة عىل اإلمجاع
قوله تعاىل ﴿ :وإِ ْن ِخ ْف ُتم َأال ُت ْق ِس ُطوا ِيف ا ْليتَامى َفانكِحوا ما َطاب َل ُكم ِمن النِّس ِ
اء َم ْثنَى
َ
َ
ْ َ َ
ُ َ
َ َ
ْ
الث ورباع َفإِ ْن ِخ ْف ُتم َأال َتع ِد ُلوا َفو ِ
َت َأ ْي َام ُن ُك ْم﴾ (النساء )3 :فقد نصت
احدَ ة أو َما َم َلك ْ
َ
ْ
َو ُث َ َ ُ َ َ
ْ
هذه اآلية عىل العدد املباح من الزوجات ،فجعلت غايته أربعا ،ولو كانت الزيادة مباحة ملا
اقترصت عىل هذا العدد.
وقد ذكر الفقهاء هنا قوال غريبا تومهه بعضهم ،أو اشتبه عليه من قوله تعاىلَ ﴿ :م ْثنَى
َو ُث َ
اع ﴾ فقال( :إن هذه اآلية تبيح للرجل تسع نسوة) ( ،)2وقد حكي هذا القول
الث َو ُر َب َ
عن الظاهرية( ،)3وحكي عن ابن الصباغ والعمران وبعض الشيعة وعن القاسم بن إبراهيم
( )1وقد سبق اخلالف يف بيان نوع العدة يف املطلب السابق.
( )2أحكام القرآن البن العريب.408/1 :
( )3هذا ما نقه الشوكان وحكاه عن صاحب البحر« نيل األوطار ،»178/6:وقد نسب هذا القول إىل
الظاهرية مع أن ابن حزم إمام الظاهرية حيكم باحلد عىل من تزوج اخلامسة فكيف جييز التاسعة ،بل نجده
يف املحىل يرد عىل من قال بتخفيف احلد عن من تزوج اخلامسة بقوله  «:أنه ليس زواجا ،ألن اهلل تعاىل
حرمه ،وإذ ليس زواجا فهو عهر ،فإذا هو عهر فعليه حد الزنى وعليها كذلك إن كانا عاملني بأن ذلك ال
حيل وال يلحق فيه الولد أصال ،فإن كانا جاهلني فال حد يف ذلك ،وإن كان أحدمها جاهال واآلخر عاملا
فاحلد عىل العاَل وال يشء عىل اجلاهل ،وأما من قال :إنه جيلد أدنى احلدين فليس بِشء ملا ذكرنا هنالك من
أنه زان أو غري زان ،فإن كان زانيا فعليه حد الزنى كامال ،وإن كان غري زان فال يشء عليه ،ألن برشته حرام
إال بقرآن أو بسنة«».انظر :املحىل »192/12:بل إنه يف موضع آخر حيكم بالكفر عىل من يعتقد ذلك
يقولَ «:ل خيتلف يف أنه ال حيل ألحد زواج أكثر من أربع نسوة أحد من أهل اإلسالم ،وخالف يف ذلك
قوم من الروافض ال يصح هلم عقد اإلسالم»«انظر :املحىل ،» 7/9:وقد حكى يف مراتب اإلمجاع اإلمجاع
عىل حرمة ذلك ،حيث قال فيه «:اتفقوا أن نكاح احلر البالغ العاقل العفيف املحجور املسلم أربع حرائر
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وأنكر اإلمام حييى احلكاية عنه.
ومن املعارصين حكى وهبة الزحيل هذا القول عن الشيعة ،فقال( :ال جيوز للرجل
يف مذهب أهل السنة أن يتزوج اكثر من أربع زوجات يف عصمته يف وقت واحد ،ولو يف
عدة مطلقة ...وذهب الظاهرية واإلمامية إىل انه جيوز للرجل أن يتزوج تسعا ،آخذا بظاهر
اآليةَ )﴿ :م ْثنَى َو ُث َ
الث َو ُر َباع)(النساء )3 :فالواو للجمع ال للتخيري ،أي يكون املجموع
تسعة) ()1

وما نسبه الزحيل إىل الشيعة يف هذه املسألة ،هو نموذج لالعتامد عىل النقوالت
واإلشاعات ،دون الرجوع إىل مصادر اجلهة ذاهتا.
فمصادر الشيعة يف التفسري واحلديث والفقه ،جممعة عىل عدم جواز الزواج من أكثر
من أربع زوجات بالزواج الدائم يف وقت واحد كام هو رأي أهل السنة.
فمن اقدم التفاسري الشيعية جاء يف (التبيان يف تفسري القرآن) للشيخ حممد بن احلسن
الطويس ( ،)460-385ما يل( :ومن استدل هبذه اآلية مثنى وثالث ورباع عىل أن نكاح
ِ
اب َل ُك ْم
التسع جائز فقد أخطأ ألن ذلك خالف اإلمجاع ...فتقدير اآليةَ ﴿ :فانْك ُحوا َما َط َ
ِمن النِّس ِ
اء َم ْثنَى َو ُث َ
اع﴾(النساء ،)3 :فثالث بدل من مثنى ،ورباع بدل من
الث َو ُر َب َ
َ َ

زوان ملآء فأقل حالل واتفقوا عىل أن نكاح أكثرمن أربع زوجات ال حيل ألحد بعد رسول اهلل «» 
مراتب اإلمجاع »62/1:ولعل مراد من نقل ذلك عن الظاهرية قصده اآلخذين بمجرد ظواهر النصوص
ولو كانوا من العامة من غري قصد ملذهب ابن حزم ،وهو ما نجده أمثاله كثريا يف كتب الفقه.
( )1الزحيل ،الدكتور وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة الثالثة 1989م ،ج،7
ص.166
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ثالث)()1

وجاء يف (جممع البيان يف تفسري القرآن) للشيخ الفضل بن احلسن الطربيس ،من
أعالم القرن السادس اهلجري ،ما يل( :وقوله تعاىلَ ﴿ :م ْثنَى َو ُث َ
اع ﴾ معناها اثنتني
الث َو ُر َب َ
اثنتني ،وثالثا ثالثا ،وأربعا أربعا ،فال يقال إن هذا يؤدي إىل جواز نكاح التسع ،فان اثنتني
وثالثة وأربعة تسعة ،ملا ذكرناه ،فان من قال دخل القوم البلد مثنى ،وثالث ،ورباع ،ال
يقتيض اجتامع األعداد يف الدخول ،وألن هلذا العدد لفظا موضوعا ،وهو تسع ،فالعدول
جل كالمه عن ذلك وتقدس) ()2
عنه إىل مثنى وثالث ورباع نوع من العيّ ،

واىل أواخر التفاسري الشيعية حيث جاء يف (األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل) للشيخ
نارص مكارم الشيـرازي ما يل( :وال بـد مـن التنـبيه إىل أن (الواو) هنا أتت بمعنى (أو)
فليس معنى هذه اجلملة هو انه جيوز لكم أن تتزوجوا باثنتني وثالث وأربع ليكون املجموع
تسع زوجات ،ألن املراد لو كان هذا لوجب أن يذكر برصاحة فيقول :وانكحوا تسعا ،ال
أن يذكره هبذه الصورة املتقطعة املبهمة ،هذا مضافا إىل أن حرمة الزواج بأكثر من أربع نسوة
من رضوريات الفقه اإلسالمي ،وأحكامه القطعية املسلمة)( )3

أما أقوال فقهائهم ،فقد قال الشيهد األول يف اللمعة( :ال جيوز للحر أن جيمع زيادة
عىل أربع حرائر أو حرتني وأمتني ،أو ثالث حرائر وأمة ،وال للعبد أن جيمع أكثر من أربع

( )1الطويس ،حممد بن احلسن ،التبيان يف تفسري القرآن ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ج ،3ص.107
( )2الطربيس ،الفضل بن احلسن ،جممع البيان يف تفسري القرآن ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت،
1995م ،ج،3ص.84
( )3الشريازي ،نارص مكارم ،األمثل ،...مؤسسة البعثة ،بريوت ،الطبعة األوىل 1992م ،ج،3ص.84
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إماء أو حرتني أو حرة وأمتني ،وال يباح له ثالث إماء وحرة)()1

وقال املقداد السيوري يف كنز العرفان( :احلرص يف األربع وعدم جواز الزائد يف
النكاح الدائم إمجاعي ،وحتى املنقطع عند كثري من فقهائنا لقول النبي  لغيالن ملا أسلم
وعنده عرش نسوة أمسك أربعا وفارق سائره ّن أي باقيه ّن ،ولقول ِ
اإلمام الصادق ع ( :ال
حيل ملاء الرجل أن جيري يف أكثر من أربعة أرحام من احلرائر)( )2

 2ـ املحرمات بسبب تعلق حق الغري هبا
وهن من تعلق هبن حق الغري بالزوجية أو باالعتداد بعدها ،ويلحق باملعتدة من
زواج صحيح املعتدة من دخول بعقد فاسد ،أو خمالطة بشبهة ،وتتعلق هبذا الصنف من
املحرمات املسائل التالية:
أ ـ املحصنات من النساء:
اتفق الفقهاء عىل حرمة الزواج بمن تعلق هبا حق الغري ،ومن األدلة عىل ذلك:
َات ِمن النِّس ِ
َت
اء إِال َما َم َلك ْ
 .1قوله تعاىل عند ذكر املحرمات من النساءَ ﴿ :واملُْ ْح َصن ُ ْ َ
َأ ْي َام ُن ُكم ْ﴾ (النساء ،)24 :ولفظ املحصنات( ،)3وإن أطلق يف القرآن الكريم عىل
العفيفات غري املتزوجات إال أن املراد منه هنا املتزوجات ،وإال لتناقضت مع آية
املائدة حيث عدها ممن أحل لنا ،ولفظ املحصنات عام يشمل كل متزوجة مسلمة
كانت أو غري مسلمةَ ،ل يستثن من ذلك إال الزوجة التي سبيت وحدها دون زوجها،

( )1رشح اللمعة .73/2
( )2كنز العرفان .141/2
( )3انظر اخلالف يف هذا اللفظ يف :تفسري القرطبي.123/5 :
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َات
ألن القرآن استثني من املحصنات ما ملكت األيامن يف قوله تعاىلَ ﴿ :واملُْ ْح َصن ُ
ِمن النِّس ِ
َت َأ ْي َام ُن ُك ْم﴾ (النساء ،)24 :واإلحصان أن حيمي الِشء ويمنع
اء إِال َما َم َلك ْ
ْ َ
منه ،فاملحصنات من النساء ذوات األزواج ألن األزواج أحصنوهن ومنعوا
منهن(.)1
رت َّب ْص َن
 .2اآليات التي أوجبت عىل املرأة االعتداد ،كقوله تعاىلَ ﴿ :واملُْ َط َّل َق ُ
ات َي َ َ
بِ َأن ُف ِس ِهن َثال َث َة ُقر ٍ
وء﴾ (البقرة ،)228 :وقولهَ ﴿ :وا َّل ِذي َن ُيت ََو َّف ْو َن ِمنْ ُك ْم َو َي َذ ُر َ
ون
َّ
ُ
رت َّب ْص َن بِ َأن ُف ِس ِه َّن َأ ْر َب َع َة َأ ْش ُه ٍر َوع َْرشا﴾ (البقرة ،)234 :وقوله تعاىل:
َأزْ َواجا َي َ َ
الت األَ ْمح ِ
مح َل ُه َّن﴾ (الطالق ،)4 :وقد ورد الترصيح
َال َأ َج ُل ُه َّن َأ ْن َي َض ْع َن َ ْ
﴿و ُأ ْو ُ
َ
ِ
َاب ﴾(البقرة:
﴿و َال َت ْع ِز ُموا ُع ْقدَ َة ال ِّنكَاحِ َحتَّى َي ْب ُلغَ ا ْلكت ُ
بذلك يف قوله تعاىلَ :

 ،)235وهذه اآلية وإن كانت يف شأن املعتدة عن وفاة إال أنه ال فرق بني معتدة
ومعتدة فتكون كل معتدة حمرمة عىل غري من اعتدت منه.
 .3إمجاع العلامء عىل ذلك لرصاحة النصوص الدالة عليه.
 .4أن اجتامع رجلني عىل امرأة واحدة يفسد الفراش ،ألنه يوجب اشتباه النسب
وتضييع الولد وفوات السكن واأللفة واملودة فيفوت ما وضع الزواج له.
وقد حتدث الفقهاء عن تأثري ختبيب املرأة عىل زوجها يف حتريمها عليه ،أي إفسادها
عليه ( ،)2وقد اتفق الفقهاء عىل حرمة التخبيب مطلقا ،لقوله ( :لن يدخل اجلنة خب وال

( )1زاد املسري.49/2 :
( )2ومن املصطلحات املستعملة اآلن بدل التخبيب التحريض ،ومعناه :احلث عىل الِشء والدفع إليه،
ومنه قوله تعاىل ﴿ َيا َأ هُّيا النَّبِ هي َح ِّر ْض املُْؤْ ِمنِنيَ ع ََىل ا ْل ِقت ِ
َال ﴾(األنفال ،)65 :ولكنه يف املصطلح الرشعي
َ
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بخيل وال منان) ( ،)1وقوله ( :الفاجر خب لئيم) ( ،)2ولكنه يف أمر الزواج أعظم إثام،
قال ( :من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا) ( )3أي خدعه وأفسده ،وملا يرتتب
عليه من اإلفساد واإلرضار.
واملقصود باإلفساد هنا هو اإلفساد املتعمد ،أما غري املقصود فلم يكلف به الرشع،
لكنه مع ذلك يستحب التنزه عنه ،كام روى املناوي عن شيخه عبد الوهاب الشعران ،قال:
(قال شيخنا الشعراوي :ومن ذلك ما لو جاءته امرأة غضبانة من زوجها ليصلح بينهام مثال،
فيبسط هلا يف الطعام ،ويزيد يف النفقة واإلكرام ،ولو إكراما لزوجها ،فربام مالت لغريه،
وازدرت ما عنده ،فيدخل يف هذا احلديث ،ومقام العارف أن يؤاخذ نفسه بالالزم وإن َل
يقصده) ،ثم حدث عن جتربته يف ذلك فقال( :وقد فعلت هذا اخللق مرارا ،فأضيق عىل
املرأة الغضبانة ،وأويص عيايل أن جيوعوها لرتجع ،وتعرف حق نعمة زوجها) ()4

وقد انفرد املالكية واحلنابلة( )5باعتبار التخبيب من موانع الزواج املؤبدة ،وصورته:
أن يفسد رجل زوجة رجل آخر ،بحيث يؤدي ذلك اإلفساد إىل طالقها منه ،ثم يتزوجها
ذلك املفسد ،فهذا الزواج يفسخ قبل الدخول وبعده بال خالف عندهم.
أعم من التخبيب  ،ألنه يكون يف اخلري والرش ،بخالف التخبيب فإنه ال يكون إال يف الرش..
( )1أمحد.7/1:
( )2قال يف كشف اخلفاء :قال الصغان :موضوع واعرتض بأن اسناده جيد كام قال املناوي ،وبأن االمام
أمحد رواه عن أيب هريرة مرفوعا بلفظ املنافق بدل الفاجر ،كشف اخلفاء ،387/2 :أمحد.349/2 :
( )3أبو داود ،343/4 :ابن حبان ،205/10 :البيهقي.30/10 :
( )4فيض القدير.123/6 :
( )5بلغة السالك  ،344/2:فتح العل املالك ،398/1:مطالب أويل النهى.96/5:
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وقد أفتى الشيخ عليش من متأخري املالكية هبذا القول يف مسألة عرضت له نصها:
أن رجال أمر امرأة بأن تضارر زوجها حتى يطلقها ،ثم يتزوجها هو ،هل يتأبد حتريمها
عليه؟ فأجاب بتأبيد حتريمها عليه معاملة له بنقيض مقصوده ،ولئال يتسارع الناس إىل
إفساد الزوجات ،ثم اختار أن تأبيد حتريمها مقيد بدوام أثر اإلفساد ال إن طال الزمن جدا
وطلقها األول باختياره ،أو مات عنها(.)1
ولكن الرأي املشهور عند املالكية هو عدم التأبيد ،فإذا عادت لزوجها األول وطلقها
أو مات عنها جاز لذلك املفسد زواجها.
ورجح ابن تيمية أنه لو قتل رجل رجال ليتزوج امرأته حرمت عىل القاتل مع حلها
لغريه ،ولو جرب امرأته عىل زوجها حتى طلقها ،ثم تزوجها وجب أن يعاقب هذا عقوبة
بليغة ،وهذا الزواج باطل يف أحد القولني يف مذهب مالك وأمحد وغريمها ،وجيب التفريق
بني هذا الظاَل املعتدي وبني هذه املرأة الظاملة(.)2
وهذا القول مع قوته يكاد يكون مستحيل التطبيق ،ألن التعرف عىل كون املرء خمببا
حيتاج إىل حتر كبري ،وقد ال يكون الشخص قاصدا التخبيب ،وقد ال يكون سبب فساد املرأة
عىل زوجها التخبيب ،والتحري عن ذلك ،فوق ذلك ،يستدعي الكشف عن عورات
البيوت ،وهو منهي عنه رشعا ،فلذلك نرى أن األوىل يف هذا احلكم بقاؤه مقصورا عىل
التورع الديني ،ال عىل احلكم القضائي ،فيحذر كل من يفعل هذا من أن يعامل رشعا
بخالف مقصوده دينا وورعا ،ال قضاء وحكام.
( )1فتح العل املالك.396/1:
( )2الفتاوى الكربى ،461/5:وانظر:كشف القناع.74/5:
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ب ـ زوجة املفقود:
اختلف الفقهاء يف حكم زوجة املفقود بحسب احلالة التي تكون فيها غيبته(:)1
احلالة األوىل :أن تكون غيبة غري منقطعة ،يعرف خربه ،ويأيت كتابه ،فهذا ليس المرأته
أن تتزوج باتفاق العلامء إال أن يتعذر اإلنفاق عليها من ماله ،فحينئذ هلا أن تطلب فسخ الزواج،
فيفسخ زواجه ،وأمجع الفقهاء كذلك عىل أن زوجة األسري ال تنكح حتى تعلم يقني وفاته ،قال
ابن املنذر( :وأمجعوا أن زوجة األسري ال تنكح حتى يعلم بيقني وفاته ما دام عىل اإلسالم) ( )2

ولكن هذا اإلمجاع ـ فيام نرى ـ مقيد بعدم حصول الرضر باملرأة التي يؤرس زوجها
ملدة طويلة حتى لو كانت تتيقن حياته ،والرضر ليس متعلقا بالنفقة وحدا ،بل قد يكون
بحاجة املرأة إىل زوج ،وقد أشار إىل هذه الناحية يف حاشية العدوي بقوله( :مثلها زوجة
األسري ،فإهنام يبقيان كام مها النقضاء مدة التعمري( ،)3لتعذر الكشف عن زوجيهام إن دامت
نفقتهام ،وإال فلهام التطليق كام إذا خشيا عىل نفسيهام الزنا) ( ،)4وهذا التعبري مع ما حيمله
من رصاحة يشري إىل احلاجة التي تستدعي تزوج املرأة ،ولو َل ختش الزنا.
وال نرى أن يف مصلحة املرأة التي تزوجت حديثا ،ثم أرس زوجها أن تنتظره إىل
()1

املحىل ،316/9:املغني  ،109/8:املبسوط ،38/11:بدائع الصنائع ،196/6:تبرصة

احلكام.176/1:
( )2مراتب اإلمجاع.77 :
( )3والتعمري عند املالكية مدته سبعون سنة من يوم ولد ،واختار الشيخان أبو حممد عبداهلل بن أيب زيد
وأبو احلسن عل القابِس ثامنني ،وحكم بخمس وسبعني سنة ،والراجح األول ،انظر :الرشح
الكبري.482/2:
( )4حاشية العدوي.221/2 :
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انقضاء مدة التعمري ،فقد متوت ،وهي تنتظره ،ثم كيف ال يباح هلا الزواج ،وهي يف ريعان
شباهبا ثم يفتح هلا املجال ،وهي تستعد لدخول قربها.
احلالة الثانية :أن يفقد وينقطع خربه ،وال يعلم له موضع ،والنقطاع خربه يف هذه احلالة
احتامالن بحسب احتامل رجوعه وعدم احتامله:
االحتامل األول :احتامل رجوعه ،وهو حال كون ظاهر غيبته السالمة ،كسفر التجارة يف
غري مهلكة ،وطلب العلم والسياحة ،وقد اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولني:
القول األول :ال تزول الزوجية ما َل يثبت موته ،وقد روي ذلك عن أيب قالبة ،والنخعي،
وأيب عبيد ،وهو قول ابن شربمة ،وابن أيب ليىل ،والثوري ،وأيب حنيفة ،والشافعي يف اجلديد.
وقريب من هذا قول اإلمامية ،فقد نصوا عىل أن (املرأة املفقود عنها زوجها إن سكتت
وصربت ّ
ثم
خيىل عنها إىل أن يعود زوجها ،وإن هي رفعت أمرها إىل الوايل ّ
أجلها أربع سننيّ ،
يكتب اىل الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه ،فإن َل خيرب عنه بحياة حتّى متيض األربع سنني دعا
وىل املفقود فيسأله :هل للمفقود مال؟  ،فإن كان للمفقود مال أنفق عليها حتّى يعلم حياته
احلاكم َّ
تتزوج ـ ما أنفق
للوىل :انفق عليها ،فإن فعل فال سبيل هلا ـ أن ّ
من موته ،وإن َل يكن له مال قيل ّ
عليها ،وإن أبى أجربه الوايل عىل أن يط ّلق تطليقة يف استقبال العدّ ة وهي طاهر ،فإن جاء زوجها
لألول
قبل انقضاء عدّ هتا فله الرجوع إليها ،وإن انقضت العدّ ة فقد ح ّلت لألزواج وال سبيل ّ
عليها،
تتزوج امرأته حتّى يبلغها موته ،أو طالق ،أو حلقوق بأهل
يف رواية ُأخرى يف املفقود :ال ّ
الرشك ،ومحل عىل َمن ترك هلم ماال ينفق عليهم ،واألحوط أن تعتدّ عدّ ة الوفاة بعد الطالق ،ملفاد
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بعض هذه الروايات (. )1
القول الثان :زوال الزواج بالفسخ بعد مدة من فقده ،وقد اختلف يف حتديد املدة عىل
اآلراء التالية:
الرأي األول :ترتبص أربع سنني ،وتعتد للوفاة أربعة أشهر وعرشا ،وحتل لألزواج ،وقد
ثبت ذلك عن عثامن وابن مسعود يف رواية ،وعن مجع من التابعني كالنخعي وعطاء والزهري
ومكحول والشعبي وهو قول مالك والشافعي يف القديم ،وقد اتفق أكثرهم عىل أن التأجيل من
يوم ترفع أمرها للحاكم ،وعىل أهنا تعتد عدة الوفاة بعد ميض األربع سنني(.)2
الرأي الثان :إذا مىض عليه تسعون سنة ،قسم ماله .وهذا يقتيض أن زوجته تعتد عدة
الوفاة ثم تتزوج ،وتعترب تسعني سنة من يوم والدته ،ألن الظاهر أنه ال يعيش أكثر من هذا العمر،
فإذا اقرتن به انقطاع خربه ،وجب احلكم بموته ،كام لو كان فقده بغيبة ظاهرها اهلالك ،وهو
رواية عن أمحد ،واستدلوا عىل ذلك بام يل:
 .1أن هذه غيبة ظاهرها السالمة ،فلم حيكم بموته.
 .2أن خرب عمر ورد يف من ظاهر غيبته اهلالك ،فال يقاس عليه غريه.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو بقاء املرأة يف عصمة الزوجية إال إذا ترضرت ،وحينها
يمكنها أن ترفع أمرها للحاكم ليقوم بام يراه من مصلحتها.
ونرى أن حتديد املدة ترجع لويل األمر ،ألن الرتبص أربع سنني يرجع للظروف التي
( )1إمجاعيات فقه الشيعة ج  - 3السيد إسامعيل احلسيني املرعِش (ص)310 :
( )2فتح الباري.431/9:
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كان خيضع هلا الناس يف ذلك الوقت من صعوبة التحري ،وعدم تيرس التنقل ،واحلاجة إىل
الزمن يف كل ذلك ،أما يف عرصنا ،فنرى إمكانية تقليص املدة بحسب ما يراه اخلرباء يف
ذلك.
االحتامل الثان :أن يكون ظاهر غيبته اهلالك ،كالذي يفقد من بني أهله ليال أو هنارا ،أو
خيرج إىل الصالة فال يرجع ،أو يميض إىل مكان قريب ليقيض حاجته ويرجع ،فال يظهر له خرب،
أو يفقد بني الصفني ،أو ينكرس هبم مركب فيغرق بعض رفقته ،أو يفقد يف مهلكة ،وقد اختلف
الفقهاء يف ذلك عىل قولني:
القول األول :ال تتزوج امرأة املفقود حتى يتبني موته أو فراقه ،وهو قول أيب قالبة،
والنخعي ،والثوري ،وابن أيب ليىل ،وابن شربمة ،واحلنفية ،والشافعي يف اجلديد ،وهو قول ابن
حزم ،واستدلوا عىل ذلك بام يل:
.1

قوله ( :امرأة املفقود امرأته ،حتى يأتيها اخلرب) ()1

 .2أنه شك يف زوال الزوجية ،فلم تثبت به الفرقة ،كام لو كان ظاهر غيبته السالمة.
القول الثان :أن زوجته ترتبص أربع سنني ،ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعرشا ،وحتل
لألزواج ،وهو قول عمر وعثامن وعل وابن عباس وابن الزبري ،وبه قال عطاء ،وعمر بن عبد
العزيز ،واحلسن ،والزهري ،وقتادة ،والليث ،وعل بن املديني ،وعبد العزيز بن أيب سلمة .وبه

( )1رواه الدارقطني من حديث املغرية بن شعبة ،وقد سئل أبو حاتم عنه فقال :منكر ويف إسناده سوار
ابن مصعب عن حممد بن رشحبيل ومها مرتوكان ،انظر :الدراية ،143/2 :قال ابن حجر :وإسناده
ضعيف ،وضعفه أبو حاتم والبيهقي وعبد احلق وابن القطان وغريهم ،تلخيص احلبري،232/3:
وانظر:البيهقي ،444/7 :الدارقطني ،312/3 :مسند الشافعي ،303 :مصنف ابن أيب شيبة.521/3 :
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يقول مالك ،والشافعي يف القديم وهو ظاهر مذهب أمحد.
إال أن مالكا قال يف املفقود يف القتال( :ليس يف انتظار من يفقد يف القتال وقت)،
وقال سعيد بن املسيب فيه :ترتبص سنة ،ألن غلبة هالكه هاهنا أكثر من غلبة غريه ،لوجود
سببه ،واستدلوا عىل ذلك بام يل:
 .1أن هناك قضايا كثرية انترشت يف الصحابة فلم تنكر.
 .2أن احلديث الذي استند إليه املخالفون َل يثبت ،وَل يذكره أصحاب السنن.
 .3أن قول املخالفني :إنه شك يف زوال الزوجية منتف ألن الشك ما تساوى فيه
األمران ،والظاهر يف هذه احلالة هالكه.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة ـ مثلام ذكرنا سابقا ـ رجوع حتديد مدة الرتبص لويل األمر،
الذي يبت يف كل قضية بحسب مالبساهتا ،وال نرى الرتبص أربع سنوات كاملة ،فقد تكون
حمرجة للمرأة غاية احلرج ،وقد يرصف عنها األزواج بعد ذلك ،فلذلك األوىل رعاية هذا
اجلانب ،وعدم تضييع هذا احلق بسبب أمر مشكوك فيه.
أما القول األول فال حاجة للرد عليه ،فهو يتناىف مع املقاصد الرشعية من الرتغيب
يف الزواج ،ويعتمد يف ذلك عىل حديث رأينا مدى ضعفه.
ج ـ املطلقة ثالثا:
احلكم األصل للطلقات الثالث هو زوال ملك االستمتاع وزوال حل املحلية أيضا،
فال جيوز للزوج األول زواجها قبل التزوج بزوج آخر ،لقوله تعاىلَ ﴿ :فإِ ْن َط َّل َقها َف َال َ ِ
حت هل
َ
الق مرت ِ
ِ
ِ
َان﴾
َري ُه ﴾(البقرة )230 :بعد قوله تعاىل ﴿ :ال َّط ُ َ َّ
َل ُه م ْن َب ْعدُ َحتَّى تَنك َح زَ ْوجا غ ْ َ
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(البقرة ،)229 :وتنتهي احلرمة وحتل للزوج األول برشوط ذكرها الفقهاء نؤجل الكالم
عنها إىل حملها من هذه السلسلة.
د ـ الزواج باملرأة احلامل:
خيتلف حكم الزواج باملرأة احلامل بحسب سبب محلها عىل احلالتني التاليتني(:)1
احلالة األوىل :احلامل من زواج رشعي:
وهي من كان محلها ثابت النسب ،وقد اتفق الفقهاء عىل أنه جيوز زواج احلامل
املطلقة البائن بينونة صغرى ملن له احلمل أي الزوج السابق ،أما املطلقة ثالثا بينونة كربى
فال جيوز زواجها إال بعد وضع احلمل اتفاقا ،واستدلوا عىل ذلك بأن العدة حق الزوج فال
يمنع من الترصف يف حقه.
أما إذا كان الزوج الثان غري الزوج األول ،فقد اتفق الفقهاء عىل أنه ال يصح زواجها
منه ،واستدلوا عىل ذلك بام يل:
 .1أن احلمل إذا كان ثابت النسب من الغري سواء أكان من زواج صحيح أم فاسد أم
وطء شبهة لزم حفظ حرمة مائه باملنع من الزواج.
 .2أن عدة احلامل ال تنتهي إال بوضع احلمل ،وال جيوز زواج معتدة الغري أثناء العدة
ِ
َاب ﴾ (البقرة )235 :أي ما
لقوله تعاىل ﴿ َو َال َت ْع ِز ُموا ُع ْقدَ َة النِّكَاحِ َحتَّى َي ْب ُلغَ ا ْلكت ُ
كتب عليها من الرتبص.
احلالة الثانية :احلامل من زنى:
( )1املحىل ،156/9:أحكام القرآن البن العريب، 338/3 :بدائع الصنائع، 369/2 :املغني،107/7 :
تبيني احلقائق ،113/2 :درر احلكام ،232/1 :أسنى املطالب ،393/3 :منح اجلليل.300/4 :
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اختلف الفقهاء يف صحة زواج احلامل من زنى عىل قولني:
القول األول :ال جيوز زواجها قبل وضع احلمل ،ال من الزان نفسه وال من غريه،
وهو قول املالكية واحلنابلة وأيب يوسف ،واستدلوا عىل ذلك بام يل:
.1

عموم قوله ( :ال توطأ حامل حتى تضع) ()1

 .2ما روي عن سعيد بن املسيب أن رجال تزوج امرأة فلام أصاهبا وجدها حبىل فرفع
ذلك إىل النبي  ففرق بينهام ،وجعل هلا الصداق وجلدها مائة(.)2
 .3أن ذلك يوقع تلبيسا يف النسب ،والرشع موضوع عىل ختليص األنساب ،وهلذا
رشعت العدة واالسترباء.
 .4أن ماء الزنا وإن كان ال حرمة له ،فامء الزواج له حرمة ،ومن حرمته أال يصب عىل
ماء السفاح ،فيخلط احلرام باحلالل ،ويمزج ماء املهانة بامء العزة.
 .5أن ابن مسعود كان يرى أن الرجل إذا زنى باملرأة ثم نكحها أهنام زانيان ،ما عاشا.
 .6أن هذا احلمل يمنع الوطء ـ كام يرى أصحاب القول الثان ـ فيمنع العقد أيضا
كاحلمل الثابت النسب ،ألن املقصود من الزواج هو حل الوطء فإذا َل حيل له وطؤها
َل يكن الزواج مفيدا فال جيوز ،وهلذا َل جيز إذا كان احلمل ثابت النسب.
القول الثان :أنه جيوز زواج احلامل من الزنى ،إال أن احلامل إذا تزوجت بغري من زنى هبا

( )1قال ابن حجر :رواه أمحد وأبو داود واحلاكم من حديث أيب سعيد اخلدري ،تلخيص احلبري،171/1:
وقال احلاكم :هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم وَل خيرجاه ،املستدرك ،212/2:الرتمذي،133/4:
الدارمي ،224/2 :البيهقي.329/5 :
( )2البيهقي ،157/7 :سنن سعيد بن منصور.219:
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ال جيوز وطؤها حتى تضع ،وهو مذهب الشافعية وأيب حنيفة وحممد ومذهب ابن حزم،
واستدلوا عىل ذلك بام يل:
ت ْاألَ ْمح ِ
مح َل ُه َّن ﴾(الطالق)4 :إنام
َال َأ َج ُل ُه َّن َأ ْن َي َض ْع َن َ ْ
 .1أن قول اهلل تعاىلَ ﴿ :و ُأ ْو َال ُ
الالئِي َيئِ ْس َن ِم ْن املَْ ِح ِ
جاء يف املطلقة قال اهلل تعاىلَ ﴿ :و َّ
يض ِم ْن نِ َسائِ ُك ْم إِ ْن ْار َت ْب ُت ْم
ت ْاألَ ْمح ِ
َف ِعدَّ ُ ُهت َّن َث َال َث ُة َأ ْش ُه ٍر َو َّ
مح َل ُه َّن ﴾
َال َأ َج ُل ُه َّن َأ ْن َي َض ْع َن َ ْ
الالئِي ََل ْ َحيِ ْض َن َو ُأ ْو َال ُ
(الطالق )4 :وهذا مردود عىل أول السورة يف املطلقات وحممول عليه ما بعده من
وه َّن ِم ْن َح ْي ُث َسكَن ُت ْم ِم ْن ُو ْج ِد ُك ْم ﴾(الطالق )6 :اآليات
قوله تعاىلَ ﴿ :أ ْسكِنُ ُ
كلها.
 .2أن احلامل املطلقة ،أو املتوىف عنها هي معتدة بنص القرآن ،وقد حرم اهلل عز وجل
زواج املعتدة مجلة حتى تتم عدهتا ،وأما غريها فلم يأت يف القرآن وال يف السنة إجياب
عدة عليهن ،وال عىل أحد منهن ،وقد استدل هبذا ابن حزم بناء عل عدم صحة
القياس (.)1
.3

قول النبي ( :الولد للفراش وللعاهر احلجر) ()2

 .4أن املنع من زواج احلامل محال ثابت النسب حلرمة ماء الوطء ،وال حرمة ملاء الزنى
بدليل أنه ال يثبت به النسب.
 .5أن حرمة الوطء بعارض طارئ عىل املحل ال ينايف الزواج ال بقاء وال ابتداء كاحليض

( )1املحىل..157/9:
( )2البخاري ،724/2 :مسلم ،1081/2 :املوطأ ،739/2:الرتمذي ،463/3 :أبو داود،282/2 :
النسائي ،378/3 :ابن ماجة ،647/1 :الدارميك .203/2
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والنفاس.
 .6عدم جواز وطئها بعد زواجها لقوله ( :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال
يسقني ماءه زرع غريه) ()1

القول الثالث :أنه جيوز زواج احلامل من الزنى إذا كان الزان هو الذي يريد أن يتزوج
هبا ،وهو قول اإلمامية ،واشرتطوا لذلك أال يكون زنا هبا وهي يف ذمة زوج آخر ألهنا يف تلك
احلالة تصبح حمرمة عليه حرمة أبدية عىل األحوط ،فال جيوز له نكاحها بعد موت زوجها ،أو
زوال عقدها بطالق أو فسخ أو انقضاء مدة أو غريها ،وال فرق يف ذات البعل بني الدائمة واملتمتع
هبا ،واملسلمة والكافرة ،والصغرية والكبرية ،واملدخول هبا وغريها ،والعاملة واجلاهلة ،وال يف
البعل بني الصغري والكبري،وال يف الزان بني العاَل بكوهنا ذات بعل واجلاهل بذلك ،واملكره عىل
الزنا وغريه .وكذلك لو زنى بمن كانت يف عدة رجعية (.)2
واستدلوا لذلك بام جاء يف معتربة أيب بصري عن أيب عبد اهلل الصادق قال :سألته عن رجل
فجر بامرأة ،ثم بدا له أن يتزوجها؟ فقال ( :حاللّ ،أولـه سفاح وآخره نكاحّ ،أولـه حرام وآخره
حالل)
ويف حديث آخر عن حممد بن مسلم عن أيب جعفر أو أيب عبد اهلل ع قال( :لو أن رجال

( )1ابن أيب شيبة.342/7:
( )2لكن الشيخ جواد التربيزي يرى ذلك عىل نحو االحتياط االستحبايب فقط قال( :لو زنى بذات بعل،
أو بذات العدة الرجعية فاألحوط األوىل أن ال يتزوجها)[ التربيزي :الشيخ جواد /املسائل املنتخبة -
املعامالت /مسألة].985
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فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها َل يكن عليه يشء من ذلك ) ( )1

الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو جواز احلامل من زنا إذا كان الزان هو الذي يريد
الزواج باملزن هبا ،فذلك أقرب إىل مقاصد الرشيعة ،ألن من مقاصدها اجلليلة املعلومة
بالرضورة تضييق نطاق الفاحشة ،وإصالح ما انجر عنها ،واحلرص عل ثبوت األنساب.
أما ما استدل به املخالفون من قوله ( :ال توطأ حامل حتى تضع)( ،)2فإن
احلديث ال خيالف ما ذكرنا ،بل يدل عليه ،ألن النبي  هنى عن وطء احلامل ،وهذا النهي
ال يصح إال إذا كان محلها من غريه ،ألن وطء احلامل إذا كان محلها منه جائز بال خالف،
فلم يبق إال أن يكون محلها من غريه ،وهنية  عن وطئها يدل عىل جواز زواجها إال إذا
كانت معتدة فقد رصحت النصوص األخرى بتحريمها.
أما احلديث الثان ،فهو إن صح حيمل عىل أن الرجل دلس عليه باملرأة ،فلذلك جاء
يشكو إىل رسول اهلل  ،ففرق  بينهام.
ويدل عىل هذا من النصوص الرصحية قوله ( :ال يقعن رجل عىل امرأة ومحلها
لغريه) ،فلم حيدد  نوع هذا احلمل ،هل هو من زواج أم من سفاح ،ومثله قوله ( :من
كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يسقي ماءه ولد غريه) ،فهو َ ل حيدد فيه كذلك سبب

( )1احلر العامل :حممد بن احلسن /وسائل الشيعة ج 20ص. 438
( )2قال ابن حجر :رواه أمحد وأبو داود واحلاكم من حديث أيب سعيد اخلدري ،تلخيص احلبري،171/1:
وقال احلاكم :هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم وَل خيرجاه ،املستدرك ،212/2:الرتمذي،133/4:
الدارميك  ،224/2البيهقي..329/5 :
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هذا املاء وكال النصني يستدل هبام من باب مفهوم املخالفة عىل أنه جيوز أن يسقي زرع نفسه،
بدون حتديد لسبب ذلك الزرع.
هذا من جهة الداللة النصية أما من جهة الرؤية املقاصدية ،فيمكننا تصور األخطار
التي تنجر عن ترك الزانية ترتبص إىل أن تضع محلها ،ثم نطلق عليه (ابن زنا) ،ونطلق عليها
معه (زانية) ،أما السبب يف كل هذا ،وهو املجرم الذي تسبب يف هذه األلقاب البشعة،
فنستقبله باألحضان إن هو تاب ،ونزعم أنه بتوبته خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ،فإذا ما
فكر بالزواج ،وأراد أن يكفر عن خطيئته ،ويتزوج من تسبب يف فضيحتها كرهنا له ذلك،
وهنيناه أن ينسب ولده منها إليه.
إن أقل املخاطر يف كل هذا أن نزيد من األبناء غري الرشعيني يف املجتمع ،ونحملهم
ذنوب آبائهم ،فيعيشوا إما مرشدين وإما جمرمني ،وإما منتقمني من املجتمع ،ويف أحسن
أحواهلم يكتمون يف صدورهم ما تضيق عن محله اجلبال.
أما املرأة ،فإهنا إن َل يقتلها أبوها يف املجتمع املحافظ ،وَل تنتحر إن شعرت هبدر
كرامتها تصري معول فساد تنرش الرذيلة وتنتقم من كل رجل بسبب من رماها إىل الشارع،
وتنتقم من كل امرأة لتحوهلا إىل سبيلها.
فلذلك يكون القول بجواز زواج الزان من الزانية ،بل فرض ويل األمر ذلك عليه
حال من احللول الذي إن َل يقف يف وجه الرذيلة بالكلية ،حيد من آثارها.
هـ ـ املحرمات بسبب اختالف الدين
خيتلف حكم املحرمات بسبب اختالف الدين بحسب اعتقاد أهل الدين بكتاب أو
عدم اعتقادهم ،ويمكن تصنيف ذلك كام يل:
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أوال :أهل الكتاب:
ويتعلق بحكم الزواج من أهل الكتاب املسائل التالية:
تعريف أهل الكتاب:
اختلف الفقهاء يف تعريف أهل الكتاب عىل قولني:
القول األول :إن أهل الكتاب هم كل من يؤمن بنبي ويقر بكتاب ،ويشمل اليهود
والنصارى ،ومن آمن بزبور داود ،وصحف إبراهيم وشيث ،وذلك ألهنم يعتقدون دينا سامويا
منزال بكتاب.
القول الثان :إن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى بفرقهم املختلفة ،وهو قول مجهور
الفقهاء ،واستدلوا عىل ذلك بام يل:
ِ
 .1قوله تعاىلَ ﴿ :أ ْن َت ُقو ُلوا إِنَّام ُأ ِنز َل ا ْلكِتَاب ع ََىل َطائِ َفت ِ ِ
ِ
استِ ِه ْم
ُ
َني م ْن َق ْبلنَا َوإِ ْن ُكنَّا َع ْن د َر َ
ْ
َ
َلغَافِلِنيَ ﴾(األنعام)156 :
 .2أن تلك الصحف كانت مواعظ وأمثاال ال أحكام فيها ،فلم يثبت هلا حكم الكتب
املشتملة عىل أحكام.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن أهل الكتاب املقصودون يف القرآن الكريم هم
اليهود والنصارى خاصة بفرقهم املختلفة ،كام رصحت بذلك اآليات الكثرية ،ومنها قوله
ِ
تعاىل ﴿ :يا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ ِ
اإل ِ
يم َو َما ُأن ِْز َل ْت الت َّْو َرا ُة َو ْ ِ
َاج َ
نج ُيل إِ َّال ِم ْن َب ْع ِد ِه َأ َف َال
َاب َل َ ُحت ه
َ
ون ِيف إِ ْب َراه َ
َاب َلس ُتم ع ََىل َ ٍ
ِ
ِ
ِ
يموا
يشء َحتَّى ُتق ُ
َت ْعق ُلون﴾ (آل عمران ،)65 :وقوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َيا َأ ْه َل ا ْلكت ِ ْ ْ
ْ

اإل ِ
الت َّْو َرا َة َو ْ ِ
نج َيل َو َما ُأ ِنز َل إِ َل ْي ُك ْم ِم ْن َر ِّب ُك ْم ﴾(املائدة ،)68 :فدل ذلك عىل أن أهل الكتاب
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هم أهل التوراة واالنجيل ،وهم اليهود والنصارى ،ولكن ذلك ال يمنع من دخول غريهم
فيهم ،بأدلة سنذكرها يف حملها من هذا املبحث.
ِ
َاب ع ََىل َطائِ َفت ْ ِ
َني ِم ْن َق ْبلِنَا ﴾(األنعام:
أما قوله تعاىلَ ﴿ :أ ْن َت ُقو ُلوا إِن ََّام ُأ ِنز َل ا ْلكت ُ
 ،)156فليس مقصودا به حرص إنزال الكتب يف اليهود والنصارى ،وقد أجاب عىل ذلك
ابن حجر بقوله( :وأجيب بأن املراد مما يتحقق عليه القائلون ،وهم قريش ألهنم َل يشتهر
عندهم من مجيع الطوائف من له كتاب اال اليهود والنصارى ،وليس يف ذلك نفى بقية
الكتب املنزلة كالزبور وصحف إبراهيم وغري ذلك) ( ،)1وأجاب عىل ذلك ابن حزم بقوله:
(إنام قال اهلل تعاىل هذا بنص اآلية هنيا عن هذا القول ال تصحيحا له وقد قال تعاىل﴿ :
ك ﴾(النساء)2( )164 :
َاه ْم َع َل ْي َك ِم ْن َق ْب ُل َو ُر ُسال ََل ْ َن ْق ُص ْص ُه ْم َع َل ْي َ
َو ُر ُسال َقدْ َق َص ْصن ُ
حكم الزواج بالكتابيات:
اختلف الفقهاء يف حكم الزواج بالكتابيات عىل قولني:
القول األول :حل نساء أهل الكتاب ،وهو قول أكثر العلامء ،قال ابن قدامة( :ليس
بني أهل العلم ،بحمد اهلل ،اختالف يف حل حرائر أهل الكتاب .وممن روي عنه ذلك عمر،
وعثامن ،وطلحة ،وحذيفة وسلامن ،وجابر ،وغريهم .قال ابن املنذر :وال يصح عن أحد
من األوائل أنه حرم ذلك ،وروى اخلالل ،بإسناده ،أن حذيفة ،وطلحة ،واجلارود بن املعىل،
وأذينة العبدي ،تزوجوا نساء من أهل الكتاب ،وبه قال سائر أهل العلم) ( ،)3واستدلوا

( )1فتح الباري.260/6 :
( )2املحىل.456/7:
( )3املغني.99/7:
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عىل ذلك بام يل:
ِ
ِ
َاب ِح ٌّل َل ُك ْم
 .1قول اهلل تعاىل ﴿ :ا ْل َي ْو َم ُأ ِح َّل َل ُك ْم ال َّط ِّي َب ُ
ات َو َط َعا ُم ا َّلذي َن ُأو ُتوا ا ْلكت َ
ِ
ِ
َات واملُْحصن ُ ِ
ِ ِ
و َطعام ُكم ِح ٌّل َهلم واملُْحصن ُ ِ
َاب ِم ْن
َات م ْن ا َّلذي َن ُأو ُتوا ا ْلكت َ
َات م ْن املُْؤْ من َ ْ َ
ُْ َ ْ َ
َ َ ُ ْ
َّخ ِذي َأ ْخدَ ٍ
وهن ُأجور ُهن حمُ ِْصنِنيَ غَري مسافِ ِحنيَ و َال مت ِ
ان َو َم ْن َي ْك ُف ْر
َق ْبلِ ُك ْم ِإ َذا آ َت ْي ُت ُم ُ َّ ُ َ َّ
َ ُ
َْ ُ َ
ِ ِ ِ
بِ ْ ِ ِ
اخل ِ ِ
ارسين﴾(املائدة)5 :
اإل َيامن َف َقدْ َحبِ َط ع ََم ُل ُه َو ُه َو ِيف ْاآلخ َرة م ْن ْ َ
 .2إمجاع الصحابة عىل ذلك ،بل زواجهم من الكتابيات ،فعثامن ـ مثال ـ تزوج نائلة بنت
الفرافصة الكلبية وهي نرصانية عىل نسائه ،وطلحة بن عبيد اهلل تزوج ُّيودية من أهل
الشام.
رش َك ِ
 .3أن قوله تعاىلَ ﴿ :و َال تَنكِ ُحوا املُْ ْ ِ
ات َحتَّى ُيؤْ ِم َّن ﴾(البقرة )221 :غري حممول عل
أهل الكتاب ،ألن لفظة املرشكني بإطالقها ال تتناول أهل الكتاب ،بدليل قوله تعاىل:
َاب َواملُْ ْ ِ
﴿َل َي ُك ْن ا َّل ِذي َن َك َف ُروا ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
رشكِنيَ ُمن َف ِّكنيَ َحتَّى َت ْأتِ َي ُه ْم ا ْل َب ِّينَ ُة﴾(البينة:
َْ
رشكِنيَ ِيف ن ِ
َاب َوا ْملُ ْ ِ
 ،)1وقوله تعاىلِ ﴿ :إ َّن ا َّل ِذي َن َك َف ُروا ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
َار َج َهن ََّم َخالِ ِدي َن

ِ
يها ُأ ْو َلئِ َك ُهم َرش ا ْل ِرب َّية﴾ِ(البينة ،)6 :وقوله تعاىلَ ﴿ :لت ِ
َجدَ َّن َأ َشدَّ الن ِ
َّاس عَدَ َاوة لِ َّل ِذي َن
ف َ
ْ ه َ
ِ
رش ُكوا﴾(املائدة ،)82 :وقوله تعاىلَ ﴿ :ما َي َو هد ا َّل ِذي َن َك َف ُروا ِم ْن
آ َمنُوا ا ْل َي ُهو َد َوا َّلذي َن َأ ْ َ
َاب َو َال املُْ ْ ِ
َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
رشكِنيَ ﴾(البقرة ،)105 :وسائر آي القرآن نجد الفصل يف مجيعها
بني املرشكني وأهل الكتاب ،فدل عىل أن لفظة املرشكني بإطالقها غري متناولة ألهل
الكتاب.
القول الثان :حرمة الزواج بالكتابيات ،وهو أشهر أقوال اإلمامية( )1مع جوازه يف زواج
( )1اختلف اإلمامية يف املسألة عىل األقوال التالية:
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املتعة وملك اليمني( ،)1وقد استدل اإلمامية عىل ذلك بام يل:
رشك ِ
 .1عموم قوله تعاىلَ ﴿ :و َال تَنكِ ُحوا املُْ ْ ِ
َات َحتَّى ُيؤْ ِم َّن ﴾(البقرة ،)221 :وقوله﴿ :
َو َال ُمت ْ ِس ُكوا بِ ِع َص ِم ا ْلك ََوافِ ِر ﴾(املمتحنة)10 :
 .2بعض القرائن التي حفت باحلكم والتي ختص هذه اإلباحة بزواج املتعة ،وأول هذه
ور ُه َّن ﴾(املائدة ،)5 :ولو أن لفظة األجر تطلق
القرائن ،قوله تعاىل ﴿ :إِ َذا آ َت ْي ُت ُم ُ
وه َّن ُأ ُج َ
عىل املهر يف نوعي الزواج الدائم واملؤقت ،إال أهنا غالبا ما ترد لبيان املهر يف الزواج
ِ ِ
َري
املؤقت ،أي أهنا تناسب هذا األخري أكثر ،والقرينة الثانية :قوله تعاىل ﴿ :حمُ ْصننيَ غ ْ َ
َّخ ِذي َأ ْخدَ ٍ
مسافِ ِحنيَ و َال مت ِ
ان ﴾ (املائدة )5 :فهي تتالءم أكثر مع الزواج املؤقت ،ألن
َ ُ
ُ َ
الزواج الدائم ليس فيه شبه بالزنا أو الصداقة الرسية لكي ينهى عنه.
 .3الروايات الكثرية عن أهل البيت والتي تنهى عن هذا الزواج ،ومنها ماروي عن جعفر
الصادق يف الرجل املؤمن يتزوج النرصانية واليهودية ،فقال :إذا أصاب املسلمة ،فام
يصنع باليهودية والنرصانية؟ فقال :يكون يكون له فيها اهلوى ،فقال :إن فعل ،فليمنعها
العامل ،واعتمد عليه أبو
واحلر
 1ـ املنع مطلقا ،وهو قول املفيد واملرتىض وابن إدريس والطربيس واملقداد
ّ
ّ
العباس ،واختاره فخر املحققني من الشيعة اإلماميّة .كام ذهب إليه اهلادي والقاسم والنفس الزكيّة ومجيع
املتأخرين من الزيد ّية.
رباج
األول ومنع الثان؛ وذهب إليه الطويس وأبو ّ
 2ـ التفصيل بني املتعة والدائم ،بتجويز ّ
الصالح وابن ال ّ
وسالّر واإلمام اخلميني.
 3ـ اجلواز مطلقا؛ وهو قول ابن أيب عقيل وابن بابويه والشهيد الثان والفيض الكاشان وصاحب اجلواهر
اخلوئي مع االحتياط ومثله املحقق اإلصفهان.
واملح ّقق
ّ
( )1رشائع اإلسالم.238/2:
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من رشب اخلمر ،وأكل اخلنزير ،واعلم أن عليه يف دينه غضاضة.
وهو كذلك قول بعض العلامء املعارصين ،ومنهم سيد قطب الذي قال( :وهناك
خالف فقهي يف حالة الكتابية التي تعتقد أن اهلل ثالث ثالثة ،أو أن اهلل هو املسيح بن مريم،
أو أن العزيز ابن اهلل ..أهي مرشكة حمرمة .أم تعترب من أهل الكتاب وتدخل يف النص الذي
يف املائدة ،واجلمهور عىل أهنا تدخل يف هذا النص ،ولكني أميل إىل اعتبار الرأي القائل
بالتحريم يف هذه احلالة .وقد رواه البخاري عن ابن عمر قال( :ال أعلم رشكا أعظم من أن
تقول رهبا عيسى) ()1

الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن احلكم األصل للزواج من الكتابيات هو اإلباحة
التي ال جدال فيها لقطعية النصوص الواردة يف ذلك ،وهي ال حتتمل تأويال وال تعطيال.
ولكن األحكام العارضة هلذا الزواج ختتلف بحسب األحوال واألماكن واألزمان
واملصالح التي جتنى من ذلك الزواج ،واملضار التي قد تسد ،فلذلك تعرتي هذا النوع من
الزواج األحكام الرشعية األخرى.
فقد يكون مستحبا إذا طمع بالزواج منها إسالمها ،أو تأليف قلوب قومها ،وأمن يف
نفس الوقت من رضر هذا الزواج عىل دينه ودين أوالده ،ولعل هذه احلكمة هي املقصودة
بالدرجة األوىل من إباحة الزواج بالكتابيات.
وقد يكون مكروها فيام لو كان غرضه من الزواج هبا اهلوى املجرد عن الغاية الدينية،
وكان يف ذلك رغبة عن املسلامت ،مع أمن الفتنة عىل نفسه وأوالده ،ولعل يف تقديم جواز
( )1يف ظالل القرآن.240/1:
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الزواج باملحصنات من املؤمنات عىل املحصنات من أهل الكتاب دليل عىل هذا ،فكأن
التعبري احلكيم يشري هبذا التقديم إىل أولوية الزواج باملسلمة.
وقد يكون حراما وهو إذا ما خِش عىل دينه أو دين أوالده ،بأن ينسبوا إليها.
أما الوجوب ،فيكون ـ مثال ـ فيام لو كان يف حمل وجب عليه فيه الزواج ،وَل يكن
هناك غري أهل الكتاب.
انطالقا من هذا احلكم اإلمجايل ،فإن مثل هذه الزجيات يف عرصنا يميل الكثري منها
إىل احلرمة ،قال سيد قطب يف تعليل قوله باحلرمة( :ونحن نرى اليوم أن هذه الزجيات رش
عىل البيت املسلم ،فالذي ال يمكن إنكاره واقعيا أن الزوجة اليهودية أو املسيحية أو
الالدينية تصبغ بيتها وأطفاهلا بصبغتها ،وخترج جيال أبعد ما يكون عن اإلسالم ،وبخاصة
يف هذا املجتمع اجلاهل الذي نعيش فيه ،والذي ال يطلق عليه اإلسالم إال جتوزا يف حقيقة
األمر ،والذي ال يمسك من اإلسالم إال بخيوط واهية شكلية تقيض عليها القضاء األخري
زوجة جتيء من هناك! ) ()1

والناحية األخرى ،والتي قد تقوي القول بالتحريم ،وجتعله أصال يف عرصنا ،هو
انتشار الرذيلة يف املجتمعات التي تزعم لنفسها ونزعم هلا أهنا جمتمعات كتابية ،وهي بذلك
ختالف ناحية مهمة ربام تكون من علل الرتخيص يف الزواج بالكتابيات ،وهي ترصيح
كتبهم بتحريم الزنا ،لكن املجتمع الغريب اآلن يبيحه ،وجيمع عىل إباحته ،بل يعترب القول
بتحريمه شذوذا يف الرأي ،وكبتا للغريزة.
فالتوراة مثال تعاقب عىل الزنا ،وتعتربه أمرا حمرما ،بل تفرض عليه عقوبة الرجم،
( )1يف ظالل القرآن.241/1:
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بيد أن هذه العقوبة غري مطبقة اآلن يف الرشيعة اليهودية ،حتى عند اليهود يف دولتهم
املزعومة ،حيث يزعمون قيام دولتهم عىل أساس العقيدة الدينية لليهود ،وقد جاء يف
التلمود منسوبا إىل موسى  قوله( :ال تشته امرأة قريبك ،فمن يزن بامرأة قريبه يستحق
املوت).
وقد رشط الشارع إلباحة الكتابية توفر احلصانة( ،)1وهي العفة ،قال ابن جرير:
(يقال للمرأة إذا هي عفت وحفظت فرجها من الفجور قد أحصنت فرجها فهي حمصنة،
كام قال جل ثناؤه ﴿ :ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها﴾ بمعنى حفظته من الريبة
ومنعته من الفجور ،وإنام قيل حلصون املدائن والقرى حصون ملنعها من أرادها وأهلها
وحفظها ما وراءها ممن بغاها من أعدائها ،ولذلك قيل للدرع درع حصينة) ()2

واإلحصان هنا ،كام نراه ،ليس فقط عن ممارسة الفواحش الظاهرة ،بل يعم كذلك
ما يؤدي إليها من التربج الفاحش ،أو أن تكون كام ورد يف احلديث (ال ترد يد المس) ،أو
عدم التفريق يف جمالسها بني املحارم واألجانب ،وغري ذلك مما جيب عل املسلمة يف ذات
نفسها ،وهو مما يؤكد كون األصل يف عرصنا حرمة زواج املسلم بالكتابية ،فأي كتابية عىل
()1

اختلف املفرسون يف املراد باملحصنات يف اآلية التي أباحت الزواج بالكتابيات ،فقيل :أراد

باملحصنات احلرائر دون اإلماء ،وقد حكاه ابن جرير عن جماهد أو أن املراد هبن احلرة العفيفة ،وهو قول
اجلمهور ،قال ابن كثري :هو األشبه لئال جيتمع فيها أن تكون ذمية ،وهي مع ذلك غري عفيفة فيفسد حاهلا
بالكلية ،ويتحصل زوجها عىل ما قيل يف املثل:حشفا وسوء كيلة» ،ثم قال :والظاهر من اآلية أن املراد
باملحصنات العفيفات عن الزنا ،كام قال تعاىل يف اآلية األخرى :مسافحات وال متخذات أخدان ﴾،
انظر :تفسري ابن كثري.21/2 :
( )2تفسري الطربي.7/5:
178

هذه الصورة ،اللهم إال أن تكون كتابية ال حيول بينها وبني اإلسالم إال زواجها من املسلم.
أما ختصيص اإلباحة بالزواج املؤقت ـ كام يقول بذلك بعض علامء اإلمامية ـ فهو من
حيث عالقته باملقاصد الرشعية من القوة بمكان زيادة عىل أن القرائن املحفوفة باآلية
حتتمله ،ونرى هنا أن أليق من يطبق عليه هذا النوع من الزواج هو هذا املحل ،فاملسلم
املهاجر إىل بالد الغرب قد يضطر هلذا النوع من الزواج بضوابطه الرشعية ،ويكون قصده
األول من ذلك هو حتصني نفسه عن سعار الشهوات التي حتيط به ،ما دام مقيام بتلك البالد،
ثم هو بعد زواجه ينظر يف مدى صالحية ذلك الزواج لالستمرار أو االكتفاء بمدة احلاجة
إليه ،فإن كان يف الزوجة استعدادا لإلسالم أو ألف قلبها عليه أو أسلمت استمر الزواج،
أما إن استمرت مرصوفة عنه ،ويف ظل الظروف التي حتيط بالعاَل اإلسالمي ،فإن املستحب
هنا بل الواجب هو الفراق ،وقد روى اإلمامية عن احلسني قوله :ما أحب للرجل أن يتزوج
اليهودية والنرصانية خمافة أن يتهود ولده أو يتنرص.
واخلالصة التي نخرج هبا من هذا الرتجيح ،والتي تتعلق بحكم الزواج من
الكتابيات يف عرصنا أنه مباح بالرشوط التالية:
أن تكون كتابية حقيقة ،ألن معظم املجتمع الغريب اآلن جمتمع ال ديني ،ونسبة
املسيحيني فيه قليلة جدا ،وال يصح ما نراه يف اإلحصائيات من كثرة العاَل املسيحي.
 .1أن ال تكون كتابية حماربة ،وسنرى تفصيل هذا الرشط وأدلته الحقا.
 .2أن تكون عفيفة ،ماضيا وحرضا ،فكرا وسلوكا ،أي أهنا تعف عن الفواحش سلوكا
بعدم ممارستها ،وفكرا بعدم اعتبارها حرية شخصية ،حتى ال تريب أوالدها عىل
ذلك.
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 .3أن اليكون يف الزواج هبا إرضارا باملسلامت.
 .4أن يكون زواجة هبا للحاجة امللحة ،واألفضل أن يكون مؤقتا إال إذا رأى استعدادها
لإلسالم.
 .5أن ينسب أوالده منها إليه ،وأن يقوم هو برتبيتهم ،وتنشئتهم عىل اإلسالم،
ويستحب إن َل يطمع يف إسالمها أن يتجنب إنجاب الولد منها.
فإذا انضم إىل هذه الرشوط ما ذكرناه سابقا من عوارض احلكم الرشعي يمكن
استنتاج األحكام العارضة ورشوطها.
زواج الكتابيات من أهل احلرب:
اختلف الفقهاء املجيزون للزواج بالكتابيات املحاربات()1عىل قولني(:)2
القول األول :الكراهة الشديدة للزواج بالكتابيات املحاربات ،وهو مذهب مجهور
العلامء ،واستدلوا عىل ذلك بعموم النصوص الواردة يف ذلك.
القول الثان :حرمة الزواج من الكتابيات املحاربات ،وقد حكى هذا القول ابن تيمية عن
اإلمام أمحد ،قال ابن تيمية( :كالم اإلمام أمحد عامة يقتيض حتريم التزويج باحلربيات وله فيام إذا
خاف عىل نفسه روايتان) ( )3

( )1أهل احلرب أو احلربيون :هم غري املسلمني الذين َل يدخلوا يف عقد الذمة ،وال يتمتعون بأمان
املسلمني وال عهدهم.
( )2أحكام القرآن للجصاص ،458/1 :املبسوط ، 50/5:رشح السري الكبري  ،1827/5:الفتاوى
الكربى ،460/5:التاج واإلكليل ، 133/5:حاشية البجريمي عىل املنهج  ،373/3:األم.272/4:
( )3الفتاوى الكربى.460/5:
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الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثان ،ألن األدلة الكثرية التي استدل هبا العلامء
عىل الكراهة ،ال تقترص عليها بل تدل عىل احلرمة ،ومنها:
 .1أن ابن عباس قال :ال حتل نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا ،وتال قوله تعاىلَ ﴿ :قاتِ ُلوا
ِ
ون َما َح َّر َم اهللَُّ َو َر ُسو ُل ُه َو َال َي ِدينُ َ
حي ِّر ُم َ
ا َّل ِذي َن َال ُيؤْ ِمنُ َ
ون ِدي َن
ون بِاهللَِّ َو َال بِا ْل َي ْو ِم ْاآلخ ِر َو َال ُ َ
اجلزْ ي َة َعن ي ٍد و ُهم ص ِ
ِ
ْ ِ ِ
اغ ُر َ
ون﴾(التوبة.)29 :
َاب َحتَّى ُي ْع ُطوا ِْ َ ْ َ َ ْ َ
احل ِّق م ْن ا َّلذي َن ُأو ُتوا ا ْلكت َ
َ
 .2قوله تعاىلَ ﴿ :ال َ ِ
ون بِاهللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر ُي َوا هد َ
جتدُ َق ْوما ُيؤْ ِمنُ َ
ون َم ْن َحا َّد اهللََّ َو َر ُسو َل ُه َو َل ْو
ِ
ِ
وهبِ ْم ْ ِ
َب ِيف ُق ُل ِ
اإل َيام َن َو َأ َّيدَ ُه ْم
كَا ُنوا آ َبا َء ُه ْم أو َأ ْبنَا َء ُه ْم أو إِ ْخ َو َاهنُ ْم أو عَش َري َ ُهت ْم ُأ ْو َلئ َك َكت َ
ِِ ِ
ِ
ِ
بِروحٍ ِمنْه ويدْ ِخ ُلهم جن ٍ
يها ْم َو َر ُضوا َعنْ ُه ُأ ْو َلئِ َك
َّات َ ْ
جت ِري م ْن َحتْت َها ْاألَ ْهنَ ُار َخالدي َن ف َ
ُ ْ َ
ُ َُ
ُ

ِحزْ ُب اهللَِّ َأ َال إِ َّن ِحزْ َب اهللَِّ ُه ْم املُْ ْفلِ ُح َ
ون﴾(املجادلة ،)22 :والزواج يوجب املودة لقوله

تعاىلَ ﴿ :و َج َع َل َب ْينَ ُك ْم َم َو َّدة َو َر ْمحَة ﴾(الروم)21 :
 .3أن ولده ينشأ يف دار احلرب عىل أخالق أهلها ،وذلك منهي عنه ،قال ( :أنا بريء من كل
مسلم بني ظهران املرشكني) ( ،)1وقد أخذ رسول اهلل  عىل رجل دخل يف اإلسالم فقال:
تقيم الصالة وتؤيت الزكاة وحتج البيت وتصوم رمضان ،وإنك ال ترى نار مرشك إال وأنت له

( )1قال ابن امللقن :رواه أبو داود والرتمذي من رواية جرير بن عبد اهلل قاال ورواه مجاعة بدون جرير
وهو أصح وقال البخاري وأبو حاتم الرازي والدارقطني إنه صحيح ،خالصة البدر املنري،354/2 :
وانظر :أبو داود ،45/3:البيهقي.131/8 :
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حرب) ()1

 .4أن قوله تعاىلَ ﴿ :ال َ ِ
ون بِاهللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر ُي َوا هد َ
جتدُ َق ْوما ُيؤْ ِمنُ َ
ون َم ْن َحا َّد اهللََّ َو َر ُسو َل ُه ﴾
ِ
ِ
خمصص لقوله تعاىل ﴿ :واملُْحصن ُ ِ
َاب ِم ْن َق ْبلِ ُك ْم ﴾(املائدة)5 :
َات م ْن ا َّلذي َن ُأو ُتوا ا ْلكت َ
َ ْ َ
قارصحلكمه عىل الذميات منهن دون احلربيات.
وهذا يتناسب مع مقاصد الرشيعة التي توحد بني قلوب املسلمني ومشاعرهم ،فأي
شعور باالنتامء لإلسالم من مسلم يتزوج ُّيودية ،قد تكون عينا لقومها ،أو عىل األقل حتمل
قلبا حيمل احلقد عىل اإلسالم واملسلمني ،أو عىل أقل من ذلك أن ال يستطيع الكالم معها
عن النار التي تلتهب يف قلبه ،وهو يرى ويسمع ما حيدث إلخوانه ومقدساته بأيدي قومها.
اعتبار النسب يف زواج الكتابيات:
اختلف الفقهاء القائلون بجواز الزواج من أهل الكتاب يف اعتبار نسب الكتابية،
أي بأن تكون من قوم أهل كتاب ،عىل قولني(:)2
القول األول :اعتبار اآلباء يف إباحة الزواج من الكتابيات ،وهو قول للشافعي ،بل إنه
قال( :أصل ما أبني عليه أن اجلزية( )3ال تقبل من أحد دان دين كتاب إال أن يكون آباؤه دانوا به
قبل نزول الفرقان ،فال تقبل ممن بدل ُّيودية بنرصانية أو نرصانية بمجوسية أو جموسية بنرصانية

( )1قال ابن كثري :وهذا مرسل من هذا الوجه وقد روي متصال من وجه آخر عن رسول اهلل  أنه
قال :أنا بريء من كل مسلم بني ظهران املرشكني ،ثم قال اليرتاءى نارامها.تفسري ابن كثري.331/2:
( )2أحكام أهل الذمة  ،192/1:املغني  ،101/7:أسنى املطالب .162/3:
( )3كالم الفهاء عن جواز أخذ اجلزية يدل عىل جواز الزواج إال ما يتعلق باملجوس فلهم حكمهم اخلاص
كام سيأيت.
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أو بغري اإلسالم ،وإنام أذن اهلل عز وجل بأخذ اجلزية منهم عىل ما دانوا به قبل حممد  ،وذلك
خالف ما أحدثوا من الدين بعده ،فإن أقام عىل ما كان عليه وإال نبذ إليه عهده ،وأخرج من بالد
اإلسالم بامله وصار حربا) لكن املزن روى عنه يف كتاب النكاح( :إذا بدلت بدين حيل نكاح أهله
فهو حالل) ( )1

القول الثان :أن العربة بدين الشخص ال بدين آبائه ،وهو قول مجهور الفقهاء ،واستدلوا
عىل ذلك بام يل:
 .1أنه ال يتعلق به يشء من آبائه إذا كان هو عىل دين باطل ال يقبله اهلل فسواء كان آباؤه
كذلك أو َل يكونوا.
 .2أن النبي  أخذ اجلزية من ُّيود اليمن وإنام دخلوا يف اليهودية بعد املسيح  يف زمن تبع
وأخذها رسول اهلل  وخلفاؤه من بعده من نصارى العرب وَل يسألوا أحدا منهم عن
مبدأدخوله يف النرصانية ،هل كان قبل املبعث أو بعده ،وهل كان بعد النسخ والتبديل أم ال.
 .3أن سكوت القرآن والسنة عن اعتبار ذلك يف مجيع املواضع وعن اإليامء إليه والداللة
عليه دليل عىل عدم اعتباره.
 .4أن إطالق النصوص وعمومها املطرد يف مجيع املواضع متناول لكل من اتصف بتلك
الصفة وَل يرد فيهام موضع واحد خمصص وال مقيد ،فيجب التمسك بالعام حتى يقوم
دليل عىل ختصيصه.
 .5أن عمل النبي  وسريته يف أهل الكتاب بعد نزول اآلية مبني أنه املراد منهام ،وقد علم
أنه َل يبن يف أخذ اجلزية وحل الذبائح والزواج إال عىل جمرد دينهم ال عىل آبائهم
( )1نقال عن :أحكام أهل الذمة.193/1:
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وأنساهبم.
 .6أن من دان بدينهم من الكفار بعد نزول الفرقان يون بذلك قد انتقل من دينه إىل دين
خري منه وإن كانا مجيعا باطلني.
 .7أن دين أهل الكتاب قد صار باطال بمبعث رسول اهلل  فال فرق بني من اختاره بنفسه
ممن َل يتقدم دخول آبائه فيه قبل ذلك وبني من دخل فيه ممن تقدم دخول آبائه فيه ،فإن
كل واحد منهام اختار دينا باطل،وما عىل الرجل من أبيه وأي يشء يتعلق به منه.
 .8أن تبعية الشخص ألبيه منقطعة ببلوغه ،بحيث صار مستقال بنفسه يف مجيع األحكام،
فام بال تبعية األب بعد البلوغ أثرت يف إقراره عىل دين باطل قد قطع اإلسالم تبعيته فيه.
 .9أن نسبة من دخل يف اليهودية بعد بعث املسيح وترك دين املسيح كنسبة من دخل يف
النرصانية بعد مبعث رسول اهلل  إذ كالمها دخل يف دين باطل منسوخ.
 .10أن النبي  قبل أن يؤمر باجلهاد كان يقر الناس عىل ما هم عليه ،ويدعوهم إىل
اإلسالم ،بل كانت املرأة تسلم وزوجها كافر فال يفرق اإلسالم بينهام ،وَل ينزل حتريم
املسلمة عىل الكافر إال بعد صلح احلديبية.
 .11أن النبي َ ل يمنع قبل فرض اجلهاد وال بعده وثنيا دخل يف دين أهل الكتاب ،بل
وال ُّيوديا تنرص أو نرصانيا هتود أو جموسيا دخل يف التهود والتنرص.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثان لعدم ورود أي دليل نيص يقيد أهل
الكتاب بام ذكر الشافعي من قيود ،ولو فرض صحة ما قال ،فإن أمر الزواج بأهل الكتاب
يغدو مستحيال لصعوبة التعرف عىل التاريخ الديني ملن يزعم أنه من أهل الكتاب ،اللهم
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إال أن يكونوا من اليهود املحافظني ،وقد شكك الكثري من العلامء املحدثني يف انتساب
الكثري منهم إىل بني إرسائيل خاصة وأن اليهود ينسبون اليهودي إىل أمه ال إىل أبيه عل
خالف النسب عندنا.
زيادة عىل ذلك ،فمام ورد يف كتاب رسول اهلل  إىل هرقل يدل عىل هذا ،فقد جاء
فيه( :أما بعد فإن أدعوك بدعاية اإلسالم أسلم تسلم يؤتك اهلل أجرك مرتني فإن توليت
فإن عليك إثم األريسيني و﴿ َيا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ
َاب َت َعا َل ْوا إِ َىل كَلِ َم ٍة َس َو ٍاء َب ْينَنَا َو َب ْينَ ُك ْم َأ َّال َن ْع ُبدَ إِ َّال
َّخ َذ بع ُضنَا بعضا َأربابا ِمن د ِ
ِ
اهللََّ وال ُن ْ ِ ِ
ون اهللَِّ َفإِ ْن ت ََو َّل ْوا َف ُقو ُلوا ْاش َهدُ وا
ْ ُ
َْ
َْ
رش َك بِه َش ْيئا َوال َيت َ ْ
َ
ون)(آل عمران)1( ))64 :
بِ َأنَّا ُم ْسلِ ُم َ
قال ابن حجر يف الكالم عىل هذا احلديث ( :كل من دان بدين أهل الكتاب كان يف
حكمهم يف املناكحة والذبائح ،ألن هرقل هو وقومه ليسوا من بني إرسائيل وهم ممن دخل
يف النرصانية بعد التبديل ،وقد قال له ولقومهَ ﴿ :يا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ
َاب﴾ ،فدل عىل أن هلم حكم
أهل الكتاب ،خالفا ملن خص ذلك باإلرسائيليني أو بمن علم أن سلفه ممن دخل يف
اليهودية أو النرصانية قبل التبديل)
ثانيا :من هلم شبهة كتاب:
ويشملون األصناف التالية:
املجوس:

( )1البخاري.
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اختلف الفقهاء يف حكم زواج املسلم من املجوس عىل قولني(:)1
القول األول :أهنم من أهل الكتاب ،ولذلك جيوز الزواج منهم ،وهو قول بعض
السلف وأيب ثور ،وهو مذهب ابن حزم ،ومذهب القائلني بجواز الزواج من أهل الكتاب
من اإلمامية ،وقد استدلوا عىل ذلك بأدلة كثرية منها (:)2
 .1أن املجوس أهل كتاب ،ولذلك جيوز الزواج بنسائهم ،والدليل عىل أهنم أهل كتاب
احلُ ُر ُم َفا ْق ُت ُلوا املُْ ْ ِ
انس َل َخ ْاألَ ْش ُه ُر ْ
وه ْم
وه ْم َو ُخ ُذ ُ
رشكِنيَ َح ْي ُث َو َجدْ ُمت ُ ُ
قول اهلل تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا َ
ٍ
الص َال َة َوآت َْوا الزَّ كَا َة َف َخ هلوا
رص ُ
وه ْم َوا ْق ُعدُ وا َهل ُ ْم ُك َّل َم ْر َصد َفإِ ْن تَا ُبوا َو َأ َقا ُموا َّ
َو ْ
اح ُ ُ
ِ
يم﴾(التوبة )5 :فلم يبح لنا ترك قتلهم إال بأن يسلموا فقط،
ور َرح ٌ
َسبِي َل ُه ْم إِ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
ِ
حي ِّر ُم َ
وقال تعاىلَ ﴿ :قاتِ ُلوا ا َّل ِذي َن َال ُيؤْ ِمنُ َ
ون َما َح َّر َم اهللَُّ
ون بِاهللَِّ َو َال بِا ْل َي ْو ِم ْاآلخ ِر َو َال ُ َ

ِ
ِ
ون ِدين ْ ِ
ِ
َاب َحتَّى ُي ْع ُطوا ِْ
اجلزْ َي َة َع ْن َي ٍد َو ُه ْم
احل ِّق م ْن ا َّلذي َن ُأو ُتوا ا ْلكت َ
َو َر ُسو ُل ُه َو َال َيدينُ َ َ َ
ص ِ
اغ ُر َ
ون﴾(التوبة ،)29 :فاستثنى اهلل تعاىل أهل الكتاب خاصة بإعفائهم من القتل
َ
بغرم اجلزية مع الصغار من مجلة سائر املرشكني الذين ال حيل إعفاؤهم إال أن يسلموا،
وقد صح أن رسول اهلل  أخذ اجلزية من جموس هجر( ،)3فدل ذلك عىل أهنم أهل
كتاب.

 .2أن احلديث الذي استدل به املخالفون ،وهو ما كتبه رسول اهلل  إىل جموس هجر

( )1املدونة  ،214/2:األم، 193/4:أحكام القرآن للجصاص ،463/2 :األحكام السلطانية ،183:
املبسوط ،211/4 :رشح السري الكبري  ،149/1:رشح البهجة  ،142/4:مواهب اجلليل .477/3:
( )2املحىل.
( )3البخاري ،1151/3 :الرتمذي ،146/4 :أبو داود ،168/3 :النسائي ،234/5 :أمحد.190/1 :
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يعرض عليهم اإلسالم فمن أسلم قبل ومن أبى رضبت عليه اجلزية عىل أن ال تؤكل
هلم ذبيحة وال تنكح هلم امرأة ،مرسل وال حجة يف مرسل ،وأن ما ورد فيه من أنه (ال
تؤكل هلم ذبيحة وال تنكح هلم امرأة) ليس من كالم رسول اهلل .
القول الثان :أهنم ليسوا أهل الكتاب ،ولذلك ال جيوز الزواج منهم ،وهو قول أكثر
الفقهاء ،واستدلوا عىل ذلك بام يل:
 .1قوله تعاىل ﴿ :وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترمحون َأ ْن ت َُقو ُلوا ِإن ََّام ُأ ِنز َل
َني ِمن َقب ِلنَا و ِإ ْن كُ نَّا عَن ِدراس ِت ِهم َلغ ِ
ا ْل ِكتَاب َ ِ
َاف ِلنيَ ﴾(األنعام ،)156 :فأخرب تعاىل
عَىل َطائ َفت ْ ِ ْ ْ َ
ُ
ْ َ َ ْ
أن أهل الكتاب طائفتان ،فلو كان املجوس أهل الكتاب لكانوا ثالث طوائف كمن قال:
إنام يل عىل فالن جبتانَ ،ل يكن له أن يدعي أكثر منه.
ِ
ِ
الص ِاب ِئنيَ
ين َها ُدوا َو َّ
ين آ َم ُنوا َوا َّلذ َ
 .2أن اهلل تعاىل عندما ذكر امللل املختلفة قالِ ﴿ :إ َّن ا َّلذ َ
ِ
هلل َ
يش ٍء
هلل َي ْف ِص ُل َب ْين َُه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ِإ َّن ا ََّ
رشكُ وا ِإ َّن ا ََّ
وس َوا َّلذ َ
َوالن ََّص َارى َوا َْمل ُج َ
عَىل كُ ِّل َ ْ
ين َأ ْ َ
َش ِهيدٌ ﴾(احلج )17 :فذكر امللل الست وذكر أنه يفصل بينهم يوم القيامة ،ولكنه ملا ذكر امللل
ِ
ِ
هلل
الص ِاب ِئنيَ َم ْن آ َم َن ِبا َِّ
ين َها ُدوا َوالن ََّص َارى َو َّ
ين آ َم ُنوا َوا َّلذ َ
التي فيها السعداء قالِ ﴿ :إ َّن ا َّلذ َ
عَم َل ص ِ
وا ْليو ِم ْاآل ِخ ِر و ِ
ف عَ َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم
احلا َف َل ُه ْم َأ ْج ُر ُه ْم ِعنْدَ َر ِّ ِهب ْم َو َال َخ ْو ٌ
َ
َ
َ َْ
ِ
ِ
الص ِاب ُئ َ
َ ْحيزَ ُن َ
ون َوالن ََّص َارى
ين َها ُدوا َو َّ
ين آ َم ُنوا َوا َّلذ َ
ون﴾(البقرة ،)62 :وقال تعاىلِ ﴿ :إ َّن ا َّلذ َ
عَم َل ص ِ
هلل وا ْليو ِم ْاآل ِخ ِر و ِ
ف عَ َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم َ ْحيزَ ُن َ
ون﴾(املائدة)69 :
احلا َف َال َخ ْو ٌ
َ
َ
َم ْن آ َم َن ِبا َِّ َ َ ْ
يف موضعني وَل يذكر املجوس وال املرشكني ،فلو كان يف هاتني امللتني سعيد يف اآلخرة كام
يف الصابئني واليهود والنصارى لذكرهم ،فلو كان هلم كتاب لكانوا قبل النسخ والتبديل
عىل هدى ،وكانوا يدخلون اجلنة إذا عملوا برشيعتهم ،كام كان اليهود والنصارى قبل النسخ
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والتبديل ،فلام َل يذكر املجوس يف هؤالء ،علم أنه ليس هلم كتاب.
 .3أن املجوس ال ينتحلون شيئا من كتب اهلل املنزلة عىل أنبيائه ،وإنام يقرءون كتاب زرادشت
وكان متنبيا كذابا ،فليسوا إذا أهل كتاب.
 .4أن النبي  كتب إىل صاحب الروم( :يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم)،
وكتب إىل كرسى وَل ينسبه إىل كتاب.
 .5أنه ملا اقتتلت فارس والروم ،وانترصت الفرس ،ففرح بذلك املرشكون ،ألهنم من جنسهم
ليس هلم كتاب ،واستبرش بذلك أصحاب النبي  لكون النصارى أقرب إليهم ،ألن هلم
ِ
وم()ِ 2يف َأ ْدنَى ْ َ
األ ْر ِ
ض َو ُه ْم ِم ْن َب ْع ِد غَ َل ِب ِه ْم
الر ُ
كتابا ،وأنزل اهلل تعاىل ﴿ :اَل()1غُ ل َب ْت ه
َس َيغ ِْل ُب َ
ون﴾(الروم 1 :ـ  ،)3وهو يبني أن املجوس َل يكونوا عند النبي وأصحابه هلم
كتاب.
 .6أنه َل يثبت أن حذيفة تزوج جموسية ،وقد ضعف أمحد رواية من روى عن حذيفة أنه تزوج
جموسية .وقال أبو وائل يقول :تزوج ُّيودية .وهو أوثق ممن روي عنه أنه تزوج جموسية.
وقال ابن سريين :كانت امرأة حذيفة نرصانية .ومع تعارض الروايات ال يثبت حكم
إحداهن إال برتجيح ،عىل أنه لو ثبت ذلك عن حذيفة ،فال جيوز االحتجاج به مع خمالفته
الكتاب وقول سائر العلامء (.)1
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن املجوس ليسوا كاملرشكني ،بل هم أقرب إىل أهل
الكتاب لورود احلديث يف ذلك ،ولكن الزواج من نسائهم يبقى مرتبطا بالتعرف عىل
( )1املغني.101/7 :
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عقيدهتم وعىل اقتناع من يريد أن يتزوج منهم بوجود كتاب ساموي لدُّيم.
وكرأي شخيص قد ال أجد الفرصة يف هذا املحل لالستدالل له ،أرى أن املجوس
من أهل الكتاب ،وأن دينهم من األديان الساموية ،ولو َل ينص عليه يف القرآن الكريم ،ألن
القرآن الكريم اقترص عىل التأريخ الديني للمنطقة التي نزل فيها أما سائر املناطق ،فقد أشار
إليها إشارات جمملة كقوله تعاىل ﴿ :وإِ ْن ِمن ُأم ٍة إِ َّال َ ِ
يها ن َِذ ٌير﴾(فاطر ،)24 :ولكن
خال ف َ
َ
ْ َّ
إباحة الزواج منهم تبقى مرتبطة باملصالح الرشعية التي تنتج عن ذلك الزواج ،وفق
الضوابط املذكورة سابقا.
وهذا الذي قلنا ليس بدعا يف الرأي ،بل نرى الكثري ممن أرخوا لألديان ينصون عىل
نبوة زرادشت ويسمونه نبي املجوس ،وممن انترص لذلك ابن حزم ،فقد قال يف الفصل:
(أما زرادشت فقد قال كثري من املسلمني بنبوته) ( )1ثم عقب عىل ذلك بقوله( :ليست النبوة
بمدفوعة قبل رسول اهلل  ملن صحت عنه معجزة ،قال تعاىل ﴿ :وإِ ْن ِمن ُأم ٍة إِ َّال َ ِ
يها
خال ف َ
َ
ْ َّ
ِ
ن َِذ ٌير﴾(فاطر ،)24 :وقال تعاىلَ ﴿ :و ُر ُسال َقدْ َق َص ْصن ُ
َاه ْم َع َل ْي َك م ْن َق ْب ُل َو ُر ُسال ََل ْ
ك ﴾(النساء)2( ))164 :
َن ْق ُص ْص ُهم َع َل ْي َ

ْ

ثم بني أن الذي ينسب إليه املجوس من األكذوبات باطل مفرتى منهم ،واستدل
عىل ذلك بالتحريفات الواقعة يف الديانات املختلفة ،،ثم بني قاعدة جليلة يف ذلك فقال:
(وباجلملة فكل كتاب ورشيعة كانا مقصورين عىل رجال من أهلها ،وكانا حمظورين عىل
من سوامها فالتبديل والتحريف مضمون فيهام ،وكتاب املجوس ورشيعتهم إنام كان طول
( )1الفصل يف امللل واألهواء والنحل .90/1:
( )2الفصل يف امللل واألهواء والنحل .90/1:
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مدة دولتهم عند املؤبذ ،وعند ثالثة وعرشين هربذا ،لكل هربذ سفر قد أفرد به وحده ال
يشاركه فيه غريه من اهلرابذة وال من غريهم ،وال يباح بِشء من ذلك ألحد سواهم ،ثم
دخل فيه اخلرم بإحراق اإلسكندر لكتاهبم أيام غلبته لدارا بن دارا ،وهم مقرون بال خالف
منهم أنه ذهب منه مقدار الثلث ذكر ذلك بشري الناسك وغريه من علامئهم) ()1

ونفس ما دفع به ابن حزم عن زرادشت ما نسبه إليه املجوس ذكره غريه من العلامء،
قال الباقالن( :وكذلك اجلواب عن املطالبة بصحة أعالم زرادشت إما أن نقول إهنا يف
األصل مأخوذة عن آحاد ،ألن العلم بصدقهم غري واقع لنا ،أو نقول إنه نبي صادق ظهرت
عىل يده األعالم ،ودعا إىل نبوة نوح وإبراهيم ،وإنام كذبت املجوس عليه يف إضافة ما
أضافته إليه من القول بالتثنية وقدم النور والظالم وحدوث الشيطان من فكرة وشكة شكها
بعض أشخاص النور ،وهو بمنزلة كذب النصارى عىل املسيح  من دعائه إىل اعتقاد
التثليث واالحتاد واالختالط ،وأن مريم ولدت مسيحا بالهوته دون ناسوته وغري ذلك)
( )2

وقد ذكر ابن حزم أن هذا القول ليس بدعة للمتأخرين ،بل أن من السلف من قال
بذلك ،قال( :وممن قال أن املجوس أهل كتاب عل بن أيب طالب وحذيفة وسعيد بن
املسيب وقتادة وأبو ثور ومجهور أصحاب أهل الظاهر ،وقد بينا الرباهني املوجبة لصحة
هذا القول يف كتابنا املسمى اإليصال يف كتاب اجلهاد منه ويف كتاب الذبائح منه ويف كتاب

( )1الفصل يف امللل واألهواء والنحل .90/1:
( )2متهيد األوائل وتلخيص الدالئل.203:
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النكاح منه) ( ،)1ثم قال( :ويكفي من ذلك صحة أخذ رسول اهلل  اجلزية منهم ،وقد
حرم اهلل عز وجل يف نص القرآن يف آخر سورة نزلت منه وهي براءة أن تؤخذ اجلزية من
غري كتايب)
الصابئة:
ورد ذكر الصابئة يف القرآن الكريم مع أهل امللل يف ثالثة مواضع ،منها :قوله تعاىل﴿ :
عَم َل ص ِ
هلل وا ْليو ِم ْاآل ِخ ِر و ِ
ِ
ِ
ِ
احلا َف َل ُه ْم
َ
َ
الص ِابئنيَ َم ْن آ َم َن ِبا َِّ َ َ ْ
ين َها ُدوا َوالن ََّص َارى َو َّ
ين آ َم ُنوا َوا َّلذ َ
ِإ َّن ا َّلذ َ
ف عَ َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم َ ْحيزَ ُن َ
ون﴾(البقرة ،)62 :وقد اختلف العلامء فيهم
َأ ْج ُر ُه ْم ِعنْدَ َر ِّ ِهب ْم َو َال َخ ْو ٌ
عىل أقوال كثرية ،منها:
 .1أهنم قوم كانوا عىل دين نوح 
 .2هم قوم يشبه دينهم دين النصارى ،إال أن قبلتهم نحو مهب اجلنوب ،يزعمون أهنم عىل
دين نوح 
 .3أهنم صنف من النصارى ألني منهم قوال .وهو مروي عن ابن عباس وبه قال أمحد يف
رواية.
 .4هم قوم تركب دينهم بني اليهودية واملجوسية.
 .5هم قوم بني النصارى واملجوس.
ونرى أن األرجح يف هذه االختالفات صدقها مجيعا ،وأن الصايئة ليست ديانة قائمة
بذاهتا ،وإنام هي فروع من الديانات املختلفة ،وأهنا نوع من نزوع بعض أهل تلك الديانات
للروحانيات مقابل الطقوس التي ُّيتم هبا أصحاب الديانة األصلية ،قال الشهرستان:
( )1الفصل يف امللل واألهواء والنحل .90/1:
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(الصبوة يف مقابلة احلنفية ،ويف اللغة صبأ الرجل إذا مال وزاغ فبحكم ميل هؤالء عن سنن
احلق وزيغهم عن هنج األنبياء قيل هلم الصابئة ،وقد يقال صبأ الرجل إذا عشق وهوى،
وهم يقولون الصبوة هي االنحالل عن قيد الرجال ،وإنام مدار مذهبهم عىل التعصب
للروحانيني ،كام أن مدار مذهب احلنفاء هو التعصب للبرش اجلسامنيني ،والصابئة تدعي أن
مذهبها هو االكتساب ،واحلنفاء تدعي أن مذهبها هو الفطرة ،فدعوة الصابئة إىل االكتساب
ودعوة احلنفاء إىل الفطرة) ()1

بناء عىل هذا اختلف الفقهاء يف الصابئة عىل قولني(:)2
القول األول :أهنم من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى ،وهو قول أيب حنيفة ،ويف
قول ألمحد ،وهو أحد وجهني عند الشافعية :أهنم جنس من النصارى.
القول الثان :أهنم إن وافقوا اليهود والنصارى يف أصول دينهم ،من تصديق الرسل
واإليامن بالكتب كانوا منهم ،وإن خالفوهم يف أصول دينهم َل يكونوا منهم ،وكان حكمهم
حكم عبدة األوثان( ،)3وهو املذهب عند الشافعي ،وما صححه ابن قدامة من احلنابلة.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة بناء عىل ما سبق من تعريفهم أن حكمهم حكم الدين
الذي تفرعوا عنه ،فإن كان الدين كتابيا كانوا أهل كتاب ،وحكمهم حينذاك حكم سائر

( )1امللل والنحل..5/2 :
( )2املغني  ،100/7:تبيني احلقائق  ،110/2:مغني املحتاج  ،315/4:طلبة الطلبة.42:
( )3ظاهر قول املالكية اعتبارهم من أهل األوثان لذلك َل جييزوا الزواج منهم ،انظر :الفواكه الدوان
.19/2:
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أهل الكتاب ألن القرآن الكريم َل خيص طائفة منهم دون طائفة ،فلس الكاثوليكي
املتعصب ،وال اليهودي املتصهني بخري من الصابئ.
ثالثا :من ليس هلم كتاب:
وهم املرشكون ،ويلحق هبم من ال دين له ،أو أصحاب الكثري من املذاهب احلديثة
التي متس جوهر االعتقاد وحكم العلامء عليها بالكفر ،وقد اتفق الفقهاء عىل حرمة زواج
رشك ِ
املسلم منهم ،لقوله تعاىلَ ﴿ :و َال تَنكِ ُحوا املُْ ْ ِ
َات َحتَّى ُيؤْ ِم َّن ﴾(البقرة)221 :
وقد بني الفقهاء العلة التي من أجلها أحلت الكتابية وَل حتل املرشكة ،ومن خالهلا
تتضح كثري من املسائل املعارصة املتعلقة بالزواج من غري املسلامت ،وال بأس أن ننقل هنا
ما يقوله الكاسان يف ذلك ألمهيته ،قال يف بيان الفرق( :والفرق أن األصل أن ال جيوز
للمسلم أن ينكح الكافرة ،ألن ازدواج الكافرة واملخالطة معها مع قيام العداوة الدينية ال
حيصل السكن واملودة الذي هو قوام مقاصد الزواج إال أنه جوز زواج الكتابية لرجاء
إسالمها ،ألهنا آمنت بكتب األنبياء والرسل يف اجلملة ،وإنام نقضت اجلملة بالتفصيل بناء
عىل أهنا أخربت عن األمر عىل خالف حقيقته ،فالظاهر أهنا متى نبهت عىل حقيقة األمر
تنبهت ،وتأيت باإليامن عىل التفصيل عىل حسب ما كانت أتت به عىل اجلملة ،هذا هو الظاهر
من حال التي بني أمرها عىل الدليل دون اهلوى والطبع ،والزوج يدعوها إىل اإلسالم
وينبهها عىل حقيقة األمر ،فكان يف نكاح املسلم إياها رجاء إسالمها فجوز نكاحها هلذه
العاقبة احلميدة بخالف املرشكة ،فإهنا يف اختيارها الرشك ما ثبت أمرها عىل احلجة بل عىل
التقليد بوجود اإلباء عن ذلك من غري أن ينتهي ذلك اخلرب ممن جيب قبول قوله واتباعه -
وهو الرسول  -فالظاهر أهنا ال تنظر يف احلجة وال تلتفت إليها عند الدعوة فيبقى ازدواج
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الكافر مع قيام العداوة الدينية املانعة عن السكن واالزدواج واملودة خاليا عن العاقبة
احلميدة فلم جيز إنكاحها) ()1

فهذا فهم مقاصدي جليل له فائدة عظيمة يف حل كثري من اخلالفات حول أحكام
الزواج بسبب اختالف الدين.

( )1بدائع الصنائع.270/2 :
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الفصل الثالث
الوالية يف الزواج
نتناول يف هذا الفصل أساسا من األسس التي وضعتها الرشيعة احلكيمة حلامية
الزواج من عبث العابثني ،الذين قد يستصغرون عقل املرأة أو يغروهنا بمعسول الكالم،
ليجروها ملستنقعاهتم املدنسة.
وقد اختلف الفقهاء يف املدى الذي يعترب فيه اختالفا شديدا ،وقد حصل بناء عىل
هذا االختالف مواقف متناقضة انجرت عنها كثري من املفاسد ،فبناء عىل التشديد يف اعتباره
ألغيت شخصية املرأة ،وألغي حقها يف االختيار ،وصارت تابعة لرغبة وليها الذي جيربها
بالزواج بمن شاء ،ويعضلها عمن شاء.
وبناء عىل التساهل يف اعتباره ضاعت حقوق املرأة التي ال جتد الرجل الذي حيميها
من هضم حقوقها واالحتيال عليها.
وبناء عىل هذا الواقع نحاول يف هذا الفصل التعرف عىل املواقف الفقهية املختلفة
من هذا األساس ،وما ينبني عنها من مصالح أو مفاسد.
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أوال ـ أحكام الوالية
اتفق الفقهاء عىل عدم اشرتاط الوالية( )1لزواج الرجل ما دام بالغا عاقال ،فيملك
أن يزوج نفسه بأي امرأة سواء كانت مكافئة له أو أقل منه ،بمهر املثل أو بأكثر منه دون أن
يعرتض عليه أحد يف ذلك ،واختلفوا يف املرأة البالغة العاقلة بكرا كانت أو ثيبا ،هل يمكنها
تزويج نفسها أم يشرتط حضور وليها؟ عىل األقوال التالية(:)2
القائلون باشرتاط الوالية:
أي أن املرأة ال تزوج نفسها وال غريها ،فال والية هلا يف عقد الزواج عىل نفسها وال
غريها بالوالية ،وروي هذا عن عمر وابن مسعود وعائشة ،قال ابن املنذر( :إنه ال يعرف
عن أحد من الصحابة خالف ذلك) ( )3وإليه ذهب سعيد ابن املسيب واحلسن وعمر ابن
عبد العزيز ،والثوري ،وابن أيب ليىل وابن شربمة ،وأبو عبيد والطربي ،وهو قول املالكية
والشافعية واحلنابلة ،وهو ما نقله عن أيب يوسف كل من الطحاوي والكرخي( ،)4وقد قال
هبذا القول من اإلمامية الشيخ الطويس يف أكثر كتبه ،والصدوق ،وابن عقيل ،والكاشان

()1

من تعاريفها ما ورد يف املجلة :هي نفاذ ترصف الويل يف حق الغري شاء أم أبني انظر :درر

احلكام.59/1:
( )2املدونة ، 110/2:األم ،20/5:املحىل ،32/9:التمهيد ،84/19 :املنتقى ،267/3:الفتاوى
الكربى ،192/3 :تبيني احلقائق ،100/2 :فتح القدير، 257/3:اإلنصاف  ،66/8:التاج واإلكليل
، 71/5:أسنى املطالب.125/3 :
( )3نيل األوطار.251/6:
( )4وهلؤالء الفقهاء تفاصيل خمتلفة تتعلق باملسألة تقرهبم من القول الثان ،سنذكرها يف حملها.
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وغريهم واختار هذا الرأي ودافع عنه الشيخ يوسف البحران يف احلدائق النارضة،
واستدلوا عىل ذلك بأدلة كثرية منها:
ِ
اج ُه َّن
 .1قال اهلل تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا َط َّل ْق ُت ْم الن َِّسا َء َف َب َل ْغ َن َأ َج َل ُه َّن َف َال َت ْع ُض ُل ُ
وه َّن َأ ْن َينك ْح َن َأزْ َو َ
اضوا بينَهم بِاملَْعر ِ
وف ﴾(البقرة ،)232 :وهذه اآلية نزلت يف معقل بن يسار إذ
إِ َذا ت ََر َ ْ َ ْ ُ ْ ْ ُ
عضل أخته عن مراجعة زوجها ،ولوال أن له حقا يف اإلنكاح ما هنى عن العضل ،قال
ابن عبد الرب( :هذا أصح يشء وأوضحه يف أن للويل حقا يف االنكاح ،وال نكاح إال به،
ألنه لوال ذلك ما هني عن العضل ،والستغني عنه) ( ،)1ثم بني وجه احتجاجه بقوله:
(أال ترى أن الويل هنى عن العضل ،فقد أمر بخالف العضل ،وهو التزويج ،كام أن
الذي هني عن أن يبخس الناس قد أمر بأن يويف الكيل والوزن ،وهذا بني كثري)
ور ُه َّن ﴾(النساء ﴾)25 :فاآلية
أهلِ ِه َّن َوآ ُت ُ
وه َّن بِإِ ْذ ِن ْ
 .2قوله تعاىلَ ﴿ :فانكِ ُح ُ
وه َّن ُأ ُج َ
رصحية باشرتاط طلب إذن األهل.
 .3قوله تعاىلَ ﴿ :و َأنكِ ُحوا ْاألَ َيا َمى ِمنْ ُك ْم ﴾(النور ،)32 :فلم خياطب تعاىل يف هذه اآلية
إال الرجال ،ولو كان هذا األمر إىل النساء لذكرهن.
 .4قوله تعاىل حكاية عن شعيب  يف قصة موسى َ ﴿ :ق َال إِ ِّن ُأ ِريدُ َأ ْن ُأنكِ َح َك
إِ ْحدَ ى ا ْبنَت ََّي َهات ْ ِ
َني ع ََىل َأ ْن َت ْأ ُج َر ِن َث َامنِ َي َة ِح َججٍ َفإِ ْن َأ ْمت َ ْم َت ع َْرشا َف ِم ْن ِعن ِْد َك َو َما ُأ ِريدُ
َجدُ ِن إِ ْن َشاء اهللَُّ ِمن الص ِ
َأ ْن َأ ُش َّق َع َل ْي َك ست ِ
احلني﴾َ(القصص ،)27 :قال القرطبي:
ْ َّ
َ
َ
(ويف هذه اآلية دليل عىل أن النكاح إىل الويل ،الحظ للمرأة فيه ألن صالح مدين تواله)

( )1التمهيد.90/19 :
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( )1

ون ع ََىل النِّس ِ
الر َج ُال َق َّوا ُم َ
اء﴾(النساء )34 :فأخرب تعاىل أن للرجال حق
َ
 .5قوله تعاىلِّ ﴿ :
القوامة عىل النساء ،ومن القوامة الوالية عليهن.
 .6قول النبي ( :ال نكاح إال بويل) ( ،)2وهو من أرصح األحاديث الدالة عىل اشرتاط
الويل.
.7

قوله ( :كل نكاح َل حيرضه أربعة فهو سفاح :خاطب وويل وشاهدا عدل) ()3

 .8قوله ( : ال تنكح املرأة املرأة ،وال املرأة نفسها ،وإنام الزانية هي التي تنكح نفسها)
( )4

( )1تفسري القرطبي.271/13:
( )2قال الشوكان «:وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي  عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش،
ثم رسد متام ثالثني 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 احلاكم من طريق عل بن املديني ومن طريق البخاري والذهل 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:
( )3حديث ضعيف رواه البيهقي والدارقطني ،انظر :مغني املحتاج.163/3:
( )4قال ابن حجر :رواه ابن ماجة والدارقطني من طريق بن سريين عن أيب هريرة ،ويف لفظ :وكنا نقول:
إن التي تزوج نفسها ه ي الزانية ،ورواه الدارقطني أيضا من طريق أخرى إىل ابن سريين فبني أن هذه
الزيادة من قول أيب هريرة ،ورواه البيهقي من طريق عبد السالم بن حرب عن هشام عنه هبا ،تلخيص
احلبري ،157/3:وانظر :التحقيق يف أحاديث اخلالف ،259/2 :الدراية يف ختريج أحاديث
اهلداية.80/2:
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 .9قوله ( :أيام امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ،فإن أصاهبا
فلها املهر بام استحل من فرجها ،فإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له) ()1

.10

أن النكاح عقد عظيم ،خطره كبري ،ومقاصده رشيفة وهلذا أظهر الرشع خطره
باشرتاط الشاهدين فيه من بني سائر املعاوضات ،فإلظهار خطره جتعل مبارشته
مفوضة إىل أويل الرأي الكامل من الرجال.

.11

أن النساء ناقصات العقل والدين ،فكأن نقصان عقلها بصفة األنوثة بمنزلة
نقصان عقلها بصفة الصغر ،والدليل عىل اعتبار نقصان عقلها أنه َل جيعل إليها من
جانب رفع العقد يشء ،بل الزوج هو الذي يستبد بالطالق.
القائلون بعدم اشرتاط الوالية:
أي جواز مبارشة املرأة عقد زواجها مطلقا إال أنه خالف املستحب ،وهو قول حممد

( )1احلديث حسنه الرتمذي وصححه ابن حبان وأخرجه ابن عدي كلهم من طريق سليامن بن موسى
عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة قال يف رواية ابن عدي قال :ابن جريج فلقيت الزهري
فقال :أخشى أن يكون سليامن وهم ،قال الرتمذي وضعف حييى بن معني رواية إسامعيل هذه ،وقال ابن
حبان :ليس هذا مما يقدح يف صحة اخلب،ر ألن الضابط قد حيدث ثم ينسى فإذا سئل عنه فال يكون نسيانه
داال عىل بطالن اخلرب ،وقال احلاكم نحو ذلك ،ثم أسند عن أيب حاتم الرازي عن أمحد أنه ذكر هذه احلكاية
فقال ابن جريج :له كتب مدونة ليس هذا فيها وذكر البيهقي يف املعرفة عن بعض الناس :أنه أعل هذا
احلديث هبذه احلكاية ،ثم رد عليه بتوهني أمحد وابن معني ،انظر :الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية،60/2:
التحقيق يف أحاديث اخلالف ،255/2 :نصب الراية.184/3 :
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بن سريين والشعبي والزهري وقتادة ،وهو قول أيب حنيفة( )1يف الرواية األوىل عنه ،وهي
ظاهر الرواية ،وهو القول املشهور لإلمامية ،بل ادعي عليه اإلمجاع منهم من قبل السيد
املرتىض ،وتبناه الشيخ النجفي يف اجلواهر ،والشهيدان يف اللمعة ورشحها.
ومن األدلة التي استدل هبا أصحاب هذا القول:
 .1ورود آيات قرآنية كثرية ترصح بأن الزواج ينعقد بعبارة النساء ،ألن الزواج
املذكور فيها منسوب إىل املرأة ،ومن قال بعدم انعقاده بعبارة النساء فقد رد نص
الكتاب ،ومنها:
 .2قوله تعاىلَ ﴿ :وا َّل ِذي َن ُيت ََو َّف ْو َن ِمنْ ُك ْم َو َي َذ ُر َ
رت َّب ْص َن بِ َأن ُف ِس ِه َّن َأ ْر َب َع َة َأ ْش ُه ٍر
ون َأزْ َواجا َي َ َ

( )1للحنفية يف استقالل املرأة بالوالية سبع روايات هي :روايتان عن أيب حنيفة 1 :ـ جتوز مبارشة البالغة
العاقلة عقد نكاحها ونكاح غريها مطلقا إال أنه خالف املستحب ،وهو ظاهر املذهب  2 ،ـ رواية احلسن
عنه :إن عقدت مع كفء جاز ومع غريه ال يصح  ،واختريت للفتوى ملا ذكر أن كم من واقع ال يرفع وليس
كل ويل حيسن املرافعة واخلصومة وال كل قاض يعدل  ،ولو أحسن الويل وعدل القايض فقد يرتك أنفة
للرتدد عىل أبواب احلكام واستثقاال لنفس اخلصومات فيتقرر الرضر فكان منعه دفعا له.
وعن أيب يوسف ثالث روايات 1 :ـ ال جيوز مطلقا إذا كان هلا ويل  2ـ ثم رجع إىل اجلواز من الكفء ال من
غريه  3ـ ثم رجع إىل اجلواز مطلقا من الكفء وغريه.
وروايتان عن حممد 1 :ـ انعقاده موقوفا عىل إجازة الويل إن أجازه نفذ وإال بطل ،إال أنه إذا كان كفئا وامتنع
الويل جيدد القايض العقد وال يلتفت إليه 2 .ـ ورواية رجوعه إىل ظاهر الرواية .فانتهى اخلالف إىل اتفاق
الثالثة عىل اجلواز مطلقا من الكفء وغريه  ،وهذا الوجه الذي ذكرناه عن أيب يوسف من ترتيب الروايات
عنه وهو ما ذكره الرسخِس ،انظر :املبسوط ،10/5:تبيني احلقائق ،218/5 :حاشية ابن عابدين:
 ،57/3رشح فتح القدير.255/3:
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وع َْرشا َفإِ َذا ب َل ْغن َأج َلهن َف َال جنَاح َع َلي ُكم فِيام َفع ْلن ِيف َأن ُف ِس ِهن بِاملَْعر ِ
وف َواهللَُّ بِ َام
ُ َ ْ ْ َ َ َ
َ َ َ ُ َّ
َ
َّ ْ ُ
َت ْع َم ُل َ
ون َخبِ ٌري﴾(البقرة ،)234 :ووجه االستدالل باآلية أن اهلل تعاىل أجاز فعلها
يف نفسها من غري رشط الويل(.)1
وه َّن َأ ْن َينكِ ْح َن
﴿وإِ َذا َط َّل ْق ُت ْم الن َِّسا َء َف َب َل ْغ َن َأ َج َل ُه َّن َف َال َت ْع ُض ُل ُ
 .3قوله تعاىلَ :
اضوا بينَهم بِاملَْعر ِ
وف﴾(البقرة)232 :ووجه االستدالل باآلية
َأزْ َو َ
اج ُه َّن إِ َذا ت ََر َ ْ َ ْ ُ ْ ْ ُ
من وجوه( ، )2منها إضافة العقد إليها من غري رشط إذن الويل ،ومنها هنيه عن
العضل إذا تراىض الزوجان ،والنهي يمنع أن يكون له حق فيام هني عنه ،ومنها أنه
ملا كان الويل منهيا عن العضل إذا زوجت هي نفسها من كفو ،فال حق له يف ذلك،
ك ام لو هني عن الربا والعقود الفاسدة َل يكن له حق فيام قد هني عنه ،فلم يكن له
فسخه ،وإذا اختصموا إىل احلاكم فلو منع احلاكم من مثل هذا العقد كان ظاملا
مانعا مما هو حمظور عليه منعه ،فيبطل حقه أيضا يف الفسخ فيبقى العقد ال حق
ألحد يف فسخه فينفذ وجيوز.
ِ
ِ
ِ
ِ
َري ُه ﴾(البقرة:
 .4قوله تعاىلَ ﴿ :فإ ْن َط َّل َق َها َف َال َحت هل َل ُه م ْن َب ْعدُ َحتَّى تَنك َح زَ ْوجا غ ْ َ
 ،)230ووجه االستدالل باآلية من وجهني ،أحدمها إضافته عقد النكاح إليها يف
ِ
َري ُه﴾ ،والثان قوله تعاىل ﴿ :فال جناح عليهام أن
قوله تعاىلَ ﴿ :حتَّى تَنك َح زَ ْوجا غ ْ َ
يرتاجعا ﴾فنسب الرتاجع إليهام من غري ذكر الويل.

( )1وعىل عكس ذلك استدل الشافعي باآلية فقال « :وهذه أبني آية يف كتاب اهلل تعاىل تدل عىل أن النكاح
ال جيوز بغري ويل ; ألنه هنى الويل عن املنع وإنام يتحقق املنع منه إذا كان املمنوع يف يده» األم.166/5:
( )2انظر تفصيل الوجوه يف ذلك :أحكام القرآن للجصاص.545/1 :
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 .5قوله ( :األيم أحق بنفسها من وليها) ( ،)1وقد فرسوا األيم بأنه اسم المرأة ال
زوج هلا بكرا كانت أو ثيبا ،قال الرسخِس( :وهذا هو الصحيح عند أهل اللغة،
وهو اختيار الكرخي ،قال :األيم من النساء كاألعزب من الرجال بخالف ما ذكر
حممد أن األيم اسم للثيب) (.)2
 .6عن سهل بن سعد يف املرأة التي وهبت نفسها للنبي  ،فقال  :ما يل يف النساء
من أرب ،فقام رجل فسأله أن يزوجها ،فزوجها( ،)3وَل يسأهلا هل هلا ويل أم ال،
وَل يشرتط الويل يف جواز عقدها.
 .7أن أم سلمة ملا انقضت عدهتا بعث إليها أبو بكر خيطبها عليه ،فلم تزوجه ،فبعث
إليها رسول اهلل  عمر بن اخلطاب خيطبها عليه ،فقالت أخرب رسول اهلل  أن
امرأة غريى ،وأن امرأة مصبية ،وليس أحد من أوليائي شاهد ،فأتى رسول اهلل
 فذكر ذلك له ،فقال :ارجع إليها فقل هلا :أما قولك إن امرأة غريى ،فسأدعو
اهلل لك فيذهب غريتك ،وأما قولك إن امرأة مصبية فستكفني صبيانك ،وأما
قولك أن ليس أحد من أوليائي شاهد فليس أحد من أوليائك شاهد وال غائب
يكره ذلك ،فقالت البنها :يا عمر ،قم فزوج رسول اهلل  فزوجه(.)4

( )1مسلم ،1037/2 :املوطأ ،524/2 :الرتمذي ،416/3 :الدارمي ،186/2 :البيهقي،115/7 :
الدارقطني ،240/3 :ابن حبان ،367/9 :النسائي.280/3 :
( )2املبسوط.12/5 :
( )3سبق خترجيه.
( )4النسائي ،286/3 :ابن حبان ،212/7 :البيهقي ،131/7 :أمحد.317/6 :
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 .8أهنا ترصفت يف خالص حقها ،وَل تلحق الرضر بغريها ،فينعقد ترصفها كام لو
ترصفت يف ماهلا ،ألن النكاح من الكفء بمهر املثل خالص حقها ،بدليل أن هلا
أن تطالب الويل به ،وجيرب الويل عىل اإليفاء عند طلبها.
 .9أهنا من أهل استيفاء حقوق نفسها ،فإنام استوفت باملبارشة حقها ،وكفت الويل
اإليفاء ،وقاسوا ذلك عىل صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه ،فاستوىف كان
استيفاؤه صحيحا.
.10

أن اختيار األزواج إليها باتفاق الفقهاء ،والتفاوت يف حق األغراض
واملقاصد إنام يقع باختيار الزوج ال بمبارشة العقد ،ولو كان لنقصان عقلها عربة
ملا كان هلا اختيار األزواج.

.11

أهنا تعامل معاملة الكبري بدليل اعتبار رضاها يف مبارشة الويل العقد ،ولو
كانت بمنزلة الصغرية ملا اعترب رضاها ،وجيب عىل الويل تزوجيها عند طلبها ،ولو
كانت كالصغرية ملا وجب اإليفاء بطلبها.

.12

أن حق مطالبة الويل ألجل املروءة ،ألهنا تستحي من اخلروج إىل حمافل
الرجال لتبارش العقد عىل نفسها ،ويعد هذا وقاحة منها ،ولكن هذا ال يمنع صحة

مبارشهتا.
.13

أهنا ملا بلغت عن عقل وحرية فقد صارت ولية نفسها يف النكاح ،فال تبقى
موليا عليها كالصبي العاقل إذا بلغ.

 .14أن والية اإلنكاح إنام ثبتت لألب عىل الصغرية بطريق النيابة عنها رشعا ،لكون
النكاح ترصفا نافعا متضمنا مصلحة الدين والدنيا ،وحاجتها إليه حاال ومآال
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وكوهنا عاجزة عن إحراز ذلك بنفسها ،وكون األب قادرا عليه بالبلوغ عن عقل
زال العجز حقيقة ،وقدرت عىل الترصف يف نفسها حقيقة ،فتزول والية الغري
عنها ،وتثبت الوالية هلا.
 .15أن النيابة الرشعية إنام تثبت بطريق الرضورة نظرا ،فتزول بزوال الرضورة ،ألن
احلرية منافية لثبوت الوالية للحر عىل احلر ،وثبوت الِشء مع املنايف ال يكون إال
بطريق الرضورة ،وهلذا املعنى زالت الوالية عن إنكاح الصغري العاقل إذا بلغ،
وتثبت الوالية له.
الرتجيح:
انطالقا مما سبق من أدلة الفريقني ،فإن القول الراجح الذي نراه ،هو التوسط بينهام،
ذلك أن عدم اعتبار الويل إطالقا مناف للنصوص الكثرية الدالة عىل ذلك ،وفتح لباب
عظيم من الفساد واالنحراف يف املجتمع ،وهتديم لبنيان األرسة املتامسك ،وقد يتسبب عنه
ضياع حقوق املرأة لعدم املطالب هبا ،وهو فوق ذلك إساءة ألوليائها احلريصني عىل
مصاحلها.
والقول بالوالية املطلقة أيضا قد يسيئ للمرأة ،فيجعل قرارها يف هذا األمر اخلطري
خارجا عن إرادهتا ،فقد يعضلها الويل عمن ترغب فيه ،وقد يفرض عليه من تنفر عنه.
لذلك كان القول الوسط الذي جتتمع عنده األدلة هو اجلمع بني القولني ،وذلك
باعتبار الوالية رشطا من رشوط الزواج يف حال اقتضاء مصلحة الفتاة لذلك ،أو ـ كام عرب
الشيخ حسن الصفار ـ[ :إرشاك املرأة ووليها يف قرار الزواج]
قال معربا عن ذلك( :ألن النصوص التي تدل عىل أن القرار بيد الويل صحيحة
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ورصحية ،ويف ذات الوقت فإن يف النصوص الدالة عىل استقالل الفتاة بالقرار ما هو صحيح
ويقويه الشهرة وعمل الفقهاء ويوافق ما يقتضيه األصل واألدلة العامة ،فقد استصعب
عدد من الفقهاء اجلمع بني الفريقني من األدلة بحمل أحدمها عىل الندب واالستحباب،
ورأوا أن املتعني القول باالشرتاك يف القرار ،فال يميض قرار األب يف زواج ابنته البكر دون
رضاها ،وال قرار البنت وحدها دون رضا الويل)
ثم نقل ما جاء يف العروة الوثقى( :الترشيك بمعنى اعتبار إذهنام معا واملسألة مشكلة،
فال يرتك مراعاة االحتياط باالستئذان منهام ،ولو تزوجت من دون إذن األب أو زوجها
األب من دون إذهنا وجب إما إجازة اآلخر أو الفراق بالطالق)()1

ونقل عن السيد اخلوئي أن االشرتاك يف القرار هو املتعني يف املقام ملا فيه من اجلمع
بني النصوص الواردة ،وخلصوص ظهور قوله يف معتربة صفوان( :فإن هلا يف نفسها نصيبا)
أو (فإن هلا يف نفسها حظا) فإهنام ظاهران يف عدم استقالهلا وكون بعض األمر خاصة هلا(.)2
فعن صفوان قال :استشار عبد الرمحن موسى بن جعفر يف تزويج ابنته البن أخيه،
فقال(:افعل ويكون ذلك برضاها ،فإن هلا يف نفسها نصيبا) .قال :واستشار خالد بن داود
موسى بن جع فر يف تزويج ابنته عل بن جعفر ،فقال (:افعل ويكون ذلك برضاها فإن هلا
يف نفسها حظا)[. ]15
وقد قال هبذا القول ـ باإلضافة لإلمامية ـ احلنابلة ،فقد ذهبوا إىل أن وليها يزوجها
بإذهنا سواء كانت بكرا أم ثيبا ،وهو رواية عن احلنفية كام ذكرنا سابقا.
( )1اليزدي :السيد حممد كاظم  /العروة الوثقى /أولياء العقد /مسألة رقم .1
( )2اخلوئي :السيد أبو القاسم /مبان العروة الوثقى /كتاب النكاح ج 2ص.264
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وربام يكون ابن رشد يشري هلذا عندما قال( :ولكن الذي يغلب عىل الظن أنه لو
قصد الشارع اشرتاط الوالية لبني جنس األولياء وأصنافهم ومراتبهم ،فإن تأخر البيان عن
وقت احلاجة ال جيوز ،فإذا كان ال جيوز عليه  تأخري البيان عن وقت احلاجة ،وكان عموم
البلوى يف هذه املسألة يقتيض أن ينقل اشرتاط الوالية عنه  تواترا أو قريبا من التواتر...
فقد جيب أن يعتقد أحد أمرين إما أنه ليست الوالية رشطا يف صحة النكاح ،وإنام لألولياء
احلسبة يف ذلك ،وإما إن كان رشطا فليس من صحتها متييز صفات الويل وأصنافهم
ومراتبهم ،ولذلك يضعف قول من يبطل عقد الويل األبعد مع وجود األقرب) ()1

بل إن النصوص النبوية تدل عىل هذا النوع من االشرتاط فقد روي أن جارية بكرا
أتت النبي  فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخريها النبي  ،)2( وروي أن فتاة
أتت النبي  فقالت إن أيب زوجني من ابن أخيه لريفع يب خسيسته ،فجعل األمر إليها،
فقالت :قد أجزت ما صنع أيب ولكني أردت أن أعلم أن أللنساء من األمر شيئا(.)3

ثانيا ـ من تثبت عليه الوالية
 1ـ الصغار:
اختلف الفقهاء فيمن يل تزويج الصغار عىل قولني(:)4
( )1بداية املجتهد.9/2:
( )2سبق خترجيه.
( )3سبق خترجيه.
()4

املدونة ،100/2:األم ،21/5 :املصنف ، 184/3:أحكام القرآن للجصاص80/2 :

،املحىل، 38/9:املبسوط  ،212/4:بدائع الصنائع ،315/2 :املغني.30/7 :
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القول األول :جيوز لكل األولياء تزويج الصغري والصغرية ،وأهنا تزوج بدون إذهنا،
وهلا اخليار إذا بلغت وهو قول احلنفية وأمحد يف إحدى الروايتني ،واستدلوا عىل ذلك بام
يل()1

:

 .1قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ ْن ِخ ْف ُت ْم َأ َّال ُت ْق ِس ُطوا ِيف ا ْل َيتَا َمى ﴾(النساء )3 :اآلية ،ومعناه يف نكاح
اليتامى ،وإنام يتحقق هذا إذا قيل بجواز نكاح اليتيمة ،وقد نقل عن عائشةيف تأويل
اآلية أهنا نزلت يف يتيمة تكون يف حجر وليها يرغب يف ماهلا ومجاهلا ،وال يقسط يف
صداقها ،فنهوا عن نكاحهن حتى يبلغوا هبن أعىل سنتهن يف الصداق.
 .2قوله تعاىل ﴿ :ويس َت ْف ُتون ََك ِيف النِّس ِ
اء ُق ْل اهللَُّ ُي ْفتِي ُك ْم فِ ِ
يه َّن َو َما ُيت َْىل َع َل ْي ُك ْم ِيف ا ْلكِت ِ
َاب ِيف
َ
ََ ْ
يتَامى النِّس ِ
ِ
ب َهل ُ َّن َوت َْر َغ ُب َ
اء َّ
وه َّن ﴾(النساء،)127 :
ون َأ ْن تَنكِ ُح ُ
وهنُ َّن َما ُكت َ
الال ِيت َال ُتؤْ ُت َ
َ
َ َ
قالت عائشة :إهنا نزلت يف يتيمة تكون يف حجر وليها ،وال يرغب يف نكاحها لدمامتها،
وال يزوجها من غريه كي ال يشاركه يف ماهلا فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية فأمر األولياء
بتزوج اليتامى أو بتزوجيهن من غريهم فذلك دليل عىل جواز تزويج اليتيمة.
.3

أن اليتيمة هي الصغرية التي ال أب هلا بدليل قوله (ال يتم بعد احللم) ()2

 .4زوج رسول اهلل  بنت عمه محزة من عمر بن أيب سلمة وهي صغرية.
 .5أنه وليها بعد البلوغ فيكون وليا هلا يف حال الصغر كاألب واجلد.
 .6أن احلاجة إىل الكفء ثابتة ،ألن مقاصد النكاح إنام تتم معه ،وإنام يظفر به يف وقت دون
وقت ،والوالية لعلة احلاجة ،فيجب إثباهتا إحرازها هلذه املصلحة ،مع أن أصل القرابة
( )1انظر هذه األدلة يف :املبسوط ،214/4:رشح فتح القدير.276/3:
( )2مصنف عبد الرزاق.416/6 :
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داعية إىل أن يف هذه القرابة قصورا أظهرناه يف إثبات اخليار هلا إذا بلغت.
القول الثان :ال جيوز تزويج الصغار إال لألصول ،وهو قول املالكية والشافعية
واإلمامية ،وقد اختلفوا يف من يتوىل تزوجيها من األصول عىل رأيني:
الرأي األول :ليس ألحد سوى األب تزويج الصغري والصغرية ،وهو رأي املالكية،
وا ستدلوا عىل ذلك بالقياس عىل أنه ال جيوز تزوجيهام إال أهنم تركوا القياس يف حق األب
لآلثار املروية فيه ،فبقي ما سواه عىل أصل القياس.
الرأي الثان :ليس لغري األب واجلد تزويج الصغري والصغرية ،وهو قول الشافعية
واإلمامية ،ومن األدلة عىل ذلك:
 .1قوله (ال تنكح اليتيمة حتى تستأمر) ( ،)1فقد نفى يف هذا احلديث نكاح اليتيمة
حتى تبلغ فتستأمر.
 .2أن مزوج اليتيمة قارص الشفقة عليها ،ولقصور الشفقة ال تثبت واليته يف املال،
وحاجتها إىل الترصف يف املال يف الصغر أكثر من حاجتها إىل الترصف يف النفس،
فإذا َل يثبت للويل والية الترصف يف ماهلا مع احلاجة إىل ذلك ،فألن ال يثبت له
والية الترصف يف نفسها أوىل.
القول الثالث :أهنا ال تزوج إال بإذهنا ،وال خيار هلا إذا بلغت ،وهو املشهور يف
مذهب أمحد ،وقد انترص له ابن تيمية ،واستدل له بقوله ( :تستأمر اليتيمة يف نفسها ،فإن

( )1املسند املستخرج عىل صحيح مسلم ،85/4 :البيهقي ،122/7 :أبو داود ،231/2 :النسائي:
.282/3
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سكتت فهو إذهنا وإن أبت فال جواز عليها) ()1

قال ابن تيمية( :فهذه السنة نص يف القول الثالث ،الذي هو أعدل األقوال ،أهنا
تزوج خالفا ملن قال :إهنا ال تزوج حتى تبلغ ،فال تصرب يتيمة ،والكتاب والسنة رصيح يف
دخول اليتيمة قبل البلوغ يف ذلك ،إذ البالغة التي هلا أمر يف ماهلا جيوز هلا أن ترىض بدون
صداق املثل ،وألن ذلك مدلول اللفظ وحقيقته ،وألن ما بعد البلوغ وإن سمي صاحبه يتيام
جمازا ،فغايته أن يكون داخال يف العموم ،وإما أن يكون املراد باليتيمة البالغة دون التي َل
تبلغ ،فهذا ال يسوغ محل اللفظ عليه بحال) ()2

الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو قول الشافعية واإلمامية ألن اجلد يف حكم األب،
وألن زواج الصغار قد حيمل غررا كبريا ،وذلك الغرر ال ينتفى إال بويل وافر الشفقة ووافر
العلم بحال موليته ،وليس ذلك غري األب أو من هو يف حكمه وهو اجلد.
ولذلك ال يصح أن تزوج اليتيمة إال بعد بلوغها السن الذي تتمكن فيه من االستئامر
كام عرب  ،وهو كام قال الشوكان( :يدل عىل تأكيد املشاورة وجعل األمر إىل املستأمرة
وهلذا حيتاج الويل إىل رصيح إذهنا فإذا رصحت بمنعه امتنع اتفاقا) ()3

ولذلك ال يصح ما قاله ابن تيمية من أن ذلك أعدل األقوال ،فأي عدل يف تزويج

( )1الرتمذي ،417/3 :الدارمي ،185/2 :جممع الزوائد ،280/4 :البيهقي ،118/7 :الدارقطني:
 239/3أبوداود ،231/2 :املجتبى.87/6 :
( )2الفتاوى الكربى البن تيمية.92/3:
( )3نيل األوطار.254/6 :
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يتيمة صبية ال تعقل وَل تكلف بالزواج ،لتبقى طول حياهتا رهينة زوج ربام خدعها عن
نفسها بلعبة أو قطعة حلوى.
وإذا كان الرشع َل يكلفها بالعبادة املفروضة ،وهي مسؤولية قارصة ،فكيف نكلفها
نحن بتأسيس أرسة ،وهي مسؤولية متعدية.
أما استدالل احلنفية بورود النص بإباحة زواج اليتيمة ،وأن اليتم ال يكون بعد
البلوغ ،فالدليل النيص عىل ذلك اليصح من جهة اللغة كام قال اخلطايب( :اليتيمة ههنا هي
البكر البالغة التي مات أبوها قبل بلوغها ،فلزمها اسم اليتيم فدعيت به وهي بالغة،
والعرب ربام دعت الِشء باالسم األول الذي إنام سمي به ملعنى متقدم ،ثم ينقطع ذلك
املعنى وال يزول اإلسم) ()1

وقد ذكر رشاح احلديث فائدة ذكر اليتيمة هبذه الصفة مع وفور الدالئل عىل بلوغها،
ألجل (مراعاة حقها والشفقة عليها يف حتري الكفاية والصالح ،فإن اليتيم مظنة الرأفة
والرمحة) ()2

وقد ذكر القرطبي دليال قرآنيا رصحيا من قوله تعاىل ﴿ :ويس َت ْف ُتون ََك ِيف النِّس ِ
اء ﴾
َ
ََْ
(النساء)127 :قال( :والنساء اسم ينطلق عىل الكبار كالرجال يف الذكور ،واسم الرجل ال
يتناول الصغري ،فكذلك اسم النساء ،واملرأة ال يتناول الصغرية ،وقد قال ﴿ ِيف َيتَا َمى
النِّس ِ
اء﴾ ،واملراد به هناك اليتامى هنا كام قالت عائشة فقد دخلت اليتيمة الكبرية يف اآلية،
َ
فال تزوج إال بإذهنا ،وال تنكح الصغرية إذ ال إذن هلا ،فإذا بلغت جاز نكاحها لكن ال تزوج
( )1عون املعبود.83/6:
( )2عون املعبود .82/6:
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إال بإذهنا) ()1

 2ـ البكر
ويتعلق بزواج البكر املسائل التالية:
أ ـ حكم إجبار البكر:
اختلف الفقهاء يف حق املرأة البكر البالغة يف رفض تزويج أبيها هلا عىل قولني:
القول األول :النكاح جائز عليها ،وإذا أبت وردت َل جيز العقد ،فالعقد موقوف عىل
موافقتها ،وهو قول احلنفية والقول املشهور لإلمامية ،واستدلوا عىل ذلك بام يل:
 .1حديث اخلنساء ،فإهنا جاءت إىل النبي  فقالت :إن أيب زوجني من ابن أخيه وأنا لذلك
كارهة فقال :  :أجيزي ما صنع أبوك؟ فقالت :ما يل رغبة فيام صنع أيب ،فقال  :اذهبي
فال نكاح لك انكحي من شئت ،فقالت( :أجزت ما صنع أيب ولكني أردت أن يعلم النساء
أن ليس لآلباء من أمور بناهتم يشء) ( ،)2وَل ينكر عليها رسول اهلل  مقالتها ،وَل يستفرس
أهنا بكر أو ثيب فدل أن احلكم ال خيتلف.
 .2عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي فذكرت له أن أباها زوجها كارهة فخريها النبي 
( ،)3قال ابن القيم( :وهذه غري خنساء ،فهام قضيتان قىض يف إحدامها بتخيري الثيب ،وقىض
يف األخرى بتخيري البكر) ()4

( )1تفسري القرطبي.13/5 :
( )2سبق خترجيه.
( )3سبق خترجيه.
( )4زاد املعاد.95/5:
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 .3قوله ( :البكر تستأمر يف نفسها وسكوهتا رضاها) ( .)1فدل أن أصل الرضا منها معترب.
 .4أن الرشع أقام البلوغ عن عقل مقام التجربة تيسريا لألمر عىل الناس ،وسقط اعتبار االهتداء
الذي حيصل قبل البلوغ بسبب التجربة ،وسقط اعتبار اجلهل الذي يبقى بعد البلوغ ،لعدم
التجربة.
القول الثان :النكاح جائز وال يعترب رفضها ،وهو قول ابن أيب ليىل والشافعي،
واستدلوا عىل ذلك بام يل:
 .1قوله ( :ليس للويل مع الثيب أمر) ( )2فتخصيص الثيب بالذكر عند نفي والية االستبداد
للويل بالترصف دليل عىل أنه يستبد بتزويج البكر.
 .2أن هذه بكر فيملك أبوها تزوجيها كام لو كانت صغرية ،ألن البلوغ ال حيدث هلا رأيا يف باب
النكاح ،فإن طريق معرفة ذلك التجربة.
 .3أن لألب أن يقبض صداقها بغري أمرها إذا كانت بكرا ،فإذا جعل حكمها يف حق قبض
الصداق كأهنا صغرية حتى يستبد األب بقبض صداقها فكذلك يف تزوجيها.
الرتجيح:
نرى أن األرجح من خالل النصوص الكثرية عدم أحقية أي ويل مهام كان يف إجبار
أي امرأة صغرية كانت أو كبرية ثيبا كانت أو بكرا عىل الزواج بأي كان كفؤا أو غري كفء،
لتنايف الزواج ـ كمسؤولية ورغبة ـ مع اإلجبار ،وقد ذكر ابن القيم األقوال الواردة يف
اإلجبار بمختلف أشكاله ،وفندها مجيعا باألدلة الرصحية.
( )1سبق خترجيه.
( )2سبق خترجيه.
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قال ابن القيم 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 ساق األدلة النصية واملقاصدية عىل هذا الرتجيح ،وقد سبق ذكرها.
ب ـ عالمات إذن البكر:
سدا لذريعة استغالل الويل ،أو سوء فهمه ملوقف موليته من القبول أو الرفض بحث
الفقهاء األمارات الدالة عىل املوافقة والرفض ،وقد ذكروا لذلك العالمات التالية:
الكالم:
اتفق الفقهاء عىل اعتبار الكالم من أبلغ صيغ تعبري البكر عن إذهنا ،ألن الكالم ال
حيتمل إال شيئا واحدا بخالف الصمت ،ونرى أن األفضل هو حماولة التعرف عىل ترصيح
املوىل عليها برصيح العبارة ،خاصة يف املواقف التي تكون فيها التهمة ،ولو كان الويل أبا.
أما إن َل يكن املوضع موضع هتمة فاألرجح هو بقاء احلديث عىل عمومه ،قال
النووي( :أما قوله  يف البكر (اذهنا صامهتا) ،فظاهره العموم يف كل بكر ولكل ويل ،وأن
سكوهتا يكفي مطلقا ،وهذا هو الصحيح ،وقال بعض أصحابنا :ان كان الويل أبا أو جدا
فاستئذانه مستحب ،ويكفى فيه سكوهتا وان كان غريمها فال بد من نطقها ألهنا تستحي من
األب أكثر من غريمها ،والصحيح الذي عليه اجلمهور أن السكوت كاف يف مجيع األولياء

( )1زاد املعاد.96/5 :
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لعموم احلديث لوجود احلياء) ( )1

الصمت:
اتفق الفقهاء عىل جواز االكتفاء من إذن البكر( )2بصمتها بدون تفريق بني كون الويل
أبا أو غريه( ،)3وبني كونه قبل العقد أو بعده( ،)4واستدلوا عىل ذلك بام يل:
 .1عن رسول اهلل  أنه قال( :ال تنكح األيم حتى تستأمر ،وال تنكح البكر حتى تستأذن.

( )1رشح النوي عىل مسلم.202/9:
( )2أما سكوت للذكر الكبري فغري معترب باتفاق الفقهاء ،بل يشرتط الرضا بالكالم أو بفعل يكون دليل
الرضا ،واستدلوا عىل ذلك بام يل:
ـ أن جعل السكوت يف حق األنثى عالمة الرضا لعلة احلياء  ،وهو ال يوجد يف الذكر الكبري ،ألنه ال يستحي
من الرغبة يف النساء.
ـ أن السكوت من البكر حمبوب يف الناس عادة  ،ويف حق الغالم السكوت مذموم ; ألنه دليل عىل التخنث
فلهذا ال يقام سكوته مقام رضاه.
( )3أما األجنبي فال يعترب سكوهتا معه ،فقد يكون سبب سكوهتا عدم التفاهتا إىل استئامره ،فكأهنا تقول
له :مالك ولالستئامر؟ إال أن يكون الذي استأمرها رسول الويل فحينئذ الرسول قائم مقام املرسل ،وحكي
عن الكرخي أن سكوهتا عند استئامر األجنبي يكون رضا ; ألهنا تستحي من األجنبي أكثر مما تستحي من
الويل ،انظر :املبسوط.4/5:
( )4وخالف يف ذلك حممد بن مقاتل ففرق بني استئامرها قبل العقد وبعده ،فأجاز قبل العقد الصمت
ألنه رضا منها بالنص  ،فأما إذا بلغها العقد فسكتت ال يتم العقد ; ألن احلاجة إىل اإلجازة هنا  ،والسكوت
ال يكون إجازة منها ; ألن هذا ليس يف معنى املنصوص فإن السكوت عند االستئامر ال يكون ملزما وحني
يبلغها العقد الرضا يكون ملزما فال يثبت ذلك بمجرد السكوت.
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فقالوا :يا رسول اهلل ،فكيف إذهنا؟ قال :أن تسكت) (.)1
 .2عن رسول اهلل  أنه قال( :الثيب تعرب( )2عن نفسها ،والبكر رضاها صمتها) (.)3
 .3أن احلياء عقلة عىل لساهنا ،يمنعها النطق باإلذن ،وال تستحيي من إبائها وامتناعها ،فإذا
سكتت غلب عىل الظن أنه لرضاها ،فاكتفي به.
البكاء:
اختلف الفقهاء يف اعتبار البكاء من عالمات اإلذن عىل قولني:
القول األول :أن البكاء إذن ،وهو قول اجلمهور ،واستدلوا عىل ذلك بام يل:
 .1قوله ( :تستأمر اليتيمة ،فإن بكت أو سكتت فهو رضاها ،وإن أبت فال جواز عليها)
( )4

 .2أهنا غري ناطقة باالمتناع مع سامعها لالستئذان ،فكان إذنا منها كالصمت أو الضحك.
 .3أن البكاء يدل عىل فرط احلياء ،ال عىل الكراهة ،ولو كرهت المتنعت ،فإهنا ال تستحي
من االمتناع.
القول الثان :أن البكاء ليس بإذن ،وهو قول أيب يوسف وحممد ،ألنه يدل عىل
( )1البخاري ،1974/5:مسلم ،1036/2 :النسائي ،281/3 :ابن ماجة ،601/1 :أمحد،434/2 :
الدارمي ،186/2 :الدارقطني.283/3 :
( )2تعرب :أي تبني وتتكلم قال الزخمرشي اإلعراب والتعريب اإلبانة يقال أعرب عنه لسانه وعرب
عنه ،فيض القدير.342/3 :
( )3جممع الزوائد ،279/4 :البيهقي ،101/2 :ابن ماجة ،602/1 :أمحد.192/4 :
( )4قال ابن حجر :قال أبو داود وهم إدريس األودي يف قصة « بكت » وليست بمحفوظة ،تلخيص
احلبري ،161/3:وانظر :مصنف عبد الرزاق ،145/6 :وقد نسبه إىل الشعبي.
215

الكراهية ،وليس بصمت ،فيدخل يف عموم احلديث ،وقرص بعض املتأخرين من احلنفية
هذا عىل بكائها بصوت كالويل ،فأما إذا خرج الدمع من عينها من غري صوت البكاء َل
يعتربوه ردا بل قد يعترب حزنا عىل مفارقة بيت أبوُّيا.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو النظر إىل املالبسات املرتبطة ببكائها ،وهو ما حلظه
احلنفية من اعتبار الصوت يف البكاء وعدمه ،ولكن ذلك غري منضبط ،فيبقى لكل حالة
حكمها اخلاص ،واليمكن البت يف ذلك عموما ،أما االحتجاج باحلديث ـ إن صح
االحتجاج به ـ فإنه ال يعدو أن يمثل بذلك حلالة من حاالت القبول.
الضحك:
اتفق الفقهاء عىل اعتبار الضحك مثل الصمت يف التعبري عن الرضا ،بل اعتربوا
الضحك أدل عىل الرضا بالترصف من السكوت ،أما إن ضحكت كاملستهزئة ،فإن ذلك ال
يكون رضا ،لعدم داللته عليه.
 3ـ الثيب
اتفق الفقهاء( )1عىل أن الثيب الكبرية ال جيوز تزوجيها إال بإذهنا ،ومن األدلة عىل
ذلك:
.1

أن رسول اهلل  قال( :ال تنكح األيم حتى تستأمر) ()2

( )1وخالف يف ذلك احلسن البرصي فقال :لألب تزويج الثيب الكبرية وإن كرهت.
( )2سبق خترجيه.
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.2

عن النبي  قال( :ليس للويل من الثيب أمر) ()1

.3

قوله ( :األيم أحق بنفسها من وليها) ()2

واختلفوا فيام لو مات زوج الصغرية عنها بعد ما دخل هبا أو طلقها وانقضت عدهتا،
هل جيوز ألبيها أن يزوجها أم ال عىل قولني:
القول األول :جيوز ألبيها وغريه من األولياء أن يزوجها قبل البلوغ ،وهو قول
احلنفية واملالكية ،واحلنابلة يف وجه ،واستدلوا عىل ذلك بام يل:
 .1أن الويل وىل من ال يل نفسه وماله فيستبد بالعقد عليها كالبكر.
 .2أن الرشع اعتبارا لصغرها أقام رأي الويل مقام رأُّيا كام يف حق الغالم ،وكام يف حق املال،
وبالثيوبة ال يزول الصغر.
 .3أن الرأي الذي تتمكن به من اإلدالء برأُّيا ال حيصل هلا بالثيوبة يف حالة الصغر.
 .4أنه ولو ثبت هلا رأي فهي عاجزة عن الترصف بحكم الرأي ،فيقام رأي الويل مقام رأُّيا كام
أهنا ملا كانت عاجزة عن الترصف يف ملكها أقيم ترصف الويل مقام ترصفها.
 .5أن املراد باحلديث البالغة ،ألنه علق به ما ال يتحقق إال بعد البلوغ ،وهو املشاورة وكوهنا أحق
بنفسها ،وذلك إنام يتحقق يف البالغة دون الصغرية ولئن ثبت أن الصغرية مراد فاملراد املشورة
عىل سبيل الندب دون احلتم كام أمر باستئامر أمهات البنات.
القول الثان :ليس لألب أن يزوج الثيب الصغرية حتى تبلغ فيشاورها ،وهو قول
الشافعية واحلنابلة يف وجه آخر ،واستدلوا عىل ذلك بام يل:
( )1سبق خترجيه.
( )2سبق خترجيه.
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 .1قوله ( والثيب تشاور) ،فقد علق هذا احلكم باسم مشتق من معنى ،وهو الثيوبة فكان
ذلك املعنى هو املعترب يف إثبات هذا احلكم كالزنا والرسقة إلجياب احلد.
 .2قوله ( األيم أحق بنفسها من وليها) ،واملراد باأليم الثيب بدليل أنه قابلها بالبكر ،فقال
(البكر تستأمر يف نفسها (
 .3أهنا ثيب ترجى مشورهتا إىل وقت معلوم فال يزوجها وليها بدون رضاها كالنائمة واملغمى
عليها.
 .4أن عبارهتا يف األمر غري معتربة لصغرها.
 .5أن اإلجبار خيتلف بالبكارة والثيوبة ال بالصغر والكرب ويف تأخريها فائدة ،وهي أن تبلغ
فتختار لنفسها.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثان ،ألن الويل الذي تسبب يف ثيوبتها وهي
ال تزال َل تبلغ ال ينبغي أن يوكل إليه أمر تزوجيها ،وهي ال تستطيع ،بعد ،التعرف عىل وجه
مصلحتها.
والقول األول يلزم عنه أحد أمرين:
إما أن يطبق احلديث ،فتستشار من غري قدرة هلا عىل إبداء رأُّيا ،فيحتال عليها
بصنوف احليل ،حتى يصري رأُّيا مطابقا ملبتغاهم منها ،ويف ذلك احتيال عىل احلديث نفسه
بتطبق حروفه ومناقضة مقصده.
أو ال يطبق احلديث ،وال تستشار ،ويف ذلك ترك ألمر وردت به النصوص
الصحيحة القطعية من غري مربر رشعي.
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فهم بني أمرين إما ترك احلديث حرفا ومقصدا ،وإما اإلكتفاء بحروفه واالحتيال
عىل روحه ،وكال األمرين سواء.

ثالثا ـ األولياء ومراتبهم
سنتناول يف هذا املبحث من تثبت هلم الوالية املتعدية ،بحسب مراتبهم ،واختالف
الفقهاء يف ذلك ،ثم رشوط هؤالء األولياء(.)1
األب:
اتفق الفقهاء عىل اعتبار األب من املوايل املقربني ،ولكنهم اختلفوا يف ترتيبه مع االبن
عىل قولني:
القول األول :أوىل الناس بتزويج املرأة أبوها ،وال والية ألحد معه ،وهو قول
الشافعي ،وهو املشهور عن أيب حنيفة ،وهو قول اإلمامية( ،)2واستدلوا عىل ذلك بام يل:
 .1أن والية املوهوب له عىل اهلبة أوىل من العكس ،والولد كام نص الكتاب والسنة
ِ
ِ
اب﴾(ص:
موهوب ألبيه ،كام قال اهلل تعاىلَ ﴿ :و َو َه ْبنَا لدَ ُاوو َد ُس َل ْي َام َن ن ْع َم ا ْل َع ْبدُ ِإ َّن ُه َأ َّو ٌ
وب ﴾(العنكبوت)27 :وقال زكريا :
﴿و َو َه ْبنَا َل ُه ِإ ْس َح َاق َو َي ْع ُق َ
 ،)30وقال تعاىلَ :
( )1راجع يف هذا املبحث :املدونة، 105/2:األم ،127/4:بدائع الصنائع ،250/2:املغني ،10/7:
الفروع  ،173/5:العناية رشح اهلداية، 274/3:التاج واإلكليل .65/5:
( )2يرى اإلمامية أن لألب واجلدّ من طرف األب وإن عال والية عىل الصغري والصغرية واملجنون يف
وأُّيام سبق تزوجيه نفذ،
التزويج ،وال والية لغريمها ،وهم يرون أن والية اجلدّ مستقلة عن والية األبّ ،
ولو تقارن العقدان ُقدّ م عقد اجلد ولغا عقد األب ،وقد خالف ابن أيب عقيل ،وَل يذكر لغري األب ،والية
وأهنام يقومان مقام األب وآبائه ،املختلف.87 :
كام خالف ابن اجلنيد ،فقد أثبت لألُ ّم وأبيها والية ّ
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ِ
ِ
يع الده عَ اء﴾ِ(آل عمران ،)38 :وقال
ب ِيل م ْن َلدُ ن َْك ُذ ِّر َّية َط ِّي َبة ِإن ََّك َسم ُ
﴿ َر ِّب َه ْ
إبراهيم  ﴿ :رب َهب ِيل ِمن الص ِ
احلنيَ ﴾ (الصافات ،)100 :وقال  ( :أنت
ْ َّ
َ ِّ ْ
ومالك ألبيك)()1

 .2أن األب أكمل نظرا ،وأشد شفقة ،فوجب تقديمه يف الوالية.
 .3أن األب يل ولده يف صغره وسفهه وجنونه ،فيليه يف سائر ما ثبتت الوالية عليه فيه،
بخالف والية االبن.
 .4أن الوالية احتكام ،واحتكام األصل عىل فرعه أوىل من العكس.
 .5أن املرياث خيتلف عن الوالية يف عدم اعتبار النظر ،وهلذا يرث الصبي واملجنون وليس
فيه احتكام وال والية عىل املوروث ،بخالف الوالية.
القول الثان :إن االبن أوىل ،وهو قول مالك والعنربي ،وأيب يوسف ،وإسحاق،
وابن املنذر ،وهو رواية عن أيب حنيفة ،واستدلوا عىل ذلك بأنه أوىل منه باملرياث ،وأقوى
تعصيبا ،وهلذا يرث بوالء أبيه دون جده.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن يوكل يف الوالية أشفق األقارب وأحرصهم عىل
مصلحة املرأة  ،وأكثرهم خربة باحلياة والناس ،وعادة ما يكون متمثال يف األب أو اجلد،

( )1قال يف جممع الزوائد:واه أبو يعل وفيه أبو حريز وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان وضعفه أمحد
وغريه وبقية رجاله ثقات ،رواه البزار والطربان يف الكبري ويف األوسط منه ،جممع الزوائد،154/4:
وانظر:البيهقي ،480/7 :مسند الشافعي ،202 :ابن ماجة ،769/2 :املعجم األوسط ،31/4 :أمحد:
 ،204/2أبو يعىل.99/10:
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لكن إن اختلفوا يف ذلك ،أو كان ذلك سببا لتنازعهم ،وكل االختيار للمرأة لتوكل من يتوىل
أمر زواجها.
أما من حيث األدلة ،فال عربة يف االستدالل عىل ذلك باملرياث ،ألن حمل التقديم يف
املرياث هو احلاجة واملسؤولية ،ال القرب ،فحق األم يف الرب أعظم من حق األب ،ومع ذلك
ترث دونه ،وليس هناك دليل أيضا عىل أن الوالية يف الزواج لألقرب فاألقرب ،فيبنى األمر
عىل أساسها.
أما ما ذكره أصحاب القول األول من أن الوالية احتكام ،فليس يف الوالية أي
احتكام ،ألن دور الويل ـ كام بينا ـ هو دور الوكيل خاصة إذا كانت الزوجة ـ كام يف هذه
املسألة ـ ثيبا ،وقد أصاب أصحاب هذا القول يف اعتبار شفقة األب ونظره ،ولكن الشفقة
والنظر قد تكون يف االبن وال تكون يف أبيه ،وقد تكون يف قريب آخر ،فلامذا ال تعترب الشفقة
والنظر هي علة التقديم ال كونه أبا أو ابنا؟
وللقرايف كالم جيد يف هذا بني من خالله العلل يف اعتبار الواليات وتقديمها ،اعترب فيه
أن القاعدة الرشعية يف الوالية هي (أنه يقدم يف كل والية من هو أقوم بمصاحلها ولذلك قدم يف
القضاء من هو أيقظ وأكثر تفطنا لوجوه احلجاج وسياسة اخلصوم وأضبط للفقه ويقدم يف
احلروب من هو أعرف بمكايد احلروب وسياسة اجلند واجليوش .ويقدم يف الفتيا من هو أورع
وأضبط ملنقوالت الفقه ،ويف أمانة احلكم عىل األيتام من هو أعرف بتنمية األموال وأعرف
بمقادير النفقات والكلف واجلدال يف اخلصام ليناضل عن األيتام ،ويقدم يف سعاية الزكاة من هو
أعرف بنصبها والواجب فيها وأحكام الزكاة من االختالط واالفرتاق وأقوى خرصا للثامر()1

( )1أنوار الربوق .102/3:
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وذكر تطبيقا هلذا القاعدة وهو يف نفس الوقت من أقوى األدلة عىل صحتها ،أنه ربام
كان املقدم يف باب مؤخرا يف باب آخر كام قدم الرجال يف احلروب واإلمامة وأخروا يف
احلضانة ،وقدم النساء عليهم بسبب مزيد شفقتهن وصربهن عىل األطفال فكن لذلك
أكمل يف احلضانة من الرجال ،فإن مزيد إنفاقهم يمنعهم من حتصيل مصالح األطفال،
فلهذه القاعدة قدم االبن عىل غريه فإنا نعلم بالرضورة أن ابن اإلنسان أشفق عليه من ابن
عمه ال سيام إذا بعد ويقدم كل ويل عىل غريه من األولياء إذا كانت صفته أقرب وحاله عىل
حسن النظر أكثر من غريه فيقدم لذلك.
اجلد:
اتفق الفقهاء عىل أن اجلد وإن علت درجته له حق الوالية ،واختلفوا يف ترتيب اجلد
عىل األقوال التالية:
القول األول :هو أحق بالوالية من االبن وسائر األولياء ،وهو قول الشافعي،
وقريب منه قول اإلمامية فقد ذكروا أن واليته مطلقة غري مرشوطة بحياة األب ،وأهنا
وأُّيام سبق تزوجيه نفذ ،ولو تقارن العقدان ُقدّ م عقد اجلد ولغا
مستقلة عن والية األبّ ،
عقد األب(.)1
حممد بن مسلم عن
ومن األدلة التي استدل هبا اإلمامية عىل هذا ما رواه روى ّ
يزوجها)،
زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز عىل ابنه ،والبنه أيضا أن ّ
أحدمها ع قال( :إذا ّ
( )1وذهب الشيخ يف النهاية ،إىل أ ّن حياة األب رشط يف والية اجلدّ عىل البكر البالغة ،والصغرية ،وموته
رباج والصدوق يف الفقيه،
مسقط لواليته عليهاموحكاه يف املختلف .عن ابن اجلنيد وأيب الصالح وابن ال ّ
ونقله يف اجلواهر عن كشف اللثام.
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فقلت :فإن هوى أبوها رجال وجدّ ها رجال؟ فقال( :اجلدّ أوىل بنكاحها)ّ ،
فان الرواية
ظاهرة يف إثبات الوالية ّ
زوجا االبنة من رجلني
لكل واحد عىل وجه االستقالل ،وأنّه إذا ّ
كان التزويج للمتقدّ م وإذا هويا معا فاجلدّ أوىل وفرض حياة األب مقدّ مة للسؤال والدخل
له يف والية اجلدّ .
ومثلها ما روى عل بن جعفر ،عن أخيه موسى بن جعفر ع قال :سألته عن رجل
أحق أن ينكح؟
يزوج أحدمها وهوى أبوه اآلخر ّأُّيام ّ
أتاه رجالن خيطبان ابنته فهوى أن ّ
قال( :الذي هوى اجلدّ

أحق باجلارية ألهنا وأباها للجدّ )()1
ّ

ّ

القول الثان :أن االبن مقدم عىل اجلد ،وهو قول مالك ورواية عن أمحد ،بناء عىل
ترتيبه يف املرياث.
القول الثالث :أن األخ يقدم عىل اجلد ،وهو قول مالك ورواية عن أمحد ،واستدلوا
عىل ذلك بأن اجلد يديل بأبوة األب ،واألخ يديل بالبنوة ،والبنوة مقدمة.
القول الرابع :أن اجلد واألخ سواء ،وهو رواية عن أمحد ،واستدل عىل ذلك بام يل:
 .1استوائهام يف املرياث بالتعصيب ،واستوائهام يف القرابة ،فوجب أن يستويا يف
الوالية كاألخوين ،وألهنام عصبتان ال يسقط أحدمها باآلخر ،فاستويا يف الوالية
كاألخوين.
 .2أن اجلد له إيالد وتعصيب ،فيقدم عليهام ،كاألب.
 .3أن االبن واألخ يقادان هبا ،ويقطعان برسقة ماهلا ،واجلد بخالفه.
 .4أن اجلد ال يسقط يف املرياث إال باألب ،واألخ يسقط به وباالبن وابنه ،وإذا ضاق
( )1انظر :نظام النكاح يف الرشيعة االسالمية الغراء (ج ،1ص)167 :
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املال ،ويف املسألة جد وأخ ،سقط األخ وحده ،فوجب تقديمه عليهام كاألب.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذكرنا سابقا من إيكال األمر إىل املرأة ،وإىل شفقة
القريب ونظره وخربته يف احلياة ،وأن أوىل الناس بذلك مجيعا أبوها أو جدها.
لكنه من الناحية الشكلية يستحب تقديم اجلد عند إجراء العقد ،من باب توقري
الكبري الذي أمرنا به ،فقد خرج عبد اهلل بن سهل بن زيد وحميصة بن مسعود بن زيد حتى
إذا كانا بخيرب تفرقا يف بعض ما هنالك ،ثم إذا حميصة جيد عبد اهلل بن سهل قتيال ،فدفنه ،ثم
أقبل إىل رسول اهلل  هو وحويصة بن مسعود وعبد الرمحن بن سهل ،وكان أصغر القوم،
فذهب عبد الرمحن ليتكلم قبل صاحبيه ،فقال له رسول اهلل ( :كرب الكرب يف السن)(،)1
ووجه االستدالل باحلديث واضح حيث هنى الصغار عن احلديث قبل الكبار.
وقد جاء شيخ يريد النبي  ،فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له فقال النبي ( :ليس
منا من َل يرحم صغرينا ويوقر كبرينا) ( ،)2وقال ( :ليس من أمتي من َل جيل كبرينا
ويرحم صغرينا ويعرف لعاملنا حقه)()3

وهذا من النواحي اإلجيابية التي ال نزال نراها يف جمتمعاتنا حيث يتوىل العقد الكبري
يف السن ،والية أو وكالة ،وهو ما يرغب الرشع يف املحافظة عليه ،فال خري يف جمتمع يعزل
كباره ،وال خري كذلك يف جمتمع يتسلط كباره عىل صغاره.

( )1مسلم ،1291/3 :الرتمذي ،30/4 :البيهقي ،118/8 :النسائي.208/4 :
( )2الرتمذي ،321/4 :أمحد ،185/2 :جممع الزوائد ،14/8:مسند احلميدي.168/2 :
( )3أمحد ،323/5 :جممع الزوائد.127/1 :
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األبناء:
وهم األبناء وأبناؤهم وإن نزلوا ،واختلف يف اعتبارهم يف الوالية عىل قولني:
القول األول :عدم صحة واليتهم عىل األم إال أن يكون حاكام ،فيل بذلك ،ال
بالبنوة ،وهو قول الشافعي ،وقول اإلمامية ،ألهنم قرصوا الوالية عىل األب واجلد ،ومن
األدلة عىل ذلك:
 .1قول النبي  يف رواية( :أيام امرأة أنكحت بغري إذن مواليها فنكاحها باطل) (،)1
واالبن ال يسمى موىل.
 .2أنه يديل هبا فال يزوجها كتزوجيها لنفسها فإن الفرع ال يكون أقوى من األصل وملا
أدىل هبا صار يف معناها.
 .3أنه شخص ال تصح من أبيه الوالية ،فال تصح منه كابن اخلال مع اخلال.
القول الثان :صحة واليتهم عىل األم ،وهو قول اجلمهور ،واستدلوا عىل ذلك بام
يل:
 .1ما روت أم سلمة أهنا ملا انقضت عدهتا ،أرسل إليها رسول اهلل  خيطبها ،فقالت:
يا رسول اهلل :ليس أحد من أوليائي شاهدا ،قال :ليس من أوليائك شاهد وال
غائب يكره ذلك .فقالت :قم يا عمر ،فزوج رسول اهلل  فزوجه) ()2

 .2أن املوىل له معان كثرية يف لسان العرب ،منها النارص لقوله تعاىلَ ﴿ :فإِ َّن اهللََّ ُه َو
َم ْو َال ُه َو ِج ْ ِرب ُيل َو َصالِ ُح املُْؤْ ِمنِنيَ َواملَْ َالئِ َك ُة َب ْعدَ َذلِ َك َظ ِه ٌري﴾ (التحريم ،)4 :أي
( )1البيهقي ،105/7 :أبو داود.229/2 :
( )2النسائي ،286/3 :ابن حبان ،212/7 :البيهقي ،131/7 :أمحد.317/6 :
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نارصه ومنه قوله تعاىلَ ﴿ :ذلِ َك بِ َأ َّن اهللََّ َم ْو َىل ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َو َأ َّن ا ْلكَافِ ِري َن َال َم ْو َىل
َهل ُ ْم﴾ (حممد )11 :أي ال نارص هلم وهو كثري ،واالبن نارص أمه فيكون هو مواله.
 .3أن الوالية من القرب لقول العرب :هذا يل هذا أي يقرب منه ،وابنها أقرب إليها
من غريه ،ألنه جزؤها وجزء الِشء أقرب إليه من األمور اخلارجة عنه.
 .4أنه جزء منها فيتعلق به عارها بخالف أبيه وابن اخلال ،فإن ابن اخلال بعيد عنها ال
تسيئه فضيحتها كام تسيئ ابنها ،بل جيب أن يكون االبن مقدما عىل مجيع األولياء
ألنه جزؤها وجزؤها أمس هبا من األمور اخلارجة.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو ثبوت الوالية الشكلية لالبن عىل أمه ،كام يمكن أن
يتوىل هذا أي شخص ختتاره املرأة ،باعتبار أن هذا الويل ـ وخاصة واملرأة ثيب ـ ال يملك أن
يفرض عليها من تنفر منه ،وال يملك أن يعضلها عمن ترغب فيه ،وهو بذلك وكيل عن
املرأة ،وليس وليا عليها.
وحديث أم سلمة رصيح يف ذلك ،وال يصح االستدالل بلفظ (املوايل) ،فهو حيتمل
الداللة عىل ما ذكروا احتامال بعيدا ،فقد يكون الراوي نقله باملعنى ،ويف حال ضبط نقله
فإنه ليس هناك دليل رشعي عىل أن االبن ال يكون موىل عىل أمه ،وقد قال تعاىلَ ﴿ :فإِ َّن اهللََّ
ُه َو َم ْو َال ُه َو ِج ْ ِرب ُيل َو َصالِ ُح املُْؤْ ِمنِنيَ َواملَْ َالئِ َك ُة َب ْعدَ َذلِ َك َظ ِه ٌري﴾ (التحريم)4 :
أما قياس االبن عىل ابن اخلال بجامع أن كليهام ال والية ألبيه ،فهو قياس مع الفارق،
وال قياس مع النص ،ثم ما الدليل عىل حجب ابن اخلال من الوالية إن كان أهال هلا؟
اإلخوة:
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وقد قال بواليتهم كثري من الفقهاء من غري اإلمامية الذين قرصوا الوالية عىل األب
واجلد ،وقد اختلف القائلون بواليتهم يف مراعاة الرتتيب بينهم إذا كانوا أشقاء أو ألب عىل
قولني(:)1
القول األول :األخ الشقيق أوىل ،وهو قول أيب حنيفة ،ومالك ،والشافعي يف اجلديد
ورواية عن أمحد ،واستدلوا عىل ذلك بأنه حق يستفاد بالتعصيب ،فقدم فيه األخ من
األبوين  ،كاملرياث وكاستحقاق املرياث بالوالء ،فإنه ال مدخل للنساء فيه ،وقد قدم األخ
لألبوين فيه.
القول الثان :أهنام سواء يف الوالية ،وهو قول أيب ثور ،والشافعي يف القديم ورواية
عن أمحد ،واستدلوا عىل ذلك بام يل:
 .1أهنام استويا يف اإلدالء باجلهة التي تستفاد منها العصوبة ،وهي جهة األب ،فاستويا يف
الوالية ،كام لو كانا من أب.
 .2إنام يرجح األخ ألب يف املرياث بجهة األم ،وال مدخل هلا يف الوالية ،فلم يرجح هبا،
كالعمني أحدمها خال ،وابني عم أحدمها أخ من أم.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو استواء اإلخوة األشقاء مع اإلخوة ألب يف الوالية
الشكلية ،وأن األوىل منهام من تقدمه املرأة لينوب عنها يف تويل العقد ،ألن الرشع َل يفرق
بينهم إال يف املواضع التي تستدعي ذلك كاملرياث ،ولذلك اعتباراته اخلاصة ،فال يصح أن
نعمم ذلك يف اجلوانب األخرى ،ألن باب الوالية خيتلف اختالفا كليا عن باب الفرائض.
( )1نفس اخلالف هنا نجده يف بني اإلخوة واألعامم وبنيهم.
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األعامم:
وهم األعامم وأبناؤهم ،وإن سفلوا ،ثم عمومة األب ،وقد اتفق الفقهاء عىل هذا
الرتتيب ،ولكنهم اختلفوا يف إجبار العم ملوليته  -بنت أخيه – عىل الزواج عىل قولني:
القول األول :أن العم ليس له حق إجبار موليته ،فال يزوج صغرية بحال سواء كانت
بكرا أو ثيبا ،وسواء كانت عاقلة أو جمنونة ،وال يزوج كذلك كبرية جمنونة سواء كانت بكرا
أو ثيبا ،وهو مذهب مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة.
القول الثان :أن للعم ولغريه من األولياء العصبة بأنفسهم إجبار الصغرية سواء
أكانت بكرا أم ثيبا عاقلة أو جمنونة ،كام أنه له إجبار الكبرية سواء كانت بكرا أو ثيبا إذا كانت
جمنونة أو معتوهة ،ومثل الصغرية عندهم الولد الصغري ،وكذا الكبري املجنون فللعم
إجبارمها ،وهو قول احلنفية واألوزاعي واحلسن وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاووس
وقتادة وابن شربمة.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو عدم صحة إجبار أي كان عىل الزواج ،حتى لو كان
صغريا أو جمنونا ،ولإلجبار حمل واحد هو العضل عن الزواج بمن ال تتوفر فيه رشوط
الكفاءة ،وال يكون إال برشوط نبينها يف حملها.
ذوو األرحام:
وهم أخو األم ،وعم األم ،وجد األم ،وبنو األخوات والبنات والعامت ،ونحوهم
ممن يديل بأنثى ،وقد اختلف الفقهاء يف واليتهم عقد الزواج عىل قولني:
القول األول :أن ذوي األرحام ال يلون عقد األنكحة ،وهو قول اجلمهور،
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واستدلوا عىل ذلك بأن الوالء رشع حلفظ النسب ،فال يدخل فيه إال من يكون له نسب،
حتى حتصل احلكمة ملحافظته عىل مصلحة نفسه ،فذلك يكون أبلغ يف اجتهاده يف نظره يف
حتصيل األكفاء ودرء العار عن النسب.
القول الثان :أن ذوي األرحام يلون عقد األنكحة يف حال عدم أقارب الورثة من
أصحاب الفروض وذوي األرحام ،وهو قول الشافعي ،وإحدى الروايتني عن أيب حنيفة
ونص عليه أمحد يف مواضع ،قياسا عىل حقهم يف املرياث.
الرتجيح:
بناء عىل االعتبارات التي سبق ذكرها ،فإن األرجح تويل ذوي األرحام العقد،
لوجود قرابتهم بمن يتولون الوالية عليها ،بل قد يكونون أوىل من غريهم ،فاخلال ـ مثال ـ
أقرب قرابة من ابن العم ،فكيف يقدم ابن العم عليه.
أما اعتبار حرص العصبات عىل النسب ،فسنرى يف فصل الكفاءة عدم صحة اعتبار
الكفاءة يف النسب ،فكيف نفرق بني األقارب الذين أمرنا رشعا بوصلهم سواء كانوا من
جهة األم أو من جهة األب ،ألجل احلفاظ عىل األنساب التي هنينا رشعا ،ويف قطعيات
الدين قبل ظنياته ،عىل اعتبارها أساسا للتفريق بني البرش ،فكيف بالتفريق بني املسلمني،
بل بني أفراد األرسة الواحدة.
أما اعتبار درجاهتم يف اإلرث ،فاملقاصد الرشعية من مراتب الورثة ختتلف عن
مقاصده من مراتب الوالية ،فال يصح قياس أحدمها عىل اآلخر.
ولذلك فإن األرجح هو جعل األمر للمرأة لتختار من يتوىل العقد نيابة عنها ،بدون
تفريق يف ذلك بني أن يكون من العصبات أو من ذوي األرحام.
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احلاكم:
اتفق الفقهاء عىل أن للحاكم والية تزويج املرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم،
وسبب واليته هو اإلمامة ،ويشرتط لواليته رشطان:
الرشط األول :أن ال يكون هناك ويل أصال ،لقوله( :السلطان ويل من ال ويل
له)()1

الرشط الثان :العضل من الويل ،ألن احلرة البالغة العاقلة إذا طلبت اإلنكاح من
كفء وجب عليه التزويج منه ،ألنه منهي عن العضل ،والنهي عن الِشء أمر بضده ،فإذا
امتنع فقد أرض هبا واإلمام نصب لدفع الرضر فتنتقل الوالية إليه.
ومن هنا نرى حمل الوالية العامة من الدين ،فهي ال تكتفي باملصالح العامة
للمسلمني ،بل تتدخل يف املصالح اخلاصة لألفراد لرتعى حاجاهتم ،وترعى ما حيبون وما
يكرهون.
وقد استدل الفقهاء عىل صحة والية احلاكم بام يل:
.1

قول النبي ( :فالسلطان ويل من ال ويل له) ()2

 .2أن الذي زوج أم حبيبة للنبي  هو النجايش يف أرض احلبشة وأمهرها من عنده،
وتزويج النجايش هلا حقيقة ،فإنه كان مسلام ،وهو أمري البلد وسلطانه .وقد تأول
بعض العلامء ذلك عىل أنه ساق املهر من عنده ،فأضيف التزويج إليه ،وتأوله
بعضهم عىل أنه كان هو اخلاطب ،والذي ويل العقد عثامن بن عفان ،وقيل :عمرو
( )1سبق خترجيه.
( )2سبق خترجيه.
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بن أمية الضمري ،قال ابن القيم( :والصحيح أن عمرو بن أمية كان وكيل رسول
اهلل  يف ذلك بعث به النجايش يزوجه إياها ،وقيل الذي ويل العقد عليها خالد
بن سعيد بن العاص ابن عم أبيها) ()1

 .3أن للسلطان والية عامة بدليل أنه يل املال ،وحيفظ األعراض ،فكانت له الوالية
يف النكاح كاألب.
الويص:
اختلف الفقهاء يف ثبوت الوالية للويص عىل قولني:
القول األول :صحة ثبوهتا له ،وهو قول املالكية مطلقا واحلنابلة يف رواية.
القول الثان :عدم صحة ثبوهتا له ،وهو قول احلنفية والشافعية ،واستدلوا عىل ذلك
بام يل:
 .1أن يف إجازة تزويج الويص إبطال لألولياء ،إذا كان األولياء أهل النسب.
 .2أنه ال يصح اعتبار ذلك نيابة عىل امليت ألن امليت ال والية له عىل حي فكيف يل
بوالية امليت.
الرتجيح:
نرى أن األرجح هو قبول والية الويص ،مع مراعاة االعتبارات السابق ذكرها،
وأمهها قبول املرأة واليته عليها.
من أسلمت املرأة عىل يديه:
اختلف الفقهاء يف تويل من أسلمت املرأة عىل يديه أمر تزوجيها عىل قولني:
( )1حاشية ابن القيم.70/6:
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القول األول :أنه ليس له ذلك ،بل ذلك للحاكم ،وهو قول اجلمهور ،ألنه ليس من
عصبتها ،وال يعقل عنها ،وال يرثها ،فأشبه األجنبي.
القول الثان :أنه يستطيع أن يل أمر تزوجيها كعصبتها ،وهو قول إسحاق ورواية
عن أمحد ،وكان احلسن ال يرى بأسا أن يزوجها نفسه ،استدالال بام روى عن متيم الداري
أنه قال :يا رسول اهلل ،ما السنة يف الرجل يسلم عىل يد الرجل من املسلمني؟ قال :هو أوىل
الناس بمحياه ومماته(.)1
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثان ،ال للحديث الوارد فيها ،فقد قيل
بضعفه ،وعدم انتهاضه دليال ،ولكن ألجل املصلحة التي تنجر عن ذلك سواء للمرأة أو
ملن دعاها إىل اإلسالم.
أما املرأة ،فإن الذي قدر عىل إقناعها باإلسالم أعرف الناس هبا ،وأحرصهم عىل
مصلحتها وثباهتا عىل اإلسالم ،بخالف احلاكم الذي قد ال يدرك ذلك من املرأة.
أما الرجل ،فهو جزاء له عىل هذا العمل العظيم الذي هو الدعوة هلل تعاىل ،وقد أمرنا
رشعا بإنزال الناس منازهلم ،واالعرتاف بفضائل أعامهلم ،والسنة النبوية املطهرة مملوءة
( )1رواه البخاري تعليقا ،وقال:واختلفوا يف صحة هذا اخلرب ،البخاري،2473/6:وقال الرتمذي:هذا
حديث ال نعرفه إال من حديث عبد اهلل بن وهب ،ويقال موهب عن متيم الداري ،وقد أدخل بعضهم بني
عبد اهلل بن وهب وبني متيم الداري قبيصة بن ذؤيب ،وال يصح رواه حييى بن محزة عن عبد العزيز بن عمر
وزاد فيه قبيصة بن ذؤيب ،قال :والعمل عىل هذا احلديث عند بعض أهل العلم ،وهو عندي ليس بمتصل،
الرتمذي ،427/4:وانظر:الدارمي ،471/2 :البيهقي ،296/10:الدارقطني ،181/4 :أبو داود:
 ،88/4ابن ماجة ،919/2 :أمحد.102/4 :
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باآلثار التي تثبت ذلك.
مجاعة املسلمني:
إن َل يوجد للمرأة ويل وال ذو سلطان توىل تزوجيها مجاعة املسلمني ،بأن تأذن لواحد
منهم أو مجاعة أن يتولوا ذلك ،ألن اشرتاط الويل هاهنا يمنع النكاح بالكلية ،فلم جيز،
كاشرتاط املناسب يف حق من ال مناسب هلا.
وال نرى رضورة الرتتيب بني احلاكم ومجاعة املسلمني ،خاصة يف واقعنا الذي
نعيشه ،فيمكن جلامعة املسلمني أن تنوب عن احلاكم يف هذا األمر خاصة عند عجز املرأة
عن الذهاب للحاكم ،أو عدم وجود احلاكم الذي تتوفر فيه اخلصائص الرشعية ،أو عدم
تفرغه ملثل هذه األمور.
ويمكن جلامعة املسلمني أن تكون جلنة خمتصة بذلك ممن تتوفر فيهم الرشوط
الرشعية للقيام هبذا العمل ،أو تكون مجعية هتتم بأمور الزواج ،فتلجأ إليها النساء يف حال
انعدام الويل أو عضله أو عدم اهتاممه بحاجات موليته ،مع اشرتاط العدالة التامة يف أفراد
هذه اجلمعية التي تنوب عن احلاكم يف النظر يف أهم شؤون املسلمني من أعراضهم
وأرسهم.
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الفصل الرابع
الكفاءة يف الزواج
نتناول يف هذا الفصل مبدأ مهام من املبادئ التي وضعها الرشع حلامية الزواج ،أو
باألحرى محاية اجلانب الضعيف منه ،من تسلل غري املستحقني ،أو عبث العابثني ،وقد
خصصناه بفصل خاص لسببني:
 .1أن الكفاءة من أهم األسس التي يقوم عليها الزواج ،فال تقوم احلياة الزوجية قياما
صحيا إال هبا.
 .2كثرة األخطاء يف هذا اجلانب ،بحيث جعل البعض من هذا الرشط ذريعة للتفريق
بني املسلمني ،مما يتعارض مع تصورات اإلسالم للوحدة اإلسالمية واملساواة بني
املسلمني ،وهذه األخطاء تنترش يف واقعنا االجتامعي نتيجة لبعض األقوال
الفقهية ،فلذلك احتجنا إىل بيان املواقف املختلفة ومناقشتها.

أوال ـ أحكام الكفاءة
نتناول يف هذا املبحث احلديث عن حكم الكفاءة( ،)1واملسائل املرتبطة هبا.
 1ـ حكم الكفاءة:

()1

من التعاريف التي عرفت هبا الكفاءة( :أهنا مساواة خمصوصة بني الرجل واملرأة) (البحر

الرائق ،) 137/3:ومنها (أهنا املامثلة واملقاربة يف التدين واحلال ،أي السالمة من العيوب املوجبة للخيار)
(التاج واإلكليل)460/3:
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اختلف الفقهاء يف حكم الكفاءة من حيث اعتبارها يف الزواج أو عدم اعتبارها،
وهل هي يف حال اعتبارها رشط يف صحة الزواج أم يف لزومه عىل األقوال التالية:
القول األول :أن الكفاءة تعترب للزوم الزواج ال لصحته غالبا ،فيصح الزواج مع
فقدها؛ ألهنا حق للمرأة ولألولياء ،فإن رضوا بإسقاطها فال اعرتاض عليهم.
وهو مذهب الشافعية ،واحلنفية يف ظاهر الرواية ،وهو املعتمد عند املالكية،
واملذهب عند أكثر متأخري احلنابلة ،وهو ما روي عن عمر وابن مسعود ،وعمر بن عبد
العزيز وعبيد بن عمري ،ومحاد بن أيب سليامن وابن سريين.
ويمكن تقسيم أدلتهم عىل ذلك إىل شطرين ،شطر يثبت صحة الزواج بدوهنا،
وشطر يف بيان لزومها:
من جهة صحة الزواج بدوهنا:
 .1أنه  أمر فاطمة بنت قيس وهي قرشية أن تنكح أسامة بن زيد مواله ،فنكحها
بأمره(.)1
 .2أنه  زوج زيد بن حارثة ابنة عمته زينب بنت جحش األسدية ،وبأن أبا حذيفة
بن عتبة بن ربيعة تبنى ساملا وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة ،وهو موىل المرأة
من األنصار.
 .3أن الكفاءة ال خترج عن كوهنا حقا للمرأة واألولياء ،فلم يشرتط وجودها.
 .4من جهة اعتبارها رشطا للزوم الزواج:
 .5أن انتظام املصالح يكون عادة بني املتكافئني ،والزواج رشع النتظامها ،وال تنتظم
( )1البخاري ،2038/5 :مسلم .1115/2:
235

املصالح بني غري املتكافئني ،فالرشيفة تأبى أن تكون مستفرشة للخسيس ،وتعري بذلك.
 .6أن الزواج وضع لتأسيس القرابات الصهرية ليصري البعيد قريبا عضدا وساعدا ،يرسه
ما يرسك ،وذلك ال يكون إال باملوافقة والتقارب ،وال مقاربة للنفوس عند مباعدة
األنساب ،واالتصاف بالرق واحلرية ،ونحو ذلك ،فعقده مع غري املكافئ قريب الشبه
من عقد ال ترتتب عليه مقاصده.
القول الثان :أن الكفاءة رشط يف صحة الزواج ،وهو مذهب احلنفية  -يف رواية
احلسن املختارة للفتوى عندهم  -وهو قول اللخمي وابن بشري وابن فرحون وابن سلمون
 من املالكية  -وهو رواية عن أمحد ،وقال الشافعية :إن الكفاءة وإن كانت ال تعترب لصحةالزواج غالبا بل لكوهنا حقا للويل واملرأة إال أهنا قد تعترب للصحة كام يف التزويج باإلجبار،
ومن أدلتهم عىل ذلك:
 .1قوله ( :أال ال يزوج النساء إال األولياء ،وال يزوجن إال من األكفاء) ( )1ويف رواية:
(ال تنكحوا النساء إال من األكفاء ،وال يزوجهن إال األولياء)
 .2عن عل أنه  قال له( :يا عل ثالث ال تؤخرها :الصالة إذا أتت ،واجلنازة إذا محلت،
واأليم إذا وجدت كفؤا) ()2

( )1حديث ضعيف ألن يف سنده مبرش بن عبيد عن احلجاج بن أرطأة ،واحلجاج خمتلف فيه ،ومبرش
ضعيف مرتوك نسبه أمحد إىل الوضع ،قال الدارقطني :مبرش بن عبيد مرتوك احلديث أحاديثه ال يتابع
عليها ،سنن الدارقطني ،244/3:وانظر :الدراية ،62/2 :التحقيق يف أحاديث اخلالف ،270/2 :نصب
الراية.196/3 :
( )2قال الرتمذي :هذا حديث غريب ،وما أرى إسناده بمتصل ،سنن الرتمذي ،387/3:قال املناوي:
وهو من رواية وهب عن سعيد جمهول ،وقد ذكره ابن حبان ،وجزم ابن حجر يف ختريج اهلداية بضعف
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 .3قوله ( :ختريوا لنطفكم،

وأنكحوا األكفاء) ()1

 .4أنه إذا كانت الكفاءة معتربة يف احلرب ،وذلك يف ساعة ،ففي النكاح وهو للعمر أوىل،
وذكروا ما وقع يف غزوة بدر أنه ملا برز عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة
وخرج إليهم عوف ومعوذ ابنا عفراء وعبد اهلل بن رواحة قالوا هلم :من أنتم قالوا:
رهط من األنصار فقالوا :أبناء قوم كرام ولكنا نريد أكفاءنا من قريش ،ثم نادى
منادُّيم :يا حممد أخرج لنا أكفاءنا من قريش فقال  :قم يا محزة وقم يا عل(.)2
 .5أن التزويج ،مع فقد الكفاءة ،ترصف يف حق من حيدث من األولياء بغري إذنه ،فلم
يصح ،كام لو زوجها بغري إذهنا.
 .6أن التزوج مع فقد الكفاءة ترصف يف حق من حيدث من األولياء بغري إذنه ،فلم يصح،
كام لو زوجها بغري إذهنا.
القول الثالث :عدم اعتبار الكفاءة ،وأهنا ليست برشط يف الزواج أصال ،وهو
سنده ،وقال يف ختريج الرافعي عنه :رواه احلاكم من هذا الوجه ،وجعل حمله سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي
وهو من أغاليطه الفاحشة ،فيض القدير.310/3:
( )1البيهقي.133/7 :
( )2وقد رد عىل االستشهاد هبذا الدليل أحد أئمة احلنفية بعد أن أورده ،فقال :ونحن نقطع أن عدو اهلل
لو برز للمسلمني يريد إطفاء نور اهلل ،وهو من أكابر أنساهبم ،فخرج إليهم عبد من املسلمني فقتله كان
مشكورا عند اهلل وعند املؤمنني ،وَل يزده ذلك النسب إال بعدا ،نعم الكفاءة املطلوبة هنا كفاءة الشدة،
فينبغي أن خيرج إليه كفؤه فيها ،ألن املقصود نرصة الدين ولو كان عبد ...وإنام أجاهبم  لذلك إما لعلمه
بأهنم أشد من الذين خرجوا إليهم أوال أو لئال يظن باملطلوبني عجز أو جبن ،أو دفعا ملا قد يظن أهل
النفاق من أنه يضن بقرابته دون األنصار ،انظر :رشح فتح القدير.292/3 :
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مذهب الظاهرية والكرخي واجلصاص وقول سفيان الثوري واحلسن البرصي ،ومن
أدلتهم عىل ذلك:
 .1قوله ( :يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه ،قال :وكان حجاما) ( ،)1أمرهم
رسول اهلل  بالتزويج عند عدم الكفاءة ولو كانت معتربة ملا أمر.
 .2قوله ( :ال فضل لعريب عىل عجمي وال لعجمي عىل عريب ،وال ألمحر عىل أسود
وال أسود عىل أمحر إال بالتقوى) ()2

 .3أن الكفاءة لو كانت معتربة يف الرشع لكان أوىل األبواب باالعتبار هبا باب الدماء ،ألنه
حيتاط فيه ما ال حيتاط يف سائر األبواب ،ومع هذا َل تعترب ،حتى يقتل الرشيف
بالوضيع ،فهاهنا أوىل ،والدليل عليه أهنا َل تعترب يف جانب املرأة ،فكذا يف جانب
الزوج ،وحيكى عن الكرخي أنه كان يقول( :األصح عندي أن ال تعترب الكفاءة يف
النكاح أصال؛ ألن الكفاءة غري معتربة فيام هو أهم من النكاح ،وهو الدماء فألن ال
تعترب يف النكاح أوىل) ()3

الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو اجلمع بني القول األول والقول الثالث ،وهو اعتبار
الكفاءة رشطا للزوم ال للصحة ،مع تقييد ذلك بخصال الكفاءة التي سنذكرها يف املبحث
الثان من هذ الفصل.

( )1سنن أيب داود.233/2:
( )2مسند أمحد ،411/5:شعب اإليامن.289/4:
( )3املبسوط.23/5:
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ألن أصحاب القول الثالث َل يعتربوا الكفاءة بسبب حرصها يف عرف كثري من
الفقهاء يف الكفاءة النسبية أو كفاءة احلسب واجلاه ،وهي تتناقض مع ما جاء به اإلسالم من
مبادئ يف هذه النواحي.
أما أصحاب القول الثان فإن معظم ما استدلوا به ال يفسد العقد الذي صححته
األدلة القطعية ،وقد قال البيهقي عن األحاديث التي أوردوها :أمثل ما ورد يف اعتبار
الكفاءة حديث عىل هذا( ،)1وقد رأينا ضعفه وعدم صحة االحتجاج به.
أما ما ذكره الشافعية من عدم الصحة بسبب ختلف الكفاءة يف حال اإلجبار ،فهو
صحيح ،ولكن ال لتخلف الكفاءة ،وإنام لفقدان رشط الرىض ،وهو من الرشوط
املنصوص عليها كام سنرى ذلك يف فصل الوالية.
ومن أحسن األقوال يف هذا ما نص عليه اإلمامية من التفريق بني الكفاءة الرشعية
والكفاءة العرفية ،قال بعض علامئهم معربا عن ذلك( :والظاهر من جمموع األدلة أن
الكفاءة العرفية ال اعتبار هلا يف التمييز رشعا ،وال توجب كرامة رشعية متيز الزوج عن
الزوجة أو متيز الزوجة عن الزوج ،فإذا كان الزوج غنيا أو كان ذا مركز اجتامعي عال أو
شأن ووجاهة عالية أو بالعكس فال اشكال يف صحة النكاح بينهام ،الن املعترب يف التمييز
الكرامة الرشعية وهي بالدين والتقوى ،نعم لعل االفضل مراعاهتا بل هناك ارشاد من
الشارع ملراعاة هذه الشؤون العرفية حفاظا عىل بعض اجلوانب االجتامعية والنفسية بني
الزوجني لكن انعدام الكفاءة بينهام باملفهوم العريف ال توجب بطالن النكاح ،أما الكفاءة
الرشعية وهي كفاءة الدين والعقيدة فال اشكال يف لزوم وجودها بينهام بمعنى لزوم كون
( )1تلخيص احلبري ،186/1:فيض القدير.310/3:
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الزوج مسلام إذا كانت الزوجة مسلمة وهو معقد االمجاع بني املسلمني)
 2ـ اآلثار املرتتبة عن ختلف الكفاءة:
اختلف العلامء يف اآلثار املرتبتة عن ختلف الكفاءة بناء عىل خالفهم السابق ،ويمكن
حرص اخلالف يف القولني التاليني(:)1
القول األول :ال يصح العقد أصال إذا تزوجت املرأة بغري كفء ،وهو رواية عن أيب
حنيفة ،وهي املختارة للفتوى عند احلنفية ،قال الرسخِس( :وهو أحوط ،فليس كل ويل
حيسن املرافعة إىل القايض ،وال كل قاض يعدل ،فكان األحوط سد هذا الباب)()2

القول الثان :صحة الزواج ،وتوقفه عىل رضا الويل ،وهو قول الشافعية واحلنفية،
قال الرسخِس( :إذا زوجت املرأة نفسها من غري كفء فلألولياء أن يفرقوا بينهام ،ألهنا
أحلقت العار باألولياء ،فإهنم يتعريون بأن ينسب إليهم باملصاهرة من ال يكافئهم ،فكان
هلم أن خياصموا؛ لدفع ذلك عن أنفسهم) ( ،)3ومن أدلتهم عىل ذلك أن الكفاءة حقها
وحق األولياء  -كام سبق  -فإن رضوا بإسقاطها فال اعرتاض عليهم.
وقد اختلف رأي املالكية فيام لو تزوجت املرأة من غري كفء يف الدين عىل ثالثة
أقوال هي:
 .1لزوم فسخه لفساده ،وهو ظاهر قول اللخمي وابن بشري وغريمها.
 .2أنه زواج صحيح ،وشهره الفاكهان.

( )1املغني ،27/7 :تبيني احلقائق  ،128/7:مواهب اجلليل ،460/3 :حاشيتا قليويب .234/3:
( )2املبسوط.26/5:
( )3املبسوط.26/5:
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 .3إن كان ال يؤمن عليها منه رده اإلمام وإن رضيت به ،وهو ألصبغ.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة ،بناء عىل ما سبق ذكره ،هو القول الثان مقيدا بخصال
الكفاءة التي سنذكرها.
 3ـ حكم رىض بعض األولياء دون بعض:
اختلف العلامء القائلون بتعدد األولياء ،كام ذكرنا سابقا( ،)1فيام لو ريض بعض
األولياء دون بعض عن الزوج عل قولني(:)2
القول األول :يسقط حق الباقني ،وهو قول أيب حنيفة ،وحممد ،وهو مذهب
الشافعي ومالك وأيب حنيفة ورواية عن أمحد ،واستدلوا عىل ذلك بام يل:
 .1أن املرأة التي رفعت إىل النبي  أن أباها زوجها من غري كفئها خريها ،وَل يبطل
الزواج من أصله(.)3
 .2أن العقد وقع بإذهنا ،والنقص املوجود فيه ال يمنع صحته ،وإنام يثبت اخليار،
كثبوت اخليار من العيوب.
 .3أن هذا حق واحد ال يتجزأ ،فقد ثبت بسبب ال يتجزأ ،وهو القرابة ،وإسقاط
بعض ما ال يتجزأ إسقاط لكله ألنه ال بعض له ،فإذا أسقط واحد منهم ال يتصور

( )1وهم ما عدا اإلمامية فاإلمامية يقرصون الوالية عىل األب واجلد ،بل بعضهم يقرصها عىل األب
فقط.
( )2بدائع الصنائع ،317/2 :املغني .27/7:
( )3سبق خترجيه.
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بقاؤه يف حق الباقني كالقصاص إذا وجب جلامعة فعفا أحدهم عنه أنه يسقط حق
الباقني.
 .4أن حقهم يف الكفاءة ما ثبت لعينه ،بل لدفع الرضر ،والتزويج من غري كفء وقع
إرضارا باألولياء من حيث الظاهر ،وهو رضر عدم الكفاءة ،فالظاهر أنه ال يرىض
به أحدهم إال بعد علمه بمصلحة حقيقية هي أعظم من مصلحة الكفاءة وقف هو
عليها ،وغفل عنها الباقون ولوالها ملا ريض ،وهي دفع رضر الوقوع يف الزنا عىل
تقدير الفسخ.
القول الثان :ال يسقط حق الباقني وهو قول أيب يوسف ،وهو مروي عن أمحد وقول
للشافعي ،ومن أدلة ذلك:
 .1أن حقهم يف الكفاءة ثبت مشرتكا بني الكل ،فإذا ريض به أحدهم ،فقد أسقط حق
نفسه ،فال يسقط حق الباقني ،قياسا عىل الدين إذا وجب جلامعة ،فأبرأ بعضهم فإنه
ال يسقط بذلك حق الباقني.
 .2أن رضا أحدهم ال يكون أكثر من رضاها ،فإن زوجت نفسها من غري كفء بغري
رضاهم ال يسقط حق األولياء برضاها ،فألن ال يسقط برضا أحدهم أوىل.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن الكفاءة ال حيددها األولياء ،وإنام حيددها الرشع،
والرىض ال يكون من األولياء وإنام يكون من املرأة ،فإن حتققت الكفاءة يف الرجل ،ورضيت
املرأة صح الزواج ،وال عربة بسخط كل األولياء أو بعضهم.
 4ـ التغرير يف الكفاءة وآثاره:
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اتفق الفقهاء عىل كون التغرير ( )1يف الزواج بكتم العيوب أو الكذب يف الوصف
من الكبائر للنصوص الكثرية الدالة عىل حرمة الغش والتدليس ،واختلفوا يف أثر التغرير
يف الزواج عىل قولني:
القول األول :أنه إذا دلس أحد الزوجني عىل اآلخر ،بأن كتم عيبا فيه ،يثبت به
اخليارَ ،ل يعلمه املدلس عليه وقت العقد ،وال قبله .أو رشط أحدمها يف صلب العقد وصفا
من صفات الكامل كإسالم ،وبكارة ،وشباب ،فتخلف الرشط :يثبت للمدلس عليه
واملغرور بخلف املرشوط خيار فسخ النكاح ،وهو قول اجلمهور.
فقد نص املالكية مثال عىل أن من أسباب اخليار الغرور فإذا قال العاقد :زوجتك
هذه احلرة فإذا هي أمة انعقد النكاح ويثبت اخليار للزوج ،وكذلك إذا تزوج احلر امرأة وَل
يشرتط احلرية فيها فله اخليار ،وإن ظهر أهنا أمة ،ويف املدونة قال مالك :من نكح امرأة
أخربته أهنا حرة فإذا هي أمة أذن هلا رهبا أن تستخلف رجال عىل عقد نكاحها فله فراقها
قبل البناء ،غرم يشء من املهر ،وإن دخل هبا أخذ منها املهر الذي قبضته وهلا مهر مثلها،
وإن شاء ثبت عىل نكاحها باملسمى()2

القول الثان :ليس لواحد من الزوجني خيار الفسخ لعيب ،وهو قول احلنفية،

( )1هو ما ال يدري هل حيصل أم ال جهلت صفته أم ال ،كالطري يف اهلواء والسمك يف املاء ،والفرق بينه
وبني ا ملجهول هو أنه ما علم حصوله وجهلت صفته كبيع الشخص ما يف كمه ،فهو حيصل قطعا لكنه ال
يدري أي يشء هو ،فكل واحد من الغرر واملجهول اصطالحا أعم من اآلخر من وجه وأخص من وجه
(فروق القرايف)270/3:
( )2املدونة ،141/2:وانظر:التاج واإلكليل.151/5:
243

فالنكاح عندهم ال يقبل الفسخ ،وقد عرب الكاسان عن هذا الرشط ووجه االستدالل به
عند احلنفية ،فقال ( :وكذلك إن اشرتط أحدمها عىل صاحبه السالمة من العمى والشلل،
والزمانة فوجد بخالف ذلك ال يثبت له اخليار ،وكذلك لو رشط اجلامل والبكارة ،فوجدها
بخالف ذلك ال يثبت له اخليار ،ألن فوت زيادة مرشوطة بمنزلة العيب يف إثبات اخليار كام
يف البيع ،وهبذا تبني أنه ال معترب لتامم الرضا يف باب النكاح فإنه لو تزوجها برشط أهنا بكر
شابة مجيلة فوجدها ثيبا عجوزا شوهاء هلا شق مائل وعقل زائل ولعاب سائل ،فإنه ال يثبت
له اخليار ،وقد انعدم الرضا منه هبذه الصفة(.)1
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول إعامال ملا ورد يف النهي عن الغش
والتدليس ،ألن ذلك النهي ال يرتبط باألحكام األخروية فقط ،بل له أثره الدنيوي ،ويف
ذلك سد للذريعة حتى ال يتالعب باألعراض بالكذب واالحتيال.
ثم كيف تبنى احلياة الزوجية الطويلة املديدة عىل كذبة كذهبا بعض الناس يف يوم من
األيام ثم تاب منها ليصىل غريه بنارها ،فكام أن ذنبه يمحى بالتوبة ،ففعله يمحى بالفسخ
سواء بسواء.

ثانيا ـ األحكام التفصيلية خلصال الكفاءة
بناء عىل ما سبق ذكره من األقوال املختلفة ألصحاب املذاهب الفقهية املنترشة يف
العاَل اإلسالمي ،فإن اخلصال التي اعتربوها تكاد تنحرص يف اخلصال الست التالية:

( )1املبسوط.97/5:
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 .1الدين
 .2التدين
 .3النسب
 .4احلرفة
 .5املال
 .6السالمة من العيوب.
وسنعرض يف هذا املبحث لتفاصيل األدلة املرتبطة هبذه اخلصال ،وما نراه من
ترجيح حوهلا.
 1ـ الكفاءة يف الدين
أمجع العلامء عىل أنه ال جيوز للمسلمة الزواج من غري املسلم ،لآليات الرصحية يف
ذلك مثل قول اهلل تعاىلَ ﴿ :و َال ُتنكِ ُحوا املُْ ْ ِ
رشكِنيَ َحتَّى ُيؤْ ِمنُوا ﴾(البقرة )221 :وقوله
جي َع َل اهللَُّ لِ ْلكَافِ ِري َن ع ََىل املُْؤْ ِمنِنيَ َسبِيال﴾(النساء ،)141 :ويتعلق هبذه
تعاىلَ ﴿ :و َل ْن َ ْ
اخلصلة املسائل التالية:
حكم تزوج الكافر بمسلمة:
اتفق الفقهاء عىل عقوبة الكافر الذي يتزوج بمسلمة بعقوبة تعزيرية( ،)1وقد اختلف
الفقهاء يف أدنى هذه العقوبة التعزيرية وأعالها خالفا كبريا ،نورد خالصته فيام يل:

( )1التعزير مصدر عزر مأخوذ من العزر ،وهو الرد واملنع ،واستعمل يف الدفع عن اإلنسان كدفع أعدائه
عنه ،وكدفعه عن إتيانه القبيح ،ومنه عزره القايض أي أدبه لئال يعود إىل القبيح ،ويكون بالقول وبالفعل
بحسب الالئق .فيض القدير.413/6:
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القول األول :أن احلد األعىل هو عرشة أسواط ،وهو قول الليث وأمحد يف املشهور
عنه وإسحاق وبعض الشافعية ،واستدلوا عىل ذلك بام روي عن أيب هريرة مرفوعا( :ال
تعزروا فوق عرشة أسواط) ()1

القول الثان :جتوز الزيادة عىل العرش ،وهو قول اجلمهور ،وقد اختلفوا يف احلد
األعىل عىل ما يل(:)2
 .1ال يبلغ أدنى احلدود ،وهل االعتبار بحد احلر والعبد قوالن ،وهو قول الشافعي.
 .2يستنبط كل تعزير من جنس حده ،وال جياوزه ،وهو مقتىض قول األوزاعي ال يبلغ به
احلد.
 .3هو إىل رأي االمام بالغا ما بلغ ،وهو اختيار أيب ثور.
 .4ال يعزر إال من تكرر منه ،ومن وقع منه مرة واحدة معصية ال حد فيها فال يعزر ،وهو
مري عن مالك وعطاء وأيب ثور.
 .5أن ال يبلغ أربعني ،وهو قول أيب حنيفة.
 .6ال يزاد عىل مخس وتسعني جلدة ،وهو قول ابن أيب ليىل.
 .7ال يبلغ ثامنني ،وهو رواية عن مالك وأيب يوسف.
 .8أنه يقتل؛ وقد روي عن اإلمام مالك ،ألنه يصري هبذا ناقضا للعهد حني بارش ما ضمن

( )1البخاري ،2512/6 :مسلم ،1332/3:املستدرك ،410/4 :البيهقي ،327/8 :الدارقطني:
 ،207/3مصباح الزجاجة ،115/3 :سنن ابن ماجة ،867/2:الفردوس بمأثور اخلطاب.55/5:
( )2انظر حكاية األقوال املختلفة يف املسألة يف :رشح النووي عىل مسلم ،221/11 :سبل السالم:
 ،37/4نيل األوطار.328/7 :
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يف العهد أن ال يفعله فهو نظري الذمي الذي جيعل نفسه طليعة للمرشكني عىل قوله.
هذا مارواه الرسخِس عن مالك يف املبسوط ،ولكن ما يف املدونة يدل عىل خالفه
حيث قال مالك يف ذمي اشرتى مسلمة فوطئها :أرى أن يتقدم إىل أهل الذمة يف ذلك أشد
التقدم ويعاقبون عىل ذلك ويرضبون بعد التقدم .وقال ابن القاسم :فأرى إن كان ممن يعذر
باجلهالة من أهل الذمة َل يرضب وال أرى أن يقام يف هذا حد ،ولكني أرى العقوبة إن َل
جيهلوا( .)1ولكن ما يف املدونة قد حيمل عىل األمة املسلمة ال الزوجة ،فال يقع التنايف بني
القولني(.)2
أما املرأة فقد اتفق الفقهاء عل أهنا تعزر إن كان ذلك برضاها وموافقتها.
ويعاقب كذلك الذي سعى فيام بينهام ،ألنه أعان عىل ما ال حيل ،قياسا عىل قوله :
(لعن اهلل الرايش واملرتِش والرائش) ( ،)3وهو الذي يسعى بينهام.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف ذلك هو أن تقدير العقوبات التي َل حيددها الرشع موكول إىل
ويل األمر بالغا ذلك ما بلغ.
قال ابن تيمية مبينا الطرق التي يمكن لإلمام أن ينتهجها للتعزير( :وليس ألقل

( )1املدونة.212/2:
( )2املبسوط .45/5:
( )3قال املنذري :رواه أبو داود والرتمذي وقال حديث حسن صحيح ،وابن ماجه وابن حبان يف
صحيحه واحلاكم :وقال صحيح اإلسناد ،انظر :الرتغيب والرتهيب،25/3 :املستدرك،115/4 :
صحيح ابن حبان ،467/11 :الرتمذي ،622/3 :ابو داود ،300/3 :أمحد.164/2 :
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التعزير حد ،بل هو بكل ما فيه إيالم االنسان من قول وفعل وترك قول وترك فعل ،فقد
يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه واالغالظ له ،وقد يعزر هبجره وترك السالم عليه حتى يتوب
إذا كان ذلك هو املصلحة كام هجره النبى  وأصحابه الثالثة الذين خلفوا ،وقد يعزر
بعزله عن واليته كام كان النبى  وأصحابه يعزرون بذلك ،وقد يعزر برتك استخدامه يف
جند املسلمني كاجلندى املقاتل إذا فر من الزحف ،فإن الفرار من الزحف من الكبائر وقطع
أجره نوع تعزير له ،وكذلك األمري إذا فعل ما يستعظم فعزله عن إمارته تعزير له ،وكذلك
قد يعزر باحلبس) ()1

أما احلديث الذي ورد يف ذلك ،وأخذ بعض الفقهاء بظاهره ،فقد أجيب عنه بأجوبة
كثرية منها:
 .1قرصه عىل اجللد وأما الرضب بالعصا مثال وباليد فتجوز الزيادة ،لكن ال جياوز أدنى
احلدود ،وكأن قائل هذا َل يقف عىل الرواية الواردة بلفظ الرضب.
 .2أنه منسوخ دل عىل نسخه إمجاع الصحابة ،وقد رد ذلك بأنه قال به بعض التابعني،
وهو قول الليث بن سعد أحد فقهاء األمصار.
 .3معارضة احلديث بام هو أقوى منه ،وهو اإلمجاع عىل أن التعزير خيالف احلدود،
وحديث الباب يقتيض حتديده بالعرش فام دوهنا ،فيصري مثل احلد.
 .4معارضة احلديث باالمجاع عىل أن التعزير موكول إىل رأي االمام فيام يرجع إىل التشديد
والتخفيف ،المن حيث العدد ،ألن التعزير رشع للردع ،ففي الناس من يردعه
الكالم ،ومنهم من ال يردعه الرضب الشديد ،فلذلك كان تعزير كل أحد بحسبه.
( )1كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه.344/28 :
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 .5أن ذلك كان ذلك خمتصا بزمن النبي  ،ألنه كان يكفي اجلان منهم هذا القدر ،حكاه
النووي عن أصحاب مالك ،وعقب عليه بقوله:

(وهذا التأويل ضعيف) ()1

الكفاءة يف التدين
اختلف الفقهاء يف اعتبار املامرسة الدينية التي هي التدين من خصال الكفاءة أم ال
عىل األقوال التالية:
القول األول :اعتبار التدين الذي هو السالمة من الفسق ،وهو مذهب مجهور
العلامء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة ،فعند أيب حنيفة وأيب يوسف :لو أن امرأة
من بنات الصاحلني زوجت نفسها من فاسق كان لألولياء حق االعرتاض ،ألن التفاخر
بالدين أحق من التفاخر بالنسب واحلرية واملال والتعيري بالفسق أشد وجوه التعيري.
وقال املالكية :املراد بالدين اإلسالم مع السالمة من الفسق ،وال تشرتط املساواة يف
الصالح.
وقال الشافعية :من خصال الكفاءة الدين والصالح والكف عام ال حيل ،والفاسق
ليس بكفء للعفيفة ،وغري الفاسق  -عدال كان أو مستورا  -كفء هلا ،وال تعترب الشهرة
بالصالح ،فغري املشهور بالصالح كفء للمشهورة به ،والفاسق كفء للفاسقة مطلقا إال
إن زاد فسقه أو اختلف نوعه كام بحثه اإلسنوي ،واملبتدع ليس بكفء للعفيفة أو السنية.
وقال احلنابلة :الدين مما يعترب يف الكفاءة ،فال تزوج عفيفة عن الزنا بفاجر ،أي
بفاسق بقول أو فعل أو اعتقاد.

( )1رشح النووي عىل مسلم.222/11 :
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وقد استدل أصحاب هذا القول باألدلة التالية(:)1
 .1ما روى سهيل بن سعد أن النبي  مر عليه رجل فقال :ما تقولون يف هذا فقالوا:
حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يسمع ،قال :ثم سكت فمر
رجل من فقراء املسلمني فقال :ما تقولون يف هذا قالوا حري إن خطب أال ينكح وإن
شفع أال يشفع وإن قال أال يسمع فقال رسول اهلل  هذا خري من ملء األرض مثل
هذا(.)2
 .2وقال ( :تنكح املرأة ملاهلا ومجاهلا ودينها ويف رواية وحلسبها فعليك بذات الدين
تربت يداك()3

 .3خطب بالل بنت البكري فأبى إخوهتا فقال بالل يا رسول اهلل ،ماذا لقيت من بني البكري
خطبت إليهم أختهم فمنعون وآذون ،فغضب رسول اهلل  من أجل بالل ،فبلغهم
اخلرب فأتوا أختهم ،فقالوا :ماذا لقينا من سبيل فقالت أختهم :أمري بيد رسول اهلل
 ،فزوجوها.
القول الثان :عدم اعتبار التدين ،وهو قول حممد بن احلسن ،ألن التدين من أمور
اآلخرة ،والكفاءة من أحكام الدنيا ،فال يقدح فيها الفسق إال إذا كان شيئا فاحشا يعاب به،
بأن كان الفاسق ممن يسخر منه ويضحك عليه ويصفع ،فإن كان ممن ُّياب منه ،بأن كان

( )1أورد هذه األدلة يف هذا الباب ،القرطبي يف التفسري ،347/16:تفسري ابن كثري ،219/4 :التمهيد
 ،163/19:وغريها..
( )2البخاري ،1958/5 :ابن ماجة.1379/2 :
( )3سبق خترجيه.
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أمريا قتاال فإنه يكون كفئا ألن هذا الفسق ال يعد شيئا يف العادة(.)1
القول الثالث :أن الفاسق إن كان معلنا ال يكون كفئا وإن كان مسترتا يكون كفئا
وهو مذهب أيب يوسف ،فإن فقد الدين وكان الزوج فاسقا فليس بكفء(.)2
الرتجيح:
نرى أن األرجح هو اعتبار الكفاءة يف التدين ،لداللة النصوص عىل ذلك ،بل إن
النصوص َل تعترب الكفاءة إال يف الدين والتدين ،ولكنه من الصعب مع ذلك معرفة مدى
تدين الشخص لالعتبارات الكثرية التي يراها الناس ملدى التدين ،فلذلك يراعى عىل
األقل احلد األدنى من التدين ،وهو ترك الكبائر والتزام الفرائض ،وما عدا ذلك يمكن
إصالحه.
 2ـ الكفاءة يف النسب
وهو من األمور املهمة والواقعية ،والتي قرصت بعض املجتمعات اإلسالمية
الكفاءة عليها ،حتى اعتربت الكفاءة عنوانا عىل ترفع بعض األنساب عىل البعض اآلخر،
وعادت بعض املجتمعات بسبب ذلك إىل احلمية اجلاهلية والنعرات القبلية ،وقد قال أحد
الفقهاء مبينا قيمة النسب يف الكفاءة( :واعتبار النسب هو الركن األعظم ،ألن الرغبات
ختتلف به مطلقا)

()3

فلذلك سنرى هنا موقف الفقهاء من هذه اخلصلة يف الكفاءة،

وموقعها من الرشيعة اإلسالمية.

( )1اهلداية رشح البداية ،201/1 :بدائع الصنائع.320/2 :
( )2املراجع السابقة نفسها.
( )3إعانة الطالبني.354/3 :
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فقد اختلف الفقهاء يف اعتبار النسب يف الكفاءة يف الزواج عىل قولني:
القول األول( :)1اعتبار النسب يف كفاءة الزواج ،وأن الرجل ليس كفئا المرأة تنسب
إىل قبيلة أرشف من قبيلته ،وهو مذهب احلنفية والراجح عند الشافعية واحلنابلة ،ومن
أدلتهم عىل ذلك:
 .1بعض اآلثار عن السلف يف ذلك ،ومنها( :)2قول عمر( :ألمنعن فروج ذوات
األحساب إال من األكفاء ،ويف رواية قلت :وما األكفاء؟ قال :يف األحساب) ،وعن
سعيد بن املسيب ،عن عمر ،أنه هنى أن يتزوج العريب األمة ،وعن عمرو بن أيب قرة
الكندي قال :عرض أيب عىل سلامن أختا فأبى وتزوج موالة له يقال هلا نعرية ،وعنه
قال :النؤمهم وال ننكح نساءهم ،وقال ابن شهاب يف العريب واملوىل :ال يستويان يف
النسب.
 .2أن العرب يعتمدون الكفاءة يف النسب ويتفاخرون برفعة النسب ،ويأنفون من زواج
املوايل ،ويرون ذلك نقصا وعارا ،وأحكام الزواج هلا عالقة بام يتعارف عليه الناس يف
ذلك ،بل إن الكفاءة كانت مطلوبة بني العرب حتى يف القتال ،ففي قصة الثالثة الذين
خرجوا يوم بدر للرباز عتبة وشيبة والوليد فخرج إليهم ثالثة من فتيان األنصار فقالوا
هلم :انتسبوا فانتسبوا فقالوا :أبناء قوم كرام ،ولكنا نريد أكفاءنا من قريش فرجعوا إىل
رسول اهلل  فأخربوه بذلك فقال  :صدقوا ،وأمر محزة وعليا وعبيدة بن احلارث

( )1بدائع الصنائع ،319/2 :املغني ،27/7:الفتاوى الكربى البن تيمية ،97/3:الفروع،190/5:
اإلنصاف  ،108/8:حاشية الدسوقي.250/2:
( )2انظر هذه اآلثار يف :مصنف ابن أيب شيبة ،52/4 :مصنف عبد الرزاق.152/6:
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رضوان اهلل عليهم أمجعني بأن خيرجوا إليهم(ووجه االستدالل بذلك كام قال
الرسخِس:

(فلام َل ينكر عليهم طلب الكفاءة يف القتال ففي الزواج أوىل) ()1

 .3أن العرب فضلت األمم برسول اهلل .
 .4أن الزواج يعقد للعمر ،ويشتمل عىل أغراض ومقاصد من الصحبة واأللفة والعرشة
وتأسيس القرابات ،وذلك ال يتم إال بني األكفاء.
 .5أن يف أصل امللك عىل املرأة نوع ذلة ،وإليه أشار رسول اهلل  فيام رووا عنه أنه قال:
(إنام النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته) ( ،)2وإذالل النفس حرام ،كام قال
( ال ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه) ،قالوا :وكيف يذل نفسه؟ قال( :يتعرض من
البالء ملا ال يطيق) ( )3وإنام جوز ما جوز منه ألجل الرضورة.
 .6أن املراد من اآلثار التي رواها أصحاب القول الثان أحكام اآلخرة ،وتأولوا
األحاديث التي ذكرها أصحاب القول الثان إىل الندب للتواضع وترك طلب الكفاءة
ال اإللزام.
القول الثان( :)4عدم اعتبار النسب يف كفاءة الزواج ،وأن املعترب فقط هو الدين،
( )1املبسوط.23/5:
( )2روي مرفوعا واألصح وقفه عىل أسامء بنت أيب بكر ما ،انظر:سنن البيهقي الكربى ،82/7:سنن
سعيد بن منصور .191/1:
( )3قال الرتمذي :هذا حديث حسن غريب ،سنن الرتمذي ،522/4:سنن ابن ماجة ،1332/2:مسند
البزار.218/7:
()4

املحىل ،151/9 :أحكام القرآن البن العريب،134/4:تبيني احلقائق،129/2:طرح التثريب

.157/5:
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وهو مذهب املالكية وقول عند

الشافعية()1

ورواية عن أمحد ،وهو مذهب الظاهرية

واإلمامية.
قال ابن العريب معربا عن رأي املالكية( :قد بينا يف مسائل الفقه أن الكفاءة معتربة يف
الزواج .واختلف علامؤنا فيها؛ هل هي يف الدين واملال واحلسب ،أو يف بعضها؟ وحققنا
َّاس إِنَّا
جواز زواج املوايل للعربيات وللقرشيات ،وأن املعول عىل قول اهلل َ ﴿ :يا َأ ه َُّيا الن ُ
َخ َل ْقنَا ُك ْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأن َثى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُش ُعوبا َو َق َبائِ َل لِ َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َم ُك ْم ِعنْدَ اهللَِّ َأ ْت َقا ُك ْم إِ َّن
ِ
يم َخ ِب ٌري﴾(احلجرات ،)13 :وقد جاء موسى إىل صالح مدين غريبا طريدا ،وحيدا
اهللََّ عَل ٌ
جائعا عريانا ،فأنكحه ابنته ملا حتقق من دينه ،ورأى من حاله،

وأعرض عام سوى ذلك)()2

ويف املدونة ،سئل ابن القاسم عن ذلك فقالَ :ل أسمع منه يف ذلك شيئا إال أن سألت
مالكا عن نكاح املوايل يف العرب ،فقال :ال بأس بذلك أال ترى إىل ما يف كتاب اهلل ﴿ 
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَا ُك ْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأن َثى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُش ُعوبا َو َق َبائِ َل لِ َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َم ُك ْم ِعنْدَ
َيا َأ ه َُّيا الن ُ
ن اهللََّ عَلِيم َخ ِبري﴾(احلجرات)3( ))13 :
اهللَِّ َأ ْت َقا ُك ْم ِإ َّ
ٌ
ٌ
وهو نفس قول الظاهرية ،قال ابن حزم( :أهل اإلسالم كلهم إخوة ال حيرم عىل ابن
من زنجية لغية نكاح ابنة اخلليفة اهلاشمي) ()4

( )1نرى أن هذه الرواية عن الشافعي هي األرجح عنده ،قال ابن حجر «:إن الشافعي قال الكفاءة يف
الدين ،وهو كذلك يف خمترص البويطي ،قال الرافعي وهو خالف مشهور،ونقل االبزي عن الربيع أن رجال
سأل الشافعي عنه ،فقال أنا عريب ال تسألني عن هذا» ،انظر :فتح الباري.133/9:
( )2أحكام القرآن :ابن العريب.507/3:
( )3املدونة.107/2:
( )4املحىل.151/9:
254

وهو نفس قول اإلمامية ،استنادا إىل روايات كثرية عن أهل البيت ع منها ما حدث
به هشام بن احلكم عند ما سئل عن تزويج العجم من العرب ،و العرب من قريش ،وقريش
حممد ع سمعته
عمن أخذت هذا؟ قال عن جعفر بن ّ
من بني هاشم ،فقال :نعم .فقيل لهّ :
يقول( :أ تتكافأ دماؤكم ،وال تتكافأ فروجكم)()1

واألدلة التي ذكرها أصحاب هذا القول كثرية مستفيضة ،ولشدة احلاجة إىل التذكري
هبا يف جمتمعاتنا اإلسالمية سنورد ما أمكن منها هنا:
من القرآن الكريم:
 .1النصوص الدالة عىل جواز الزواج مما طاب من النساء يف قوله تعاىل خماطبا جلميع
املسلمنيَ ﴿ :فانْكِحوا ما َطاب َل ُكم ِمن النِّس ِ
اء ﴾(النساء ،)3:وعندما ذكر تعاىل ما
َ
ْ َ َ
ُ َ
حرم علينا من النساء ختم ذلك بقوله تعاىلَ ﴿ :و ُأ ِح َّل َل ُك ْم َما َو َرا َء َذلِ ُك ْم ﴾ (النساء:
)24
 .2النصوص الكثرية الدالة عىل األخوة بني املؤمنني كقوله تعاىل ﴿ :إِن ََّام املُْؤْ ِمنُ َ
ون إِ ْخ َو ٌة
محون﴾(احلجرات)10 :
ني َأ َخ َو ْي ُك ْم َوا َّت ُقوا اهللََّ َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َ ُ
َف َأ ْصلِ ُحوا َب ْ َ
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَا ُك ْم ِم ْن
 .3النصوص الدالة عىل املساواة بني البرش ،كقوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َُّيا الن ُ
ِ
ِ ِ
ِ
يم
َذك ٍَر َو ُأن َثى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُش ُعوبا َو َق َبائ َل ل َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َم ُك ْم عنْدَ اهللَِّ َأ ْت َقا ُك ْم إِ َّن اهللََّ عَل ٌ
َخبِ ٌري﴾(احلجرات)13 :
 .4قوله تعاىل ﴿ :وهو ا َّل ِذي َخ َل َق ِمن املَْ ِ
اء َب َرشا َف َج َع َل ُه ن ََسبا َو ِص ْهرا َوك َ
َان َر هب َك
ْ
َ ُ َ
َق ِديرا﴾(الفرقان ،)54 :وقد استدل هبا البخاري عىل عدم اعتبار الكفاءة يف النسب،
( )1الوسائل 14 :الباب  26من أبواب مقدّ مات النكاح ،احلديث..3 :
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قال ابن حجر( :قال الفراء النسب من ال حيل نكاحه والصهر من حيل نكاحه ،فكأن
املصنف ملا رأى احلرص وقع بالقسمني صلح التمسك بالعموم لوجود الصالحية إال
ما دل الدليل عىل اعتباره وهو استثناء الكافر) ()1

من السنة النبوية الرشيفة:
النصوص العامة الدالة عىل األخوة بني املؤمنني ،ومنها:
 .1عن جابر بن عبد اهلل ،قال :خطبنا رسول اهلل  يف أوسط أيام الترشيق خطبة
الوداع فقال( :يا أُّيا الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ،أال ال فضل لعريب
عىل عجمي وال لعجمي عىل عريب وال ألمحر عىل أسود وال ألسود عىل أمحر إال
بالتقوى ﴿ إِ َّن َأك َْر َم ُك ْم ِعنْدَ اهللَِّ َأ ْت َقا ُك ْم ﴾ (احلجرات ،)13 :أال هل بلغت؟ قالوا:
بىل يا رسول اهلل ،قال:

فليبلغ الشاهد الغائب) ()2

 .2قوله ( :إذا كان يوم القيامة أمر اهلل مناديا ينادي أال إن جعلت نسبا وجعلتم
نسبا فجعلت أكرمكم أتقاكم فأبيتم إال أن تقولوا فالن ابن فالن خري من فالن بن
فالن فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم أين املتقون) ()3

 .3قوله ( :إن اهلل عز وجل أذهب عنكم عبية اجلاهلية وفخرها باآلباء ،الناس بنو
آدم وآدم من تراب مؤمن تقي وفاجر شقي ،لينتهني أقوام يفتخرون برجال إنام

( )1فتح الباري .132/9:
( )2جممع الزوائد  ،266/3:املعجم الكبري  ،12/18:شعب اإليامن.289/4:
( )3جممع الزوائد  ،84/8:املعجم الصغري ،383/1:قال املنذري :رواه الطربان يف األوسط والصغري
والبيهقي مرفوعا وموقوفا وقال املحفوظ املوقوف ،الرتغيب والرتهيب.375/3 :
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هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون عىل اهلل من اجلعالن التي تدفع النتن
بأنفها) ( )1

 .4قوله ( :أنسابكم هذه ليست بمسبة عىل أحدكم ،كلكم بنو آدم ليس ألحد
عىل أحد فضل اال بالدين أو تقوى وكفى بالرجل أن يكون بذيا فاحشا بخيال) ()2

 .5النصوص اخلاصة الدالة عىل عدم اعتبار الكفاءة يف النسب:
 .6عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها 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 تضعني 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 انكحي
أسامة بن زيد قالت :فكرهته ثم قال :انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل اهلل يف
ذلك خريا واغتبطت به) ( ، )3قال الباجي( :فيه إنكاح املوايل القرشيات ،ألن
فاطمة بنت قيس قرشية وأسامة بن زيد موىل ،وقوهلا :فكرهته تريد أهنا كرهت
نكاحه ملعنى من املعان ،ولعلها كرهت ذلك لكونه من املوايل ،وكانت العرب

( )1مسند أمحد  ،523/2:شعب اإليامن.286/4:
( )2شعب اإليامن  ،292/4:مسند أمحد.158/4:
( )3مسلم  ،1115/2:البخاري  ،2039/5:سنن أيب داود.287/2 :
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تكره ذلك وترتفع عنه ،فأعاد عليها النبي  أن تنكح أسامة بن زيد ملا علم يف
ذلك من املصلحة هلا ،وملا أراد أن يبني من جواز إنكاح القرشيات املوايل قالت:
فنكحته فجعل اهلل يف ذلك خريا كثريا) ()1

 .7أنكح رسول اهلل  زينب أم املؤمنني زيدا مواله ،وأنكح املقداد ضباعة بنت
الزبري بن عبد املطلب(.)2
 .8قال رسول اهلل ( :تنكح املرأة ألربع ملاهلا وحلسبها ومجاهلا ولدينها فاظفر بذات
الدين تربت يداك)()3

 .9خطب بالل بنت البكري فأبى إخوهتا ،فقال بالل يا رسول اهلل :ماذا لقيت من بني
البكري ،خطبت إليهم أختهم فمنعون وآذون ،فغضب رسول اهلل  من أجل
بالل؛ فبلغهم اخلرب ،فأتوا أختهم ،فقالوا :ماذا لقينا من سببك ،غضب علينا
رسول اهلل من أجل بالل .فقالت أختهم( :أمري بيد رسول اهلل ؛ فزوجها
بالال).
.10

قال النبي  يف أيب هند حني حجمه ( :أنكحوا أبا هند وأنكحوا

إليه)( ،)4وهو موىل بني بياضة.

( )1املنتقى.107/4 :
( )2البخاري ،1957/5 :مسلم .867/2:
( )3البخاري  ،1958/5:صحبح ابن حبان ،345/9 :املستدرك عىل الصحيحني ،174/2:مسند أمحد
.80/3:
( )4صحيح ابن حبان ،375/9:املستدرك ،178/2:سنن أيب داود.233/2:
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الرتجيح:
ال شك يف القول باعتبار الكفاءة يف الزواج من هذه اجلهة قوال حادثا يف امللة ،ملخالفه
ِ
ِ
يم َخبِ ٌري﴾ (احلجرات،)13 :
الرصحية لقوله تعاىل ﴿ :إِ َّن َأك َْر َم ُك ْم عنْدَ اهللَِّ َأ ْت َقا ُك ْم إِ َّن اهللََّ عَل ٌ
وخمالفته األحاديث الكثرية الواردة يف هذا الباب ،والتي أوردنا بعضها.
ومع تلك النصوص املقدسة الكثرية نجد لألسف من الفقهاء من خيالفها خمالفة
رصحية ،حتى اعتربوا ما دل من النصوص السابقة عىل األخوة العامة بني املؤمنني خاصا
باآلخرة ،فقد نقل بعضهم قول مالك قوله :ال تعترب الكفاءة إال يف الدين ،واستدالله من
القرآن والسنة عىل ذلك فرد عليه بقوله( :قلنا :املراد به يف حكم اآلخرة وكالمنا يف الدنيا)،
قال الشارح( :وإال ففي الدنيا ثابت فضل العريب عىل العجمي باإلمجاع) ( ،)1ولسنا ندري
أي إمجاع يدعيه ،وال أي مستند لذلك اإلمجاع ،بل اإلمجاع هو ما نص عليه رسول اهلل 
وما دل عليه القرآن الكريم ،وما أيدته قواعد الدين ومقاصده الكلية.
وقد نقل بعضهم مذهب الغزايل يف النسب ،ورد عليه بقوله( :قال اإلمام والغزايل:
ورشف النسب من ثالث جهات :جهة النبوة وجهة العلم وجهة الصالح املشهور ،وال
عربة باالنتساب لعظامء الدنيا والظلمة املستولني عىل الرقاب ،وإن تفاخر الناس هبم) ،قال
الرافعي :وال يساعدمها عليه كالم النقلة يف العظامء ،فيعترب االنتساب إليهم … وكيف ال
يعترب وأقل مراتب اإلمرة ونحوها أن تكون كاحلرفة؟ وذو احلرفة الدنيئة ال يكافئ
النفيسة)()2

( )1تبيني احلقائق .128/2:
( )2رشح البهجة.124/4:
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وقد نشأ عن فتح هذا الباب العصبية املحرمة بني العرب وغريهم ،بل بني العرب
أنفسهم ،بل نجد هذه العصبية قد انتقلت لكتب الفقه نفسها ،ففي كتاب منها يقول
صاحبه( :سائر العرب بعضهم أكفاء لبعض ،وبنوا باهلة ليسوا بأكفاء لعامة العرب؛ ألهنم
يعرفون باخلساسة قيل :إهنم يستخرجون النقي من عظام امليتة ويأكلونه قال الشاعر:
إذا قيل للكلب يا باهل

عوى الكلب من لؤم هذا النسب()1

ويعلل فقيه آخر ذلك بأهنم يطبخون العظام ويأخذون الدسومات منها ويأكلون
بقية الطعام مرة ثانية( ،)2ويورد آخر حديثا يف ذلك ،ويستدل بقول شاعر ،فبعد أن ذكر
عدم كفاءهتم لسائر العرب قال( :ألهنم معروفون باخلساسة والدناءة ويدل عليه قول
الشاعر:
إذا ولدت حليلة باهل غالما زاد يف عدد اللئام
وروي أن رجال قال لرسول اهلل  :أتتكافأ دماؤنا؟ قال :نعم ولو قتلت باهليا
لقتلتك به) ()3

فهؤالء الفقهاء ـ مع احرتامنا هلم ـ تركوا األدلة الرصحية الصحيحة لقول شاعر،
ويمكنهم لو ساروا عىل منواله أن ُّيجوا القبائل مجيعا ،بل اخللق مجيعا.
ونجد فقيها آخر يفضل اجلاهلة بنت العاَل عىل العاَل ابن اجلاهل ،ويرصح بذلك

( )1اجلوهرة النرية،11/2:وانظر:فتح القدير.298/3:
( )2البحر الرائق.141/3:
( )3تبيني احلقائق.129/2 :
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بقوله:

(العاَل ابن اجلاهل ليس كفئا للجاهلة بنت العاَل) ()1

وهذا اخلروج عن القواعد الرشعية يف األنساب نجده عند اإلباضية يف التفريق بني
البدو واحلرض ،ففي رشح النيل( :وحرم عىل بدوية تزوجت حرضيا أن تتزوج بدويا بعده
إن طلقها أو مات أو حرمت عنه أو فارقها بوجه ما ،ألهنا قد صارت حرضية بتزوج
احلرضي،

وإن فعلت هلكت) ()2

وكل ذلك ال دليل عليه ،ال من النصوص وال من غريها من سائر األدلة ،أما ما
استدلوا به من نصوص فإهنا متكلفة وال عالقة هلا بام يعتربونه ،ومن أمثلة التكلف يف
االستدالل هذا النقل من بعضهم بترصف( :قال رسول اهلل ( :العرب بعضهم أكفاء
لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل ،واملوايل بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل
إال حائكا أو حجاما) ،رواه أبو يعىل بسند فيه عمران بن أيب الفضل األيل ،وضعف بأنه
موضوع وأن عمران هذا يروي املوضوعات عن األثبات ،وروى الدارقطني عن ابن عمر
مرفوعا (الناس أكفاء قبيلة لقبيلة وعريب لعريب وموىل ملوىل إال حائكا أو حجاما) وضعف
ببقية بن الوليد وهو خميل إن عنعن احلديث ليس غري ،وبأن حممد بن الفضل مطعون فيه.
ورواه ابن عدي يف الكامل من حديث عل وعمر باللفظ األول ،وفيه عل بن عروة قال
منكر احلديث ،وعثامن بن عبد الرمحن قال صاحب التنقيح هو الطرائفي من أهل حران
يروي املجاهيل ،وقد روي هذا احلديث من وجه آخر عن عائشة وهو ضعيف ،وروى
البزار عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل يرفعه) العرب بعضهم أكفاء لبعض ( ،وابن
( )1رشح البهجة.125/4:
( )2رشح النيل .118/6:
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معدان َل يسمع من معاذ ،وفيه سليامن بن أيب اجلون قال ابن القطانَ :ل أجد له ذكرا)
فبعد أن ذكر هذا الكم الكبري من الضعف والوضع ،قال( :وباجلملة فللحديث
أصل) ،ثم بنى عىل هذا األصل ما عرب عنه بقوله( :فإذا ثبت اعتبار الكفاءة بام قدمناه،
فيمكن ثبوت تفصيلها أيضا بالنظر إىل عرف الناس فيام حيقرونه ويعريون به ،فيستأنس
باحلديث الضعيف يف ذلك ،خصوصا وبعض طرقه كحديث بقية ليس من الضعف بذاك،
فقد كان شعبة معظام لبقية وناهيك باحتياط شعبة ،وأيضا تعدد طرق احلديث الضعيف
يرفعه إىل احلسن) ()1

وكل األدلة التي استدل هبا هؤالء من هذا النوع ،قال ابن حجر( :وَل يثبت يف اعتبار
الكفاءة بالنسب حديث ،وأما ما أخرجه البزار من حديث معاذ رفعه العرب بعضهم أكفاء
بعض واملوايل بعضهم أكفاء بعض ،فإسناده ضعيف واحتج البيهقي بحديث وائلة
مرفوعا ،أن اهلل اصطفى بني كنانة من بني إسامعيل احلديث وهو صحيح أخرجه مسلم
لكن يف االحتجاج به لذلك نظر)()2

 3ـ الكفاءة يف احلرفة
اختلف الفقهاء يف اعتبار الكفاءة يف احلرفة عىل قولني(:)3

( )1فتح القدير .296/3:
( )2فتح الباري.133/9:
()3

إعانة الطالبني ،333/3 :حاشية البجريمي ،351/3 :حوايش الرشوان ،278/7 :روضة

الطالبني ،82/7 :جواهر العقود ،9/2 :مغني املحتاج ،168/3 :حاشية ابن عابدين ،234/7 :رشح
فتح القدير.301/3 :
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القول األول :أن احلرفة معتربة يف الزواج ،وهو قول مجهور الفقهاء من الشافعية()1

واحلنابلة يف رواية ،وقول أيب يوسف ،ومن أدلتهم عىل ذلك:
 .1قوله تعاىلَ ﴿ :واهللَُّ َف َّض َل َب ْع َض ُك ْم ع ََىل َب ْع ٍ
الرزْ ِق ﴾(النحل ،)71 :أي يف سببه
ض ِيف ِّ
فبعضهم يصل إليه ببذل ومشقة وبعضهم بدوهنام.
 .2رووا عن رسول اهلل  أنه قال:

(الناس أكفاء إال احلائك واحلجام) ()2

 .3مراعاة العرف :قيل ألمحد يف حديث (العرب بعضهم لبعض أكفاء ،إال حائكا ،أو
حجاما) :وكيف تأخذ به وأنت تضعفه؟ قال :العمل عليه .يعني أنه ورد موافقا ألهل
العرف) ()3

( )1قاس بعض الشافعية عىل هذا حرفة األم أيضا ،قال األذرعي «:قياسه النظر إىل حرفة األم أيضا فإن
ابن املغنية والزامرة واملاشطة واحلاممية ونحوهن ينبغي أن ال يكون كفؤا ملن أمها ليست كذلك ألنه نقص
يف العرف وعار ومأخذ هذه اخلصلة العرف والعادة» ،أسنى املطالب .137/3:
( )2روي احلديث بطرق خمتلفة وكلها ضعيفة أو موضوعة ،قال يف نصب الراية «:رواه أبو يعىل املوصل
يف مسنده من حديث بقية بن الوليد عن زرعة بن عبد اهلل الزبيدي عن عمران بن أيب الفضل األيل عن
نافع عن بن عمر مرفوعا نحوه سواء قال بن عبد الرب هذا حديث منكر موضوع ،وقد روى عن بن جريج
 /عن بن أيب مليكة عن بن عمر مرفوعا مثله وال يصح عن بن جريج انتهى ورواه بن حبان يف كتاب
الضعفاء وأعله بعمران بن أيب الفضل وقال إنه يروي املوضوعات عن األثبات ال حيل كتب حديثه انتهى
ورواه بن عدي يف الكامل وأعله بعمران وأسند تضعيفه عن النسائي وابن معني ووافقهام وقال الضعف
عىل حديثه بني انتهى وقال بن القطان قال أبو حاتم هو منكر احلديث ضعيفه جدا»نصب الراية،398/3:
وانظر:فيض القدير ،398/4:العلل املتناهية ،618/2:الدراية ختريج أحاديث اهلداية.63/8:
( )3املغني.29/7:
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القول الثان( :)1أن ذلك غري معترب أصال ،وهو مروي عن أيب حنيفة ورواية عن
أمحد ابن حنبل ،وهو قول اإلمامية إال أن بعض املتقدمني منهم اشرتطوا أن يكون يف كفاءة
الزوج قدرته املالية للنفقة عىل زوجته ،بدليل قوله تعاىلَ ﴿ :و َم ْن ََل ْ َي ْستَطِ ْع ِمنْ ُك ْم َط ْوال َأ ْن
َات ا ْملُؤْ ِمن ِ
ينكِح ا ْملُحصن ِ
َت َأ ْي َام ُن ُك ْم﴾ ،وملا روي عن اإلمام الصادق ع:
َات َف ِم ْن َما َم َلك ْ
َ َ ْ َ
(الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار) ،لكن أكثر فقهاء الشيعة ال يعتربون القدرة املالية رشطا
يف كفاءة الزوج ،يقول السيد السبزواري( :ال يشرتط يف صحة النكاح متكن الزوج من
النفقة ،نعم لو زوج الصغرية وليها بغري القادر عليها َل يلزم العقد عليها فلها الرد بعد كامهلا،
ملا مر من أنه يعترب يف نفوذ عقد الويل عىل ّ
املوىل عليه عدم املفسدة ،وال إشكال يف جواز
تزويج احلرة بالعبد ،والعربية بالعجمي ،واهلاشمية بغري اهلاشمي ،وبالعكس ،وكذا ذوات
البيوتات الرشيفة بأرباب الصنائع الدنيئة كالكناس واحلجام ونحومها ،ألن املسلم كفؤ
املسلمة ،واملؤمن كفؤ املؤمنة ،واملؤمنون بعضهم أكفاء بعض)()2

وقد حاول بعض احلنفية أن ينفوا هذا القول عن أيب حنيفة بحجة مراعاته للعرف،
وليس إنكارا للكفاءة يف احلرفة ،قال الكاسان نقال عن الكرخي( :أن أبا حنيفة بنى األمر
فيها عىل عادة العرب أن مواليهم يعملون هذه األعامل ال يقصدون هبا احلرف ،فال يعريون
هبا ،وأجاب أبو يوسف عىل عادة أهل البالد أهنم يتخذون ذلك حرفة ،فيعريون بالدنء
من الصنائع ،فال يكون بينهم خالف يف احلقيقة)
ولذلك ذكر القايض يف رشحه خمترص الطحاوي اعتبار الكفاءة يف احلرفة وَل يذكر
( )1اجلوهرة النرية.12/2:
( )2السبزواري :السيد عبد األعىل /مهذب األحكام ج 25ص.77 -73
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اخلالف بني أيب حنيفة وأيب يوسف يف ذلك( .)1ومن األدلة عىل ذلك:
 .1أن احلرفة ليست بِشء الزم ،فاملرء تارة حيرتف بحرفة نفيسة ،وتارة بحرفة
خسيسة بخالف صفة النسب ألنه الزم له ،وذل الفقر كذلك فإنه ال يفارقه.
 .2أن احلديث املروي يف ذلك قال عنه أبو حنيفة( :احلديث شاذ ال يؤخذ به فيام تعم
به البلوى) ()2

الرتجيح:
نرى أن األرجح عدم اعتبار الكفاءة يف احلرفة ،لالعتبارات التالية:
االعتبار األول :النصوص الدالة عىل عدم اعتبار احلرفة فارقا بني املسلمني ،وأن
أساس الفضل بني املؤمنني هو التقوى ،وقد مر ذكر بعضها عند بيان خصلة الكفاءة يف
النسب.
االعتبار الثان :النصوص الدالة عىل فضل التكسب واالحرتاف ،من دون تفريق
بني حرفة وحرفة ،ومن تلك النصوص قوله تعاىلَ ﴿ :و َج َع ْلنَا الن ََّه َار َم َعاشا﴾(النبأ)11 :
فقد ذكر تعاىل ذلك يف معرض االمتنان عىل عباده ،وقال تعاىلَ ﴿ :و َل َقدْ َم َّكنَّا ُك ْم ِيف ْاألَ ْر ِ
ض
ِ
يها َم َعايِ َش َقلِيال َما ت َْش ُك ُرون﴾(األعراف)10 :فجعلها نعمة وطلب الشكر
َو َج َع ْلنَا َل ُك ْم ف َ
َاح ْ
أن َت ْب َت ُغوا َف ْضال ِم ْن َر ِّب ُك ْم﴾(البقرة )198 :وقال
عليها ،وقال تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس َع َل ْي ُك ْم ُجن ٌ
ون َي ْ ِ
األر ِ
ض َي ْب َت ُغ َ
رض ُب َ
آخر َ
ون ِم ْن َف ْض ِل اهلل﴾ (املزمل)20 :وقال تعاىل:
تعاىلَ :
ون ِيف ْ
﴿و ُ
ِ
األر ِ
ض وا ْب َت ُغوا ِم ْن َف ْض ِل اهلل﴾(اجلمعة)10 :
َرشوا يف ْ
﴿فا ْنت ُ

( )1بدائع الصنائع.320/2 :
( )2املبسوط.25/5 :
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أما السنة ،فقد وردت هبا النصوص الكثرية ،ومنها:
 .1قوله ( :والذي نفِس بيده ألن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب عىل ظهره خري له من
أن يأيت رجال فيسأله أعطاه أو منعه) ()1

 .2عن أنس قال :آخى رسول اهلل  بني قريش واألنصار ،فآخى بني سعد بن الربيع
وعبد الرمحن بن عوف فقال له سعد :إن يل ماال فهو بيني وبينك شطران ،ويل امرأتان
فانظر أُّيام أحب إليك فأنا أطلقها ،فإذا حلت فتزوجها قال :بارك اهلل لك يف أهلك
ومالك دلون عىل السوق ،فلم يرجع حتى رجع بسمن وأقط قد أفضله ،قال :ورأى
رسول اهلل  عل أثر صفرة فقال :مهيم فقلت :تزوجت امرأة من األنصار فقال:
أوَل ولو بشاة(.)2
 .3قوله :

(إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولد الرجل من كسبه) ()3

 .4عن أنس بن مالك أن رجال من األنصار أتى النبي  يسأله ،فقال :أما يف بيتك يشء؟
قال :بىل حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نرشب فيه من املاء قال :ائتني هبام
قال :فأتاه هبام فأخذمها رسول اهلل  بيده وقال :من يشرتي هذين قال رجل :أنا
آخذمها بدرهم قال :من يزيد عىل درهم مرتني أو ثالثا قال رجل :أنا آخذمها بدرمهني
فأعطامها إياه وأخذ الدرمهني ،وأعطامها األنصاري وقال :اشرت بأحدمها طعاما فانبذه

( )1البخاري ،535/2 :النسائي ،51/2 :املوطأ ،998/2:أمحد.418/2 :
( )2البخاري ،722/2 :الرتمذي ،328/4 :البيهقي ،236/7 :النسائي ،336/3 :أمحد.190/3 :
( )3أبو داود ،288/3 :جمتبى النسائي ،240/7 :ابن ماجة ،723/2 :ابن حبان ،74/10 :املستدرك:
 ،53/2البيهقي.480/7 :
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إىل أهلك واشرت باآلخر قدوما فأتني به فأتاه به فشد فيه رسول اهلل  عودا بيده ،ثم
قال له :اذهب فاحتطب وبع وال أرينك مخسة عرش يوما ،فذهب الرجل حيتطب ويبيع
فجاء وقد أصاب عرشة دراهم فاشرتى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما فقال رسول اهلل
 :هذا خري لك من أن جتيء املسألة نكتة يف وجهك يوم القيامة ،إن املسألة ال تصلح
إال لثالثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع(.)1
االعتبار الثالث :أن يف القول بالكفاءة يف احلرفة جتسيدا للطبقية يف املجتمع ،فينظر
إىل الناس باعتبارات غري رشعية ،بل جاء الرشع بمحاربتها والنهي عنها ،وسنذكر هنا
بعض األمثلة عن آراء الفقهاء القائلني بالكفاءة يف احلرفة وفتاواهم ،ولنتأمل أثر مثل هذه
الفتاوى وخطورهتا النفسية واالجتامعية ،ونقارن ذلك بام دعا إليه اإلسالم بالنصوص
القطعية واعتربه أصال من أصوله ،وقد حترجت كثريا من نقل مثل هذه الفتاوى ،ولوال
رضورة التوثيق ما وثقتها:
سئل بعضهم عن تاجر قمح يقرأ بعض القرآن زوج ابنته لرجل شلبي طحان ،فهل
الزوج كفء هلا وهل العقد صحيح أو ال؟ فأجاب هبذه الرصاحة( :أنه ليس الزوج كفء
الزوجة ونكاحها باطل) ( ،)2وليس ذلك ألجل القرآن ،ألن القرآن ليس حرفة ،وإنام
ألجل التجارة.

( )1قال املنذري :رواه أبو داود والبيهقي بطوله واللفظ أليب داود وأخرج الرتمذي والنسائي منه قصة
بيع القدح فقط وقال الرتمذي حديث حسن ،الرتغيب والرتهيب ،335/1:سنن البيهقي الكربى:
.25/7
( )2فتاوى الرمل .159/3:
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ويف فتوى أخرى سئل عن أخوين أحدمها حائك وتاجر واآلخر حائك فقط زوج
األول ابنته بوالية اإلجبار البن الثان فهل هو كفء هلا أو ال؟
فأجاب بأنه ال يكافئ بنت عمه املذكورة ألن املكافأة املساواة وهي معتربة يف
الزوجني وآبائهام ورشف التجارة عرفا املتصف به والدها غري موجود يف والده وظاهر أن
ابن احلائك ليس كفؤا لبنت التاجر) ( ،)1فاألخوان ال يكافئ بعضهام بعضا ألجل التجارة.
ويف فتوى أخرى أجاب:

(بأنه ليس بكفء هلا ألنه ابن حائك وأبوها تاجر) ()2

ويف فتوى أخرى سئل عام إذا تزوج عاَل ببنت عاَل وَل يكن أبو الزوج عاملا يصح
النكاح أم ال؟ فأجاب بأنه إن زوجها وليها به بإذهنا فيه ولو بسكوت البكر صح نكاحها،
وإال فال يصح لعدم الكفاءة)()3

ويف فتوى أخرى ينقلها ابن حجر اهليثمي بقوله( :وقع يف الدرس السؤال عام لو
جاءت امرأة جمهولة النسب إىل احلاكم وطلبت منه أن يزوجها من ذي احلرفة الدنيئة
ونحوها ،فهل جييبها أم ال؟ واجلواب عنه :أن الظاهر الثان لالحتياط ألمر النكاح ،فلعلها
تنسب إىل ذي حرفة رشيفة ،وبفرض ذلك فتزوجيها من ذي احلرفة الدنيئة باطل ،والنكاح
حيتاط له) ()4

وقد عرب السبكي عن علة هذه الفتاوى بقوله عندما سئل عمن يأكل من كسب يده،

( )1فتاوى الرمل.170/3:
( )2فتاوى الرمل.171/3:
( )3فتاوى الرمل.176/3:
( )4حتفة املحتاج.278/7:
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هل هو أرشف ممن يأكل من الصدقة ،وهل أحدمها كفء لآلخر؟ فأجاب بقوله( :الذي
يظهر أنه يعترب يف ذلك عرف أهل بلد الزوجة املطردة إذ األفضلية يف ذلك أمر رشعي،
والفقهاء يف هذا الباب ينظرون للعرف أكثر من نظرهم للفضائل الرشعية) ()1

وَل يكتف هؤالء بحرفته فقط بل عمموا ذلك إىل حرفة آبائه فال تزال تنزل عليه
لعناهتا ،فلذلك قالوا( :حرفة فيه أو يف أحد من آبائه وهي ما يتحرف به لطلب الرزق من
الصنائع وغريها) ()2

وبناء عىل موقفهم هذا صنفوا الصناعات بحسب رشفها ودناءهتا ،واعتربوا يف
حتديد ذلك العرف ،وهو ما أول به احلنفية ظاهر قول أيب حنيفة ،قال يف فتح القدير( :قيل:
هذا اختالف عرص وزمان يف زمن أيب حنيفة ال تعد الدناءة يف احلرفة منقصة فال تعترب ،ويف
زمنهام تعد فتعترب ،واحلق اعتبار ذلك سواء كان هو املبني أوال ،فإن املوجب هو استنقاص
أهل العرف فيدور معه ،وعىل هذا ينبغي أن يكون احلائك كفئا للعطار باإلسكندرية ملا
هناك من حسن اعتبارها وعدم عدها نقصا ألبتة،

اللهم إال أن يقرتن به خساسة غريها) ()3

وقال الشافعية( :يف احلرف ال يكافئ الكناس واحلجام وقيم احلامم واحلارس
والراعي ونحوهم بنت اخلياط واخلياط ال يكافئ بنت البزاز والتاجر وال يكافئ املحرتف
بنت القايض والعاَل) ( )4وقال الرويان :ويراعى فيها عادة البلد فإن الزراعة يف بعض البالد

( )1الفتاوى الفقهية الكربى.94/4 :
( )2حتفة املحتاج.281/7:
( )3فتح القدير.301/3:
( )4أسنى املطالب .137/3:
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أوىل من التجارة ويف بعضها بالعكس(.)1
ومن تلك األعراف التي كان يفتى عىل أساسها ما ذكره يف البحر الرائق بقوله:
(وينبغي أن يكون صاحب الوظائف يف األوقاف كفؤا لبنت التاجر يف مرص إال أن تكون
وظيفة دنيئة عرفا كسواق وفراش ووقاد وبواب وتكون الوظائف من احلرف؛ ألهنا
صارت طريقا لالكتساب يف مرص كالصنائع ،وينبغي أن من له وظيفة تدريس أو نظر يكون
كفؤا لبنت األمري بمرص ويف القنية احلائك ال يكون كفؤا لبنت الدهقان وإن كان معرسا،
وقيل هو كفء) ()2

وبناء عىل هذا صنفوا الصناعات إىل رشيفة ودنيئة ،أما الصنائع الدنيئة ،فقد عرفوها
بأهنا (ما دلت مالبسته عىل انحطاط املروءة) ،ومثلوا هلا باحلائك ،واحلجام ،واحلارس،
والكساح ،والدباغ ،والقيم ،واحلاممي ،والزبال.
ومن الصناعات الدنية التي استبشعها الفقهاء ،ما يطلقون عليه بالشاكري ،يقول يف
البحر الرائق( :وهنا جنس أخس من الكل ،وهو الذي خيدم الظلمة يدعى شاكريا وتابعا
وإن كان صاحب مروءة ومال فظلمه خساسة ،وال يكون كفؤا ألحد إال ألمثاهلم وهم
الذين يتبعون هؤالء املرتفني) ()3

أما الصناعات الرشيفة ،فقد علل الفقهاء القائلون بالكفاءة يف احلرفة علو احلرفة
ورشفها تارة بالنظافة ،وتارة بطيب الرائحة ،وتارة بزيادة الكسب كالتجارة ،واعتربوا

( )1رشح البهجة.125/4:
( )2البحر الرائق.142/3 :
( )3البحر الرائق.143/3:
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أطيب الكسب ما أكل من اجلهاد ،وأدناه ما أكل من الصدقات( .)1لكن الغزايل خالف ذلك
بأن األكل من الصدقات ملن يشغله التكسب عن االشتغال بالعلم الرشعي أفضل.
 4ـ الكفاءة يف املال
اختلف الفقهاء يف اعتبار الكفاءة يف املال عىل قولني(:)2
القول األول :أن الغنى معترب يف النكاح يف حق الزوج ،فال يكون الفقري كفئا للغنية،
وهو مذهب احلنفية ،وقول عند الشافعية ورواية عند احلنابلة ذكرها ابن قدامة( ،)3يف حني
أن أكثر كتب احلنابلة َل يرووا غريها يف املذهب.
واختلف قول املالكية يف ذلك بحسب تعدد الرواية عن مالك ،فقد أتته امرأة مطلقة
فقالت :إن يل ابنة يف حجري مورسة مرغوبا فيها فأراد أبوها أن يزوجها من ابن أخ له فقري
ويف األمهات معدما ال مال له فرتى يل يف ذلك متكلام ،قال :نعم إن ألرى لك متكلام ،فقد
اختلف يف قوله (إن ألرى لك متكلام)فذكر عياض أن ذلك حممول عىل اإلجياب ال عىل
النفي ،وال يصح الكالم إال به ،ألهنا سألت أن هلا تكلام قال نعم ،ثم أعاد عليها أنه رأى
هلا متكلام ،وذهب آخرون إىل إرادة النفي أي (إن ال أرى لك متكلام) ( ،)4ونرى أن كلتا
الروايتني ال يمكن االستدالل هبا عىل اعتبار مالك للكفاءة يف املال ،فباعتبار النفي ال شك
( )1أسنى املطالب .137/3:
( )2املبدع ،54/7 :الفروع ،143/5 :اإلنصاف ،109/8 :املغني ،29/7 :املهذب ،39/2 :فتح
الوهاب ،67/2 :مغني املحتاج ،232/3 :اهلداية رشح البداية ،201/1 :تبيني احلقائق ،130/2:
حاشية اجلمل .168/4:
( )3املغني.29/7 :
( )4اخلريش .206/3:
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يف داللتها عىل ذلك ،أما باعتبار اإلجياب ،فألن املرأة كانت مطلقة ،وكانت ابنتها يف
حضانتها ،فلعل الزوج قصد مضارهتا بذلك ،فلذلك جعل هلا احلق يف االعرتاض.
أما اإلمامية فقد عرفنا رأُّيم يف هذا ،وهو أن العربة بقدرة الزوج عىل النفقة عىل
زوجته ،بغض النظر عن حالته املادية.
ومن األدلة التي استند إليها القائلون هبذا:
 .1قال النبي :

(احلسب املال والكرم التقوى) ()1

 .2قال  لفاطمة بنت قيس حني أخربته أن معاوية خطبها( :أما معاوية فصعلوك ال
مال له) ()2

 .3أن التفاخر باملال أكثر من التفاخر بغريه عادة.
 .4أن للزواج تعلقا الزما باملهر والنفقة.
 .5أن عىل املورسة رضرا يف إعسار زوجها ،وهلذا ملكت الفسخ بإخالله بالنفقة.
 .6أن املهر عوض ما يملك هبذا العقد ،فال بد من القدرة عليه ،وقيام االزدواج بالنفقة،
فال بد من القدرة عليها؛ وألن من ال قدرة له عىل املهر ،والنفقة يستحقر ،ويستهان يف
العادة كمن له نسب دنء ،فتختل به املصالح كام ختتل عند دناءة النسب(.)3
( )1قال احلاكم :هذا حديث صحيح عىل رشط البخاري وَل خيرجاه ،املستدرك 177/2:قال الرتمذي:
هذا حدي ث حسن صحيح غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث سالم بن أيب مطيع ،سنن
الرتمذي ،390/5 :وانظر :جممع الزوائد  ،251/10:سنن البيهقي الكربى ،135/7:املجتبى،64/6:
ابن ماجة.1410/2:
( )2مسلم ،1114/2 :صحيح ابن حبان ،356/9:املستدرك.61/4 :
( )3بدائع لصنائع.319/2:
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 .7العرف:

ألن ذلك معدود نقصا يف عرف الناس ()1

وقد اختلف الفقهاء القائلون باعتبار الكفاءة يف الغنى عىل حد الغنى عىل رأيني:
الرأي األول :أن الغنى املعترب يف الكفاءة هو القدرة عىل مهر مثلها ،والقدرة عىل
النفقة ،وال تعترب الزيادة عىل ذلك ،حتى إن الزوج إذا كان قادرا عىل مهر مثلها ونفقتها
يكون كفئا هلا ،وإن كان ال يساوُّيا يف املال ،ومن ال يملك مهرا وال نفقة فال يكون كفئا
للغنية ،وهو مذهب أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد يف ظاهر الروايات ،وهو موافق ملا ذكره
القائلون باعتبار الغنى يف الكفاءة من املالكية واحلنابلة.
ورويت عن ااحلنفية حدود أخرى مؤيدة هلذ منها :أنه إذا كان قادرا عىل النفقة عن
طريق الكسب كان كفئا ،ومعناه منقول عن أيب يوسف قال :إذا كان قادرا عىل إيفاء ما
يعجل هلا باليد ويكتسب ما ينفق هلا يوما بيوم كان كفئا هلا .ويف غريب الرواية للسيد أيب
شجاع جعل األصح ملك نفقة شهر .ويف الذخرية :إن كان جيد نفقتها وال جيد نفقة نفسه
فهو كفء وإال ال يكون كفئا وإن كانت فقرية(.)2
الرأي الثان :أن تساوي الزوج والزوجة يف الغنى رشط حتقق الكفاءة؛ ألن التفاخر
يقع يف الغنى عادة ،وهو مذهب أيب حنيفة وحممد يف غري رواية األصول.
وذكر الرسخِس أن هذا قول بعض املتأخرين الذين اعتربوا الكفاءة يف كثرة املال،
واستدلوا بحديث عائشة رأيت ذا املال مهيبا ،ورأيت ذا الفقر مهينا وقالت :إن أحساب
ذوي الدنيا املال ،ولكنه رد عليهم بأن األصح عدو اعتبار ذلك( ،ألن كثرة املال يف األصل
( )1املغني .29/7:
( )2فتح القدير.300/3:
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مذموم ،قال ( :هلك املكثرون إال من قال بامله:

هكذا وهكذا) ()1يعني تصدق به) ()2

القول الثان :هو عدم اعتبار الغنى يف الكفاءة ،وهو قول للاملكية ،وقول أكثر
الشافعية ورواية عن احلنابلة( ،)3قال الشيخ تقي الدينَ( :ل أجد نصا عن اإلمام أمحد رمحه
اهلل ببطالن النكاح لفقر أو رق) ( ،)4وقد سئل ابن حجر اهليثمي عن أهل بلد يفتخرون
باألموال ال باألنساب فهل يكون الفقري فيهم كفؤا للغنية منهم أم ال؟ فأجاب بقوله :نعم
يكون فقريهم كفؤا ملورسهم(.)5
ومن أدلتهم عىل ذلك:
 .1أن الفقر رشف يف الدين ،وقد قال النبي ( :اللهم أحيني مسكينا ،وأمتني مسكينا)
( )6

 .2أنه ليس أمرا الزما ،فأشبه العافية من املرض.
 .3أنه ال يفتخر به أهل املروءات والبصائر.
الرتجيح:

( )1قال يف جممع الزوائد :رواه الطربان يف الكبري وفيه عمران بن سليامن قال فيه األزدي يعرف وينكر،
جممع الزوائد ،50/1:وانظر :أمحد ،309/2 :مسند إسحق بن راهويه.291/1 :
( )2املبسوط.25/5:
( )3املغني  ،29/7:أسنى املطالب .39/3:
( )4اإلنصاف .108/8:
( )5الفتاوى الفقهية الكربى.99/4:
( )6قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد وَل خيرجاه ،املستدرك ،358/4 :قال الرتمذي :هذا حديث
غريب :الرتمذي ،577/4 :سنن البيهقي الكربى ،12/7 :سنن ابن ماجة.1381/2:
274

نرى أن األرجح بناء عىل ما سبق ذكره عدم اعتبار الكفاءة يف الفقر والغنى ،أما ما
أشار به  عىل فاطمة بنت قيس ،فريجع إىل علمه  بحاجة فاطمة ،فأخربها بام يتناسب
مع حاهلا ،وَل يرد  بذلك أن يقرر حكام رشعيا.
أما احلديث اآلخر الذي اعترب احلسب املال ،فقد علق عليه املناوي بقوله( :أشار
باخلرب إىل أن احلسب الذي يفتخر به أبناء الدنيا اليوم املال ،فقصد ذمهم بذلك حيث
أعرضوا عن األحساب اخلفية ومكارم األخالق الدينية ،أال ترى أنه أعقبه بقوله :والكرم
التقوى والتقوى تشمل املكارم الدينية والشيم املرضية التي فيها رشف الدارين)()1

وقد دل عىل ذلك الرواية األخرى وهي املفرسة للرواية السابقة ،وهي( :إن
أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه هذا املال) ( ،)2قال يف فيض القدير( :سامهم أهل
الدنيا لشغفهم هبا وطمأنينتهم إليها كام يشغف الرجل بأهله ويأنس إليهم فصاروا أهال هلا
وهي هلم أهل وصارت أمواهلم أحسابا هلم يفتخرون هبا وحيتسبون بكثرهتا عوضا عن
افتخاره وعن األحساب بأحساهبم وأعرضوا عن االفتخار بنسب املتقني)()3

أما سائر ما استدلوا به من أدلة ،فإنه ال ينتهض لالستدالل به عىل مثل هذا احلكم
الرشعي.
لكن مع ذلك وحرصا عىل أهم مقصد من مقاصد الزواج ،وهو االنسجام النفِس

( )1فيض القدير.413/3 :
( )2قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد وَل خيرجاه ،املستدرك ،177/2:صحيح ابن حبان:
 ،474/2املجتبى  ،64/6:أمحد.353/5:
( )3فيض القدير.416/2 :
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بني الزجني ،فإنا نرى أن حيال ذلك للزوجة ،ألهنا هي املنتفعة بغناه واملترضرة بفقره،
فيحال عليها ،وقد قال  مبينا هذا احلق( :تقول لك زوجك :أنفق عل وإال طلقني.
ويقول لك عبدك :أنفق عل وإال بعني .ويقول لك ابنك :أنفق عل،

إىل من تكلني) ()1

وجاءت فتاة إىل رسول اهلل  فقالت :إن أيب زوجني ابن أخيه لريفع يب خسيسته،
قال :فجعل األمر إليها ،فقالت :قد أجزت ما صنع أيب ،ولكن أردت أن أعلم النساء أن
ليس إىل اآلباء من األمر يشء)()2

ويتعلق هبذه املسألة حالة كثريا ما نراها يف جمتمعاتنا ،وهو االحتيال عىل زواج امرأة
معينة بادعاء الغنى ،وال شك يف أن من فعل ذلك يعامل بخالف مقصوده ،قال ابن مفلح:
(والذي تقتضيه أصول الرشيعة وقواعدها أن الرجل إذا غر املرأة بأنه ذو مال ،فتزوجت
عىل ذلك ،فظهر ال يشء له ،أو كان ذا مال وترك النفقة عليها ،وَل تقدر عىل أخذ كفايتها
من ماله بنفسها أو بحاكم ،أن هلا الفسخ ،وإن تزوجته عاملة بعرسته أو كان مورسا ثم افتقر
فال فسخ هلا ،وَل يزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار ،وَل يرفعهم أزواجهم إىل احلكام
ليفرقوا بينهم)()3

( )1املنتقى البن اجلارود ،188/1 :سنن البيهقي الكربى ،466/7:مسند الشافعي  ،266/1:سنن
النسائي الكربى.384/5:
( )2سبق خترجيه.
( )3الفروع.588/5:
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الفصل اخلامس
الرشوط املقيدة للعقد وأحكامها
من البحوث املهمة املرتبطة بعقد الزواج ـ زيادة عىل ما سبق ذكره ـ ما يشرتطه
العاقدان من رشوط ،أو الرشوط املقيدة للعقد ،أو الرشوط اجلعلية ،وقد رأينا أن نخصها
بفصل خاص ألمهيتها والرتباط كثري من مصالح الزوجني هبا ،وقد قسمنا احلديث عنها
إىل املبحثني التاليني:
.1

أنواع الرشوط املقيدة للعقد بحسب عالقتها بام يقتضيه العقد وعدمه،

وأقوال العلامء يف ذلك.
.2

نامذج من مواقف العلامء من الرشوط املقيدة للعقد ،وقد ذكرنا فيه بعض

املواقف التفصيلية يف آحاد القضايا التي تتعلق بالرشوط ،خاصة ما يتعلق منها بواقعنا ،ألن
الكالم يف املبحث األول حيتاج لبعض األمثلة املوضحة.

أوال ـ أنواع الرشوط املقيدة للعقد وأحكامها
قسم الفقهاء الرشوط املقيدة للعقد بحسب عالقتها بام يقتضيه العقد إىل ثالثة أقسام
هي:
 1ـ اشرتاط ما يقتضيه العقد
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ومن أمثلته()1

رشطه أن ينفق عىل الزوجة أو يكسوها ،أو يبيت عندها أو يقسم

هلا ،أو ال يؤثر عليها ،أو ال يرض هبا يف نفقة وال كسوة وال يف عرشة ،وأمثال هذه الرشوط
اك بِمعر ٍ
وف
التي التزيد عىل مقتىض العقد ،وقد كان ابن عباس إذا زوج اشرتطَ ﴿ ::فإ ْم َس ٌ َ ْ ُ
َرسيح ِب ِإحس ٍ
ان﴾ (البقرة)229 :
أو ت ْ ِ ٌ ْ َ
ومما يدل عىل أن هذا كان منترشا قديام ما رواه إبراهيم ،قال :سألته فقلت :أكانوا يشرتطون
َرسيح ِب ِإحس ٍ
ٍ
عند عقدة النكاحَ ﴿ ::فإ ْم َس ٌ
ان﴾(البقرة ،)229 :قال فقال :ذلك
اك ِب َم ْع ُروف أو ت ْ ِ ٌ ْ َ
هلم ،وإن َل يشرتطوا ما كان أصحابنا يشرتطون(.)2
وقد اتفق الفقهاء عىل أن هذا النوع من الرشوط ال توقع يف العقد خلال ،وال يكره
اشرتاطها ،وحيكم هبا سواء رشطت أو َل ترشط ،ولكن الشرتاطها عند املالكية تأثري فيام
إذا أثبتت الزوجة الرضر ،فإنه إن كان رشطا يف العقد فلها تطليق نفسها من غري رفع
للحاكم ،أما إن َل تشرتط ذلك يف العقد ففي افتقار تطليقها نفسها للرفع للحاكم وعدم
افتقاره قوالن:
القول األول :أن ذلك هلا من غري رفع كام لو اشرتطته يف عقد نكاحها.
القول الثان :أهنا ال تطلق نفسها إال بعد الرفع للحاكم.
وقد ذكر ناظم من املالكية هذا التفصيل يف قوله:
وحيثام الزوجة تثبت الرضر وَل يكن هلا به رشط صدر

( )1الرشح الكبري ،283/2 :الفواكه الدوان ،14/2 :املبدع ،80/7 :الكايف يف فقه ابن حنبل،55/3 :
كشاف القناع.91/5 :
( )2املصنف.283/3:
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قــيل هلا الطالق كامللتزم وقيل بعـد رفعه للحكم
وقد اقترص ابن حزم من الرشوط يف الزواج عىل هذا الرشط ،يقول يف املحىل( :وال
يصح نكاح عىل رشط أصال ،حاشا الصداق املوصوف يف الذمة أو املدفوع ،أو املعني ،وعىل
أن ال يرض هبا يف نفسها وماهلا :إمساك بمعروف أو ترسيح بإحسان)()1

 2ـ ما يكون مناقضا ملقتىض العقد
اتفق الفقهاء عىل إلغاء مثل هذه الرشوط مع احلكم بصحة العقد ،ومن األدلة التي
استدلوا هبا عىل ذلك (:)2
 .1أن الرشوط باطلة ألهنا تنايف مقتىض العقد ،فهي تتضمن إسقاط حقوق جتب
بالعقد قبل انعقاده.
 .2أن العقد صحيح ألن هذه الرشوط تعود إىل معنى زائد يف العقد ال يشرتط ذكره،
وال يرض اجلهل به ،فلم يبطله ،كام لو رشط يف العقد صداقا حمرما ،ألن الزواج
يصح مع اجلهل بالعوض ،فجاز أن ينعقد مع الرشط الفاسد.
ولكل مذهب تفاصيل خاصة سنذكرها فيام يل:
املالكية :اتفق املالكية( )3عىل أن هذا القسم ال جيوز اشرتاطه يف عقد النكاح ويفسد
به النكاح إن رشط فيه ،ولكنهم اختلفوا يف صالحية استمراره عىل ثالثة أقوال:

( )1املحىل.123/9:
( )2انظر :كشاف القناع ،98/5 :كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه ،162/32 :املغني،72/7:
اهلداية رشح البداية ،210 :حاشية ابن عابدين.569/4:
( )3فتح العل املالك.333/1 :
280

 .1يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده.
 .2يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ويسقط الرشط ،وهذا هو املشهور.
 .3إن أسقط مشرتط الرشط رشطه صح النكاح ،وإن متسك به فسخ.
وقد أجاز املالكية من الرشوط هنا اشرتاط تأجيل البناء سنة ال أكثر ،وهو ما نص عليه يف
خمترص خليل بقوله( :ومتهل سنة إن اشرتطت لتغربة أو صغر ،وإال بطل ال أكثر)
وقد أجاب املالكية عىل هذه املخالفة لقواعدهم يف أمثال هذه الرشوط بأن البناء قد حيكم
بتأخريه إذا دعت الزوجة إليه وإن َل يشرتط ،وحتديد املدة بالسنة ألهنا حد يف أنواع من العلم
كالعيب واخلراج والعهدة ،أما ما زاد عىل السنة فقد سئل اإلمام مالك( :عمن تزوج برشط أن ال
يدخل مخس سنني ،فقال :بئسام صنعوا والنكاح ثابت وله البناء هبا قبل ذلك)( )1

احلنابلة :اعترب احلنابلة هذه الرشوط من الرشوط الباطلة يف نفسها ،ألهنا تنايف
مقتىض العقد ،وتتضمن إسقاط حقوق جتب بالعقد قبل انعقاده ،ومع ذلك يصح العقد
بوجودها ،وسنذكر هنا بعض ما روي عن اإلمام أمحد فيام يتعلق هبذا النوع من الرشوط،
وذلك يف نوعني من الرشوط:
الرشوط املالية :مثل أن يشرتط الزوج أن ال مهر هلا ،أو أن ال ينفق عليها أو إن أصدقها
رجع عليها ،أو رشط عىل املرأة أن تنفق عليه أو تعطيه شيئا.
قال أمحد يف الرجل يتزوج املرأة عىل أن تنفق عليه يف كل شهر مخسة دراهم ،أو عرشة
دراهم:

(النكاح جائز وهلا أن ترجع يف هذا الرشط)()2

( )1منح اجلليل.426/3:
( )2املغني.72/7:
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حق التمتع :مثل اشرتاطها عليه أن ال يقرهبا ،أو يعزل عنها أو يقسم هلا أقل من قسم
صاحبتها أو أكثر أو ال يكون عندها يف اجلمعة إال ليلة ،أو رشط هلا النهار دون الليل ،وقد نص
أمحد يف رجل تزوج امرأة ،ورشط عليها أن يبيت عندها يف كل مجعة ليلة ،ثم رجعت ،وقالت :ال
أرىض إال ليلة وليلة فقال :هلا أن تنزل بطيب نفس منها ،فإن ذلك جائز ،وإن قالت :ال أرىض إال
باملقاسمة كان ذلك حقا هلا ،تطالبه إن شاءت ،ونقل عنه األثرم يف الرجل يتزوج املرأة ويشرتط
عليها أن يأتيها يف األيام جيوز الرشط ،فإن شاءت رجعت(.)1
احلنفية :نص احلنفية عىل أنه يصح الزواج ،ويفسد الرشط(.)2
الظاهرية :إن اشرتط ذلك يف نفس العقد فهو عقد مفسوخ ،وإن اشرتط ذلك بعد
العقد ،فالعقد صحيح ،والرشوط كلها باطلة سواء علقها بطالق أو بأن أمرها بيدها أو أهنا
باخليار أو إن تزوجها عىل حكمه ،أو عىل حكمها ،أو عىل حكم فالن ،فكل ذلك عندهم
عقد فاسد(.)3
اإلباضية :نصوا( )4عىل أنه يبطل الرشط عند اهلل ،ويف احلكم فيلزمه أن يعطيها ما َل
يعطها من حقوقها ،ويرد إليها ما رصفت عليه لذلك الرشط ،أما إن وقع الرشط عليها ثم
ناب فأبطلته والتزمته باختيارها فال بأس عليه أن يقبله ،وإن حاكمته عىل ما رصفت عليه
لذلك الرشط حكم هلا ،ولزم النكاح وعليه نفقتها وكسوهتا وسكناها والعدالة مع رشطه

( )1املغني.72/7:
( )2رد املحتار.131/3:
( )3املحىل.123/9 :
( )4رشح النيل.282/6:
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أن ال يكن عليه ،وهلم قول آخر هو أهنام عىل رشطهام فيهن ،فال يكن عليه ،والصحيح
عندهم ما ذكرناه.
وإنام َل يصح الرشط عىل املشهور ،ألن النفقة والقيام فرضهام اهلل  -سبحانه وتعاىل  -هلا
عليه ،ال عليها له ،وكذا الطالق بيد الرجل ،ففي نقل ذلك بالكلية مناقضة لكالمه تعاىل،
ومصادرة عن املصلحة التي رآها لنا ،وجميء بأمر ليس عليه الرشع ،فهو رد فكان ذلك رشطا
أحل حراما ،فلم يرد عليه حديث)املؤمنون عىل رشوطهم إال رشطا أحل حراما أو رشطا حرم
حالال (بخالف ما إذا تفضلت عليه بِشء من حقوقها فإنه ال مناقضة يف ذلك بل تسامح وعفو،
وأما إذا علق هلا الطالق إىل وقوع يشء فإنه إذا وقع الِشء فكأنه املطلق ،وكذا إذا جعله بيدها
معلقا إىل يشء فوقع الِشء فطلقت نفسها فكأنه هو املطلق هلا ،إذ علقه هو وأجازه منها.
الزيدية :وقد نصوا( )1عىل أن كل رشط مستقبل إن جيء به عىل جهة لفظ العقد
نحو :عىل أن تطلق فالنة أو عىل أن ال تسكن بلد كذا ،صح العقد ولغا الرشط إن َل يكن
غرضا ،فإن كان غرضا وَل يف به وفيت مهر املثل ،وإن جيء به بلفظ الرشط نحو إن طلقت
فالنة أو إن َل تفعل كذا فقد زوجتك فسد به العقد إال أن يكون حاليا نحو إن كنت ابن
فالن فقد زوجتك فال يفسد به العقد.
ويلغو رشط أي عقد يقتيض خالف ما يوجبه العقد كان الرشط  -إذا أيت به عىل
صفة العقد ،ويصح العقد ويبطل الرشط.
لكن إذا نقصت له شيئا من املهر ألجل أحد هذه الرشوط فإن وىف بذلك الرشط
صح النقصان ،وإن َل يف رجعت عليه بام نقص من مهرها ،غالبا ،وذلك احرتازا من أن
( )1التاج املذهب ،30/2 :البحر الزخار.31/4:
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ترشط هي أو وليها أو الزوج أن ال يطأها رأسا فإن هذا الرشط خيالف موجب العقد وال
يلغو بل يفسد به العقد.
أما إذا كان الرشط عىل أن يطأها مدة معلومة حتى تصلح مثال ،فيصح العقد ويلغو
الرشط ،ومثله أن رشط اخليار يف النكاح ال يفسده فيصح العقد ويلغو الرشط.
ومن قال زوجتك ابنتي عىل زواج ابنتك مني فقال :زوجتك أو زوجت أو قبلت أو
تزوجت صح العقدان معا .وكذا لو قال زوجني ابنتك عىل زواج ابنتي منك فقال زوجت
أو تزوجت أو قبلت صح العقدان أيضا ألن املعنى قبلت زواج ابنتك عىل زواج ابنتي منك،
فالقبول وقع ملا شمله العقد .فأما لو قال زوجتك ابنتي عىل أن تزوجني ابنتك فقال
تزوجت أو قبلت فإنه يصح األول ال الثان ،فإن قال املجيب زوجت َل يصح أُّيام ألنه َل
جيب عىل األول بجواب قبلت أو تزوجت ،وكذا إن قال زوجني ابنتك عىل أن أزوجك
ابنتي صح األول فقط ألنه قد حصل فيه اإلجياب والقبول فإن قال تزوجت َل يصح أُّيام.
اإلمامية :وقد نصوا عىل أنه إذا تزوجت املطلقة ثالثا ،فلو رشطت يف العقد ،أنه إذا
حللها فال نكاح بينهام ،بطل العقد ،وربام قيل :يلغى الرشط ،ولو رشطت الطالق قيل:
يصح النكاح ويبطل الرشط ،وإن دخل هبا فلها مهر املثل ،أما لو َل يرصح بالرشط يف العقد،
وكان ذلك يف نيته أو نية الزوجة أو الويل َل يفسد وكل موضع قيل :يصح العقد ،فمع
الدخول ،حتل للمطلق مع الفرقة وانقضاء العدة وكل موضع قيل :يفسد ،ال حيل له ،ألنه
ال يكفي الوطء ،ما َل يكن عن عقد صحيح(.)1
 3ـ ما ال يقتضيه العقد وال ينافيه وللزوجة فيه مصلحة
( )1رشائع اإلسالم.245/2:
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وصوره كثرية غري منحرصة ،ومنها أن ال يتزوج عليها ،أو أن ال خيرجها من بلدها،
أو من بيتها ،أو أن ال يغيب عنها( ،)1وقد اختلف فيه العلامء عىل قولني:
القول األول :صحة العقد وعدم لزوم الرشط
وهو قول الزهري ،وقتادة وهشام بن عروة ومالك ،والليث ،والثوري ،والشافعي،
وابن املنذر ،واحلنفية ،وهلم تفاصيل خمتلفة يف آحاد تلك الرشوط مع اتفاقهم عىل بطالهنا
وصحة العقد بدوهنا واستحباب الوفاء هبا ،ولبعض هذه املذاهب تفاصيل خاصة تقرهبم
أحيانا من القول الثان سنعرض هلا فيام يل:
املالكية :اتفق املالكية( )2عىل كراهة مثل هذه الرشوط ،قال ابن حبيب :يكره أهل
العلم الرشوط يف الزواج وإيقاع شهادهتم عليها ،وروى أشهب عن مالك( :إن ألكره أن
ينكح عىل مثل هذا أحد ال خيرجها من بلدها ،وال يمنعها من داخل يدخل عليها ،وال
يمنعها من حج وال عمرة) ،وحجة املالكية يف كراهة مثل هذه الرشوط:
 .1أن الزواج ال يملك زوجته ملكا تاما ،وال يستباح البضع إال بملك تام.
 .2منافاة ذلك لسنة السلف الصالح يف الزواج ،قال مالك( :ولقد أرشت منذ زمان أن أهنى
الناس أن يتزوجوا بالرشوط وأن ال يتزوجوا إال عىل دين الرجل وأمانته وأنه كتب بذلك
كتابا وصيح به يف األسواق)
ولكن هذه الكراهة تنتفي إذا ما كان ذلك طوعا من الزوج بعد العقد ،وهلذا كان املوثقون

( )1املنتقى ،296/3 :اإلنصاف.155/8::
( )2املدونة الكربى ،219/4:املنتقى ،296/3:التاج واإلكليل ،446/3:الفواكه الدوان،14/2:
الرشح الكبري.306/2:
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يكتبون( :رشط فالن لزوجته فالنة رشوطا طاع هبا بعد أن ملك عصمة نكاحها)( )1

وقد اتفق املالكية( )2عىل أن هذا النوع ال يفسد به الزواج وال يقتيض فسخه ال قبل
الدخول وال بعده ،ولكنهم يذكرون هنا قيدا يقرهبم من القائلني بلزوم الوفاء هبذه الرشوط
وهو :أن يعلق املتعاقدان ذلك الرشط بطالق ونحوه كقوله إن تزوجت عليها فهي طالق،
أو فالزوجة طالق ،أو فأمرها بيدها ،أو بيد أبيها ،أو غريه ،أو أمر الداخلة بيد الزوجة األوىل
أو بيد أبيها ،أو نحو ذلك ،وهلم يف هذه املسألة صورتان:
الصورة األوىل :لو أسقطت من صداقها ألجل اشرتاط هذا الرشط شيئا يف مقابل
رشطها ،كام لو قالت أسقطت عنك مائة من صداقي عىل أنك إن تزوجت عل فأنا طالق ،أو
فالزوجة طالق.
الصورة الثانيةَ :ل تسقط شيئا من صداقها ،بأن كان هذا األمر بطلب منها ،أو تطوع
به الزوج من غري عالقة لذلك بالصداق.
ويف كلتا الصورتني يلزمه ما رشط وال ترجع عليه بام أسقطته من صداقها ،ألن
مقصودها قد حصل ،فإن تزوج عليها لزمه الطالق وال جيب عليها الوفاء بام أسقطت من
صداقها ،ويف قول عل بن زياد اعتبار مقدار الصداق فإن كانت سمت صداق مثلها ثم
حطت منه يف عقدة زواجها عىل ما رشطت عليه فإن ذلك إذا فعله الزوج ال يسقط ما
وضعت عنه ،وأما إذا زادت عىل صداق مثلها فوضعت الزيادة عىل ما رشطت عليه فتلك

( )1رشح ميارة.175/1 :
( )2املدونة ،76/2:املنتقى.296،297/3 :
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الزيادة التي وضعت للرشط باطل(.)1
وقد اختلف قول املالكية يف حكم تعليق العقد بأمثال هذه الرشوط عىل األقوال
التالية:
 .3حرمة االبتداء بالرشط ،فإن وقع جاز الزواج ولزم الرشط ،وهو قول يف املوازية.
 .4يكره العقد عىل ذلك ،وهو قول ابن القاسم.
 .5اجلواز ،وهو قول سحنون أو باألحرى فعله ،فقد زوج غالمه أمته عىل أنه إن رسق
زيتونه كان أمر امرأته بيده(.)2
واحلالة الوحيدة التي يستحق هبا الزوج شيئا من صداقها هي ما لو رشطت عليه
هذه الرشوط بعد العقد ووضعت لذلك بعض صداقها فإنه يلزمه ذلك ،فإن أتى شيئا من
ذلك رجعت عليه بام وضعت لذلك ،وإن أعطته ماال عىل أن ال يتزوج عليها ،فإن فعل فهي
طالق ثالثا ،فإن تزوج وقع الطالق وبانت منه ،وَل ترجع عليه بِشء إذا تم هلا رشطها.
الشافعية :نص الشافعية( )3عىل صحة العقد وبطالن كل الرشوط ما عدا الرشوط
املرتبطة باملهر ،قال الشافعي( :الناكحة املشرتطة دارها نكحت عىل األبد ،فليس يف عقدها النكاح
عىل األبد يشء يفسد النكاح ورشطت أن ال خيرج هبا من دارها نكحت عىل األبد ،والرشط فهي

( )1املدونة.149/2 :
( )2وهلذا أنكر ابن بشري عىل اللخمي حكاية مثل هذا القول ،وقال فعل سحنون ال يدل عىل أن مذهبه
اجلواز ،ألنه قد يستخف مثل هذا للرضورة أيضا ،فإن فعل أحد ال يدل عىل اجلواز إال من وجبت له
العصمة.
( )3رشح البهجة ،186/4:حاشيتا قليويب وعمرية.281/3:
287

وإن كان هلا رشطها أو أبطل عنها فهي حالل الفرج يف دارها وغري دارها ،والرشط زيادة يف
مهرها)( )1

احلنفية :نص احلنفية( )2عىل صحة العقد وبطالن كل الرشوط حتى ما كان منها
يتناقض مع مقتىض العقد ،وقد اختلفوا يف صورة من صور هذه الرشوط ،وهي من الصور
التي تعم هبا البلوى ،وهي يف اشرتاط خروجها من بلدها ،فقد اختلف احلنفية يف ذلك عىل
قولني ،فقيل :ال خيرجها من بلدها ألن الغريب يؤذى ،واختاره الفقيه أبو الليث ،ورد عليه
ظهري الدين املرغينانى بالقول األصل للحنفية بقوله :األخذ بكتاب اهلل أوىل من األخذ
وه َّن ِم ْن َح ْي ُث َسكَن ُت ْم ِم ْن ُو ْج ِد ُك ْم﴾ (الطالق،)6 :
بقول الفقيه ،يعني قوله تعاىلَ ﴿ :أ ْسكِنُ ُ
ومع ذلك فقد أفتى كثري من احلنفية بقول الفقيه بجحة أن النص مقيد بعدم املضارة بقوله
تعاىل﴿ :وال تضاروهن﴾ بعد أسكنوهن ،والنقل بلدها مضارة ،فيكون قوله تعاىل﴿ :
وه َّن ِم ْن َح ْي ُث َسكَن ُت ْم ِم ْن ُو ْج ِد ُك ْم ﴾(الطالق)6 :مما ال مضارة فيه ،وهو ما يكون
َأ ْسكِنُ ُ
من جوانب مرصها وأطرافه والقرى القريبة التي ال تبلغ مدة سفر ،فيجوز نقلها من املرص
إىل القرية ،ومن القرية إىل املرص ،وقال بعض احلنفية :إذا أوفاها املعجل واملؤجل وكان
رجال مأمونا فله نقلها(.)3
الظاهرية :وقد نص عليه ابن حزم بقوله( :ال يصح نكاح عىل رشط أصال ،حاشا

( )1األم.188/5 :
( )2املبسوط ،105/5:تبيني احلقائق ،115/2:اهلداية رشح البداية ،212 :حاشية ابن عابدين:
 ،104/3رشح فتح القدير ،373/3 :بدائع الصنائع.278/2 :
( )3رشح فتح القدير ،373/3 :جواهر العقود.36/2:
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الصداق املوصوف يف الذمة أو املدفوع ،أو املعني ،وعىل أن ال يرض هبا يف نفسها وماهلا :إمساك
بمعروف أو ترسيح بإحسان ،وأما برشط هبة أو بيع أو أن ال يترسى عليها ،أو أن ال يرحلها ،أو
غري ذلك كله ،فإن اشرتط ذلك يف نفس العقد فهو عقد مفسوخ)( )1

ويرى ابن حزم أنه إن اشرتطا ذلك بعد عقد الزواج فالعقد صحيح ،وهلا مهر مثلها،
إال أن يرتاضيا بأقل أو أكثر.
وعلق عىل قوله ( :إن أحق الرشوط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)()2بقوله:
(هذا خرب صحيح ،وال متعلق هلم به ،ألهنم ال خيتلفون معنا ،وال مسلم عىل ظهر األرض يف أنه
إن رشط هلا أن ترشب اخلمر ،أو أن تأكل حلم اخلنزير ،أو أن تدع الصالة ،أو أن تدع صوم
رمضان ،أو أن يغني هلا ،أو أن يزفن هلا ،ونحو ذلك أن كل ذلك كله باطل ال يلزمه .فقد صح أن
رسول اهلل َل يرد قط يف هذا اخلرب رشطا فيه حتريم حالل ،أو حتليل حرام ،أو إسقاط فرض،
أو إجياب غري فرض ،ألن كل ذلك خالف ألوامر اهلل تعاىل ،وألوامره  ،واشرتاط املرأة أن
ال يتزوج ،أو أن ال يترسى ،أو أن ال يغيب عنها أو أن ال يرحلها عن دارها  -كل ذلك حتريم
حالل ،وهو وحتليل اخلنزير وامليتة سواء ،يف أن كل ذلك خالف حلكم اهلل تعاىل)( )3

وقد محل احلديث عىل رشط الصداق اجلائز الذي أمرنا اهلل تعاىل به والذي استحل
به الفرج ال ما سواه.

( )1املحىل.123/9:
( )2البخاري ،1978/5 ،970/2 :أبو داود ،244/2 :النسائي ،322/3 :أمحد.150/4 :
( )3املحىل.123/9:
289

وقد رد عىل تعليق املالكية واحلنفية صحة تلك الرشوط ووجوب الوفاء هبا إن
علقت عىل ط الق أو ختيري بحرمة احللف بغري اهلل ،قال يف ذلك( :فصح أن من حلف بغري
اهلل تعاىل فليس حالفا ،وال هي يمينا ،وهو باطل ليس فيه إال استغفار اهلل  والتوبة فقط)
وأكرب ما يعتمد عليه ابن حزم يف موقفه هذا هو بدعية هذه الرشوط وعدم ورود
النصوص هبا يقول ابن حزم( :كل ذلك باطل ،ألن اهلل َ ل يوجب قط شيئا من ذلك ،وال
رسوله  .وصح عنه  أنه قال( :من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد)( )1فكل ذلك
باطل)( )2هذا ما استدل به ابن حزم خصوصا ،وسنعرض فيام يل ألدلة اجلمهور.
أدلته:
استدل أصحاب هذا القول باألدلة التالية:
 .1عن عائشة قالت :جاءتني بريرة فقالت :كاتبت أهل عىل تسع أواق يف كل عام أوقية
فأعينيني ،فقالت :إن أحب أهلك أن أعدها هلم ويكون والؤك يل فعلت ،فذهبت بريرة إىل أهلها،
فقالت هلم :فأبوا عليها ،فجاءت من عندهم ورسول اهلل  جالس ،فقالت :إن قد عرضت
ذلك عليهم ،فأبوا إال أن يكون هلم الوالء ،فأخربت عائشة النبي  فقال :خذُّيا واشرتطي هلم
الوالء ،فإنام الوالء ملن أعتق ،ففعلت عائشة ،ثم قام رسول اهلل  يف الناس فحمد اهلل وأثنى
عليه ،ثم قال( :أما بعد ما بال رجال يشرتطون رشوطا ليست يف كتاب اهلل ،ما كان من رشط ليس
يف كتاب اهلل فهو باطل ،وإن كان مائة رشط قضاء اهلل أحق ،ورشط اهلل أوثق ،وإنام الوالء ملن

( )1البخاري.2675/6:
( )2املحىل.126/9:
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أعتق( ،)1وألصحاب هذا القول يف االستدالل هبذا احلديث برواياته املختلفة وجهان:
الوجه األول :أن قوله ( :ما كان من رشط ليس يف كتاب اهلل فهو باطل) ،يفيد بأن كل
رشط ليس يف القرآن ،وال يف احلديث ،وال يف اإلمجاع فليس يف كتاب اهلل ،بخالف ما ورد فيها
فإنه يف كتاب اهلل بواسطة داللته عىل اتباع السنة واإلمجاع ،وهو استدالل الظاهرية.
أما اجلمهور ـ القائلني بالقياس ـ فقالوا :إذا دل عىل صحته القياس املدلول عليه
بالسنة أو باإلمجاع املدلول عليه بكتاب اهلل فهو يف كتاب اهلل.
الوجه الثان :أهنم يقيسون مجيع الرشوط التي تنايف مقتىض العقد عىل اشرتاط
الوالء ،ألن العلة فيه كونه خمالفا ملقتىض العقد ،ألن العقود يف األصل توجب مقتضياهتا
بالرشع ،فإرادة تغيريها تغيري ملا أوجبه الرشع كالتغيري يف العبادات ،وهلذ استندوا
لالستدالل عىل قوهلم بالنصوص الدالة عىل كامل الدين وحرمة تعدي حدود اهلل كقوله
 ﴿ :ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُت َل ُك ْم ِدينَ ُك ْم ﴾(املائدة ،)3 :وقولهَ ﴿ :و َم ْن َي َت َعدَّ ُحدُ و َد اهللَِّ َف َقدْ َظ َل َم
وها َو َم ْن َي َت َعدَّ ُحدُ و َد اهللَِّ َف ُأ ْو َلئِ َك
َن ْف َس ُه ﴾(الطالق ،)1 :وقوله :تِ ْل َك ُحدُ و ُد اهللَِّ َف َال َت ْعتَدُ َ
ُه ْم ال َّظاملُِ َ
ون﴾(البقرة)229 :

()1

البخاري ،903/2 ،759/2:مسلم ،1141/2:ابوداود ،21/4:النسائي ،194/3:ابن

ماجة ،842/2:املوطأ ،780/2:أمحد ،81/6:وقد استنبط العلامء من هذا احلديث فوائد كثرية حتى
خصوه باملصنف ات ،قال النووي«:صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفني كبريين أكثر فيهام من استنباط
الفوائد منها فذكر أشياء » ،وقد بلغ بعض املتأخرين الفوائد من حديث بريرة إىل أربعامئة أكثرها مستبعد
متكلف ،كام وقع نظري ذلك للذي صنف يف الكالم عىل حديث املجامع يف رمضان فبلغ به ألف فائدة
وفائدة ،انظر :رشح النووي عىل صحيح مسلم ،42/10:حتفة األحوذي.266/6:
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 .3أن النبي  هنى عن بيع ورشط(.)1
 .4أن هذه الرشوط إما أن تبيح حراما أو حترم حالال أو توجب ساقطا أو تسقط
واجبا ،وكل ذلك ال جيوز إال بإذن الشارع.
القول الثان :صحة العقد ولزومه
وقد نص أصحاب هذا القول( )2عىل أن العقد صحيح الزم جيب الوفاء به ،وهو
مذهب احلنابلة ،واإلمامية:
احلنابلة :وقد ذكروا فروعا هنا ال بأس من اإلشارة إليها للتعرف عىل املدى الذي
وصلوا إليه يف تقييد العقد بالرشوط ،فمن تلك الفروع:
 .1أن هذه الرشوط صحيحة ،لكنها ال تلزم إال يف الزواج الذي رشطت فيه ،أما إن بانت
منه ،ثم تزوجها ثانيا َل تعد هذه الرشوط يف هذا العقد الثان ،بل يبطل حكمها إذا َل
يذكرها فيه.
 .2أن خيار الرشط عىل الرتاخي ،فال يسقط إال بام يدل عىل الرىض ،من قول أو متكني منها
مع العلم.
( )1قال ابن تيمية« :وقد ذكره مجاعات من املصنفني يف الفقه ،وال يوجد يف يشء من دواوين احلديث،
وقد أنكره أمحد وغريه من العلامء ،وذكروا أنه ال يعرف ،وأن األحاديث الصحيحة تعارضه » ،قال يف
نصب الراية «:رواه الطربان يف معجمه الوسط ،ورواه احلاكم أبو عبد اهلل النيسابوري يف كتاب علوم
احلديث يف باب األحاديث املتعارضة ،قال بن القطان وعلته ضعف أيب حنيفة يف احلديث »نصب الراية:
.17/4
( )2اإلنصاف 155/8:فام بعدها ،الفروع ،318/5 :مطالب أويل النهى ،115/5:املبدع ،80/7 :دليل
الطالب ،231 :خمترص اخلرقي ،94 :املحرر يف الفقه ،23/2 :زاد املستقنع ،170:املغني.71/7 :
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 .3جيوز عندهم دفع كل واحد من الزوجني إىل اآلخر ماال عىل أن ال يتزوج ،أما الزوج
فمطلقا ،أما الزوجة ،فبعد موت زوجها ،ومن َل يف بالرشط َل يستحق العوض ،ألهنا
هبة مرشوطة برشط ،فتنتفي بانتفائه ،وقيل :إن الرشط باطل ألنه ليس يف ذلك غرض
صحيح ،بخالف حال احلياة.
 .4لو رشط أن ال خيرجها من منزل أبوُّيا فامت األب ،وقد ذكروا يف هذه املسألة وجوها
منها :أن الرشط يبطل ،أو أنه ال خيرجها من منزل أمها إال أن تتزوج األم.
 .5لو تعذر سكنى املنزل الذي اشرتطته خلراب أو غريه جيوز نقلها إىل منزل ترتضيه هي،
فإن نقلها إىل منزل ال ترتضيه فسخ ،ويف قول آخر :أن له أن يسكن هبا حيث أراد ،سواء
رضيت أو ال .ألنه األصل ،والرشط عارض ،وقد زال .فرجعنا إىل األصل ،وهو حمض
حقه.
 .6لو رشط هلا أن يسكنها بمنزل أبيه ،فسكنت ،ثم طلبت سكنى منفردة ،وهو عاجز :ال
يلزمه ما عجز عنه ،بل لو كان قادرا ليس هلا.
 .7لو رشطت أن ال تسلم نفسها إال بعد مدة معينة ،اختلفوا يف ذلك فقيل :ال يصح ،وقيل
بصحته كاشرتاط تأخري التسليم يف البيع واإلجارة.
 .8إذا رشط أن ال يفرق بينهام وبني أبوُّيا ،وأوالدها ،أو ابنها الصغري ،وأن ترضعه أو
رشطت عليه نفقة ولدها وكسوته صحت مجيع هذه الرشوط ولزمه الوفاء هبا.
اإلمامية :اشرتط اإلمامية لصحة الرشوط الواقعة يف ضمن العقود ما يل:
 1ـ أن يكون مقدورا للمرشط عليه ،بمعنى ّ
أن الذي يلتزم به املرشوط عليه
للمرشوط له يكون إجياده داخال حتت قدرته إن كان الرشط ـ أي ما التزم به ـ من األفعال،
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أو كان تسليمه متّصفا بذلك الوصف وتلك اخلصوص ّية حتت قدرته إن كان ما التزم به من
األوصاف واحلاالتّ ،
ألن االلتزام بأمر غري مقدور له وإن كان يف ضمن عقد الزم باطل،
ال يشمله قوله ( :املؤمنون عند رشوطهم) ،ألنّه ال يمكن الوفاء به ،فال جيب.
األول؛ ألنّه ال فرق يف عدم
 2ـ أن يكون سائغا رشعا ،وهذا الرشط داخل يف الرشط ّ
كونه مقدورا بني أن يكون عدم قدرته من جهة املنع الرشعي ،أو جلهات تكوين ّية.
 3ـ أن يكون ممّا فيه غرض معتدّ به عند العقالء وإن َل تكن له مال ّية ،أي العقالء ال
يبذلون بإذائه املال ،والوجه يف اشرتاط هذا الرشط هو أنّه إن َل يكن كذلك فيكون لغوا،
وأد ّلة وجوب الوفاء بالرشوط تكون منرصفة عن مثل هذا الرشط.
 4ـ أن ال يكون خمالفا للكتاب والسنّة ،وقد فرقوا بني هذا الرشط والرشط الثان يف
ّ
أن املراد من كونه سائغا هناك هو أن يكون الرشط بمعنى ما التزم به جائزا رشعا ،أي ال
يكون فعل حرام ،أو ترك واجب ..وهاهنا املراد من كونه غري خمالف للكتاب والسنّة ،أو
كونه موافقا هلام هو أن ال يكون ما يلتزم به وجيعل عىل نفسه أو يلزم غريه به خمالفا للجعل
اإلهلي ،مثال يف الكتاب والسنّة جعل الوالء ملن أعتق ،فإلزام املشرتي بأن يكون الوالء
للبائع أو التزامه بذلك يكون عىل خالف ما جعل يف الكتاب؛ ّ
احلق
ألن الشارع جعل هذا ّ
للمعتق ،فجعله بواسطة الرشط لشخص آخر يكون عىل خالف الكتاب ،أي أحكام اهلل
املكتوبة عىل املك ّلفني ،سواء أكانت بواسطة كتاب اهلل الكريم ،أو بواسطة السنّة النبو ّية ،أو
األئمة الطاهرين ع وكذلك اشرتاط توريث من َل جيعله اهلل وارثا،
الروايات املرو ّية عن
ّ
فااللتزام هبذه األمور خمالف للكتاب والسنّة ،أي ملا هو املجعول فيهام.
وقد دل عىل اعتبار هذا الرشط األخبار الكثرية املستفيضة ،بل ربام يدّ عي بلوغها حدّ
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ّ
وجل فال
التواتر ،ما روي عن أيب عبد اهلل ع قال( :من اشرتط رشطا خمالفا لكتاب اهلل عزّ
جيوز له ،وال جيوز عىل الذي اشرتط عليه ،واملسلمون عند رشوطهم فيام وافق كتاب اهلل عزّ
ّ
وجل) ،وعنه قال( :املسلمون عند رشوطهم ،إالّ ّ
ّ
وجل ،فال
كل رشط خالف كتاب اهلل عزّ
جيوز)
 5ـ أن ال يكون منافيا ملقتىض العقد ،وهذه العبارة حيتمل فيها وجوه من املعان:
أحدها :أن يكون املراد منها أن ال يكون الرشط منافيا ملا هو مضمون العقد باملعنى
املصدري ،فإذا قال وكيل املرأة :أنكحتك فالنة برشط أن ال تصري زوجتك مثال ،فهذا
تناقض وهتافت ال يصدر عن عاقل إن َل يكن هازال.
الثان :أن ال يكون الرشط منافيا جلميع آثار ذلك العقد ،كأن يقول وكيل الزوجة:
األول،
أي استمتاع ،وهذا أيضا يرجع إىل الوجه ّ
زوجتك فالنة برشط أن ال تستمتع منها ّ
ّ
ّ
ألن نفي مجيع اآلثار مستلزم لنفي املؤ ّثر ،خصوصا إذا كان املؤ ّثر من األمور االعتبار ّية ،إذ
مع نفي مجيع اآلثار يكون ذلك االعتبار لغوا.
الثالث :أن يكون منافيا لألثر الظاهر للعقد ،بحيث يكون متام النظر يف العقد
واملعاملة إىل ترتيب ذلك األثر .وذلك كام أنّه لو رشط وكيل املرأة أو نفسها حني إنشاء
شك يف ّ
النكاح الدائم عدم وطيها طول عمر الزوجني ،وال ّ
أن األثر الظاهر للنكاح الدائم،
وما هو العمدة يف نظر العرف بل الرشع هو الوطي ،فإنّه الغرض األصل من النكاح الدائم،
وإن كانت هناك أغراض وآثار أخر.
الرابع :أن يكون منافيا لبعض اآلثار العرف ّية التي للعقد ،وال يكون من اآلثار
الظاهرة للعقد بحيث تكون مالزمة عرف ّية بني نفيها ونفي مضمون العقد ،فال مانع من
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صحة الرشط من جهة منافاته ملقتىض العقدّ ،
ألن عمدة وجه بطالن الرشط ،إذا كان منافيا
ّ
صحة الرشط ،وإالّ فال وجه لبطالن
صحة العقد مع ّ
ملقتىض العقد هو عدم إمكان اجتامع ّ
الرشط من هذه اجلهة .نعم يمكن أن يكون باطال جلهة أخرى.
وبعبارة أوضح :وجه كون خمالفة الرشط ملقتىض العقد موجبا لبطالنه ،هو عدم
إمكان األخذ بدليل ( َأو ُفوا بِا ْلع ُق ِ
ود ) مع األخذ بدليل وجوب الوفاء بالرشط ،لتنافيهام،
ُ
ْ
فال بدّ إ ّما من إسقاط كال الدليلني ،أو إسقاط أحدمها ،وعىل مجيع التقادير تكون النتيجة
بطالن الرشط.
اخلامس :أن يكون منافيا لبعض اآلثار الرشع ّية التي جعلها الشارع للعقد باملعنى
االسم املصدري ،مثل أن تشرتط الزوجة يف عقد النكاح أن يكون السكنى باختيارها ،أو
اشرتطت عىل الزوج أن يسكن يف بلد أبوُّيا ،أو اشرتطت عليه أن جيوز هلا اخلروج من
البيت متى شاءت ،وأمثال ذلك ممّا جعلها الشارع من آثار الزوج ّية التي حصلت بالعقد،
وأن يكون الرشط خمالفا هلا.
ويف هذه احلالة ال بدّ أن ينظر إىل دليل ذلك األثر ،وأنّه يستفاد منه ّ
أن هذا األثر من
احلقوق القابلة لإلسقاط ،أم ال بل حكم رشعي ليس قابال لإلسقاط؟
األول ،فال مانع من اشرتاط عدمه ،ويرجع إىل إسقاط املرشوط
فإن كان من قبيل ّ
حق املضاجعة ليلة يف
عليه ح ّقه .وذلك مثل أن يشرتط الزوج عىل الزوجة أن ال يكون هلا ّ
ّ
كل أربع ،وعىل هذا النهج يف سائر العقود.
وأ ّما إن كان من قبيل الثان ،فاشرتاط عدمه يكون من خمالفة الكتاب والسنّة ،فلو
رشطت عىل زوجها جواز اخلروج عن بيتها بدون إذن الزوج ،أو املسافرة يف غري السفر
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الواجب بدون إذنه ،يكون من الرشط املخالف للكتاب.
نعم لو رشطت عليه أن يأذن هلا اخلروج فيام جيوز اخلروج مع إذنه ،كاخلروج إىل
زيارة أحد أقارهبا وحمارمها ،جيب الوفاء هبذا الرشط وأن يأذن هلا.
وأ ّما لو كان اخلروج إىل جملس حيرم احلضور فيه ،كذهاهبا إىل املالهي فهذا رشط
خمالف للكتاب.
أي حال رشط عدم بعض اآلثار الرشع ّية للمعقود عليه ال يكون باطال من
وعىل ّ
صحته يكون جلهات أخر.
جهة خمالفته ملقتىض العقد ،فإن كان مانع من ّ
أدلته:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثرية ،بعضها يتعلق بعني املسألة ،وبعضها يتعلق
بالقواعد الكلية للرشع ،وسنحاول إيراد ما أمكن منها يف ما يل(:)1
 .1قال  ( :إن أحق الرشوط أن توفوا بعد ما استحللتم به الفروج ( ،)2فدل عىل استحقاق
الرشوط الوفاء ،وأن رشوط الزواج أحق بالوفاء من غريها.
 .2ذكر  صهرا له فأثنى عليه يف مصاهرته فأحسن ،فقال( :حدثني وصدقني ،ووعدن
فوىف يل)( )3

 .3يف احلديث القديس ( :ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة :رجل أعطى يب ثم غدر ،ورجل باع

( )1انظر :الفتاوى الكربى 77/4:وما بعدها.
( )2البخاري ،970/2 :أبو داود ،244/2:النسائي ،322/3 :أمحد.150/4 :
( )3البخاري.970/2 :
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حرا ثم أكل ثمنه ،ورجل استأجر أجريا فاستوىف منه وَل يعطه أجره) ( ،)1فذم الغادر وكل
من رشط رشطا ثم نقضه فقد غدر.
 .4أنه إذا كان حسن الوفاء ورعاية العهد مأمورا به ،علم أن األصل صحة العقود والرشوط،
إذ ال معنى للتصحيح إال ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده ،ومقصوده هو الوفاء به،
وإذا كان الرشع قد أمر بمقصود العهود دل عىل أن األصل فيها الصحة واإلباحة .قال
رسول اهلل  ( :الصلح جائز بني املسلمني إال صلحا أحل حراما أو حرم حالال،
واملسلمون عىل رشوطهم (.)2
 .5االستصحاب ،ألن العقود والرشوط من باب األفعال العادية ،واألصل فيها عدم
التحريم ،فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل دليل عىل التحريم ،كام أن األعيان
األصل فيها عدم التحريم ،وقوله َ ﴿ :و َقدْ َف َّص َل َلكُ ْم َما َح َّر َم عَ َل ْيكُ ْم ﴾(األنعام:
 )119عام يف مجيع األشياء من األعيان واألفعال.
 .6أنه َل يرد يف الرشع ما يدل عىل حتريم جنس العقود والرشوط إال ما ثبت حكمه بعينه،
وانتفاء دليل التحريم دليل عىل عدم التحريم مثل األعيان التي َل حترم.
 .7معظم ما يدل عىل أن األصل يف األشياء عدم التحريم من األدلة النقلية والعقلية ،فإنه
يستدل به أيضا عىل عدم حتريم العقود والرشوط فيها سواء سمي ذلك حالال أو عفوا
عىل اخلالف بني الفقهاء يف تسمية ذلك.

( )1البخاري ،776/2:ابن ماجة ،816/2:أمحد ،358/2:سنن البيهقي الكربى.121/6 :
( )2قال احلاكم :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ،املستدرك ،58/2:وقال الرتمذي :هذا حديث
حسن صحيح ،الرتمذي.634/3 :
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 .8أنه إذا حرمنا العقود والرشوط التي جتري بني الناس يف معامالهتم العادية بغري دليل
رشعي كنا حمرمني ما َل حيرمه اهلل.
 .9أن العقود يف املعامالت من العادات التي يشرتك يف فعلها املسلم والكافر ،وليست من
العبادات التي يفتقر فيها إىل رشع.
 .10أن األحكام اجلزئية الناجتة عن ترصفاتنا وعقودنا َل يرشعها الشارع رشعا جزئيا وإنام
هلل ا ْل َب ْي َع ﴾ (البقرة ،)275 :وقولهَ ﴿ :و ُأ ِح َّل
رشعها رشعا كليا بمثل قوله تعاىلَ ﴿ :و َأ َح َّل ا َُّ
ِ
ِ
ِ
اب َلكُ ْم
َلكُ ْم َما َو َرا َء َذلكُ ْم َأ ْن َت ْب َت ُغوا ِب َأ ْم َوالكُ ْم ﴾ (النساء ،)24 :وقولهَ ﴿ :فانك ُحوا َما َط َ
ِم َن الن َِّس ِاء َم ْثنَى َو ُث َ
اع﴾ (النساء .)3 :وهذا احلكم الكل ثابت سواء وجد هذا
الث َو ُر َب َ
البيع املعني أو َل يوجد ،والشارع َل حيكم عليه يف املعني بحكم أبدا مثل أن يقول هذا الثوب
بعه أو ال تبعه أو هبه أو ال هتبه ،وإنام حكم عىل املطلق الذي إذا دخل فيه املعني حكم عىل
املعني.
 .11إذا ظهر أن العقود ال حيرم فيها إال ما حرمه الشارع ،فإنام وجب الوفاء هبا إلجياب الشارع
الوفاء هبا مطلقا إال ما خصه الدليل عىل أن الوفاء هبا من الواجبات التي اتفقت عليها امللل.
 .12أن األصل يف العقود رىض املتعاقدين ونتيجتها هو ما أوجباه عىل أنفسهام بالتعاقد ألن اهلل
تعاىل قال يف كتابه ﴿ :يا َأُّيا ا َّل ِذين آم ُنوا َال َت ْأكُ ُلوا َأموا َلكُ م بينَكُ م ِبا ْلب ِ
اط ِل ِإ َّال َأ ْن تَكُ َ
ون
ْ َ ْ َْ ْ َ
َ َ
َ هَ
ِ
اض ِمنْكُ ْم ﴾(النساء ،)29 :وقالَ ﴿ :وآ ُتوا الن َِّسا َء َصدُ َق ِ ِ
عَن ت ََر ٍ
اهت َّن ِن ْح َلة َف ِإ ْن ِط ْب َن
َجت َارة ْ
يش ٍء ِم ْن ُه َن ْفسا َفكُ ُلو ُه َهنِيئا َم ِريئا﴾ (النساء ،)4 :فعلق جواز األكل بطيب النفس
َلكُ ْم ْ
عَن َ ْ
تعليق اجلزاء برشطه ،فدل عىل أنه سبب له وهو حكم معلق عىل وصف مناسب ،فدل
عىل أن ذلك الوصف سبب لذلك احلكم ،وإذا كان طيب النفس هو املبيح للصداق
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فكذلك سائر التربعات قياسا بالعلة املنصوصة التي دل عليها القرآن.
اط ِل ِإ َّال َأ ْن تَكُ َ ِ
 .13قوله تعاىلَ ﴿ :ال َت ْأكُ ُلوا َأموا َلكُ م بينَكُ م ِبا ْلب ِ
عَن ت ََر ٍ
اض ِمنْكُ ْم
ون َجت َارة ْ
ْ َ ْ َْ ْ َ
﴾(النساءَ ،)29 :ل يشرتط يف التجارة إال الرتايض ،وذلك يقتيض أن الرتايض هو املبيح
للتجارة ،وإذا كان كذلك فإذا تراىض املتعاقدان أو طابت نفس املتربع بتربع ثبت حله
بداللة القرآن إال أن يتضمن ما حرمه اهلل ورسوله كالتجارة يف اخلمر ونحو ذلك.
 .14أن الرشط إذا كان منافيا ملقصود العقد كان العقد لغوا ،وإذا كان منافيا ملقصود الشارع كان
خمالفا هلل ورسوله ،فأما إذا َل يشتمل عىل واحد منهام إذا َل يكن لغوا وال اشتمل عىل ما
حرمه اهلل ورسوله فال وجه لتحريمه.
 .15أن الواجب حله ،ألنه لوال حاجة الناس إليه ملا فعلوه ،فإن اإلقدام عىل الفعل مظنة احلاجة
إليه وَل يثبت حتريمه فيباح ملا يف الكتاب والسنة من النصوص الدالة عىل رفع احلرج.
 .16أن العهد بنص القرآن الكريم قد يعقده املرء عىل نفسه ،وقد أمر سبحانه بالوفاء به كام قال
ون ْ َ
األ ْد َب َار َو َ
هلل ِم ْن َق ْب ُل َال ُي َو هل َ
هلل
عَهدُ ا َِّ
تعاىلَ ﴿ :و َل َقدْ كَا ُنوا عَ َاهدُ وا ا ََّ
كَان ْ
َم ْس ُئوال﴾(األحزاب .)15 :فدل عىل أن عهد اهلل يدخل فيه ما عقده املرء عىل نفسه ،وإن
َل يكن قد أمر بنفس تلك العهود من قبل.
 .17أن املراد بالرشط يف قوله ( :من اشرتط رشطا ليس يف كتاب اهلل فهو باطل وإن كان مائة
رشط ،كتاب اهلل أحق ورشط اهلل أوثق)( ،)1أن املرشوط ال نفس التكلم بالرشط ،وهلذا
قال ( :وإن كان مائة رشط (أي وإن كان مائة مرشوط ،وليس املراد تعديد التكلم بالرشط،
وإنام املراد تعديد املرشوط ،والدليل عىل ذلك قوله  ( :كتاب اهلل أحق ورشط اهلل أوثق)
( )1سبق خترجيه.
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أي :كتاب اهلل أحق من هذا الرشط ورشط اهلل أوثق منه ،وهذا إنام يكون إذا خالف ذلك
الرشط كتاب اهلل ورشطه بأن يكون املرشوط مما حرم اهلل تعاىل.
 .18أنه إذا َل يكن املرشوط مما حرمه اهلل ،فإنه ال خيالف كتاب اهلل ورشطه حتى يقال( :كتاب
اهلل أحق ورشط اهلل أوثق) ،فيكون املعنى من اشرتط أمرا ليس يف حكم اهلل أو يف كتابه
بواسطة أو بغري واسطة فهو باطل ،ألن املرشوط إن كان فعال أو حكام مباحا جاز اشرتاطه
ووجب الوفاء به ،وإن كان حمرما َل جيز اشرتاطه ،فإذا اشرتط الرجل مثال أن ال يسافر
بزوجته فهذا املرشوط يف كتاب اهلل ألن الرشع ورد بجواز عدم السفر هبا ،وإذا رشط عدم
السفر فقد رشط أمرا مباحا يف الرشع.
 .19أن العقود والرشوط املحرمة قد يلزم عنها أحكام وتنتج عنها آثار ،فاهلل حرم عقد الظهار
وسامه منكرا من القول وزورا ،ثم إنه أوجب به عىل من عاد الكفارة ومن َل يعد جعل يف
حقه مقصود التحريم من ترك الوطء وترك العقد ،فالعقد املحرم قد يكون سببا إلجياب
أو حتريم.
 .20أن مقصود الرشوط وجوب ما َل يكن واجبا وال حراما ،وعدم اإلجياب ليس نفيا لإلجياب
حتى يكون املشرتط مناقضا للرشع ،وكل رشط صحيح فال بد أن يفيد وجوب ما َل يكن
واجبا ،ويباح لكل منهام ما َل يكن مباحا ،وحيرم عىل كل منهام ما َل يكن حراما.
 .21انتفاء املفسدة ،بدليل عدم حرمتها ألن الفساد إنام ينشأ من التحريم ،وإذا َل تكن فاسدة
كانت صحيحة.
 .22األوامر الكثرية الواردة يف القرآن والسنة احلاثة عل الوفاء بالعقود والعهود ،كقوله ﴿ :
يا َأُّيا ا َّل ِذين آم ُنوا َأو ُفوا ِبا ْلع ُق ِ
ود﴾(املائدة ،)1 :والعقود هي العهود ،وقال َ ﴿ :و ِب َع ْه ِد
ُ
َ َ ْ
َ هَ
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َ
كَان
ا َِّ
هلل َأ ْو ُفوا ﴾(األنعام ،)152 :وقال َ ﴿ :و َأ ْو ُفوا ِبا ْل َع ْه ِد ِإ َّن ا ْل َع ْهدَ
َم ْس ُئوال﴾(اإلرساء)34 :وقد جعل النبي  ضد ذلك صفة املنافق يف قوله( :أربع من
كن فيه كان منافقا خالصا ،ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى
يدعها :إذا حدث كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا عاهد غدر ،وإذا خاصم فجر)( ،)1وقال
 ( :ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة()2وعن بريدة بن احلصيب ،قال :كان رسول اهلل
 إذا أمر أمريا عىل جيش أو رسية أوصاه يف خاصته بتقوى اهلل ومن معه من املسلمني
خريا ثم قال ( :اغزوا فيه بسم اهلل يف سبيل اهلل ،قاتلوا من كفر باهلل اغزوا وال تغلوا وال
تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليدا ،وإذا لقيت عدوك من املرشكني فادعهم إىل ثالث
خصال أو خالل فأيتهن ما أجابوك ،فاقبل منهم ،وكف عنهم ادعهم إىل اإلسالم ،فإن
أجابوك فاقبل منهم ،وكف عنهم ()3فنهاهم عن الغدر وهو عام يف كل األحوال ،ومنها
رشوط الزواج.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثان بناء عىل ما ذكروه من القواعد الرشعية
الكلية التي ترجع إليها جزئيات األحكام الرشعية ،وبناء عىل املصلحة التي تعود للزوجة

( )1البخاري ،21/1:مسلم ،78/1:الرتمذي ،19/5 :النسائي ،35/6:أمحد.357/2:
( )2البخاري ،1164/3 :مسلم ،1360/3 :الرتمذي ،144/4 :النسائي ،224/5:ابن ماجة:
.959/2
( )3مسلم ،1357/3:الرتمذي ،162/4:النسائي ،172/5 :ابن ماجة ،953/2 :أمحد،352/5:
الدارمي.284/2 :
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والتي قد حيتاج إليها يف املجتمعات التي هتضم حق املرأة ،وقد تتخذ من بعض أقوال
الفقهاء وسيلة هلذا اهلضم.
وهلذا نرى ابن القيم يتخذ من هذا القول وسيلة حليلة حتفظ هبا حقوق املرأة يف وجه
االستغالل السيئ من الرجل ،مع تشدده يف حتريم احليل ،قال ابن القيم حتت عنوان( :حيلة
يف ختلص املرأة من الزوج الذي ال ترىض به)( :إذا تزوجت املرأة وخافت أن يسافر عنها
الزوج ويدعها ،أو يسافر هبا ،وال تريد اخلروج من دارها ،أو أن يتزوج عليها ،أو يترسى،
أو يرشب املسكر ،أو يرضهبا من غري جرم ،أو يتبني فقريا وقد ظنته غنيا ،أو معيبا وقد ظنته
سليام ،أو أميا وقد ظنته قارئا ،أو جاهال وقد ظنته عاملا ،أو نحو ذلك ،فال يمكنها التخلص،
فاحليلة هلا يف ذلك كله أن تشرتط عليه أنه متى وجد يشء من ذلك فأمرها بيدها ،إن شاءت
أقامت معه ،وإن شاءت فارقته ،وتشهد عليه بذلك ،فإن خافت أن ال تشرتط ذلك بعد
لزوم العقد ،فال يمكنها إلزامه بالرشط فال تأذن لوليها أن يزوجها منه إال عىل هذا الرشط،
فيقول :زوجتكام عىل أن أمرها بيدها إن كان األمر كيت وكيت ،فمتى كان األمر كذلك
ملكت تطليق نفسها)()1

ثم عقب عىل هذه احليلة بقوله( :وال بأس هبذه احليلة ،فإن املرأة تتخلص هبا من
نكاح من َل ترض بنكاحه ،وتستغني هبا عن رفع أمرها إىل احلاكم ليفسخ نكاحها بالغيبة
واإلعسار ونحومها)

ثانيا ـ نامذج عن مواقف العلامء من الرشوط املقيدة للعقد

( )1إعالم املوقعني.298/3:
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نتناول يف هذا املبحث بعض املواقف التفصيلية يف آحاد القضايا التي تتعلق
بالرشوط ،خاصة ما يتعلق منها بواقعنا ،ألن الكالم العام السابق قد حيتاج لبعض األمثلة
املوضحة:
 1ـ اشرتاط املرأة عىل زوجها أن يطلق رضهتا:
اتفق الفقهاء عىل أنه ال يصح هذا الرشط ،وَل خيالف يف ذلك أحد إال ما روي عن أيب
اخلطاب من قوله بلزوم الرشط ألنه ال ينايف العقد ،وهلا فيه فائدة وشبه ذلك باشرتاطها عليه أن
ال يتزوج عليها ولكن األدلة الصحيحة الرصحية ختالفه ،ومنها ما روى أن النبي  هنى أن
تشرتط املرأة طالق أختها ،ويف لفظ أن النبي قال( :ال تسأل املرأة طالق أختها لتكتفئ ما يف
صحفتها( )1ولتنكح فإن هلا ما قدر هلا()2والنهي يقتيض فساد املنهي عنه.
وقد قيد ذلك ابن حجر بأن ال يكون هناك سبب جيوز ذلك كريبة يف املرأة ال ينبغي
معها أن تستمر يف عصمة الزوج ،ويكون ذلك عىل سبيل النصيحة املحضة ،أو لرضر
حيصل هلا من الزوج ،أو يكون سؤاهلا ذلك بعوض وللزوج رغبة يف ذلك ،فيكون كاخللع
مع األجنبي إىل غري ذلك من املقاصد املختلفة.
ونقل عن ابن حبيب محل العلامء هذا النهي عىل الندب ،فلو فعل ذلك َل يفسخ
( )1قال النووي :يف احلديث هنى املرأة األجنبية أن تسأل الزوج طالق زوجته وأن ينكحها ويصري هلا من
نفقته ومعروفة ومعارشته ونحوها ما كان للمطلقة فعرب عن ذلك باكتفاء ما يف الصحفة جمازا ،قال
الكسائي وأكفأت االناء كببته وكفأته وأكفأته أملته واملراد بأختها غريها سواء كانت أختها من النسب أو
أختها يف االسالم أو كافرة»رشح النووي عىل مسلم..193/9 :
( )2البخاري ،752/2:مسلم ،1029/2:الرتمذي ،495/3:النسائي ،276/3:املوطأ،900/2:
أمحد.238/2:
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النكاح ،وتعقب بأن نفي احلل رصيح يف التحريم ،ولكن ال يلزم منه فسخ النكاح وإنام فيه
التغليظ عىل املرأة أن تسأل طالق أخرى ،ولرتض بام قسم اهلل هلا قوله أختها(.)1
أما عن أثر هذا الرشط يف العقد ،فقد اختلف الفقهاء فيه عىل قولني:
القول األول :إن رشط املرأة عىل الرجل عند عقد نكاحها أهنا إنام تنكحه عىل أن كل من
يتزوجها عليها من النساء فهي طالق ،رشط باطل وعقد نكاحها عىل ذلك فاسد يفسخ قبل
الدخول ،ألنه رشط فاسد دخل يف الصداق املستحل به الفرج ففسد ألنه طابق النهي.
القول الثان :أن الرشط باطل والنكاح ثابت صحيح.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو صحة العقد وبطالن الرشط ألنه من الرشوط
املناقضة للعقد ،وقد مر ذكر أدلة ذلك سابقا ،قال ابن عبد الرب( :وهذا هو الوجه املختار
وعليه أكثر علامء احلجاز وهم مع ذلك يكرهوهنا ويكرهون عقد النكاح عليها وحجتهم
حديث هذا الباب)()2

ثم عرب عن رأي املالكية الذي يقرهبم من قول احلنابلة بقوله( :ومن أراد أن يصح له
هذا الرشط املكروه عند أصحابنا عقده بيمني ،فيلزمه احلنث)( )3

 2ـ اشرتاط املرأة أن ال يتزوج عليها:

( )1فتح الباري.220/9 :
( )2التمهيد.166/18 :
( )3التمهيد.166/18 :
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وهي من املسائل املهمة والواقعية( ،)1وقد اختلف الفقهاء يف اعتبار هذا الرشط
وعدمه عىل قولني:
القول األول :تصح هذه الرشوط وما يف معناها ،وهو مذهب اإلمام أمحد واألوزاعي،
وإسحاق ،وعند املالكية :إذا رشط هلا إذا تزوج عليها أن يكون أمرها بيدها ،أو رأُّيا ونحو ذلك
صح هذا الرشط أيضا ،وملكت املرأة الفرقة به ،وهو مذهب مالك( ،)2قال ابن تيمية( :وهو يف
املعنى نحو مذهب أمحد)
القول الثان :عدم صحة هذه الرشوط وعدم وجوب الوفاء هبا مع صحة الزواج ،وهو
مذهب اجلمهور ،ألهنا من الرشوط املناقضة ملقتىض العقد ،وقد سبق ذكر أدلتهم عليها.
الرتجيح:
نرى صحة القول األول لألدلة السابقة ،وقد أنكر ابن القيم مبالغة اجلمهور يف قبول

( )1انظر يف املسألة :اجلواهر العقود ،23/2 :املبدع ،81/7 :دليل الطالب ،231:الفروع،162/5:
خمترص اخلرقي ،94:املحرر يف الفقه ،76/2:عمدة الفقه ،95:اإلنصاف للمرداوي ،155/8 :كشاف
القناع ،38/5:كتب ورسائل ابن تيمية يف الفقه ،135/29:املغني ،72/7:املهذب ،57/2:روضة
الطالبني ،265/7:اهلداية رشح البداية ،208/1:حاشية ابن عابدين ،129/3 :احلجة ،211/3:التاج
واإلكليل ،512/3:الفواكه الدوان ،14/2:الرشح الكبري ،306/2:مواهب اجلليل ،530/3:وغريها
من املراجع ،وهي من املسائل التي حتتاج إىل مزيد بحث ونظر.
( )2قال يف التاج واإلكليل«:وهذا النوع من الرشوط مكروه ،لكنه ال يفسد النكاح ،وال يلزم إال أن يكون
فيه متليك أو يمني ،فإن رشط شيئا من هذا النوع ثم خالفه ،فإن َل يكن علقه بيمني وال وضعت ألجله
شيئا من صداقها ،فله خمالفة الرشط بفعل ما رشط أن ال يفعله ،وترك ما رشطت فعله ،وإن كان علق
الرشط بيمني لزمه» التاج واإلكليل.512/3:
306

الرشوط املرتبطة باملهر مع تقصريهم يف قبول مثل هذا النوع من الرشوط بقوله( :وقالت
احلنفية واملالكية والشافعية :إذا رشطت الزوجة أن ال خيرجها الزوج من بلدها أو دارها أو
أن ال يتزوج عليها وال يترسى فهو رشط باطل ،فرتكوا حمض القياس ،بل قياس األوىل،
فإهنم قالوا :لو رشطت يف املهر تأجيال أو زيادة عىل مهر املثل لزم الوفاء بالرشط ،فأين
املقصود هلا يف الرشط األول إىل املقصود الذي يف هذا الرشط؟ وأين فواته إىل فواته؟
وكذلك من قال منهم :لو رشط أن تكون مجيلة شابة سوية فبانت عجوزا شمطاء قبيحة
املنظر أنه ال فسخ ألحدمها بفوات رشطه ،حتى إذا فات درهم واحد من الصداق ،فلها
الفسخ بفواته قبل الدخول ،فإن استوىف املعقود عليه ودخل هبا ،وقىض وطره منها ثم فات
الصداق مجيعه وَل تظفر منه بحبة واحدة فال فسخ هلا؟ )()1

وقد أنكر عليهم قياس مثل هذا النوع من الرشوط بالرشوط الفاسدة ،فقال( :وقسم
الرشط الذي دخلت عليه عىل رشط أن ال يؤوُّيا ،وال ينفق عليها ،وال يطأها ،أو ال ينفق
عىل أوالده منها ،ونحو ذلك مما هو من أفسد القياس الذي فرقت الرشيعة بني ما هو أحق
بالوفاء منه ،وبني ما ال جيوز الوفاء به)
وأنكر عليهم كذلك جعل رشوط الزواج ـ مع أمهيتها ـ أحقر الرشوط وأحقها بعدم
الوفاء ،فقال( :وقد جعل النبي  الوفاء برشوط النكاح التي يستحل هبا الزوج فرج امرأته
أوىل من الوفاء بسائر الرشوط عىل اإلطالق ،فجعلتموها أنتم دون سائر الرشوط وأحقها
بعدم الوفاء)
 3ـ اشرتاط طالق كل امرأة يتزوج هبا عليها:
( )1إعالم املوقعني.312/1 :
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وهو خيتلف عن الرشط السابق ،كام هو واضح ،وقد اختلف الفقهاء يف صحة هذا
الرشط عىل األقوال التالية:
القول األول :الرشط غري الزم ،وهو مذهب الشافعي.
القول الثان :الرشط الزم له ،فمتى تزوج وقع به الطالق ،وهو مذهب أيب حنيفة
ومالك.
القول الثالث :ال يقع به الطالق ،لكن إذا تزوج كان األمر بيدها ،إن شاءت أقامت معه،
وإن شاءت فارقته ،وهو مذهب أمحد.
الرتجيح:
نرى رجحان القول الثالث لألدلة السابقة ،أما القول األول فترتتب عنه مرضة
للمرأة األوىل بسبب عدم الوفاء هلا بام طلبته ،وعىل القول الثان حتصل املرضة للمرأة الثانية
التي تطلق من غري رغبة من زوجها ،ويف القول الثالث تنتفي كلتا املفسدتني.
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الفصل السادس
أنواع خمتلف فيها من عقود الزواج
انطالقا من القواعد التي ذكرناها يف الفصل السابق ،واملرتبطة بأنواع الرشوط املقيدة
للعقود ظهرت أنواع كثرية من الزواج يف العصور اإلسالمية املختلفة ،وربام ستظهر أنواع
اخرى يف املستقبل ،وقد تباينت املواقف حول هذه األنواع:
فهناك املواقف امليرسة ،والتي تنظر إىل حتقيق أي نوع من هذه األنواع ألي مقصد
خيدم األرسة برشط توفر األركان والرشوط.
وهناك املواقف املتشددة التي ترى أن الزواج الحيقق مقاصده إال إذا تم بالصورة
املثالية التي هي األصل يف ترشيع الزواج.
واملوقف األول يواجه الواقع ،وحياول أن حيل مشاكله.
واملواقف الثان يريد أن يرفع الواقع ،فال يستسلم ملا يعيشه من مؤثرات.
وانطالقا من هذا سنحاول يف هذا الفصل ذكر أكثر ما عرف من أنواع العقود يف هذا
املجال ،وخاصة ما اشتهر منها ،مع بيان اخلالف الواقع فيها وحماولة الرتجيح ملا نراه خادما
ملقاصد الرشيعة يف هذا الباب.

أوال ـ زواج املسيار
وهو من أنواع الزواج احلادثة( ،)1وإن كان له يف املجتمعات اإلسالمية من القرون

( )1بناء عىل عدم وجود مراجع قديمة تتعلق هبذا النوع من الزواج ،فقد استندت يف املعلومات العلمية
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األوىل أسامء أخرى كـ (النهاريات والليليات)( ،)1وقد عرض ابن قدامة إىل حاالت تشابه
هذا النوع من الزواج فعرض حالة لرجل تزوج إمرأة ورشط عليها أن يبيت عندها كل
مجعة ليلة ؛ وآخر تزوج امرأة ورشط عليها أن تنفق عليه كل شهر مخسة أو عرشة دراهم
وآخر يتزوجها عىل أن جيعل هلا يف الشهر أياما معلومة(.)2
وسنحاول هنا ـ باختصار ـ أن نتعرف عىل هذا النوع من الزواج ،ومواقف الفقهاء
منه ،لنصل إىل ما نراه من رؤية مقاصدية حوله.
 1ـ حقيقته
ربام يكون املسيار مشتقا من السري املعروف يف اللغة العربية ،وربام سمي به هذا النوع
من الزواج ألن الرجل املتزوج هبذا النوع من الزواج يسري إىل زوجته يف أي وقت شاء وال
يطيل املكث عندها ،وال يبيت ،وال يقر.
ويذهب البعض إىل أن كلمة مسيار كلمة عامية تستعمل يف إقليم نجد يف اململكة
العربية السعودية بمعنى الزيارة النهارية ؛ وأطلق هذا االسم عىل هذا النوع من الزواج ألن
الرجل يذهب إىل زوجته غالبا يف زيارات هنارية شبيهة بام يكون من زيارات اجلريان (. )3
الواردة حوله إىل رسالة علمية بعنوان (زواج املسيار من املنظور الرشعي :سلبياته وإجيابياته) ،وهي عبارة
عن بحث تكميل لنيل درجة املاجستري يف الفقه لقسم الدراسات العليا بكلية العلوم اإلسالمية بجامعة
املدينة العاملية ،إعداد الطالب :حممد عل عمر شيخ عثامن ،وإرشاف الدكتور رمضان حممد عبداملعطي ،
بتاريخ  30صفر 1434هـ املوافق  12يناير 2013م..
( )1املنتقى ،335/3 :املغني.73/7:
( )2املغني :ج 7ص . 451-450
( )3زواج املسيار من املنظور الرشعي :سلبياته وإجيابياته ،ص.21
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ومن أهم مميزات هذا الزواج أن املرأة تتنازل فيه بإرادة تامة واختيار ورضا عن
بعض حقوقها؛ قال الشيخ عبداهلل بن منيع( :الذي أفهمه من زواج املسيار – وابني عليه
فتواي – أنه زواج مستكمل الرشوط واألركان ،فهو زواج يتم فيه القبول واالجياب وكافة
رشوطه املعروفة من رضا الطرفني والوالية واالشهاد والكفاءة وفيه الصداق املتفق عليه
وال يصح إال بانتفاء موانعه الرشعية وبعد متامه تثبت لطرفيه مجيع احلقوق املرتتبة عىل عقد
الزوجة من حيث النسل واإلرث والعدة والطالق واستباحة البضع والسكن والنفقة وغري
ذلك من احلقوق والواجبات .إال أن الزوجني قد اتفقا عىل أن يكون للزوجة حق يف املبيت
والقسم إنام األمر راجع للزوج متى رغب يف زيارة زوجته فله ذلك)
وقد أشار الدكتور إبراهيم احلضريى ( )1إىل أن هذا الزواج معروف قديام يف
اململكة العربية السعودية ويسمونه الضحوية بمعنى أن الرجل يتزوج امرأة وال يأيت إليها
إال ضحى وهذا من قديم.
 2ـ حكمه:
من خالل استقراء الفتاوى املعارصة حول هذا النوع من الزواج نجد قولني متقابلني
أحدمها يقول بجوازه ،واآلخر يقول ببطالنه:
القول األول :بطالن هذا النوع من الزواج
وهو رأي مجاعة قليلة من العلامء مقارنة بالذين أجازوه ،فمن املعارصين الذين قالوا
بعدم جوازه الشيخ حممد نارص الدين األلبان حيث قال( :إن فيه مضارا كثرية عىل رأسها

( )1جملة الياممة عدد  1667بتاريخ 1422هـ 2001 -م .
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تأثريه السلبي عىل تربية األوالد وأخالقهم)

()2

ومن الذين قالوا بعدم االباحة الشيخ عبدالعزيز املسند املستشار بوزارة التعليم
العايل باململكة العربية السعودية وقد أوضح أنه ضحكة ولعبة ومهانة للمرأة وال يقبل عليه
إال اجلبناء من الرجال .
() 3

ومن الذين قالوا بعدم اباحة هذا الزواج الدكتور عجيل جاسم النشمي عميد كلية
الرشيعة بالكويت سابقا حيث يرى أن زواج املسيار عقد باطل ،وإن َل يكن باطال ،ألن فيه
استهانة بعقد الزواج ،وأن الفقهاء القدامي َل يتطرقوا إىل هذا النوع وأنه ال يوجد فيه أدنى
ملمس من الصحة.
ومنهم الشيخ عبد العزيز املسند ،املستشار بوزارة التعليم العايل باململكة العربية
السعودية والداعية املعروف باململكة ،ومحل عليه بشدة وأوضح أنه ضحكة ولعبة ومهانة
للمرأة ،وال يقبل عليه إال الرجال اجلبناء ،فيقول( :زواج املسيار ضحكة ولعبة ..فزواج
املسيار ال حقيقة له ،وزواج املسيار هو إهانة للمرأة ،ولعب هبا ..فلو أبيح أو وجد زواج
املسيار لكان للفاسق أن يلعب عىل اثنتني وثالت وأربع ومخس ..وهو وسيلة من وسائل
الفساد للفساق ...وأستطيع أن أقول :إن الرجال اجلبناء هم الذين يتنطعون اآلن بزواج
املسيار)
ومنهم الدكتور حممد الزحيل ،وساق أدلته هلذا الرأي ،فقال( :أرى منع هذا الزواج
وحتريمه ألمرين :أوهلام أنه يقرتن ببعض الرشوط التي ختالف مقتىض العقد وتنايف مقاصد
( )2احسان حممد عائش العتيبي  :أحكام التعدد يف ضوء الكتاب والسنة  ،ص29
( )3جملة الدعوة السعودية العدد  1677ص 17 25شوال 1419هـ املوافق  28يناير 1999م
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الرشيعة اإلسالمية يف الزواج ،من السكن واملودة ورعاية الزوجة أوال ،واألرسة ثانيا،
واإلنجاب وتربية األوالد ،ووجوب العدل بني الزوجات ،كام يتضمن عقد الزواج تنازل
املرأة عن حق الوطء ،واإلنفاق وغري ذلك ..وثانيهام أنه يرتتب عىل هذا الزواج كثري من
املفاسد والنتائج املنافية حلكمة الزواج يف املودة والسكن والعفاف والطهر ،مع ضياع
األوالد والرسية يف احلياة الزوجية والعائلية وعدم إعالن ذلك ،وقد يراهم أحد اجلريان أو
األقارب فيظن هبام الظنون ..ويضاف إىل ذلك أن زواج املسيار هو استغالل لظروف املرأة،
فلو حتقق هلا الزواج العادي ملا قبلت باألول ،وفيه يشء من املهانة للمرأة)
ومنهم الدكتور حممد عبد الغفار الرشيف ،عميد كلية الرشيعة اإلسالمية
والدراسات اإلسالمية بالكويت ،ويف ذلك يقول( :زواج املسيار بدعة جديدة ،ابتدعها
بعض ضعاف النفوس ،الذين يريدون أن يتحللوا من كل مسئوليات األرسة ،ومقتضيات
احلياة الزوجية ،فالزواج عندهم ليس إال قضاء احلاجة اجلنسية ،ولكن حتت مظلة رشعية
ظاهريا ،فهذا ال جيوز عندي -واهلل أعلم -وإن عقد عىل صورة مرشوعة)
ومنهم الدكتور حممد الراوي -عضو جممع البحوث اإلسالمية باألزهر الرشيف.
ويف ذلك يقول( :املسيار هذا ..ليس من الزواج يف يشء ألن الزواج :السكن ،واملودة،
والرمحة ،تقوم به األرسة ،وحيفظ به العرض ،وتصان به احلقوق والواجبات)
ومنهم الدكتور جرب الفضيالت ،والدكتور عل القرة داغي والدكتور عبد اهلل
اجلبوري والدكتور عمر سليامن األشقر ،وغريهم.
وقد أورد املعارصون من األدلة عىل بطالن هذا الزواج:
 .1أنه ال يكفي يف صحة عقد النكاح جمرد توافر األركان والرشوط الظاهرة ،بل البد من
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انتفاء املوانع واملفسدات ،ولذلك حكم املحققون من الفقهاء ببطالن نكاح التحليل ولو
َل يذكر فيه رشط التحليل ،وأمجعوا عىل بطالنه إذا ذكر الرشط يف العقد نفسه.
 .2أن يف هذا الزواج تقليدا لليهود والنصارى يف اختاذ العشيقات مع الزوجات ،كام قال
ات َأ ْخدَ ٍ
َّخ َذ ِ
بعض املفرسين يف تفسري قوله تعاىل ﴿ :وال مت ِ
ان﴾ (النساء)25:
َ ُ
 .3أن العدل مقصد أسايس للرشيعة يف كل يشء ،بل عليه قامت الساموات واألرض ،وقام
الترشيع اإلسالمي ،ولذلك فحكم اهلل تعاىل واضح فيمن ال يستطيع العدل بني
الزوجتني أن يكتفي بواحدة ،قال تعاىلَ ﴿ :ف ِإ ْن ِخ ْف ُتم َأ َّال َتع ِد ُلوا َفو ِ
احدَ ة﴾ (النساء،)3:
َ
ْ
ْ
وقد قال ( :من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهام جاء يوم القيامة وشقه ساقط)()1

 .4أن النفقة والسكنى من حقوق الزوجة بنص قوله تعاىل ﴿ :وعَ َىل ا َْملو ُل ِ
ود َل ُه ِرزْ ُق ُه َّن
ْ
َ
و ِكسو ُهتن ِبا َْملعر ِ
وف ﴾ (البقرة ،)233:وقوله تعاىل ﴿ :لِ ُين ِْف ْق ُذو َس َع ٍة ِم ْن َس َع ِت ِه َو َم ْن ُق ِد َر
َ ْ َ ُ َّ ْ ُ
هلل َب ْعدَ عُ ْ ٍ
رس ُي ْرسا﴾
َاها َس َي ْج َع ُل ا َُّ
ف ا َُّ
هلل ال ُيكَ ِّل ُ
عَ َل ْي ِه ِرزْ ُق ُه َف ْل ُين ِْف ْق ِممَّا آتَا ُه ا َُّ
هلل َن ْفسا ِإ َّال َما آت َ
وه َّن
وه َّن ِم ْن َح ْي ُث َسكَ ْن ُت ْم ِم ْن ُو ْج ِدكُ ْم َوال ُت َض هار ُ
(الطالق ،)7 :وقوله تعاىلَ ﴿ :أ ْس ِك ُن ُ
لِ ُت َض ِّي ُقوا عَ َل ْي ِه َّن ﴾(الطالق ،)6:فقد أثبت اهلل تعاىل للمرأة حق النفقة والسكنى بصيغ
متعددة آمرا هبام ،وجعل ذلك من حدود اهلل تعاىل التي ال جيوز جتاوزها ،ومن تعدّ اها فقد
ظلم نفسه بارتكاب هذا املنكر.
 .5قول تعاىلَ ﴿ :و ِم ْن آ َي ِات ِه َأ ْن َخ َل َق َلكُ ْم ِم ْن َأ ْن ُف ِسكُ ْم َأزْ َواجا لِت َْسكُ ُنوا ِإ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْينَكُ ْم
ٍ ِ
ِ
كَّر َ
ون﴾ (الروم ،)21 :وأي سكن ذلك الذي
َم َو َّدة َو َر ْمحَة ِإ َّن ِيف َذل َك َآليات ل َق ْو ٍم َي َت َف ُ
نية اهلدم ،وأية مودة ورمحة تلك التي ِ
تت له ُ
يكنهها من يعبث برشف النساء ليستمتع هبن
ُب ِّي ْ
( )1الرتمذي واحلاكم وقال :صحيح عىل رشط الشيخني ووافقه الذهبي.186/2 :
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هلن خادع.
وهو َّ
 .6أن أبغض احلالل عند اهلل الطالق بنص احلديث النبوي الرشيف ،وقد وضع إلهناء
العالقة الزوجية عند فشل جدوى باقي السبل ،وهذا الزواج إن َل نقل أنه مبني عىل
الطالق فهو مآله املعلوم ،فهؤالء القوم َل يتزوجوا إال ليذوقوا عسائل النساء ،فهو
استخدام غري رشعي للطالق.
 .7أن هذا ٌ
غش للمرأة احلاملة بالبيت اهلانئ املستقر ،يف ظل الزواج الرشعي الصحيح ،فهذا
الزوج قد َّ
غشها بزواج حدَّ له أمدا معلوما قبل أن يكون وهي ال تدري به.
بشع أنان للمرأة الغافلة العفيفة ،التي ال تدري بأن هذا الزوج ما هو إال
 .8أن هذا استغالل ٌ
ثم يرميها هيكال حمطام ليعدوا عىل أخرى.
ٌ
ذئب جاء لينهش حلمها َّ
 .9أن هذا تشوي ٌه لصورة الزواج الرشعي ،الذي هو رباط قديس ،جعل اهلل فيه محاية للمرأة
وصيانة هلا ،وهذا التالعب سيسقط هيبته عند اآلباء وعند النساء ،وجيعلهم يتوجسون
الغدر يف كل متقد ٍم للزواج .وزواج املسيار ال يتفق مع كرامة النساء ،بام جيعلهن كالسلعة
الرخيصة املخلوقة لالستمتاع الشهوان بعيدا عن املعان السامية الكريمة التي حيملها
اإلسالم هلن ،واألهداف النبيلة التي تصبو إليها رشيعتنا الغراء.
 .10أن هذا ٌ
حرم اهلل ،وهو نفس أسلوب اليهود الذين َّ
حذرنا القرآن من اتباع
حتايل عىل ما َّ
خطواهتم ،والذين ر َموا شباكهم يوم اجلمعة ليلتقطوها يوم األحد ،ظانني بذلك أهنم قد
حرم عليهم الصيد يوم السبت.
حتايلوا عىل اهلل الذي َّ
 .11أن املسيار ال حيل مشكلة العنوسة بحال؛ بل يزيد املجتمع تعقيدا ومشاكل أرسية
وخصوصا يف مسألة الذرية .وقد أظهر استبيان يف بعض البالد التي تعمل هبذا النوع من
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الزواج أن غالبية النساء ال ينظرن إليه كحل ،ولكن احلل يكمن يف إزالة القيود
االجتامعية ،والقبلية ،واإلقليمية ،والقضاء عىل الفوارق الطبقية ،وإزالة مظاهر الرتف
والبذخ واإلرساف والتبذير التي تثقل كاهل الرجل وأهله ،والتخفيف من املهور.
 .12أن العقد يف هذا الزواج مقرتن ببعض الرشوط التي ختالف مقتىض العقد كرشط تناول
املرأة عن حقها بالقسم والنفقة وهذه الرشوط فاسدة وقد تفسد العقد.
 .13إن زواج املسيار مبني عىل االرسار والكتامن واألصل يف الزواج االعالن.
 .14إن هذا الزواج يتناىف مع مقاصد الرشيعة اإلسالمية من الزواج كتحقيق السكن واملودة
ورعاية األبناء.
 .15إن هذا الزواج فيه مهانة للمرأة وهتديد ملستقبلها بالطالق إذا طلبت املساواة يف القسم
والنفقة وفيه استغالل لظروفها.
 .16إن اهلل رشع لنا وسيلة أخرى غري هذا الزواج هو التعدد.
 .17إن هذا الزواج يرتتب عليه االرضار بالزوجة األوىل ألنه يذهب اىل الزوجة الثانية دون
علمها ويقيض وقتا معها عىل حساب وقت الزوجة األوىل يف املعارشة.
 .18إن هذا الزواج ينطوي عىل كثري من املحاذير حيث قد يتخذه بعض النسوة وسيلة
الرتكاب الفاحشة بدعوى أهنا متزوجة عن طريق املسيار لذا جيب منعه سدا للذرائع.
القول الثان :جواز هذا النوع من الزواج
ومن القدامى القائلني بإباحة ما يشابه هذا النوع من الزواج احلسن ،وعطاء حيث
كانا ال يريان بزواج النهاريات بأسا ،وكان احلسن ال يرى بأسا أن يتزوجها عىل أن جيعل هلا
من الشهر أياما معلومة ،وهو مذهب أيب حنيفة ،قال الزيلعي( :وال بأس بتزوج النهاريات،
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وهو أن يتزوجها عىل أن يقعد معها هنارا دون الليل)()1

ومن املعارصين الذين قالوا بإباحة املسيار بصورته احلالية الشيخ عبدالعزيز بن باز
فقد أجاب من سأله عن زواج املسيار قائال( :ال حرج يف ذلك إذا استوىف العقد الرشوط
املعتربة رشعا وهي وجود الويل ورىض الزوجني وحضور شاهدين عدلني وسالمة
الزوجني من املوانع لعموم قول النبي ( :أحق ما أوفيتم من الرشوط أن توىف به ما
استحللتم به الفروج)  .وقوله ( :املسلمون عىل رشوطهم)  .فال بأس بذلك برشط
()2

()1

اعالن النكاح .
()3

ومن الذين قالوا باجلواز الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ مفتي عام اململكة
العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلامء ورئيس إدارة البحوث العلمية والدعوة
واالرشاد  ،حيث أجاب من سأله عن حكم زواج املسيار بقوله( :إن هذا الزواج جائز إذا
توافرت فيه األركان والرشوط واالعالن الواضح وذلك حتى ال يقعان يف هتمة وما شابه
ذلك)

()4

ومن الذين قالوا باالباحة أيضا عبداهلل بن عبدالرمحن اجلربين عضو االفتاء والدعوة
( )1تبيني احلقائق.116/2:
( )1البخاري  :صحيح البخاري برشح فتح الباري ج 9ص  124برقم 5151
( )2علقه البخاري ووصله غريه  ،فتح الباري ج 4ص 528
( )3املجلة العربية الرياض  :العدد 1417 ، 233هـ والفتاوى الرشعية يف املسائل العرصية  ،إعداد خالد
اجلريِس ص 564
( )4افتاء عىل اهلواء مبارشة تلفزة يوم االثنني عرصا املوافق يوم 1422/11/7هـ املوافق
2002/1/21م
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واالرشاد باململكة العربية السعودية حيث قال ( :اعلم إن هذا االسم مرجتل جديد ويراد
به أن يتزوج الرجل ا مرأة ويرتكها يف منزهلا وال يلتزم هلا القسم وهو جائز إذا رضيت
الزوجة بذلك ولكن البد من اعالن النكاح مع االعرتاف هبا كزوجة هلا حقوق الزوجات
وألوالده منها حقوق األبوة عليه)

()5

ومن الذين قالوا باالباحة الشيخ يوسف حممد املطلق  ،عضو االفتاء والدعوة
واالرشاد بامل ملكة العربية السعودية حيث قال( :الزواج الرشعي هو ما تم فيه أركانه
ورشوطه ،وأما االشرتاط بتنازل املرأة عن حقها يف النفقة والقسم فهو رشط باطل والزواج
صحيح ،ولكن للمرأة بعد الزواج أن تصنع بِشء من حقها وذلك ال خيالف الرشع .وهذا
الزواج قد يكون مفيدا ملن يعيش يف ظروف خاصة كأم األوالد تريد العفة والبقاء مع
أوالدها أو راعية أهل مضطر للبقاء معهم  ،وكذلك قد يرتتب عليه مفاسد كأن تتخذه املرأة
وسيلة للتحرر والفساد كام أن فيه ظلم للمرأة وانتقاص حلقوقها)
وممن قال بجوازه الشيخ ابراهيم بن صالح القايض باملحكمة الكربى بالرياض
باململكة العربية السعودية حيث قال( :زواج املسيار رشعي ورضوري يف عرصنا احلارض
خاصة مع كثرة الرجال اخلوافني ومع اشتداد حاجة النساء لزواج يعفهن ،والتعدد أصل
مرشوع واحلكمة منه إعفاف أكرب قدر ممكن من النساء فال أرى يف زواج املسيار شيئا خيالف
الرشع .وهو من أعظم األمور يف حماربة الزنا ومشاكله كمشاكل غريه من عقود الزواج)
وممن قال بجواز هذا النكاح مع الكراهة الشيخ عبداهلل بن منيع عضو هيئة كبار
العلامء يف اململكة العربية السعودية يقول( :إن هذا الزواج هبذا التصور ال يظهر يل القول
( )5جملة األرسة عدد  46ص  15مرحم 1418هـ
318

بمنعه وإن كنت أكرهه واعتربه مهينا للمرأة ،ولكن احلق هلا وقد رضيت بذلك وتنازلت
عن حقها فيه)
ومن الذين قالوا بجواز هذا النكاح مع الكراهة الشيخ سعود الرشيم إمام وخطيب
املسجد احلرام حيث قال( :إن هذا الزواج حيقق االحصان لكنه ال حيقق السكن والغالب
فيه أن تكون املرأة هي املخاطب وبالتايل فهي تستطيع أن حتكم عىل ما جتنيه من فائدة) .
()1

واستدل عىل جوازه بأنه عقد مستكمل األركان والرشوط وأنه ال بأس بتنازل املرأة عن
بعض حقوقها.
وأكثر علامء السعودية يفتون هبذا ،ومن الذين قالوا بإباحته من غريهم شيخ األزهر
حممد سيد طنطاوي ،فقد قال حني سئل عن زواج املسيار وأنه زواج يتم بعقد وشهود وويل،
ولكن برشط أال يلتزم الزوج بالوفاء باحلقوق الواجبة عليه نحو الزوجة .فقال( :ما دام
األمر كذلك ،فالعقد صحيح رشعا ،وتم االتفاق عىل عدم الوفاء بحقوق الزوجة ،وهي
رضيت بذلك فال بأس ،ألن الزواج الرشعي الصحيح قائم عىل املودة والرمحة ،وعىل ما
يرتاضيان عليه ،ما دام حالال طيبا بعيدا عن احلرام)
ومن الذين قالوا بإباحته كذلك :مفتي مجهورية مرص العربية السابق الشيخ نرص
فريد واصل حيث قال( :زواج املسيار مأخوذ من الواقع ،واقتضته الرضورة العملية ،يف
بعض املجتمعات ،مثل السعودية ،التي أفتت بإباحته .وهذا الزواج خيتلف عن زواج املتعة
والزواج املؤقت ،فهو أي :زواج املسيار ،زواج تام تتوافر فيه أركان العقد الرشعي ،من
إجياب وقبول ،وشهود ،وويل ،وهو زواج موثق ،وكل ما يف األمر أن يشرتط الزوج أن تقر
( )1جملة االرسة العدد  46ص 15حمرم 1418م
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الزوجة بأهنا لن تطالبه باحلقوق املتعلقة بذمة الرجل ،كزوج هلا ،فمثال لو كان متزوجا
بأخرى ال يعلمها ،وال يطلقها ،وال يلتزم بالنفقة عليها ،أو توفري املسكن املناسب هلا ،وهي
يف هذه احلالة تكون يف بيت أبيها ،وتتزوج يف بيت أبيها ،ويوافق عىل ذلك ،وعندما يمر
الزوج بالقرية أو املدينة التي هبا هذه الزوجة يكون من حقه اإلقامة معها ومعارشهتا معارشة
األزواج ،ويف األيام التي يمكثها يف هذا البلد ،ومن هنا ال حيق للمرأة -الزوجة -أن تشرتط
عليه أن يعيش معها أكثر من ذلك أو أن تتساوى مع الزوجة األخرى)للكنه أضاف قائال:
(ويمكن هلذه الزوجة أن تطالب بالنفقة عليها عند احلاجة إليها ،رغم الوعد السابق بأهنا
لن تطالب بالنفقة)
ومن الذين قالوا بجوازه الشيخ يوسف القرضاوي ،فقد قال( :أما موقف العلامء،
فقد أرشت يف مطلع هذه الكلمة إىل اختالفهم ،شأن كل أمر جديد يف مضمونه أو يف شكله،
وإن كنت أرى أن أكثر العلامء جييزونه وال حيرمونه)
ثم ذكر أنه يف أواخر شهر ذي احلجة 1418هـ أواخر شهر أبريل 1998م انعقدت
بالدوحة ندوة (قضايا الزكاة املعارصة) ،وشهدها أكثر من عرشين عاملا من خرية األمة
وأهل الفقه فيها( ،وقد أثرنا يف إحدى سهراتنا موضوع (زواج املسيار)وكانت األغلبية
العظمى من احلارضين مؤيدة هلذا الزواج ،وال ترى به بأسا ،وترى فيه حال لبعض
املشكالت االجتامعية بطريق حالل ،وَل خيالف يف ذلك إال اثنان أو ثالثة ،ومع هذا َل
أسمعهم قالوا ببطالن العقد ،وال اعتربوا هذا الزواج كعدمه ،وأن من ارتبطوا به قد فعلوا
حمرما ،كل ما قالوه :إهنم خيشون أن يكون ذريعة إىل مفاسد اجتامعية ،فاألوىل منعه سدا
للذريعة ..ومعنى هذا أنه مباح يف األصل ،ولكن إذا خِش من بعض املباحات أن تؤدي إىل
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رضر وفساد ،فإن منعها مطلوب وجوبا أو استحبابا ،حسب مظنة الرضر ،قربا أو ُبعدا،
كربا أو صغرا)
وقد رد الشيخ يوسف القرضاوي عىل بعض االعرتاضات املتوجهة هلذا النوع من
الزواج ،والتي نلخصها ونلخص إجابته عليها فيام يل:
املسيار والزواج املثايل :وهذا االعرتاض ينص عىل أن زواج املسيار ال حيقق كل
األهداف املنشودة من وراء الزواج الرشعي ،فيام عدا املتعة واألنس بني الزوجني ،مع أن
الزواج يف اإلسالم له مقاصد أوسع وأعمق من هذا ،من اإلنجاب والسكون واملودة
والرمحة.
وقد أجاب الشيخ عىل هذا االعرتاض بأن هذا النوع من الزواج ليس هو الزواج
اإلسالمي املثايل املنشود ،ولكنه الزواج املمكن ،والذي أوجبته رضورات احلياة ،وتطور
املجتمعات ،وظروف العيش ،وعدم حتقيق كل األهداف املرجوة ال يلغي العقد ،وال يبطل
الزواج ،وإنام خيدشه وينال منه ،كام قيل :ما ال ُيدرك كله ال ُيرتك كله ،والقليل خري من
العدم.
ورضب أمثلة لعدم اكتامل مقاصد الزواج ـ مع االتفاق عىل صحته ـ بمن تزوج امرأة
عاقرا ال ُتنجب ،أو أن امرأة تزوجت رجال عقيام ،فهل يكون هذا الزواج باطال ،إذ ال
إنجاب فيه؟ أو أن رجال تزوج امرأة يف سن اليأس َل تعد صاحلة للحمل ،فهل يف ذلك مانع
رشعا؟ أو أن رجال تزوج امرأة (نكدية)كدرت عليه حياته ،ونغصت عليه عيشه ،وَل جيد
معها سكينة وال مودة وال رمحة ،هل يفسخ العقد بينهام بذلك؟
املسيار وقوامة الرجل :وهذا االعرتاض ينص عىل أن زواج املسيار يناقض ما قرره
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اهلل تعاىل من حق الرجل يف القوامية عىل املرأة ،واملسؤولية عن األرسة ،ألنه ال ينفق عىل
املرأة ،وال يتحمل تبعتها يف السكنى والنفقة.
وقد أجاب الشيخ عىل ذلك بأن ما خص اهلل به الرجل من قدرة عىل التحمل والصرب
عىل متاعب القيادة ،ومسؤوليتها أكثر من املرأة ،وأما الثان فيكفي الرجل أن يدفع الصداق،
حتى يقال :إنه أنفق من ماله ،وهلذا يستحق القوامة بمجرد الدخول قبل بدء النفقة اليومية،
فهذا وذاك كافيان يف أن يكون الرجل قواما ومسؤوال ،وال يعني قبول الرجل تنازل املرأة
عن النفقة أن يتنازل هو عن القوامة.
املسيار وزواج املحلل :وهذا االعرتاض ينص عىل أن زواج املسيار ال خيتلف عن
زواج املحلل الذي ذمه الرسول  ،ولعن فاعله.
وقد أجاب الشيخ عىل ذلك بأن هناك فرقا واسعا بني زواج املسيار وزواج املحلل:
فزواج املحلل زواج غري مقصود ،بل هو قنطرة لغريه ليعرب عليها ،ال هدف له يف
هذا الزواج وال مقصد من ورائه ،وال صلة له هبذه املرأة ،وال تعارف بينهام قط ،إال أنه أداة
لتحليلها شكليا للزوج األول ،وهو مع ذلك غري دائم وغري مقصـود لذاته.
أما زواج املسيار ،فهو زواج مقصود ،تفاهم عليه الرجل واملرأة ،وقصداه ،بعد أن
تعارفا واتفقا ،وهو زواج دائم ،ككل زواج يعمد إليه املسلم واملسلمة ،فاألصل يف الزواج
هو نية االستمرار والبقاء.
زيادة عىل أن زواج املحلل نفسه فيه خالف كثري عند احلنفية وغريهم ،خصوصا إذا
أضمراه يف أنفسهام ،وَل يذكر يف العقد ،حتى يف داخل املذهب احلنبل نفسه يوجد خالف.
املسيار والتعــدد :وهذا االعرتاض ينص عىل أنه ال حاجة للجوء إىل زواج املسيار،
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فعندنا تعدد الزوجات ،وقد رشعه اهلل تعاىل لنا برشطه؟
وقد أجاب الشيخ عىل هذا بأن زواج املسيار لون من التعدد ،فال يتصور أن يدخل
شاب احلياة الزوجية ألول مرة مسيارا ،ملاذا ال يقيم مع زوجته هذه مستمرا ،ليال وهنارا،
إذا َل يكن له زوجة أخرى وبيت آخر؟
والواقع أن الذي يلجأ إىل هذا الزواج تكون له زوجة أوىل ،وله بيت مستقر ،ويف
الغالب له من زوجته أوالد ،وتزوج هذه الزوجة الثانية ـ وربام تكون الثالثة ـ هبذه الصورة
أو هبذه الطريقة ،حلاجته إىل زوجة أخرى ،كام حيتاج الرجل إىل الزواج الثان ،لسبب أو
آلخر ،وجيد املرأة املالئمة له فيتزوجها.
املسيار والكتمــان :وهذا االعرتاض ينص عىل أنه أن الغالب يف املسيار هو الكتامن
أو الرسية ،وهذا يضعف هذا النوع من الزواج ،إذ األصل يف الزواج اإلعالن.
وقد أجاب الشيخ عىل هذا بأن الكتامن والرسية ليست من لوازم زواج املسيار،
فبعض هذا الزواج يتمتع بالتسجيل والتوثيق يف املحاكم الرشعية والسجالت الرسمية،
ويكفي حضور الويل أو إذنه بالزواج ،فهذا كاف يف حتقيق احلد األدنى لإلعالن.
عىل أن حرص بعض الناس عىل كتامن هذا الزواج عن أهليهم أو غريهم ـ بعد توافر
رشوطه ـ ال جيعله باطال عند مجهور العلامء.
وقد سئل الشيخ يف حلقة من حلقات (الرشيعة واحلياة)عن جواز إخفاء أمر زواجه
من أخرى عن زوجته األوىل وهي رشيكة حياته ،وربة بيته؟
فقال( :إن الرجل يف األعصار املاضية كان يتزوج عىل امرأته جهارا من زوجة أخرى
وفق ما رشعه اهلل تعاىل ،وال يكتم ذلك عن امرأته ،بل كثريا ما كان يشاورها فيمن يتزوجها،
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بل عرفت زوجات هن الاليت خطبن ألزواجهن الزوجة الثانية ،ولكن يف زماننا تغري احلال
نتيجة االختالط بالغرب ،والتأثر بحضارته وثقافته ،حيث يقبل تعدد اخلليالت ،ويرفض
بعنف تعدد احلليالت ،ونتيجة القصف اإلعالمي الرهيب املتمثل يف أجهزة اإلعالم كلها،
مقروءة ومسموعة ومرئية ،والسيام املرئية حيث تشنع األفالم واملسلسالت والتمثيليات
واملرسحيات عىل التعدد وتربزه يف أسوأ مظهر.
وقد أ ّثر ذلك عىل عقول بناتنا ونسائنا أشد التأثري ،بام يشبه غسل األدمغة من مفاهيم
اإلسالم وقيمه وأحكامه ،وأمست املرأة املسلمة ترى الزواج الثان كأنه جريمة منكرة ،بل
بعضهن يرينه وكأنه حكم عليها باإلعدام ،وقالت بعضهن :ألن يزن أهون عندي من أن
يتزوج أخرى ،وشاع املثل القائل" :جنازته ،وال جوازته" ،ومن هنا رأى بعض الرجال من
باب اإلشفاق عىل امرأته األوىل أال يفجعها هبذا النبأ ،وخيفيه عنها ما استطاع ،فكتامن ذلك
من باب احلرص عليها)
املسيار واملوقف االجتامعي :وهذا االعرتاض ينص عىل أن املوقف االجتامعي يتناىف
مع القول بإباحة هذا الزواج.
وقد أجاب الشيخ عىل هذا االعرتاض بأنه ال عرب فيه بل العربة باملوقف الرشعي،
ففرق بني أن يكون الزواج مقبوال اجتامعيا وبني أن يكون مباحا رشعا ،فهناك زواج غري
مقبول اجتامعيا ،كأن تتزوج امرأة خادمها أو السائق ،فهو اجتامعيا مرفوض وال نحبذه،
ولكن إن حدث بإجياب وقبول وباقي الرشوط ،فهو مباح وال عربة باملوقف االجتامعي.
املسيار والفقريات :وهذا االعرتاض ينص عىل أن هذا الزواج قد حيل مشكلة
العانس املورسة ،فكيف تفعل العانس الفقرية التي ال مال هلا؟
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وقد أجاب الشيخ عىل هذا االعرتاض بأن عجزنا عن حل بعض املشكالت ال جيوز
أن يكون عائقا لنا عن حل مشكالت أخرى نجد هلا حال ،فحل مشكالت البعض أهون
من ترك الكل.
انطالقا من هذا ،فقد ذكر أصحاب هذا القول الكثري من األدلة عىل جوازه،
نلخصها فيام يل:
 .1أن العلامء أثبتوا للمرأة اخليار يف القبول بزواج العنني واملجبوب الذي ال يستطيع الوطء
حيث أن املرأة اسقطت حقها يف الوطء الذي هو اهلدف األول من الزوا،ج وذلك قبل
العقد ومعلوما أن الوطء يرتتب عليه النسل أال يصح أن يقال بعد ذلك أن للمرأة حق
يف اسقاط ما هو أقل من الوطء وهو النفقة واملبيت والسكنى من أجل أن حتصل عىل
زوج يعفها ويكون هلا منه الولد.
 .2أن الفقهاء اتفقوا عىل أنه يلزم الزواج العدل يف القسم بني الزوجات ،ولكن للزوجة احلق
يف التنازل عن قسمتها لزوجها بدليل حديث هبة سودة بنت زمعة ليلتها لعائشة .
()3

 .3أن زواج املسيار وإن كان فيه نوع من االرسار والكتامن بالنسبة ملا تعارف عليه الناس من
اإلعالن يف الزواج العادي ،ولكن اتفق األئمة الثالثة االحناف والشافعية واحلنابلة عىل
أن االشهاد يكفى لإلعالن ،وعىل ذلك فإن زواج املسيار باتفاق االئمة الثالثة ال يعترب
رسا ووصفة بالرسية من باب التجاوز والكتامن يكون عن الزوجة األوىل ،وإن ذلك
الكتامن ال يؤثر يف العقد عند مجهور الفقهاء خالف للاملكية.
 .4أن زواج املسيار وإن كان يتناىف مع مقاصد الرشيعة املرتبطة بالزواج املثايل كتحقيق
( )3ابن تيمية  :جمموع الفتاوى ج 32ص 179
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السكن واملودة ورعاية األبناء إال أنه إن َل يتوفر للمرأة هذا النوع من الزواج هل تبقى
املرأة بال زوج أم تتزوج بقليل من السكن واملودة ،قال القرضاوي ( :إن هذا الزواج ليس
هو الزواج االسالمي املنشود ولكنه الزواج املمكن والذي أوجبته رضورات احلياة
وعدم حتقيق األهداف ال يبطل الزواج إنام خيدشه)

()1

 .5أن هذا الزواج وإن كان فيه شيئا من املهانة للمرأة ،ولكن املرأة هي التي تنازلت عن حقها
فعليها أن تتحمل ما التزمت به.
 .6أن يف هذا النوع من الزواج فيه مصالح كثرية فهو يقلل من العوانس ويشبع الغريزة
ويعالج قضية املطلقات واألرامل.
 .7أن هذا النوع من الزواج يسهم يف حل مشكالت بعض العوانس واألرامل واملطلقات
وصواحب الظروف اخلاصة كام يسهم يف اعفاف الرجل.
 .8أن هذا النوع من الزواج يساعد الزوجة األرملة واملطلقة صاحبة األبناء عىل تربية أبنائها
واالهتامم هبم فقد الحظ أن وجود الرجل يف البيت مع املرأة ولو عىل فرتات متفاوتة قد
يساعد املرأة يف ضبط سلوك األوالد.
 .9أن هذا النوع من الزواج قد يساهم يف مساعدة الشباب الذين يرغبون يف الزواج وال
يملكون تكاليف الزواج العادي الباهظة.
 .10أن هذا النوع من الزواج قد يرتقى اىل الزواج العادي إذا حدث الوئام والوفاق بني
الزوجني فيكون هذا الزواج طريقا اىل التعدد.
 .11أن هذا الزواج قد يشبع عاطفية املرأة ولو جزئيا وقد ترزق من زوجها بمولود.
( )1يوسف القرضاوي  :زواج املسيار ص 17
326

 .12أن زواج املسيار يسهم يف كرس حاجز عدم التعدد واالبقاء عىل زوجة واحدة فريجع
احلكم فيه اىل أن األصل يف الزواج التعدد ملن استطاع ذلك ،وكذلك يسهم يف ترابط
املجتمع وكثرة النسل خاصة إذا كان هذا الزواج عند رغبة وصدق مع اهلل عز وجل.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة صحة هذا الزواج برشط الرتايض بني الطرفني ،وأن
يكون موثقا حمافظة عىل حقوق املرأة وأوالدها( ،)1وهو مع ذلك أقرب للكراهة ملنافاته
لكثري من مقاصد الزواج يف أكمل صورها ،ولكنه مع ذلك من احللول التي قد حتد من
انتشار الفواحش ،خاصة يف ظل الظروف التي تعيش فيها جمتمعاتنا.
وقد علل ابن قدامة اختالف اآلثار الواردة عن العلامء يف ذلك بقوله( :ولعل كراهة
من كره ذلك راجع إىل إبطال الرشط ،وإجازة من أجازه راجع إىل أصل النكاح ،فتكون
أقواهلم متفقة عىل صحة النكاح وإبطال الرشط)( ،)2وهو تعليل جيد للخالف ،ألن هذا
الرشط غري ملزم ،فيمكن للزوج بعد الزواج أن حيول النهارية أو الليلية زوجة كاملة كسائر
الزوجات.

ثانيا ـ الزواج العريف

( )1نرى أن صحة هذا الزواج مرتبطة بتوثيقه ،ألن الركن األسايس يف الزواج كام ذكرنا ،وكام سنرى يف
األجزاء التالية هو ا إلشهاد والتوثيق ،ويضاف إىل ذلك يف عرصنا التوثيق الذي أمر به ويل األمر حرصا
عىل حفظ احلقوق.
( )2املغني.73/7 :
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ويتعلق به املسائل التالية(:)1
 1ـ حقيقة الزوج العريف
بام أن هذا الزواج حديث النشأة ،فإنا ال نجد له تعاريف يف كتب الفقه القديمة ،ومن
التعاريف املعارصة:
 .1هو اصطالح حديث يطلق عىل عقد الزواج غري املوثق بوثيقة رسمية ،سواء أكان مكتوبة
أو غري مكتوب(.)2
 .2هو عقد مستكمل لرشوطه الرشعية إال أنه َل يوثق ،أي بدون وثيقة رسمية كانت أو
عرفية()3

 .3يطلق الزواج العريف عىل عقد الزواج الذي َل يوثق بوثيقة رسمية(.)4
ولعل سبب تسمية هذا الزواج بالزواج العريف ترجع إىل أن هذا العقد مما اعتاد عليه
أفراد املجتمع املسلم قبل أن يشرتط أولياء األمور توثيق عقد الزواج( ،فلم يكن املسلمون
يف يوم من األيام ُّيتمون بتوثيق الزواج ،وَل يكن ذلك يعني إليهم أي حرج ،بل اطمأنت
نفوسهم إليه .فصار عرفا ُعرف بالرشع وأقرهم عليه وَل يرده يف أي وقت من األوقات)
والزواج العريف خمتلف عن الزواج الرسي ،فالزواج العريف هو مصطلح حديث
رسخه قانون رقم  78لسنة  1931يف مرص ،حيث َل يعد من املعرتف به قانونا :الزواج

( )1انظر :املجلة اإللكرتونية « للكبار فقط » العدد السابع ،وهو أكثر ما اعتمدنا عليه يف هذا املبحث.
( )2تعريف جملة البحوث الفقهية املعارصة.
( )3تعريف الدكتور عبد الفتاح عمرو.
( )4الشيخ عطية صقر عضو جلنة الفتوى وأحد أبرز علامء األزهر.
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الذي يكون بغري وثيقة رسمية منذ ذلك التاريخ ،وذلك إذا انكره صاحباه أو احدمها ،وهو
الزواج العريف ،مع أنه يستويف رشوط الصحة من العقد والويل واملهر واالعالن .وأما نكاح
الرس فمصطلح قديم عرضت له بعض كتب الفقه املتقدمة عرضا رسيعا ،ويعني افتقاد
الزواج االعالن االجتامعي ،اما بغياب الويل والشهود ،أو بحضور شهود غري عدول
يستكتمون.
 2ـ حكمه
اتفقت أكثر آراء الفقهاء املعارصين عىل حرمة هذا الزواج ،بل اعتباره نوعا من أنواع
الزنا املقنع ،بل سامه بعضهم (الزنا العريف) ،وقال( :هذه الظاهرة كارثة اجتامعية وانتكاسة
أخالقية ونتيجة طبيعية لعدم الرجوع إىل رشع اهلل .والتسمية األقرب هلا هي (الزواج
الرسي)؛ ألن هذه العالقة تتم رسا بعيدا عن عيون األهل واألقارب ،وأسميها (الزنا
العريف) ،وليس الزواج العريف)
وقد أصدرت دار اإلفتاء املرصية فتوى بحرمة الزواج العريف املستويف أركانه ،ألنه
يفتقد رشط التوثيق ،وما يرتتب عليه من ضياع حقوق الزوجة واألوالد.
ويدل هلذه الفتوى ما يل:
 .1النصوص الدالة عىل وجوب إشهار الزواج وإعالنه.
 .2وجوب طاعة ويل األمر ،ألن طاعته واجبة فيام ليس بمعصية وحيقق مصلحة واهلل يقول:
﴿ يا َأُّيا ا َّل ِذين آم ُنوا َأ ِطيعوا ا ََّ ِ
ويل ْ َ
ول َو ُأ ِ
الر ُس َ
األ ْم ِر ِمنْكُ ْم ﴾ (النساء)59:
ُ
هلل َو َأطي ُعوا َّ
َ َ
َ هَ
 .3أن الزواج العريف تنتج عنه آثار اجتامعية سيئة أمهها ضياع حقوق الزوجة حيث أن
دعواها بأي حق من حقوق الزوجية ال تسمع أمام القضاء إال بوجود وثيقة الزواج
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الرسمية معها ..كام أن األوالد الذين يأتون عن طريق الزواج العريف قد يتعرضون لكثري
من املتاعب التي تؤدي إيل ضياعهم وإنكار نسبهم ..وأن الزوجة قد تبقي معلقة ال
تستطيع الزواج بآخر إذا تركها من تزوجها زواجا عرفيا دون أن يطلقها وانقطعت
أخباره عنها.
 .4أن الزواج العريف كثريا ما يكون وسيلة للتحايل عىل القوانني كأن يقصد به احلصول عل
منافع مادية غري مرشوعة مثل حصول الزوجة عل معاش ليس من حقها لو تزوجت
زواجا رسميا..
 .5املفاسد الكثرية املنجرة عن هذا العقد ،والتي تستدعي رصامة يف سدها ،واألحداث
الواقعية الكثرية تبني املخاطر التي جر إليها هذا النوع من العقود.
 .6اليرتب عن الزواج العريف أي آثار قانونية حتمى الفتاه وتلزم الشاب بمسئولياته جتاهها..
فعدم توثيق العقد بشكل قانونى اليثبت النسب والحيق للمرأة أي مستحقات مادية من
نفقة أو نصيب من املرياث ،واملشكلة االكرب ىف هذه احلاله هى ىف عدم حق األوالد يف
النسب ،وقد بلغت عدد القضايا املروعة ـ يف فرتة من الفرتات ـ أمام املحاكم الرشعية
الثبات النسب إىل حواىل  14000قضية.
 .7ان املرور بتجربة الزواج العريف جتربة مريرة ،فالفتاه التى تقدم عليه ضائعة نفسيا تظل
تلوم نفسها طوال العمر عىل مافعلته ىف حقها ،مرفوضة اجتامعيا فمن يرىض هبا تكون
زوجته وهى صاحبة جتربة يصفها البعض رصاحة بأهنا (زنا)إضافة اىل ضياع اجليل الذى
يولد من هذه الزجيات فمعظمهم الينسب اىل والده ويضطر اهل الفتاه اىل كتابته باسم
جده المه فاليصبح معروفا هل هو ابن الفتاه أو اخوها ،وبعض الفتيات يقدمن عىل
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االنتحار عند علمهن باحلمل ،أما الشاب املستهرت ،فإنه يظل طوال عمره كام هو ال يشعر
بطعم ومعنى دفء االرسة.
الرتجيح:
قد ال نستطيع تسمية ما سنذكره هنا ترجيحا بقدر ما يمكن تسميته اقرتاحا ،ألننا
أمام ظاهرة خطرية تكتسح املجتمعات اإلسالمية ،فلذلك كان املوقف منها ال يستدعي
الفتوى الفقهية فقط ،بل يستدعي كذلك تلمس السبل لعالج هذه الظاهرة.
وقبل أن نديل بام نراه من اقرتاحات نحب أن نبني أن هلذا الزواج يف الواقع ثالثة
أنواع ،من خالهلا يمكن احلكم عليه:
أما األول ،فهو املستويف لألركان والرشوط ،مهام اختلف الفقهاء يف ذلك ،وهو
مرادنا هنا يف هذا الرتجيح.
أما النوع الثان ،ف ُيكتفى فيه برتايض الطرفني عىل الزواج دون أن يعلم بذلك أحد
من شهود أو غريهم ،وهو ما حتدثنا عنه يف حمله من (الزواج الرسي)
أما النوع الثالث ،فيكون فيه العقد حمددا بمدة معينة كشهر أو سنة ،وحكم هذا النوع
هو حكم زواج املتعة الذي سنتحدث عنه يف هناية هذا الفصل.
انطالق ا من هذا فإن الكالم عىل حكم الزواج العريف وكيفية التعامل معه خيتلف
بحسب احلالتني التاليتني:
احلالة األوىل :قبل الزواج
ويف هذا احلال ينبغي التشديد يف بيان حرمة هذا النوع من الزواج ،وهو ما تستدعيه
املضار الكثرية التي ذكرناها ،ألن العلم باحلرمة وإشاعتها له تأثريه الكبري يف الردع عنه.
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ومع ذلك ينبغي البحث عن األسباب املؤدية إىل هذا النوع من الزواج حللها.
وقد كشفت دراسة علمية أجريت يف مرص عن مجلة من األسباب األرسية
واالجتامعية تؤدي إىل إقدام الشباب خاصة طالب اجلامعات عىل الزواج العريف ،ومن تلك
األسباب:
 .8أن هناك عالقة وثيقة بني التفكك األرسى ،وغياب القدوة واضطراب العالقات بني
طالبات اجلامعة وغياب الوازع الديني وحتدي التقاليد واألعراف واآلداب االجتامعية
من جهة وبني اإلقبال عىل الزواج العريف من جهة أخرى.
 .9أنه من خالل دراسة احلالة النفسية والسامت الشخصية من خالل استامرة البحث التي
قام بتحليلها جمموعة من أساتذة الطب النفِس تبني أن إقبال الشباب والفتيات عىل
الزواج العريف يرجع إىل عوامل نفسية عديدة أمهها :اضطراب البناء النفِس للشخصية،
حيث يغلب عليهم الطابع العدوان ،فهم ليس لدُّيم قيمة أخالقية أو ضمري حيثهم عىل
التمسك باآلداب والسلوك القويم بل يتصفون بالتمرد واالندفاع والتمركز حول الذات
والتملك واألنانية ،وعدم الصرب عىل حتقيق اآلمال والطموحات ،فهم يتعجلون إشباع
حاجاهتم النفسية واملادية ،دون النظر إىل عادات املجتمع ،كام أهنم يفتقدون إىل القدوة
والوازع الديني.
 .10أن اختالل العالقات األرسية وافتقادها للثقافة والوعي واحلوار الدافئ العائل جيعل
األرسة مشتتة ومن ثم تصبح قرارات األبناء منفردة نتيجة فشل األبوين يف الرتبية،
فالزوج من جانبه ال يرى مسؤولية تقع عىل عاتقه سوى تدبري نفقات املعيشة ،واألم
حتاول توفري الواجبات املنزلية دون االهتامم ببث القيم األخالقية واملبادئ اإلنسانية
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والثقافة واملعرفة وبناء الضمري لألبناء ،وهو ما يؤدي إىل خلل يف العاطفة وعدم النضج
العاطفي ،وقد يؤدي ذلك إىل اهنيار املكون املعنوي للشاب أو الفتاة ويميل كالمها إىل
االنحراف واجلموح إىل النزوات وتفريغ الكبت الداخل بتعجيل إمتام العالقة العاطفية،
والتي تدعومها عند كشفها إىل التضحية باألبناء إما بالقتل أو االنتحار.
 .11افتقاد األمل يف املستقبل لدى الشباب الرتفاع نسبة البطالة وانخفاض احلالة االقتصادية
مع ارتفاع تكاليف الزواج ،وهي عوامل قد تساعد عىل ظهور أعراض اكتئاب
(مؤقتة)قد تزول بزوال وانفراج هذه العوامل واحدة تلو األخرى.
 .12ما حيدث من اختالط بني الذكور واإلناث يف مؤسساتنا التعليمية مع ما يصاحب هذا
االختالط من اإلثارة للوحش الكامن يف الشباب بلبس الطالبات املثري من املالبس
الضيقة الفاتنة ،فتحولت حماريب العلم وتعلم الفضيلة إىل كرنفاالت لعرض األزياء،
فال جيد الشاب جتاه إرواء شبقه اجلسدي املثار كل حلظة إال أحد طريقتني :األول:
البحث عن بائعات اهلوى والساقطات فينزلق إىل الفاحشة ،والثان :الزواج الرسي
مومها نفسه والفتاه برشعيته.
 .13الظروف االقتصادية واملادية التي حتول دون إقامة زواج رشعي وتوفري متطلباته من مهر
وشقة وأثاث وغري ذلك.
 .14الكبت واحلرمان الثقايف إيل جانب احلرية غري املسئولة سواء يف األرسة أو املدرسة أو
اجلامعة وضعف التثقيف الديني الذي يقوم به اإلعالم جتاه هذه املشكلة.
 .15التناقض الواضح واالزدواجية بني الرموز والقيادات اإلعالمية والدينية نحو االتفاق
عل خطورة هذا النوع من الزواج عل املجتمع ،مع االنفتاح اإلعالمي أو التبعية الثقافية
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اإلعالمية يف ظل ثورة االتصاالت وانعدام الرقابة وزيادة البحث عن املجهول من
املعرفة اجلنسية.
احلالة الثانية :بعد البناء:
كام أن احلالة األوىل تستدعي التشدد وقاية من مفاسد هذا النوع من الزواج ،فإن
احلالة الثانية تستدعي بعض التساهل ،ألن التعامل معها تعامل عالجي ال وقائي.
فالتعامل األول كتعامل الرشطي الذي حياول بث األمن ولو باحلزم والشدة ،أما
الثان ،فيتعامل معاملة الطبيب أو اجلراح الذي حياول استئصال الداء ،ال قتل املريض.
وانطالقا من هذا ،نرى ـ يف حال البناء ـ اإلفتاء بصحة الزواج برشط قيام الزوجني
بتوفري ما نقص من الرشوط التي أخلت بالعقد ،وأمهها رشط التوثيق(.)1
وقد أفتى كثري من العلامء بصحة الزواج العريف املستويف الرشوط ،ومنهم الشيخ
حسنني خملوف حني سئل عن حكم الزواج من غري توثيق فقال( :عقد الزواج إذا استوىف
أركانه ورشوطه الرشعية حتل به املعارشة بني الزوجني ،وليس من رشائطه الرشعية إثباته
كتابة يف وثيقة رسمية ،وال غري رسمية ،وإنام التوثيق لدى املأذون أو املوظف املختص ،نظام
( )1الزواج ال يفتقر يف أصله وأركانه األساسية إىل حكم احلاكم ،قال ابن تيمية « :وال يفتقر تزويج الويل
املرأة إىل حاكم باتفاق العلامء »
وألن الفقهاء مجيعا عندما عرفوا عقد الزواج َل يذكروا فيه التوثيق وال الكتابة ،حتى الفقهاء املحدثون
والقضاة .يقول القايض الرشعي بمرص حامد عبد احلليم الرشيف «:الزواج عقد رضائي ،وليس من
العقود الشكلية التي يستلزم هلا التوثيق ،فالتوثيق غري الزم ،لرشعية الزواج أو صحته أو نفاذه أو لزومه.
والقانون َل يشرتط لصحة الزواج سوى اإلشهاد ،واإلشهاد فقط وَل يستلزم التوثيق ،وال يشرتطه إال يف
حالة واحدة فقط وهي سامع دعوى اإلنكار ،أما يف حالة اإلقرار فال يشرتط التوثيق ».
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أوجبته اللوائح والقوانني اخلاصة باملحاكم الرشعية ،خشية اجلحود وحفظا للحقوق،
وحذرت من خمالفته ،ملا له من النتائج اخلطرية عند اجلحود)
أما كيفية تاليف األرضار الناجتة عن هذا النوع من الزواج ،فإنا نرى أن ال تكتفي
املحاكم بالنسبة للحقوق واآلثار املرتتبة عىل هذا النوع من الزواج إىل الوثائق الرسمية ،بل
تتحرى بكل األساليب ـ كام تتحرى يف اجلرائم املختلفة ـ للتأكد من صحة حصول الزواج
أو عدمها(.)1
أما بالنسبة لألوالد ،فال ينبغي التشدد يف إثبات أنساهبم ،خاصة مع التطور الكبري
يف القدرة عىل إثبات النسب انطالقا من التحليل اجليني ،خاصة وأن املدعى عليه حمصور
يف الزوج.
وسنرى األدلة الكثرية التي تلزم ويل األمر بالبحث عن السبل الكفيلة بإثبات
األنساب ختفيفا آلثار ما حيصل من أنواع العالقات الرشعية وغري الرشعية.
( )1تقول إحدى عضوات فريق العمل باخلط الساخن سوسن حممد السيد «:إنه من أهم املشاكل
االجتامعية التي تواجه فريق اخلط الساخن تلك املتعلقة بالزواج العريف ،وقد طالبنا يف اقرتاح لنص قانون
قدم ملجلس الشعب املرصي برضورة توثيق عقود الزواج العريف حتى ال يضيع حق املرأة التي تعترب
الضحية الوحيدة هي وأبناءها يف هذا الزواج ،حيث تعترب ورقة الزواج العريف ورقة ضد املرأة بكل
املقاييس بداية من عدم أحقيتها يف النفقة أو مرياث الزوج وصوال إىل قضايا إثبات النسب لألبناء »
وأعربت السيد عن أسفها لوجود إحصائية تقول إن بني كل  25سيدة وقعن يف فخ الزواج العريف ،اجتهت
 17منهن لإلدمان أو العمل بالدعارة ،وهي نسبة خميفة إذا عرفنا أن أعداد الزواج العريف يف مرص يف ازدياد
كبري لعوامل كثرية أمهها احلالة االقتصادية املرتدية والبطالة وقلة فرص احلصول عىل سكن ،مما يوقع املرأة
يف براثن املتالعبني بحقوقها.
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ونحسب أن القوانني التي تتشدد مع هذا النوع من الزواج( )1هي التي تقوم بنرشه
وتيسريه ،ألن الشاب الذي يعلم أن ولده من هذا الزواج لن ينسب إليه ،ولن ترتتب عليه
حقوق الزوجية ،ويف حال الطالق لن يرتتب عليه ما يرتتب من حقوق ،سيجعله ذلك
يتساهل يف اإلقدام عليه ،أما لو كان األمر عكس ذلك ،فسيفكر ألف مرة قبل اإلقدام عليه.
وال ينبغي أن يتوهم من هذا أنا نخالف من ذكرنا من العلامء يف حكم هذا النوع من
الزواج ،ولكنا نحاول تلمس العالج هلذه الظاهرة اخلطرية.
فهي ليست ظاهرة حمدودة يف فرد أو فردين ،بل هي تشمل قطاعات واسعة من
(الشباب والكبار والفقراء واألغنياء واملتعلمني وغري املتعلمني ،شباب اجلامعات والعامل
واملوظفني ورجال األعامل)

( )1قوانني األحوال الشخصية يف البالد العربية التي ألزمت بالتوثيق والتسجيل للعقود ،اكتفت يف
الزواج العريف بأن قالت :ال ُتسمع فيه الدعوى ،وَل تقل ببطالنه.
يشري الفقيه القانون الدكتور حممد عصفور إىل أن ساحات املحاكم تستقبل أعدادا كبرية من فتيات يزعمن
أهنن تزوجن عرفيا ،ويطالبن بحقوق الزوجية ولكن لألسف الشديد ال حيصلن يف النهاية عىل يشء!!
والشاب أو الرجل غالبا ما يلجأ للزواج العريف للتحايل عىل القانون وهربا من االلتزمات التي يفرضها
عليه جتاه زوجته ،ولألسف الشديد فإن املرأة ليس هلا حقوق قانونية يف الزواج العريف ،فاملحكمة ال تسمع
لدعوى الزوجة إال إذا كان زواجها رسميا وموثقا ،وبالتايل ال تستطيع املتزوجة عرفيا رفع دعاوى الطالق
أو النفقة الشهرية أو نفقة املتعة أو مؤخر الصداق.
ويشري الدكتور حممد عصفور إىل أن حالة واحدة تســـتمع فيها املحكمة لدعوى املتزوجة عرفيا وهي حالة
إثبات نسب األوالد إىل أبيهم ،لكن إذا أنكر الزوج هذا الزواج ،وغالبا ما ينكر فال تسمع املحكمة لدعوى
الزوجة وبالتايل تضيع حقوقها.
336

وقد ورد يف إحصائية أعلنتها وزارة الشؤون االجتامعية املرصية كشفت أن 255
ألف طالب وطالبة يف مرص اختاروا الزواج العريف ،أي بنسبة  %17من طلبة اجلامعات
البالغ عددهم  1 .5مليون.

ثالثا ـ زواج األصدقاء [ الزوج فريند ]
وأصل هذا النوع من الزواج ـ إن صح تسميته نوعا ـ هو فتوى ،كانت يف أصلها جمرد
اقرتاح من الشيخ عبد املجيد الزندان للمسلمني يف بالد الغرب ملواجهة ضغط الواقع املنحرف
الذي يعيشونه.
وال بأس أن ننقل هنا أصل الفتوى ،وأصل ما أثري حوهلا من ضجة( )1قبل بيان حكمها
الرشعي انطالقا من القواعد التي ذكرناها يف الرشوط املقيدة للعقد.
يقول الزندان( :زواج فريند ..جاءت عندما كنت أحتاور مع أحد اإلخوة القادمني من
أوروبا ،فجاء ذكر حال الشباب وما يتعرضون له من ضغوط ومفاسد حتى ال يكاد األب يسيطر
عىل ابنه أو ابنته؛ ألن املجتمع ضاغط عليهم ضغطا شديدا ،بل يأيت الولد إىل بيت أبيه ومعه
صديقته ،واألب واألم يعلامن أهنا صديقته وأنه يعارشها ،وكذلك الفتاة حترض الشاب إىل بيتها
عىل أنه صديقها ،والصديق والصديقة قد يكونان من الشباب املسلمني ..فقال يل ذلك األخ:
(إن مشكلتنا هي ()boy friend - girl friendالصديق والصديقة) ،فأنا قلت إن عالج
املشكلة هي زواج فريند ( )Zawaj friendوتستند أساسا إىل األركان الواجب توافرها يف
الزواج الرشعي واملحددة بوجود املأذون والشاهدين وصيغة العقد واملهر املرتاىض عليه ،إضافة
( )1نقال عن اسالم او الين ،رحلة الشيخ الزندان من الرأي إىل الفتوى.
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إىل ما يستوجبه من إشهار لعقد الزواج وإعالنه ،وليس يف هذه الرشوط وجود منزل مع الزوج)
ثم توالت اللقاءات مع الشيخ بسبب هذا الرأي ،ويف لقاء من لقاءاته أكد الشيخ
الزندان عىل أن قوله -أو مقرتحه -ال يعدو أن يكون رأيا دعاه إىل استفتاء املجلس األوريب
لإلفتاء فيه ،وقال إنه يدرك مسبقا أن هذا الرأي لن جيد عند الناس قبوال سهال ،وأنه
سيصطدم بعقليات اجتامعية وعلمية جامدة ،كام سيواجه عادات وتقاليد معارضة.
غري أن وعي الشيخ الزندان بحجم املشكالت التي يعان منها شباب األقليات
املسلمة وأولياء أمورهم يدعوه إىل اجلرأة يف الصدع برأيه ،دون أن يصل األمر عنده إىل
مستوى الفتوى.؛ ذلك أن للفتوى رشوطا من بينها اإلملام بأحوال املعنيني هبا إملاما جيدا،
ومن هنا دعا إىل استفتاء املجلس األوريب لإلفتاء ،املتخصص يف دراسة أحوال املسلمني يف
أوربا ،واإلجابة عن أسئلتهم ،وبيان األحكام الرشعية يف القضايا املطروحة عليهم.
لقد حتدث الشيخ الزندان عن متابعته ملعاناة املسلمني يف الغرب ،فيام يتعلق برتبيتهم
ألبنائهم ،وللضغوط النفسية واألخالقية التي يتعرض هلا الشباب املسلم ،يف جمتمعات
متحررة عىل مستوى العالقات الثنائية بني اإلناث والذكور ،وعىل صعيد أنامط الصالت
اجلنسية السائدة بني أفراد املجتمع.
وقد أكد الشيخ الزندان عىل أمهية انتباه املسلمني يف الدول األوربية خلطورة القضايا
ذات الصلة بالعالقات االجتامعية واجلنسية ،حيث تشكل هذه القضايا يف غالب األمر -
خصوصا بالنسبة للشباب -املدخل الرئيِس للرشور واالنحالل األخالقي وضعف الوازع
الديني.
يف هذا السياق ذكر الشيخ بقاعدة التيسري التي يستند عليها الفقه اإلسالمي،
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وبارتباط الفقه اإلسالمي رشعيا وتارخييا بخصوصية املكان والزمان ،ومراعاة هذا الفقه
للمتغريات اجلارية عىل حياة الناس ،ومن هنا دعا إىل النهوض بام أصبح يعرف بـفقه
األقليات ،والعمل الدءوب عىل تطويره.
كام قال الشيخ :إن التيسري يف الفقه اإلسالمي املعارص ومسايرته حلالة نشوء
األقليات املسلمة يف الغرب يقيض بتيسري الزواج أمام شباب هذه األقليات إىل أقىص حد
ممكن ،دون إخالل -بطبيعة احلال -برشوط الزواج الرشعية املتعارف عليها ،وذلك من
باب مساعدهتم عىل اتقاء رشور الفتن املحيطة هبم من كل جانب.
ولتقريب الصورة أكثر قال الشيخ( :إنه بدال من أن يدخل الشباب املسلم يف الغرب
يف عالقات (بوي فريند) و(جريل فريند) تأثرا بام هو سائد يف حميطه االجتامعي الغريب
الغالب جيب أن تتاح له فرصة بناء عالقة زوجية ميرسة ،أو ما يمكن أن يطلق عليه (زوج
فريند) ،وترمجته العملية أن يتزوج الفتى والفتاة دون أن يشرتط امتالكهام بيتا ،فالبيت ليس
رشطا رشعيا من رشوط الزواج)
وعىل نحو َل يكن متوقعا أحدث رأي الشيخ الزندان -الذي أصبح معروفا بفتوى
(زواج فريند)ـ ضجة واسعة يف العاَل العريب واإلسالمي ،كان مردها الضجة اإلعالمية التي
أثارهتا من حوله وسائل اإلعالم العربية التي يبدو أهنا قد وجدت يف الرأي مصدرا لإلثارة،
وعنرصا إلحداث اجلدل واستقطاب اجلمهور.
ففي اليوم التايل لنرش احلوار أعادت جريدة (الرشق األوسط) التي تصدر من لندن،
ويف صفحتها الرئيسية األوىل ،نرش خرب موسع عنه ،مرفقا بصورة للشيخ الزندان ،قبل أن
تتلقف إذاعة (يب يب يس) العربية القضية وتطرحها عىل الرأي العام يف إطار ندوة عىل اهلواء،
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استضافت هلا عددا من الباحثني والعلامء ،وأتاحت فيها جماال لتعدد اآلراء ،كام خصص
برنامج (للنساء فقط) الذي تبثه قناة (اجلزيرة) حلقة خاصة ملناقشة املسألة ،وما تزال وسائل
إعالمية أخرى تثري القضية.
وقد كان لتناول وسائل اإلعالم العربية بشكل واسع لرأي الشيخ الزندان أثرا ف َّعاال
يف إعطاء قضية اجتامعية حساسة -ترتبط هبا قضايا أخرى ال تقل أمهية -حقها يف التحليل
واملناقشة ،غري أهنا يف الوقت نفسه أحدثت انحرافني عىل أصل الرواية :أوهلام أن الشيخ
الزندان قال رأيا وطلب فتوى املجلس األوريب لإلفتاء فيه ،وثمة فرق بني الرأي والفتوى.
وثانيهام أن الشيخ قد خص مسلمي الغرب بالرأي ،وَل خيص غريهم من املسلمني
الذين يعيشون يف جمتمعات مسلمة وال يتعرضون لنفس الضغوط التي يتعرض هلا أبناء
األقليات املسلمة يف الدول الغربية.
وقد القت فتوى الزندان ردود فعل متباينة ما بني التأييد واملعارضة منذ إصدارها
كام ذكرنا ،وربام يمكن متييز موقفني رئيسيني من الفتوى:
املوقف األول :وهو موقف التأييد للفتوى أو للرأي ،بل رآها وسيلة للقضاء عىل
املشاكل التي تواجه األقليات اإلسالمية بالغرب يف ظل ظروف جمتمعية صعبة وحتديات
مجة من أجل احلفاظ عل اهلوية اإلسالمية ..يف ظل جمتمعات ينترش فيها االنحالل والفساد
وتفتقد القيم اإلسالمية؛ لذا كان الزواج هو احلل ليخفف من تلك املعاناة بام يتناسب مع
تلك املجتمعات ،خاصة أن أركانه من الناحية الرشعية متوافرة..
املوقف الثان :وهو موقف املعارضة للفتوى ،وقد رأى أن الفتوى تعد ستارا وبابا
خلفيا للفساد واالنحالل األخالقي ،ووصل األمر إىل وصفها بالزنا املقنن ،وأكدوا أهنا
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باطل ة الفتقادها رشوط الزواج وأركانه األساسية وهتديده لسالمة البناء العائل من جهة
ثانية ..باإلضافة إىل كونه يثري مشكلة االحتكاك بني قيمنا اإلسالمية والعربية األصيلة
والقيم السائدة يف بالد الغرب حول مسألة بالغة الدقة تتعلق بام هو حالل وما هو حرام يف
العقود والعهود التي تنظم عالقة الرجل باملرأة..
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة أن هذه الفتوى ـ يف أصلها ـ ال تعدوا أن تكون تطبيقا من
تطبيقات ما ذكرنا من أنواع الرشوط املقيدة للعقد.
ألن رشوط الزواج وأركانه تتوفر مجيعا ،ويف أرقى درجاهتا ،فهناك الويل واإلعالن
والصداق وكل ما ذكره الفقهاء.
وهو ال خيتلف عن الزواج العادي إال يف كونه ـ وبسبب ظروف خاصة ،ال يستطيع
الزوج بسببها توفري مسكن خاص ،وربام يكون ذلك لفرتة حمدودة ـ ال يتم فيه الدخول
بالصفة العادية ،بل تبقى الزوجة يف بيت أهلها ،وهو يف بيت أهله ،وتبقى عالقتهام كعالقة
األصدقاء مع تأييدها بالزواج ،حرصا عىل رشعية العالقة وعىل التخفيف من آثارها
السلبية.
وهو بذلك زواج عادي ،بل هو زواج يتامشى مع مقاصد الرشيعة من قمع
االنحراف ،ولذلك ال نرى قرصه عىل الغرب ،فلاللتهاب الغرائز يف الرشق ما يف الغرب.
فلذلك يبقى حال ألصحاب الظروف اخلاصة ،مثله مثل املسيار ومثل املتعة ومثل
العريف يف حال تقنينه.
بل نرى أن لويل األمر أن يقنن هلذه األنواع مجيعا ،سدا لذرائع االنحراف ،فألن
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ينترش هذا النوع من الزواج خري ألف ألف مرة من انتشار الفواحش واالنحراف ،وما ينشأ
عنه من مشاكل اجتامعية ونفسية وصحية خطرية.
وهذا من صميم دور الفقيه ،فليس الفقيه من يقف مكتوف األيدي يرتبص ما
حيصل ليحكم له أو حيكم عليه ،بل الفقيه من يتبرص ما يمكن أن حيصل من رش ليسد
منافذه ،وما يمكن أن حيصل من خري ليتعهده بالرعاية والسقي.
رابعا ـ الزواج املؤقت
وهو من أنواع العقود التي ثار حوهلا جدل كبري بني بالسنة واإلمامية ،وملناسبته هلذا
اجلزء ،باعتبار اخلالف بني السنة واإلمامية يف املوضوع ال يعدو إضافة قيد الزمن كرشط
من الرشوط املقيدة للعقد ،فقد ارتأينا أن نخص هذا املوضوع هبذا املبحث لثالثة أسباب:
 .1السبب األول نظري ،وهو التحقيق يف جوهر اخلالف بني السنة واإلمامية يف املوضوع،
وهل حيتاج إىل كل تلك الردود من بعض أهل السنة ،حتى اعترب بعضهم زواج املتعة
نوعا من الزنا.
 .2والسبب الثان عمل ،وهو حول واقعية هذا النوع من الزواج ،فيصري بذلك حال لكثري
من املشاكل املعارصة.
وأنبه إىل أننا يف هذا املبحث خصوصا قد ننقل النصوص بطوهلا مبالغة يف إثبات ما
نستدل به ،وألن الكثري من املثقفني قد يستغربون بعض تلك النصوص من علامء السنة ،مع
الضجة املثارة حول هذا النوع من الزواج ،والذي يعتربه الكثري من العامة الفيصل بني السنة
واإلمامية.
 1ـ تعريف زواج املتعة
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عرف نكاح املتعة تعاريف خمتلفة بحسب رؤية الفقهاء هلذا النوع من الزواج ،ومن
التعاريف يف ذلك ما قاله ابن عبد الربَ :ل خيتلف العلامء من السلف واخللف أن املتعة نكاح إىل
أجل ،ال مرياث فيه ،والفرقة تقع عند إنقضاء األجل ،من غري طالق(.)1
لكن م ا ذكره من عدم التوارث مسألة خالفية بني اإلمامية ،فلذلك ال يصح وضعه
يف التعريف ،فمن أقوال اإلمامية يف املسألة :التوارث مطلقا ،أو عدمه مطلقا ،أو ثبوته مع
عدم رشط عدمه ،أو ثبوته يف حال اشرتاطه يف العقد(.)2
وكثري من الفقهاء يف تعريفهم لزواج املتعة ال يضع هذا القيد ،فقد عرفه الشافعي
( )1القرطبي.132/5:
( )2يستدل القائلون بعدم ثبوت اإلرث باألدلة التالية:

 .1أن اإلرث حكم رشعي فيتوقف ثبوته عىل توظيف الشارع وَل يثبت هنا ،بل الثابت
خالفه كقول الصادق( :من حدودها  -يعني املتعة  -أن ال ترثك ،وال ترثها)
 .2أن ثبوته معه لعموم قوله ( :املؤمنون عند رشوطهم) ،وقول الصادق يف صحيحة
حممد بن مسلم (إن اشرتطا املرياث فهام عىل رشطهام) ،وقول الرضا( :إن اشرتط املرياث
كان ،وإن َل يشرتط َل يكن)
وقد حاول بعض املعارصين أن يوجه هذا املنع بقوله( :إن الزوجية الدائمة قد يكتنف هبا ما
يقطعها عن سببية اإلرث ،وذلك فيام لو كانت الزوجة كافرة والزوج مسلام أو كانت أمة مملوكة والزوج
حرا أو كانت قاتلة إذن فاإلرث بني الزوجني الدائمني ليس من اخلصائص غري املنفكة.
والزواج املنقطع قد اختلف الفقهاء يف اإلرث معه فبعضهم يراه سببا كالدائم ،وبعض يراه كالدائم مع
رشوط التوارث ،واختالف الزواج املنقطع عن الدائم يف بعض نواحيه ال خيل به قطعا كاختالف أنواع
البيوع وسائر املعامالت مع تقرر رشعية اجلميع) (املنري)208/2 :
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بقوله :كل نكاح كان إىل أجل من اآلجال قرب أو بعد ،وذلك أن يقول الرجل للمرأة:
نكحتك يوما أو عرشا أو شهرا ،أو نكحتك حتى أخرج من هذا البلد ،أو نكحتك حتى
أصيبك فتحلني لزوج فارقك ثالثا ،أو ما أشبه هذا ،مما ال يكون فيه النكاح مطلقا الزما
عىل األبد ،أو حيدث هلا فرقة(.)1
وعرفه يف املغني بقوله :أن يتزوج املرأة مدة ،مثل أن يقول :زوجتك ابنتي شهرا ،أو
سنة ،أو إىل انقضاء املوسم ،أو قدوم احلاج ،وشبهه ،سواء كانت املدة معلومة أو جمهولة(.)2
ومن تعاريف اإلمامية له ـ وهم املرجع األصل يف هذا ـ( :وهو عبارة عن تزويج
احلرة الكاملة إذا َل يكن بينها وبني الزوج مانع من نسب أو سبب أو رضاع أو احصان
املرأة ّ
مسمى بالرضا واالتّفاق،
مسمى إىل أجل ّ
أو عدّ ة أو غري ذلك من املوانع الرشعية ،بمهر ّ
فإذا انتهى األجل تبني منه من غري طالق .وجيب عليها مع الدخول هبا إذا َل تكن يائسة أن
تعتد عدّ ة الطالق إذا كانت ممّن حتيض وإالّ فبخمسة وأربعني يوما)()3

قال الشيخ جعفر السبحان بعد إيراده للتعريف السابق( :وولد املتعة ذكرا كان أو
ُانثى يلحق باألب وال ُيدعى إالّ به ،وله من االرث ما أوصانا اهللّ سبحانه به يف كتابه العزيز.
كام يرث من االُم وتشمله مجيع العمومات الواردة يف اآلباء واألبناء واالُ ّمهات وكذا
والعامت)
املعمومات الواردة يف االخوة واألخوات واألعامم
ّ
ثم بني الفرق بني املتمتع هبا والزوجة العادية بقوله( :وباجلملة :املتمتّع هبا زوجة

( )1األم..85/5:
( )2املغني.136/7:
( )3بحوث يف امللل والنحل لألستاذ جعفر السبحان ،ص.373
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حقيقة وولدها ولد حقيقة وال فرق بني الزواجني :الدائم واملنقطع إالّ انّه ال توارث هنا ما
بني الزوجني وال قسم وال نفقه هلا .كام ّ
ان له العزل عنها وهذه الفوارق اجلزئية فوارق يف
ان أحدمها مؤقت واآلخر دائمّ .
االحكام ال يف املاهية واملاهية واحدة غري ّ
األول ينتهي
وان ّ
بانتهاء الوقت واآلخر ينتهي بالطالق أو الفسخ)
وبني بعض األخطاء يف تصورات بعض أهل السنة ،فقالّ :
(إن اجلهل بفقه الشيعة
أ ّدى بكثري من الكتّاب إىل القول ّ
أن من أحكام املتعة عند الشيعة انّه ال نصيب للولد من
مرياث أبيهّ ،
واهنا تستطيع أن تنتقل من رجل إىل رجل إن شاءت.
وان املتمتَّع هبا ال عدّ ة هلاّ ،
ومن أجل هذا استقبحوا املتعة واستنكروها وشنعوا عىل من أباحها.
وقد خفي الواقع عىل هؤالءّ ،
وان املتعة عند الشيعة كالزواج الدائم ال تتم إالّ بالعقد
وان املتمتَّع هبا جيب أن تكون خالية من مجيع املوانعّ ،
الدال عىل قصد الزواج رصاحةّ ،
وان
ولدها كالولد من الدائمة من وجوب التوراث ،واالنفاق وسائر احلقوق املادية ّ
وان عليها
أن تعتد بعد إنتهاء األجل مع الدخول هبا ،وإذا مات زوجها وهي يف عصمته اعتدّ ت
كالدائمة من غري تفاوت ،إىل غري ذلك من اآلثار)()1

 2ـ حكم زواج املتعة عند اإلمامية
ال خالف بني اإلمامية يف استمرار رشعية هذا النوع من الزواج ،وقد استدلوا عىل

( )1بحوث يف امللل والنحل لألستاذ جعفر السبحان ،ص ،385وانظر :االثنا عرشية وأهل البيت تأليف
مغنية .46
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ذلك بام يل(:)1
من القرآن الكريم:
َاح
ور ُه َّن َف ِر َ
است َْم َت ْع ُت ْم بِ ِه ِمن ُْه َّن َفآ ُت ُ
يضة َو َال ُجن َ
وه َّن ُأ ُج َ
ما نص عليه قوله تعاىلَ ﴿ :ف َام ْ
اض ْي ُت ْم بِ ِه ِم ْن َب ْع ِد ا ْل َف ِري َض ِة إِ َّن اهللََّ ك َ
َان عَلِيام َحكِيام﴾ (النساء ،)24 :فقد اتفق
َع َل ْي ُك ْم فِ َيام ت ََر َ
مجهور املفرسين عىل أن املراد به نكاح املتعة ،وأمجع أهل البيت عىل ذلك ،وروي عن مجاعة
من الصحابة منهم أيب بن كعب ،وابن عباس ،وابن مسعود أهنم قرأوا( :فام استمتعتم به
منهن إىل أجل مسمى)
ومن الوجوه التي أوردها الشيخ جعفر السبحان لالستدالل هبذه اآلية:
الوجه األول :أن احلمل عىل النكاح الدائم يستلزم التكرار بال وجه ،ألن هذه
السورة ـ سورة النساء ـ تك ّفلت ببيان أكثر ما يرجع إىل النساء من األحكام واحلقوق،
فذكرت مجيع أقسام النكاح يف أوائل السورة عىل نظام خاص.
الوجه الثانّ :
است َْم َت ْع ُت ْم بِ ِه
أن تعليق دفع االُجرة عىل االستمتاع يف قوله تعاىلَ ﴿ :ف َام ْ

ور ُه ّن﴾(النساء)24:يناسب نكاح املتعة ا ّلذي هو زواج مؤ ّقت ال النكاح
ِمن ُْه َّن َفآ ُت ُ
وه َّن ُأ ُج َ
الدائمّ ،
يتنجز وجوب دفع الكل إالّ باملس.
فإن املهر هنا جيب
بمجرد العقد وال ّ
ّ
الوجه الثالث :ترصيح مجاعة من الصحابة عىل شأن نزوهلا ،فقد ذكرت ُا ّمة كبرية

من أهل احلديث نزوهلا فيها وينتهي نقل هؤالء إىل أمثال ابن عباس وأيب بن كعب وعبداهللّ

( )1انظر هذه األدلة وغريها يف تفاسري اإلمامية التالية :امليزان يف تفسري القرآن ،284/4:من وحي
القرآن ،119/7 :األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ،157/3 :التفسري لكتاب اهلل املنري ،208/2 :اجلديد
يف تفسري القرآن ،278/2:تقريب القرآن.11/5 :
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بن مسعود وجابر بن عبداهللّ األنصاري وحبيب بن أيب ثابت وسعيد بن جبري إىل غري ذلك
من رجال احلديث الذين ال يمكن اهتامهم بالوضع واجلعل ،وليس ألحد أن يتّهم هؤالء
األعالم بذكر ما ال يثقون به .فبمالحظة هذه القرائن ال يكاد ّ
يشك يف ورودها يف نكاح
املتعة.
الوجه الرابعّ :
أن قوله تعاىلَ ﴿ :أ ْن َت ْب َت ُغوا ﴾(النساء))24:مفعول له لفعل مقدّ ر ،أي
ّبني لكم ما ّ
حيل ممّا حيرم ألجل أن تبتغوا بأموالكم ،وأ ّما مفعول قوله( :تبتغوا)فيعلم من
القرينة وهو النساء أي تطلبوا النساء ،أي ّبني احلالل واحلرام لغاية ابتغائكم النساء من
طريق احلالل ال احلرام.
الوجه اخلامس :أن قوله تعاىل ﴿ :حمصنني ﴾ وهو من االحصان بمعنى العفة
وحتصني النفس من الوقوع يف احلرام ،وقوله تعاىل ﴿ :غري مسافحني ﴾ هو مجع مسافح
صب السائل ،واملراد هنا هو الزان بشهادة قوله
بمعنى الزان مأخوذ من السفح بمعنى ّ
ٍ
ِ
ّ
َري
تعاىل يف اآلية
املتأخرة يف نكاح اإلماءَ ﴿ :وآ ُت ُ
وه َّن ُأ ُج َ
ور ُه َّن بِاملَْ ْع ُروف حمُ َْصنَات غ ْ َ
ات َأ ْخدَ ٍ
َّخ َذ ِ
ات وال مت ِ
ِ ٍ
ان﴾ (النساء)25:أي عفائف غري زانيات.
ُم َساف َح َ ُ
ومعنى اآليةّ :
املحرمات ألجل أن تبتغوا
رشع لكم نكاح ماوراء ّ
ان اهللّ تبارك وتعاىل ّ
بأموالكم ما حيصنكم ويصون ع ّفتكم ويصدّ كم عن الزنا .وهذا املناط موجود يف مجيع
األقسام :النكاح الدائم ،واملؤقت والزواج بأمة الغري ،املذكورة يف هذه السورة من ّأوهلا إىل
االّية .25
الرد عىل دعوى النسخ:
ومن الردود التي ذكروها عىل ما نص عليه علامء أهل السنة من دعوى النسخ حلكم
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املتعة ،وأن آخر أمرها آل إىل التحريم ،ما يل:
 .1أن دعوى نسخه َل تثبت ،لتناقض الروايات بنسخه ،فإنه روي عن عل أن رسول اهلل :
(هنى عن متعة النساء يوم خيرب) ،وروي عن ربيع بن سربة عن أبيه أنه قال( :شكونا العزبة
يف حجة الوداع فقال :استمتعوا من هذه النساء فتزوجت امرأة ثم غدوت عىل رسول اهلل
 ،وهو قائم بني الركن والباب وهو يقول :إن كنت قد أذنت لكم يف االستمتاع أال وإن
اهلل قد حرمها إىل يوم القيامة)
 .2أنه من املعلوم رضورة من مذهب عل وأوالده حلها وإنكار حتريمها بالغاية ،فالرواية عن عل
بخالفه باطلة.
 .3أن الالزم من الروايتني أن تكون قد نسخت مرتني ،ألن إباحتها يف حجة الوداع أوال ناسخة
لتحريمها يوم خيرب وال قائل به ،ومع ذلك يتوجه إىل خرب سربة الطعن يف سنده ،واختالف
ألفاظه ومعارضته لغريه.
 .4أن اجلمهور رووا عن مجاعة من الصحابة منهم :جابر بن عبد اهلل وعبد اهلل بن عباس وابن
مسعود وسلمة بن األكوع وعمران بن حصني وأنس بن مالك أهنا َل تنسخ.
 .5عن عطاء قال :قدم جابر بن عبد اهلل معتمرا فجئناه يف منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا
املتعة فقال( :نعم استمتعنا عىل عهد رسول اهلل  وأيب بكر وعمر)وهو رصيح يف بقاء
رشعيتها بعد موت النبي  من غري نسخ.
 .6أن حتريم بعض الصحابة ،وهو عمر ،ترشيع من عنده ،ألنه إن كان بطريق االجتهاد فهو باطل
يف مقابلة النص إمجاعا ،وإن كان بطريق الرواية فكيف خفي ذلك عىل الصحابة أمجع يف بقية
زمن النبي  ومجيع خالفة أيب بكر وبعض خالفة عمر ،قال الشيخ حسني فضل اهلل:
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(وهذا يدل عىل أنه من التوجيهات اإلدارية التي كان يصدرها انطالقا من اجتهاده اخلاص
مما ال يكون ملزما للمسلمني يف السري عليه من ناحية رشعية بعد أن كان ثابتا بأصل الرشيعة،
وهلذا رأينا بعض كبار املسلمني من الصحابة وغريهم من قبله ومن بعده يامرسون هذا
الزواج ويفتون به من دون أن جيدوا حرجا يف ذلك)()1

 .7أن ما يدل عىل حتريم عمر للمتعة من غري الرواية قوله يف الرواية املشهورة عنه بني الفريقني:
(متعتان كانتا يف عهد رسول اهلل  حالال أنا أهنى عنهام ،وأعاقب عليهام)ولو كان النبي 
قد هنى عنهام يف وقت من األوقات لكان إسناده إليه  أوىل وأدخل يف الزجر.
 .8قال عل بن أيب طالب – ( :-لوال أن عمر هنى عن املتعة ما زنى إال شقي) ،وروي أن رجال
من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال :هي حالل فقال :إن أباك قد هنى عنها،
فقال ابن عمر :أرأيت إن كان أيب قد هنى عنها وقد سنها رسول اهلل  ،أترتك السنة وتتبع
قول أيب)
 .9أن األخبار برشعيتها من طريق أهل البيت بالغة ،أو كادت أن تبلغ حد التواتر ،لكثرهتا.
اإلجابة عىل شبه املخالفني:
أورد الشيخ جعفر السبحان بعض ما بورده املخالفون كأدلة ،باعتبارها شبها،
ونحن نسوق هنا ما ذكره مع رده عليها(:)2
الشبهة األوىلّ :
إن اهلدف يف ترشيع النكاح هو تكوين االُرسة وإجياد النسل وهو
وصب
القوة الشهوية
ّ
خيتص بالنكاح الدائم دون املنقطع ا ّلذي ال يرتتّب عليه إالّ إرضاء ّ
ّ
( )1من وحي القرآن.119/7 :
( )2من كتاب بحوث يف امللل والنحل لألستاذ جعفر السبحان ،ص.373
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املاء وسفحه.
وقد أجاب عنها بقوله( :ما ذكر انّام هو من قبيل احلكمة ،وليس احلكم دائرا مدارها،
رضورة ّ
أن النكاح صحيح وإن َل يكن هناك ذلك الغرض .كزواج العقيم واليائسة
املتزوجني يف سن الشباب بالزواج الدائم ال يقصدون إالّ قضاء الوطر
والصغرية .بل أغلب ّ
واستيفاء الشهوة من طريقها املرشوع ،وال خيطر بباهلم طلب النسل أصال وإن حصل هلم
صحة زواجهم ،ومن العجب حرص فائدة املتعة يف قضاء الوطر
قهرا ،وال يقدح ذلك يف ّ
مع ّأهنا كالدائم قد يقصد منها النسل واخلدمة وتدبري املنزل وتربية األوالد واالرضاع
واحلضانة)()1

تقرر يف القرآن كقوله عزّ ّ
الشبهة الثانيةّ :
وجل يف
إن تسويغ النكاح املؤقت ينايف ما ّ
وج ِهم حافِ ُظون إالّ عَىل أزْ ِ
صفة املؤمنني ﴿ :وا َّل ِذي َن ُهم لِ ُفر ِ
امهنُ ْم
واج ِه ْم أو ما َم َلك ْ
َت أ ْي ُ
ْ
ْ ُ
َري َم ُلومني َف َم ِن ا ْبتَغى َورا َء ذلِ َك َف ُاولئِ َك ُه ُم العا ُدون﴾ (املؤمنون 5 :ـ  ،)7واملراد
َف َّإهنُ ْم غ ُ
حرمه عليهم ،واملرأة
من اآلية أن من ابتغى وراء ذلك ،هم املتجاوزون ما أح ّله اهللّ هلم إىل ما ّ
املتمتّع هبا ليست زوجة فيكون هلا عىل الرجل مثل الذي عليها باملعروف.
فاهنا زوجة وهلا أحكام وعدم وجود
بأهنا دعوى بال دليلّ ،
وقد أجاب عىل ذلك ّ
النفقة وعدم وجود القسم ،ال خيرجاهنا عن الزوج ّية ّ
فإن الناشزة زوجة ليست هلا النفقة
وحق القسم .ومثلها الصغرية .والعجب أن يستدل بعدم وجود األحكام عىل نفي املاهية،
ّ
ّ
فإن الزوج ّية رابطة بني الزوجني يرتتّب عليها أحكام ور ّبام ختتص بعض األحكام ببعض
األقسام.
( )1من كتاب بحوث يف امللل والنحل لألستاذ جعفر السبحان،ص .377
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الشبهة الثالثةّ :
إن املتمتّع يف النكاح املؤقت ال يقصد االحصان دون املسافحة ،بل
يكون قصده مسافحة ،فإن كان هناك نوع ما من احصان نفسه ومنعها من التن ّقل يف ِد َم ِن
الزنا ،فإنّه ال يكون فيه يشء ما من احصان املرأة ا ّلتي تؤجر نفسها كل طائفة من الزمن
لرجل.
وقد أجاب عىل ذلك بأنه من أين وقف عىل ّ
أن االحصان يف النكاح املؤ ّقت ،خيتص
حيصن نفسه
بالرجل دون املرأة ،فإنّا إذا افرتضنا كون العقد رشعيا ،فكل واحد من الطرفني ُ ْ
من هذا الطريق ،وإالّ فال حميص عن التنقل يف دمن الزنا .وا ّلذي يصون الفتاة عن البغي
أحد االُمور الثالثة:
 -1النكاح الدائم.
 -2النكاح املؤ ّقت بالرشوط املاضية.
 -3كبت الشهوة اجلنسية.
فاألول ر ّبام يكون غري ميسور للكثري من الناس ،وكبت الشهوة اجلنسية أمر شاق ال
ّ
يتحمله إالّ األمثل فاألمثل من الشباب واملثىل من النساء ،وهم قليلون ،فلم يبق إالّ الطريق
ّ
الثان ،فيحصنان نفسهام عن التنقل يف بيوت الدعارة.
 3ـ حكم زواج املتعة عند أهل السنة
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يذكر الكثري من الفقهاء وقوع اإلمجاع من أهل السنة عىل حرمة زواج املتعة،
وسنناقش حقيقة هذا اإلمجاع يف حمله من هذا املبحث ،أما األدلة التي يسوقها أهل السنة
لتحريم زواج املتعة فيمكن تلخيصها فيام يل(:)1
اإلجابة عىل أدلة املخالفني:
معظم أدلة أهل السنة حول حرمة زواج املتعة ترتكز حول اآلية التي استدل هبا املخالفون،
وقد وجهوها توجيهني:
التوجيه األوىل :محل اآلية عىل معنى يوافق الزواج الرشعي العادي ،وذلك ببيان أن
األلفاظ الواردة يف اآليات التي استدلوا هبا وصياغتها تدل عىل الزواج الرشعي ،فمن األلفاظ
والصيغ التي تعلق هبا املخالفون:
لفظ االستمتاع :كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :ف َام ْاست َْم َت ْع ُت ْم ِب ِه ِمن ُْه َّن ﴾ (النساء )24 :أي يف الزواج
املرشوع بداللة سياق اآلية ،فهو املذكور يف أول اآلية وآخرها ،فاهلل تعاىل ذكر أجناسا من
املحرمات يف أول اآلية يف الزواج ،وأباح ما وراءها بالزواج بقوله تعاىلَ ﴿ :و ُأ ِح َّل َلكُ ْم َما َو َرا َء
َذلِكُ ْم َأ ْن َت ْب َت ُغوا ِب َأ ْم َوالِكُ ْم ﴾(النساء)24 :أي بالزواج.

( )1انظر هذه األدلة وغريها يف :تفسري القرطبي ،194/3 :أحكام القرآن للجصاص ،94/3:فتح
القدير ،449/1:رشح معان اآلثار ،25/3 :فتح الباري ،167/9 :التمهيد ،94/10 :حاشية ابن القيم:
 ،153/5رشح الزرقان ،197/3 :حتفة األحوذي ،225/4 :رشح النووي عىل مسلم ،189/9 :نيل
األوطار.269/6 :
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َات املُْؤْ ِمن ِ
ويف قوله تعاىل ﴿ :ومن ََل يستَطِع ِمنْ ُكم َطوال َأ ْن ينكِح املُْحصن ِ
َات َف ِم ْن َما
َ َ ْ َ
ْ ْ
َ َ ْ َْ ْ ْ
َت َأيام ُن ُكم ِمن َف َتياتِ ُكم املُْؤْ ِمن ِ
َات﴾(النساء )25 :ذكر الزواج ال اإلجارة واملتعة،
َم َلك ْ ْ َ ْ ْ َ ْ
است َْم َت ْع ُت ْم بِ ِه ِمن ُْه َّن ﴾(النساء)24 :إىل االستمتاع بالزواج.
فيرصف قوله تعاىلَ ﴿ :ف َام ْ
لفظ األجر :فقد رصفوا لفظ األجر يف اآلية إىل املهر ،فإن من أسامء املهر األجر كام يف
قول اهلل تعاىلَ ﴿ :ف ِ
ور ُه َّن ﴾(النساء )25 :أي مهورهن ،ويف
وه َّن ِب ِإ ْذ ِن ْأه ِل ِه َّن َوآ ُت ُ
انك ُح ُ
وه َّن ُأ ُج َ
اج َك َّ
ور ُه َّن ﴾(األحزاب)50:
قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َُّيا الن َِّب هي ِإنَّا َأ ْح َل ْلنَا َل َك َأزْ َو َ
الال ِيت آ َت ْي َت ُأ ُج َ
تقديم االستمتاع عىل األجر :فاآلية ذكرت االستمتاع قبل األجر ،وهو ما يتناىف مع
الزواج الذي يقدم فيه املهر عىل االستمتاع ،وقد أجابوا عىل ذلك بأن يف اآلية الكريمة تقديام
وتأخريا فكأنه تعاىل قال( :فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم به منهن ،أي :إذا أردتم االستمتاع هبن،
وه َّن لِ ِعدَّ ِ ِهت َّن ﴾(الطالق)1 :أي إذا أردتم
كقوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َُّيا الن َِّب هي ِإ َذا َط َّل ْق ُت ْم الن َِّسا َء َف َط ِّل ُق ُ
تطليق النساء.
وقد كان عمر بن اخلطاب واحلسن بن أيب احلسن يتأوالن قوله تعاىلَ ﴿ :ف َام
است َْم َت ْع ُت ْم بِ ِه ِمن ُْه َّن ﴾ (النساء )24 :أنه إذا متتع بالعقدة ثم طلقها فلها نصف الصداق ،وإن
ْ
وطئ فلها الصداق كله وال جناح عليهام فيام تراضيا به من بعد الفريضة ،فرتك املرأة للزوج
ِ ِ
يش ٍء ِمنْ ُه َن ْفسا َف ُك ُلو ُه َهنِيئا َم ِريئا﴾(النساء)4 :
الصداق ،وهو قولهَ ﴿ :فإ ْن ط ْب َن َل ُك ْم َع ْن َ ْ
فتعفو املرأة عن صداقها ،أو يعفو الزوج عن النصف إن طلق قبل أن يطأها فيتم هلا
الصداق.
وقد نقل ابن عبد الرب أن ما نقل عن عمر بن اخلطاب هو مذهب مجاعة من أهل العلم
محلوا اآلية عىل هذا املعنى ،فقالوا :فام استمتعتم به منهن بالزواج والوطء ،فآتوهن أجورهن وهو
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الصداق كامال ،وإن استمتعتم بالنكاح وَل تطئوا فنصف الصداق ،فإن كنتم قد سميتم ذلك
فريضة يقول أجورهن فريضة من اهلل عليكم وال جناح عليكم فيام تراضيتم به من بعد الفريضة،
مثل قوله إال أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح(.)1
التوجيه الثان :القول بنسخ اآلية ،وقد اختلفوا يف اآلية الناسخة ،ومن األقوال
الواردة يف ذلك:
 .1روي عن ابن عباس أن قوله تعاىلَ ﴿ :ف َام ْاست َْم َت ْع ُت ْم ِب ِه ِمن ُْه َّن ﴾ (النساء)24 :نسخه قوله تعاىل:
وه َّن لِ ِعدَّ ِ ِهت َّن ﴾(الطالق ،)1 :وقرأ ابن عباس وأيب وإبن
﴿ َيا َأ ه َُّيا الن َِّب هي ِإ َذا َط َّل ْق ُت ْم الن َِّسا َء َف َط ِّل ُق ُ
جبري( :فام استمتعتم به منهن إىل أجل مسمى فآتوهن أجورهن)ثم هنى عنها النبي .
 .2عن ابن مسعود أنه قال :املتعة بالنساء منسوخة نسختها آية الطالق ،وعنه قال :املتعة منسوخة
نسخها الطالق والعدة واملرياث()2

 .3قال سعيد بن املسيب :نسختها آية املرياث ،إذ كانت املتعة ال مرياث فيها.
ِ
ين
 .4قالت عائشة والقاسم بن حممد :حتريمها ونسخها يف القرآن ،وذلك يف قوله تعاىلَ ﴿ :وا َّلذ َ
كَت َأيامهنم َف ِإهنم غَري م ُل ِ
ِ
ُهم لِ ُفر ِ
وج ِه ْم َح ِاف ُظ َ
ون()5إ ِ َّال َ
ومنيَ ﴾
عَىل َأزْ َواج ِه ْم أو َما َم َل ْ ْ َ ُ ُ ْ َّ ُ ْ ْ ُ َ
ْ ُ
(املؤمنون 5ـ)6وليست املتعة زواجا وال ملك يمني.
األدلة النصية :وهي األدلة التي يعتربها أهل السنة نصا يف حتريم املتعة ،ومما استدلوا به
لذلك:
ِ
ون ِإ َّال عَ َىل َأزْ َو ِ
ين ُهم لِ ُفر ِ
ِ
وج ِه ْم َح ِاف ُظ َ
غَري
اج ِه ْم أو َما َم َل ْ
 .1قوله تعاىلَ ﴿ :وا َّلذ َ ْ ُ
كَت َأ ْي َام ُهنُ ْم َفإ َّهنُ ْم ْ ُ
( )1التمهيد.118/10 :
( )2القرطبي.29/5:
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م ُل ِ
ومنيَ ﴾(املؤمنون 5ـ ،)6ففي هذه اآلية حرم تعاىل اجلامع إال بأحد شيئني ،واملتعة ليست
َ
بزواج وال بملك يمني فيبقى التحريم ،وقد استدلوا عىل أن زواج املتعة ليست بزواج ،أهنا
ترتفع من غري طالق وال فرقة وال جيري التوارث بينهام.
 .2قوله تعاىل يف آخر اآليةَ ﴿ :ف َم ْن ا ْب َتغَى َو َرا َء َذلِ َك َف ُأ ْو َل ِئ َك ُه ْم ا ْل َعا ُدون﴾(املؤمنون)7 :سمي
مبتغي ما وراء ذلك عاديا ،فدل عىل حرمة الوطء بدون هذين الشيئني.
 .3قال اهلل تعاىل﴿ :يا َأُّيا ا َّل ِذين آم ُنوا ِإ َذا نَكَح ُتم ا ُْملؤْ ِمن ِ
وه َّن ﴾(البقرة)49 :وقال
َات ُث َّم َط َّل ْق ُت ُم ُ
ْ ْ
َ َ
َ هَ
َرسيح ِب ِإحس ٍ
ٍ
تعاىلَ ﴿ ::فإ ْم َس ٌ
ان﴾(البقرة ،)229 :وقال تعاىلَ ﴿ :و ِإ ْن َأ َر ْد ُت ْم
اك ِب َم ْع ُروف أو ت ْ ِ ٌ ْ َ
ْاس ِت ْبدَ َال زَ ْو ٍج َم َ
كَان زَ ْو ٍج َوآ َت ْي ُت ْم ِإ ْحدَ ُاه َّن ِقن َطارا َف َال َت ْأ ُخ ُذوا ِم ْن ُه َش ْيئا َأ َت ْأ ُخ ُذو َن ُه ُ ْهبتَانا َو ِإ ْثام
ُم ِبينا﴾(النساء ،)20 :وقد استدل الشافعي هبذه اآليات عىل حرمة زواج املتعة ،قال ( :فلم
حيرمهن اهلل عىل األزواج إال بالطالق فجعل إىل األزواج فرقة من عقدوا عليه الزواج مع
أحكام ما بني األزواج فكان بينا  -واهلل أعلم  -أن زواج املتعة منسوخ بالقرآن والسنة ،ألنه
إىل مدة ثم نجده ينفسخ بال إحداث طالق فيه وال فيه أحكام األزواج)()1

 .4ما روي عن عل أن رسول اهلل  هنى عن متعة النساء يوم خيرب وعن أكل حلوم احلمر
اإلنسية ،وعن سمرة اجلهني أن رسول اهلل  هنى عن متعة النساء يوم فتح مكة ،وعن عبد
اهلل بن عمر أنه قال :هنى رسول اهلل  يوم خيرب عن متعة النساء وعن حلوم احلمر
األهلية( ،)2وروي أن رسول اهلل كان قائام بني الركن واملقام ،وهو يقول :إن كنت أذنت

( )1األم.277/8:
( )2انظر هذه األحاديث وغريها يف :البخاري ،1544/4:مسلم ،1026/2:الرتمذي،499/3:
 ،254/4أبو داود ،226/2:النسائي ،160/3:ابن ماجة ،630/1:املوطأ ،442/2:صحيح ابن
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لكم يف املتعة فمن كان عنده يشء فليفارقه وال تأخذوا مما آتيتموهن شيئا فإن اهلل قد حرمها
إىل يوم القيامة.
 .5اإلمجاع ،واحتجوا باإلمجاع عىل حتريمها ،ونرى أن اإلمجاع عىل حتريم زواج املتعة ال يصح،
وسنوضح ذلك يف حمله.
 .6أن الزواج ما رشع القتضاء الشهوة بل ألغراض ومقاصد يتوسل به إليها ،واقتضاء الشهوة
باملتعة ال يقع وسيلة إىل املقاصد فال يرشع.
أثر زواج املتعة:
اختلف الفقهاء يف األثر املرتتب عىل من تزوج للمتعة ،وهل يعترب زانيا بذلك،
فيجب عليه احلد أم ال عىل قولني:
القول األول :أنه يرجم من فعل ذلك إن كان حمصنا وجيلد من َل حيصن ،وهو مروي عن
حييى بن حييى عن ابن نافع ،واستدل بام روي عن عمر بن اخلطاب أنه قال ذلك للناس وخطبهم
به ،وخطبه تنترش وقضاياه تنتقل ،وَل ينكر ذلك عليه أحد ،وال حفظ له خمالف(.)1
القول الثان :ال رجم فيه وإن دخل عىل معرفته منه بمكروه ذلك ،ولكن يعاقب عقوبة
موجعة ال يبلغ هبا احلد ،وهو قول اجلمهور ،ورواه املالكية عن ابن حبيب عن مطرف وابن
املاجشون وأصبغ عن ابن القاسم ،وروي عن مالك أنه قال يدرؤ فيه احلد ويعاقب إن كان عاملا
بمكروه ذلك ،واحتجوا بأن كل زواج حرمته السنة وَل حيرمه القرآن فال حد عىل من أتاه رجل

حبان ،448/9:سنن الدارمي ،118/2:جممع الزوائد ،265/4 :سنن الدارقطني ،258/3 :مسند
الشافعي.254:
( )1القرطبي.133/5:
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عاملا عامدا وإنام فيه النكال ،وكل زواج حرمه القرآن أتاه عاملا عامدا فعليه احلد.
 4ـ وجوه التقارب بني أهل السنة واإلمامية حول زواج املتعة
لطرح موقف علامء أهل السنة من هذا النوع من الزواج بعيدا عن جلج اخلصومات
التي تطرح دون بحث أو نظر نحاول تبيني العنارص التالية ،مما نرى فيها مؤرشات للتقارب
بني السنة واإلمامية يف املسألة.
أ ـ أن املسألة خالفية بني أهل السنة
نص معظم الفقهاء عىل اإلمجاع عىل حتريم زواج املتعة عند أهل السنة( )1إال أن
بعضهم نقل اخلالف يف ذلك ،ومنهم الزيلعي الذي قال يف تبيني احلقائق( :وقال مالك :هو
جائز ،ألنه كان مرشوعا فيبقى إىل أن يظهر ناسخه( ،)2واشتهر عن ابن عباس حتليلها،
وتبعه عىل ذلك أكثر أصحابه من أهل اليمن ومكة ،وكان يستدل عىل ذلك بقوله تعاىل﴿ :
يضة ﴾(النساء ،)24:وعن عطاء أنه قال سمعت
ور ُه َّن َف ِر َ
است َْم َت ْع ُت ْم بِ ِه ِمن ُْه َّن َفآ ُت ُ
وه َّن ُأ ُج َ
َف َام ْ
جابرا يقول متتعنا عىل عهد رسول اهلل  وأيب بكر ونصفا من خالفة عمر ثم هنى الناس
( )1ممن نقل اإلمجاع عىل ذلك :ابن العريب يف أحكام القرآن ،315/3:القرطبي ،106/12 :قال اإلمام
اخلطايب :حتريم نكاح املتعة كاإلمجاع بني املسلمني ،وقد كان ذلك مباحا يف صدر اإلسالم ،ثم حرمه يف
حجة الوداع فلم يبق اليوم فيه خالف بني األمة إال شيئا ذهب إليه بعض الروافض ،انظر:عون
املعبود.59/6:
( )2ولكن ما ورد عن مالك خالف ذلك ،فقد جاء يف املدونة «:قلت :أرأيت إن قال أتزوجك شهرا يبطل
النكاح أم جيعل النكاح صحيحا ويبطل الرشط؟ قال :قال مالك :النكاح باطل يفسخ وهذه املتعة وقد
ثبت عن رسول اهلل  حتريمها ،قلت :أرأ يت إن قال هلا إن مىض هذا الشهر فأنا أتزوجك وريض بذلك
وليها ورضيت؟ قال :هذا النكاح باطل وال يقام عليه» املدونة.130/2:
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عنه ،وهو حمكي عن أيب سعيد اخلدري ،وإليه ذهبت اإلمامية وخالفوا عليا وأكثر
الصحابة)()1

وقد نص عىل هذا اخلالف كذلك ابن قدامة ،قال يف املغني بعد تعريفه لزواج املتعة:
(هذا نكاح باطل ،نص عليه أمحد ،فقال :نكاح املتعة حرام ،وقال أبو بكر :فيها رواية
أخرى ،أهنا مكروهة غري حرام ،ألن ابن منصور سأل أمحد عنها ،فقال :جيتنبها أحب إىل،
وقال :فظاهر هذا الكراهة دون التحريم ،وغري أيب بكر من أصحابنا يمنع هذا ،ويقول :يف
املسألة رواية واحدة يف حتريمها ،وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء( ،)2وممن روي عنه
حتريمها عمر ،وعل ،وابن عمر ،وابن مسعود ،وابن الزبري قال ابن عبد الرب :وعىل حتريم
املتعة مالك ،وأهل املدينة ،وأبو حنيفة يف أهل العراق ،واألوزاعي يف أهل الشام ،والليث
يف أهل مرص ،والشافعي ،وسائر أصحاب اآلثار وقال زفر :يصح النكاح ،ويبطل الرشط.
وحكي عن ابن عباس ،أهنا جائزة ،وعليه أكثر أصحاب عطاء وطاوس ،وبه قال ابن جريج
وحكي ذلك عن أيب سعيد اخلدري ،وجابر وإليه ذهب الشيعة)()3

ونص عىل هذا اخلالف املرداوي بقوله( :نكاح املتعة ،وهو أن يتزوجها إيل مدة،
الصحيح من املذهب أن نكاح املتعة ال يصح ،وعليه اإلمام أمحد رمحه اهلل واألصحاب،
وعنه يكره ويصح ،ذكرها أبو بكر يف اخلالف وأبو اخلطاب وابن عقيل ،وقال رجع عنها
اإلمام أمحد رمح ه اهلل ،قال الشيخ تقي الدين رمحه اهلل توقف اإلمام أمحد رمحه اهلل عن لفظ

( )1تيني احلقائق.115/2:
( )2وهو ال يعني اإلمجاع يف تعبري ابن قدامة ،بل يعني قول اجلمهور يف املصطلح العام.
( )3املغني.136/7 :
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احلرام وَل ينفه ،قال املصنف والشارح وغري أيب بكر يمنع هذا ويقول املسألة رواية واحدة،
وقال يف املحرر ويتخرج أن يصح ويلغو التوقيت)()1

ونص عليه صاحب الكايف بقوله( :قال أبو بكر فيه رواية أخرى أهنا مكروهة ألن
أمحد قال يف رواية ابن منصور جيتنبها أحب إيل ،فظاهرها الكراهية ال التحريم ،وغريه من
أصحابنا يقول املسألة رواية واحدة يف حتريمها ،ولو رشط أن يطلقها يف وقت بعينه َل يصح
النكاح ألنه رشط يمنع بقاء النكاح فأشبه التأقيت ،ويتخرج أن يصح النكاح ويبطل
الرشط ،ألن النكاح وقع مطلقا ورشط عىل نفسه رشطا ال يؤثر فيه فأشبه ما لو رشط أال
يطأه)()2

ونقل القرطبي عن أيب بكر الطرطويش قوله( :وَل يرخص يف نكاح املتعة إال عمران
بن حصني وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت)()3

وهذا الرتخيص يدل عىل عدم صحة نقل اإلمجاع يف املسألة ،ألن الكثري من املسائل
التي َل خيالف فيها إال أفراد الصحابة بل أفراد التابعني أو من بعدهم تعد من املسائل
اخلالفية ،فكيف هبذا املسألة التي ذكر فيها هذا اخلالف.
قال ابن عبد الرب( :أما الصحابة فإهنم اختلفوا يف نكاح املتعة فذهب ابن عباس إىل إجازهتا
فتحليلها ال خالف عنه يف ذلك وعليه أكثر أصحابه منهم عطاء بن أيب رباح وسعيد بن جبري

( )1اإلنصاف.163/8:
( )2الكايف يف فقه ابن حنبل.57/3:
( )3تفسري القرطبي.133/5:
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وطاووس وروي حتليلها أيضا وإجازهتا إبراهيم)( )1

وقد بقي اخلالف بعد ذلك يف زمن التابعني ،ومن املشهورين بإباحتها يف عهدهم
ابن جريج فقيه مكة ،وهلذا قال األوزاعي :يرتك من قول أهل احلجاز مخس ،فذكر منها
متعة النساء من قول أهل مكة ،وقال ابن املنذر :جاء عن األوائل الرخصة فيها وال أعلم
اليوم أحدا جييزها إال بعض الرافضة(.)2
وقد بقي هذا اخلالف بني أهل السنة بعد ذلك ـ خالفا ملا قال ابن املنذر ـ وإن كان
للتعصب يف اخلالف بني السنة واإلمامية ما جعل من ذلك اخلالف شذوذا يف الرأي قد
حيذر من القول به ،وقد أشار إىل هذا اخلالف الشوكان بقوله( :وقد أتعب نفسه بعض
املتأخرين بتكثري الكالم عىل هذه املسألة وتقوية ما قاله املجوزون هلا ،وليس هذا املقام مقام
بيان بطالن كالمه)()3

وقد روى عن ابن عباس رجوعه عن هذا القول ،قال ابن قدامة( :أما قول ابن
عباس ،فقد حكي عنه الرجوع عنه ،فروى أبو بكر ،بإسناده عن سعيد بن جبري ،قال :قلت
البن عباس :لقد كثرت القالة يف املتعة ،حتى قال فيها الشاعر:
أقول وقد طال الثواء بنا معا

يا صاح هل لك يف فتيا ابن عباس

هل لك يف رخصة األطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس

( )1التمهيد.113 :
( )2نيل األوطار.271/6:
( )3فتح القدير.450/1:
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فقام خطيبا ،وقال :إن املتعة كامليتة والدم وحلم اخلنزير)()1

وقد ذكر ابن عبد الرب ضعف اآلثار القائلة برجوع ابن عباس عن هذا القول وصحة اآلثار
القائلة بعدم رجوعه ،فقد قال بعد أن ذكر اآلثار القائلة برجوع ابن عباس عن رأيه يف املتعة( :هذه
اآلثار كلها عن ابن عباس معلولة ال جتب هبا حجة من جهة اإلسناد ،ولكن عليها العلامء ،واآلثار
التي رواها املكيون عن ابن عباس صحاح األسانيد عنه ،وعليها أصحاب ابن عباس)( )2

ولذلك ذكر ابن القيم يف حكم زواج املتعة قوالن:
القول األول :أن حتريمها قطعي دائم ال عالقة له بالرضورة ،وهو قول مجهور العلامء.
القول الثان :أن حتريمها ظني الحتامل عدم النسخ وربط جوازها بالرضورة.
واخلالصة أن املسألة خمتلف فيها بيقني سواء حلقها إمجاع بعد ذلك أو َل يلحقها ،ألن
اإلمجاع التايل ال يلغي اخلالف السابق ،قال النووي بعد أن ذكر اختالف أصحاب مالك
هل حيد الواطيء يف زواج املتعة أم ال( :ومذهبنا أنه ال حيد لشبهة العقد وشبهة اخلالف،
ومأخذ اخلالف اختالف األصوليني يف أن االمجاع بعد اخلالف هل يرفع اخلالف لرجعة
املسئلة عليها ،واألصح عند أصحابنا أنه ال يرفعه ،بل يدوم اخلالف ،وال يصري املسئلة بعد
ذلك جممعا عليها أبدا ،وبه قال القايض أبو بكر الباقالن)()3

ب ـ أن يف بعض ما جييزه بعض أهل السنة من زواج ماهو أشد من زواج املتعة

( )1املغني.137/7:
( )2التمهيد.121/10:
( )3رشح النووي عىل مسلم.182/9:
361

وقد ذكرنا هذا الوجه ،ألن البعض من أهل السنة نتيجة املبالغة يف املوقف السلبي
جتاه هذا النوع من الزوج يتصور أنه من البدع املنكرة التي يضلل القائل هبا ،بل قد يبالغ
البعض ،فريميه بالكفر ،فلذلك ذكرنا هذا الوجه لنبني أن من الزواج الذي جييزه بعض أهل
السنة وتطبقه بعض املجتمعات السنية ما هو أشد رضرا يف آثاره من زواج املتعة ،وقد ذكر
هذا الوجه ابن تيمية وابن القيم كثريا يف معرض حديثهام عن زواج املحلل ،وقد ذكر ابن
القيم حكاية عن ابن تيمية أن زواج املتعة خري من زواج التحليل من الوجوه التالية:
 .1أن زواج املتعة كان مرشوعا يف أول اإلسالم ،وزواج التحليل َل يرشع يف زمن من
األزمان.
 .2أن الصحابة متتعوا عىل عهد النبي  ،وَل يكن يف الصحابة حملل قط.
 .3أن زواج املتعة خمتلف فيه بني الصحابة فأباحه ابن عباس ،وإن قيل :إنه رجع عنه وأباحه
عبد اهلل بن مسعود ،ففي الصحيحني عنه قال :كنا نغزو مع رسول اهلل ،وليس لنا نساء
فقلنا :أال نختيص ،فنهانا عن ذلك ،ثم رخص لنا أن ننكح املرأة بالثوب إىل أجل ،ثم قرأ
هلل َلكُ م و َال َتعتَدُ وا ِإ َّن ا ََّ ِ
ِ
ِ
ب
هلل َال ُحي ه
ين آ َم ُنوا َال ُحت َِّر ُموا َط ِّي َبات َما َأ َح َّل ا َُّ ْ َ ْ
عبد اهللَ ﴿ :يا َأ ه َُّيا ا َّلذ َ
ا ُْمل ْعت َِدين﴾ (األعراف )87 :وفتوى ابن عباس هبا مشهورة ،قال عروة :قام عبد اهلل بن
الزبري بمكة فقال :إن ناسا أعمى اهلل قلوهبم كام أعمى أبصارهم يفتون باملتعة ،يعرض
بعبداهلل بن عباس ،فناداه فقال :إنك جللف جاف فلعمري لقد كانت املتعة تفعل عىل
عهد إمام املتقني يريد رسول اهلل  ،فقال له ابن الزبري :فجرب نفسك ،فواهلل لئن فعلتها
ألرمجنك بأحجارك.
 .4أن رسول اهلل َل جيىء عنه يف لعن املستمتع واملستمتع هبا حرف واحد ،وجاء عنه يف
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لعن املحلل واملحلل له وعن الصحابة ما تقدم.
 .5أن املستمتع له غرض صحيح يف املرأة ،وهلا غرض أن تقيم معه مدة الزواج ،فغرضه
املقصود بالزواج مدة ،واملحلل ال غرض له سوى أنه مستعار للرضاب كالتيس ،فزواجه
غري مقصود له وال للمرأة وال للويل.
 .6أن املستمتع َل حيتل عىل حتليل ما حرم اهلل ،فليس من املخادعني الذين خيادعون اهلل كأنام
خيادعون الصبيان ،بل هو ناكح ظاهرا وباطنا ،واملحلل ماكر خمادع متخذ آيات اهلل هزوا،
ولذلك جاء يف وعيده ماَل جيىء يف وعيد املستمتع مثله وال قريب منه.
 .7أن املستمتع يريد املرأة لنفسه ،وهذا رس الزواج ومقصوده فرييد بزواجه حلها له ،وال
يطؤها حراما ،واملحلل ال يريد حلها لنفسه ،وإنام يريد حلها لغريه ،وهلذا سمي حملال،
فأين من يريد أن حيل له وطىء امرأة خياف أن يطأها حراما إىل من ال يريد ذلك وإنام يريد
بزواجها أن حيل وطأها لغريه ،فهذا ضد رشع اهلل ودينه وضد ما وضع له الزواج.
 .8أن الفطر السليمة والقلوب التي َل يتمكن منها مرض اجلهل والتقليد تنفر من التحليل
أشد نفار وتعري به أعظم تعيري حتى إن كثريا من النساء تعري املرأة به أكثر مما تعريها بالزنا،
وزواج املتعة ال تنفر منه الفطر والعقول ،ولو نفرت منه َل يبح يف أول اإلسالم.
 .9أن زواج املتعة يشبه إجارة الدار مدة لالنتفاع والسكنى ،ونحو ذلك مما للباذل فيه غرض
صحيح ،ولكن ملا دخله التوقيت أخرجه عن مقصود الزواج الذي رشع بوصف الدوام
واالستمرار ،وهذا بخالف زواج املحلل فإنه ال يشبه شيئا من ذلك ،وهلذا شبهه
الصحابة بالسفاح وشبهوه باستعارة التيس للرضاب(.)1
( )1إغاثة اللهفان :وانظر :كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه.223/93،30/32:
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وهلذا قال ابن تيمية( :ومن شنع عىل الشيعة بإباحة املتعة مع إباحته للتحليل ،فقد
سلطهم عىل القدح يف السنة كام تسلطت النصارى عىل القدح يف اإلسالم بمثل إباحة
التحليل)()1

ج ـ أن نص الدليل نفسه حيمل دالئل عدم قطعية التحريم
فإن األدلة التي ذكرناها عن السنة واإلمامية حتمل ظنية هذا احلكم واحتامله
لالحتامالت املختلفة ،وقد قال العز بن عبد السالم( :إنام الشبهة الدارئة للحد ففي مأخذ
اخلالف وأدلته املتقاربة كاخلالف يف الزواج بال ويل وال شهود ،وزواج املتعة ،فإن األدلة
فيه متقاربة ال يبعد كل واحد من املجتهدين إصابة خصمه عند اهلل عز وجل)()2

وقد قرن هني متعة النساء بمتعة احلج يف حديث ابن عمر ،قال :قال عمر :متعتان
كانتا عىل عهد رسول اهلل  أنا أهنى عنهام وأعاقب عليهام متعة النساء ومتعة احلج ،وبام
أن متعة احلج جائزة ،فهو يدل عىل أن املراد بالنهي عن متعة النساء حمتمل.
وقد قال الباجي ( :وعندي أن ما حرمته السنة ووقع اإلمجاع واإلنكار عىل حتريمه
يثبت فيه احلد كام يثبت فيام حرمه القرآن ،والذي عندي يف ذلك أن اخلالف إذا انقطع ووقع
اإلمجاع عىل أحد أقواله بعد موت قائله وقبل رجوعه عنه ،فإن الناس خمتلفون فيه فذهب
القايض أبو بكر إىل أنه ال ينعقد اإلمجاع بموت املخالف ،فعىل هذا حكم اخلالف باق يف
حكم قضية املتعة ،وبذلك ال حيد فاعله وقال مجاعة إنه ينعقد اإلمجاع بموت إحدى
الطائفتني فعىل هذا قد وقع اإلمجاع عىل حتريم املتعة ألنه َل يبق قائل به فعندي هذا حيد
( )1كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه.224/30 :
( )2قواعد األحكام.110/2:
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فاعله ،وهذا عىل قولنا إنه َل يصح رجوع عبد اهلل بن عباس عنه ،ومما يدل عىل أنه َل ينعقد
اإلمجاع عىل حتريمه أنه يلحق به الولد ،ولو انعقد اإلمجاع بتحريمه وأتاه أحد عاملا بالتحريم
لوجب أن ال يلحق به الولد واهلل أعلم()1

د ـ جواز زواج املتعة الذي يتفق عليه الطرفان قبل العقد:
نص الفقهاء من املذاهب األربعة وغريهم عىل صحة زواج املتعة الذي يتفق عليه
الطرفان قبل العقد ،أو كان يف نية أحدمها أو كالمها أنه زواج متعة برشط واحد هو عدم
الترصيح بذلك يف العقد ،وهو وجه مقاربة كبري بني السنة واإلمامية ،ألنه حيرص اخلالف يف
التلفظ باألجل يف الصيغة أو عدم التلفظ به.
وقد نقل اإلمام النووي اإلمجاع عىل أن من نكح نكاحا مطلقا ،ونيته أن ال يمكث
معها اال مدة نواها فنكاحه صحيح حالل ،وليس نكاح متعة ،وإنام نكاح املتعة ما وقع
بالرشط املذكور ،قال( :ولكن قال مالك :ليس هذا من أخالق الناس ،وشذ األوزاعي
فقال هو نكاح متعة وال خري فيه)()2

ونرى صحة ما قال األوزاعي ،وأن هذا النوع من الزواج الذي يرس صاحبه نية
التفريق دون إعالم الطرف اآلخر ليكون عىل بينة من أمره ،رش من زواج املتعة الذي يتم
الترصيح به يف العقد ،خللو الترصيح من التدليس بخالف كتامن النية ،ولذا قال مالك :ليس
هذا من أخالق الناس.
وال بأس من نقل بعض النصوص الدالة عىل ذلك ووجه استدالهلا:
( )1املنتقى.335/3 :
( )2النووي عىل مسلم.181/9 :
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قال الشافعي( :لو أن رجال رشيفا نكح دنية أعجمية ،أو رشيفة نكحت دنيا أعجميا
فتصادقا يف الوجهني عىل أن َل ينو واحد منهام أن يثبتا عىل النكاح أكثر من ليلةَ ،ل حيرم
النكاح هبذه النية ،ألن ظاهر عقدته كانت صحيحة ،إن شاء الزوج حبسها ،وإن شاء
طلقها ،فإذا دل الكتاب ثم السنة ثم عامة حكم اإلسالم عىل أن العقود إنام يثبت بالظاهر
عقدها ،وال يفسدها نية العاقدين ،كانت العقود إذا عقدت يف الظاهر صحيحة ،أوىل أن ال
تفسد بتوهم غري عاقدها عىل عاقدها ثم ،سيام إذا كان تومها ضعيفا واهلل تعاىل أعلم)()1

وقال الشافعي يف موضع آخر( :ولو كانت بينهام مراوضة ،فوعدها إن نكحها أن ال
يمسكها إال أياما ،أو إال مقامه بالبلد ،أو إال قدر ما يصيبها ،كان ذلك بيمني أو غري يمني
فسواء ،وأكره له املراوضة عىل هذا ،ونظرت إىل العقد فإن كان العقد مطلقا ،ال رشط فيه
فهو ثابت ،ألنه انعقد لكل واحد منهام عىل صاحبه ما للزوجني ،وإن انعقد عىل ذلك الرشط
فسد ،وكان كزواج املتعة)()2

وعند املالكية( :من تزوج امرأة ال يريد إمساكها إال أنه يريد أن يستمتع هبا مدة ثم
يفارقها فقد روى حممد عن مالك ذلك جائز وليس من اجلميل وال من أخالق الناس)
واستدلو لذلك بام يل:
 .1أن النكاح وقع عىل وجهه وَل يشرتط شيئا وإنام نكاح املتعة ما رشطت فيه الفرقة بعد
انقضاء مدة.
 .2أن هذا ال ينايف الزواج فإن للرجل اإلمساك أو املفارقة ،قال مالك( :وقد يتزوج الرجل
( )1األم.313/7:
( )2األم.86/5:
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املرأة عىل غري إمساك فيرسه أمرها فيمسكها وقد يتزوجها يريد إمساكها ثم يرى منها ضد
املوافقة فيفارقها)()1

وقال ابن تيمية مرجحا القول بإباحة هذا النوع من املتعة( :وأما نكاح املتعة إذا قصد
أن يستمتع هبا إىل مدة ،ثم يفارقها مثل املسافر الذي يسافر إىل بلد يقيم به مدة ،فيتزوج،
ويف نيته إذا عاد إىل وطنه أن يطلقها ،ولكن الزواج عقده عقدا مطلقا ،فهذا فيه ثالثة أقوال
يف مذهب أمحد ،قيل :هو زواج جائز ،وهو اختيار أيب حممد املقديس ،وهو قول اجلمهور،
وقيل :إنه زواج حتليل ال جيوز ،وروي عن األوزاعي ،وهو الذي نرصه القايض وأصحابه
يف اخلالف ،وقيل :هو مكروه وليس بمحرم)()2

ثم بني الراجح الذي يراه وعلته بقوله( :والصحيح أن هذا ليس بزواج متعة ،وال
حيرم ،وذلك أنه قاصد للزواج وراغب فيه ،بخالف املحلل ،لكن ال يريد دوام املرأة معه،
وهذا ليس برشط فإن دوام املرأة معه ليس بواجب ،بل له أن يطلقها ،فإذا قصد أن يطلقها
بعد مدة ،فقد قصد أمرا جائزا بخالف زواج املتعة ،فإنه مثل اإلجارة تنقيض فيه بانقضاء
املدة ،وال ملك له عليها بعد انقضاء األجل ،وأما هذا فملكه ثابت مطلق ،وقد تتغري نيته
فيمسكها دائام ،وذلك جائز له ،كام أنه لو تزوج بنية إمساكها دائام ،ثم بدا له طالقها ،جاز
ذلك)
وقد ألزم علامء اإلمامية املنكرين من أهل السنة هبذا ،فقال السبحان( :ونسأل
رشع النكاح ،نسأهلم عن
املانعني الذين يتل ّقون نكاح املتعة ،خمالفا للحكمة ا ّلتي من أجلها ّ
( )1املنتقى.335/3 :
( )2كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية.147/32:
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يتزوجان نكاح دوام ،ولكن ينويان الفراق بالطالق بعد شهرين فهل هذا
الزوجني الذين ّ
نكاح صحيح أو ال؟ ال أظن ّ
أن فقيها من فقهاء اإلسالم يمنع ذلك ،وإالّ فقد أفتى بغري
األول .فأي فرق يكون حينئذ بني املتعة وهذا النكاح الدائم سوى
دليل وال برهان
فيتعني ّ
ّ
ّ
ان املدّ ة مذكورة يف األول دون الثان؟ )
وهلذا اعترب صاحب املنار القول باملتعة خري من غش املرأة بتزوجها مدة بنية التطليق،
قالّ :
(إن تشديد علامء السلف واخللف يف منع املتعة يقتيض منع النكاح بن ّية الطالق ،وإن
كان الفقهاء يقولون ّ
ان عقد النكاح يكون صحيحا إذا نوى الزوج التوقيت ،وَل يشرتطه يف
صيغة العقد ،ولكن كتامنه إ ّياه يعدّ خداعا ّ
وغشا وهو أجدر بالبطالن من العقد ا ّلذي
يشرتط فيه التوقيت)()1

هـ ـ ورود اخلالف يف صحة ذكر التوقيت يف العقد
بل قد قد ورد اخلالف بني أهل السنة يف صحة ذكر التوقيت يف العقد ،وهو موضع
آخر للتقارب بني السنة واإلمامية يف املسألة ،فقد قال زفر فيمن يتزوج امرأة بشهادة
شاهدين إىل عرشة أيام :هو صحيح الزم ،ألن الزواج ال يبطل بالرشوط الفاسدة.
قال الشارح( :عني النكاح املوقت هو أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين عرشة أيام،
ألن النكاح ال يبطل بالرشوط الفاسدة ،بل تبطل هي ويصح النكاح ،فصار كام إذا تزوجها
عىل أن يطلقها بعد شهر صح وبطل الرشط ،أما لو تزوج ويف نيته أن يطلقها بعد مدة نواها
صح)()2

( )1املنار .17 / 5
( )2فتح القدير 248/3:وما بعدها.
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وقد رجح كثري من فقهاء احلنفية قول زفر ألن مقتىض قواعدهم يف الرشوط املقيدة
للعقد تؤيده ،يقول صاحب فتح القدير( :ومقتىض النظر أن يرتجح قوله ألن غاية األمر أن
يكون املوقت متعة وهو منسوخ ،لكن نقول :املنسوخ معنى املتعة عىل الوجه الذي كانت
الرشعية عليه وهو ما ينتهي العقد فيه بانتهاء املدة ويتالشى ،وأنا ال أقول به كذلك ،وإنام
أقول ينعقد مؤبدا ويلغو رشط التوقيت ،فحقيقة إلغاء رشط التوقيت هو أثر النسخ)()1

بل اعترب ابن تيمية قول زفر مبنيا عىل األصل خالف لرأي اجلمهور الذين خرجوا
عىل قاعدهتم يف الرشوط املقيدة للعقد ،قال ابن تيمية عند حديثه عن الرشوط املناقضة
ملق تىض العقد( :قال طائفة من الفقهاء :يصح العقد ،ويبطل الرشط كام يقوله أبو حنيفة
والشافعي وأمحد يف إحدى الروايتني ،ويكون العقد الزما ،ثم كثري من هؤالء فرق بني
التوقيت وبني االشرتاط ،فقالوا :إذا قال تزوجتها إىل شهر فهو نكاح متعة ،وهو باطل،
وطرد بعضهم القياس ،وهو قول زفر ،وخرج وجها يف مذهب أمحد أنه يصح العقد ويلغو
التوقيت ،كام قالوا :يلغو الرشط)()2

وهلذا ال خيتلف قول احلنفية وخاصة زفر عن قول اإلمامية إال يف أن زواج املتعة عند
اإلمامية ينتهي بانتهاء املدة بينام ال ينتهي عند احلنفية إال بالطالق (ولذا إذا انقضت املدة ال
ينتهي النكاح ،بل هو مستمر إىل أن يطلقها) ،بل إن يف أقواهلم ما يتفق مع ذلك أيضا،
فكلهم يتفقون عىل أنه إن قال( :تزوجتك عىل أن أطلقك إىل عرشة أيام)أن الزواج صحيح،
ألنه أبد الزواج ثم رشط قطع التأبيد بذكر الطالق يف الزواج املؤبد ،والزواج املؤبد ال تبطله
( )1فتح القدير.249/3 :
( )2كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه.349/29:
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الرشوط(.)1
بل إن الزواج بلفظ املتعة نفسه فيه جمال عندهم للنظر فـ(املعترب يف العقود معانيها ال
األلفاظ)ويف كتب احلنفية( :لو قال :أتزوجك متعة انعقد النكاح ولغا قوله متعة)()2

وبذلك يبلغ التقارب بني السنة واإلمامية أوجه يف املسألة.
 5ـ ضوابط إباحة زواج املتعة
بعدما نقلنا أقوال الفريقني من السنة واإلمامية ،وذكرنا أوجه التقارب بينهام يف هذا
النوع من الزواج ،وتبني لنا أن املسألة مبالغ فيها إىل حد كبري ،فإنا نرى ،واهلل أعلم ،إباحة
زواج املتعة أو الزواج املؤقت ،أو ما شيئ له من األسامء ،برشط توفر الرشطني التاليني:
أ ـ أن يكون من باب الرضورة:
وهو األشبه من قول ابن عباس ومن ذهب إىل إباحة زواج املتعة ،وقد أشار إىل هذا
الرشط ابن القيم بقوله يف توجيه ما روي عن ابن عباس من إباحتها( :ولكن النظر هل هو حتريم
بتات ،أو حتريم مثل حتريم امليتة ،وحتريم نكاح األمة ،فيباح عند الرضورة وخوف العنت ،هذا
هو الذي حلظه ابن عباس بحلها للرضورة ،فلام توسع الناس فيها ،وَل يقترصوا عىل موضع
الرضورة أمسك عن الفتوى ورجع عنها)( )3وقال ابن تيمية( :أما أن يشرتط التوقيت ،فهذا نكاح
املتعة الذي اتفق األئمة األربعة وغريهم عىل حتريمه ،وإن كان طائفة يرخصون فيه ،إما مطلقا

( )1بدائع الصنائع.274/2:
( )2جممع األهنر.331/1:
( )3زاد املعاد.113/5:
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وإما للمضطر ،كام قد كان ذلك يف صدر اإلسالم ،فالصواب إن ذلك منسوخ)( )1

وما روي عن ابن عباس ـ مما نقلناه سابقا ـ يدل عىل ذلك ،فقد روى عطاء عن ابن
عباس قال( :ما كانت املتعة إال رمحة من اهلل تعاىل رحم هبا عباده ولوال هنى عمر عنها ما
زنى إال شفي()2

وقد نقل اإلمام النووي أنه روى حديث إباحة زواج املتعة مجاعة من الصحابة فذكره
مسلم من رواية ابن مسعود وابن عباس وجابر وسلمة بن األكوع وسرية بن معبد اجلهنى،
قال( :وليس يف هذه االحاديث كلها أهنا كانت يف احلرض ،وإنام كانت يف أسفارهم يف الغزو،
ثم رضورهتم وعدم النساء ،مع أن بالدهم حارة ،وصربهم عنهن قليل ،وقد ذكر يف حديث
ابن أيب عمر :أهنا كانت رخصة يف أول االسالم ملن اضطر اليها ،كامليتة ونحوها ،وعن ابن
عباس ما نحوه)()3

ويف واقعنا املعارص الكثري من أبواب الرضورة التي قد تلجئ إىل هذا النوع من
الزواج ،كاملغرتبني ،والذين حتول الظروف بينهم وبني الزواج املستقر ،وكذلك يف النساء
من َل جتد الزوج الدائم ،وكانت ظروفها حتتم عليها القبول هبذا النوع من الزواج املحكوم

( )1جمموع فتاوى ابن تيمية.107/32 :
( )2أي إال أن يشفي أي يرشف عىل الزنا ،وال يواقعه ،أقام االسم وهو الشفى مقام املصدر احلقيقي وهو
اإلشفاء عىل الِشء ،وحرف كل يشء شفاه ،ومنه قوله  :عىل شفا جرف هار﴾ وأشفى عىل اهلالك إذا
أرشف عليه ،لسان العرب.330/8:
( )3النووي عىل مسلم.180/9 :
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بالضوابط الرشعية ،وأرى أنه لو فتح هذا الباب مقيدا بالقيود الرشعية ألغلقت كثري من
منافذ الفساد التي تنترش يف املجتمعات اإلسالمية.
وقد يقال هنا بأن هذا الزواج ال يتجاوب مع نظرة اإلسالم املثالية للزواج وكونه
سكنا ومودة ،ونجيب عىل ذلك بأن يف الترشيعات اإلسالمية جانبان ،اجلانب األصل وهو
اجلانب املثايل الذي رشعت ألجله األحكام الرشعية ،ويتضمن املقاصد الرشعية يف قمة
مثاليتها الواقعية.
واجلانب الثان هو اجلانب الواقعي الذي قد يرخص يف بعض األحكام من باب
الرضورة ،فيخدم بذلك مقصدا معينا من املقاصد الرشعية ،وقد ال خيدم املقاصد األخرى
من دون إرضار هبا.
وزواج املتعة من هذا النوع فهو خيدم مقصدا من مقاصد الزواج ،وهو حتصني كال
الزوجني ،من باب رعاية مصالح األفراد ،ووقاية املجتمع من مظاهر الفواحش وما ينجر
عنها من مفاسد اجتامعية من باب رعاية مصالح األمة.
ولذلك كان له دوره الرشعي املعترب يف عهد النبي  ،فحصل فيه ما سامه الفقهاء
نسخا ،وما نراه رضورات تقدر بقدرها ،فقد كان النبي  يبيحه إذا اقتضت الرضورة،
وينهى عنه إذا انتفت الرضورة ،والدليل عىل ذلك أن َل يذكر عن حكم رشعي أنه نسخ
بمثل ما ذكر عن زواج املتعة.
ولعل ضعف القول بالنسخ هو ما جعل الشافعي يقول يف إحدى مناظراته يف زواج
الشغار( :أجيوز يف العلم عندنا وعندك أن يعمد إىل املتعة وقد جاء فيها خرب عن النبي  بتحريم
وخرب بتحليل؟ فزعمنا نحن وأنت أن التحليل منسوخ فتجعله قياسا عىل يشء غريه وَل يأت فيه
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عن النبي خرب؟ )( )1

وال بأس أن نقتبس هنا كالما لعاَل جليل من علامء األمة ،وهو يف نفس الوقت مرجع
من مراجع اإلمامية املعارصين هو الشيخ حممد حسني فضل اهلل يف بيان وجه الرضورة الذي
يستدعي عدم نسخ هذا النوع من الزواج فقد قال( :وقد نالحظ يف هذا املجال أن املسألة
قد حتتاج إىل دراسة من ناحية أخرى ،وهي أن املربرات التي ذكرها بعض الباحثني لترشيع
هذا الزواج يف بعض احلاالت الطارئة يف عرص الرسالة ال تزال تفرض نفسها عىل الواقع
الذي حيتضن أوضاعا وحاالت كثرية قد تزيد يف صعوبتها عىل تلك احلاالت ...فإذا كان
ذلك هو املربر للترشيع يف نظر هؤالء فال بد من أن يبقى احلكم مستمرا باستمرار مربره،
مما جيعل من موضوع النسخ أمرا غري واضح يف مالكاته ...ونحن نعرف أن النسخ يعني ـ
يف مفهومه العلمي ـ انتهاء مدة احلكم األول بانتهاء أمد املصلحة التي سامهت يف وجوده
وحدوث مصلحة أخرى يف االجتاه املعاكس من أجل حكم آخر خمالف.
إن اإلسالم ينطلق يف ترشيعه لألحكام الرشعية من منطلق واقعي فيام يواجهه
اإلنسان من مشاكل لتكون احللول املوضوعة له يف حجم تلك املشاكل لئال حيتاج اإلنسان
إىل الوقوع يف قبضة االنحراف أو إىل البحث عن احللول العملية لدى مبادئ أخرى ،وعىل
ضوء ذلك يمكننا أن نالحظ كيف يسري الزنا جنبا إىل جنب مع الزواج الدائم يف كل مراحل
التاريخ يف مجيع بلدان األرض مما يوحي بوجوده كظاهرة إنسانية مستمرة ،وقد ال نستطيع
تفسري ذلك دائام بأنه يمثل الرغبة يف االنحراف والتمرد عىل الرشيعة والقانون ،بل ربام كان

( )1األم.188/5 :
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من الراجح تفسري ذلك بأن الزواج الدائم ال يمثل احلل الشامل الكامل للمشكلة اجلنسية
مما يفرض ترشيعا آخر يكمل احلل ،ويلغي احلاجة إىل االنحراف)()1

ونضيف إليه تربير عاَل من علامء أهل السنة ،وهو الشيخ يوسف القرضاوي الذي
يربر الزواج هبذه الصورة بل يدافع عنها ،قال الشيخ( :كان الناس يف بالد اخلليج أيام
الغوص يتغربون عن وطنهم وأهليهم باألشهر ،وبعضهم كان يتزوج يف بعض البالد
اإلفريقية أو اآلسيوية التي يذهب إليها ،ويقيم مع املرأة الفرتة التي يبقى فيها يف تلك البلدة،
التي تكون عادة عىل شاطئ البحر ،ويرتكها ويعود إىل بلده ،ثم يعود إليها مرة أخرى ،إن
تيرس له السفر.
فهذا زواج اقتضته احلاجة ،ورضيت به املرأة وأهلها ،وهم يعلمون أن هذا الرجل
لن يبقى معهم إال فرتة من الزمن ،وقد يعود إليهم وقد ال يعود ،وَل يعرتض عىل هذا الزواج
معرتض)
ثم قال ردا عىل من يعرتضون عىل هذا ـ وال بأس أن أذكر االعرتاض بطوله ـ:
(وأحب أن أقول لبعض اإلخوة الذين ُّيونون من هدف اإلمتاع واإلحصان ،وحيقرون من
شأن املرأة التي تتزوج لتستمتع بالرجل يف احلالل ،وال تفكر يف احلرام ،ويعتربون هذا
انحطاطا بكرامة املرأة ،ونزوال بقدرها ،أحب أن أقول هلؤالء كلمة رصحية :إن هدف
وتصورون ،بل هو أول
اإلمتاع واإلحصان ليس هدفا هينا ،وال ُمهينا ،كام تتصورون
ِّ
أهداف الزواج ،وهلذا ال جيوز التنازل عنه يف العقد ،ويف احلديث الصحيح املعروف( :يا
معرش الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ،فإنه أغض للبرص ،وأحصن للفرج) ،ويف
( )1من وحي القرآن.119/7 :
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اس
اس َل ُك ْم َو َأ ْن ُت ْم ل َب ٌ
الر َف ُث إِ َىل ن َسائ ُك ْم ُه َّن ل َب ٌ
القرآن الكريمُ ﴿ :أح َّل َل ُك ْم َل ْي َل َة ِّ
الص َيا ِم َّ
عرف الفقهاء النكاح بأنه :عقد حلل التمتع بأنثى خالية من املوانع
َهل ُ َّن﴾ (البقرة ،)187:بل َّ
الرشعية ،وإن كنت أرى أن التمتع للطرفني ،الرجل واملرأة كليهام ،كام أشارت اآلية :هن
لباس لكم وأنتم لباس هلن.
فالعفة واإلحصان قيمة كبرية من قيمنا اإلسالمية ،وهي مما يميز جمتمعنا عن
املجتم عات السائبة املتحللة ،وحاجة الرجل إىل املرأة ،وحاجة املرأة إىل الرجل :حاجة
فطرية ،وال ينظر اإلسالم إليها نظرة بعض األديان األخرى ،أهنا قذارة أو رجس ،بل هي
غريزة فطر اهلل الناس عليها ،والبد من تسهيل الطرق الرشعية إليها ،حتى ال يضطر الناس
إىل ركوب احلرام ،والسيام يف عرص ُفتحت فيه أبواب املحرمات عىل مصاريعها ،وكثرت
فيه املغريات باملنكر ،واملعوقات عن املعروف.
إن اإلسالم َل يستنكف عن االستمتاع اجلنِس ،وَل يقلل من شأنه إذا كان حالال،
بل قال الرسول الكريم( :ويف بضع أحدكم صدقة!) قالوا :يا رسول اهلل ،أيأيت أحدنا شهوته
ويكون له فيها أجر؟ قال( :أليس إذا وضعها يف حرام ،كان عليه وزر ،فكذلك إذا وضعها
يف حالل كان له أجر)
واملجتمع الغريب املعارص ـ يف إطار حضارته املادية اإلباحية املعارصة ـ حل هذه
املشكلة :مشكلة الغريزة اجلنسية ،وحاجة الرجل واملرأة الفطرية كليهام لآلخر ،بإطالق
العنان لكل منهام ،يستمتع بصاحبه بال عقد وال رباط ،وال مسؤولية أخالقية وال دينية وال
قانونية.
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أجلّ ..
حل الغرب هذه املشكلة عن طريق ما سموه (البوي فرند) ،و(اجلريل فرند)،
ونحن ال نملك أن نحل هذه املشكلة هبذه الطريقة ،إذ البد عندنا من عقد ومن رباط
رشعي ،ف لامذا حيقر بعض الناس هذا اجلانب املهم يف حياة اإلنسان ،وهو جانب فطري ال
حيلة يف دفعه؟ وملاذا يتظاهرون وكأهنم مالئكة مطهرون ،ال حيتاجون إيل اجلنس ،وال
يفكرون فيه؟ )()1

ب ـ ثبوت النسب يف زواج املتعة:
وهو أهم الرشوط ،وبه التفريق بني احلالل واحلرام ،وهو ثبوت النسب هبذا النوع
من الزواج ،ألن من أهم املقاصد من حتريم الزنا اختالط األنساب ،وينجر عن هذا الرشط،
رضورة استرباء الرحم ،ووجوب النفقة عىل الولد ،وغري ذلك من احلقوق ،واملحققون من
أهل السنة ال خيالفون يف ذلك ،ولو َل يقروا هبذا النوع من الزواج ،وقد بالغ ابن تيمية يف
الرد عىل هؤالء الذين ال يتورعون عن الفتوى بعدم إحلاق النسب ألتفه األسباب ،فقال:
(من قال ذلك فهو يف غاية اجلهل والضاللة واملشاقة هلل ورسوله ،فإن املسلمني متفقون عىل
أن كل زواج اعتقد الزوج أنه زواج سائغ إذا وطىء فيه فإنه يلحقه فيه ولده ،ويتوارثان،
باتفاق املسلمني ،وإن كان ذلك الزواج باطال يف نفس األمر ،باتفاق املسلمني سواء كان
الناكح كافرا أو مسلام ،واليهودى إذا تزوج بنت أخيه كان ولده منه يلحقه نسبه ويرثه
باتفاق املسلمني ،وإن كان ذلك الزواج باطال باتفاق املسلمني ومن استحله كان كافرا جتب
استتابته ،وكذلك املسلم اجلاهل لو تزوج امرأة يف عدهتا كام يفعل جهال االعراب ووطأها

( )1عن « جملة املجتمع ».
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يعتقدها زوجة كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه باتفاق املسلمني)()1

ثم بني علة ذلك ودليله بقوله( :فإن ثبوت النسب ال يفتقر إىل صحة الزواج يف نفس
األمر بل الولد للفراش ،كام قال النبى ( :الولد للفراش وللعاهر احلجر)( ،)2فمن طلق
امرأته ثالثا ووطأها يعتقد أنه َل يقع به الطالق إما جلهله وإما لفتوى مفت خمطىء قلده
الزوج وإما لغري ذلك فإنه يلحقه النسب ويتوارثان باالتفاق)( )3

واإلمامية ـ أيضا ـ يؤكدون عىل هذه الناحية املهمة التي تفرق زواج املتعة عن الزنا،
بل هي من أهم نواحي التفريق بني زواج املتعة والزنا ،يقول نارص مكارم الشريازي عند
إجابته عىل الشبهة التي يثريها البعض يف اعتبار زواج املتعة نوعا من الزنا( :إن الذين
يرددون هذا الكالم كأهنم َل يطلعوا أصال عىل مفهوم الزواج املؤقت وحقيقته ،ألن الزواج
امل ؤقت ليس عبارة عن جمرد كلمتني تقال ،وينتهي كل يشء ،بل ثمة مقررات نظري ما يف
الزواج الدائم ،يعني أن املرأة املتمتع هبا تكون طوال املدة املرضوبة يف الزواج املؤقت خاصة
بالرجل املتمتع ،ثم عندما تنتهي املدة املذكورة جيب عىل املرأة أن تعتد ،يعني أن متتنع من
الزواج مطلقا برجل آخر ملدة مخسة وأربعني يوما عىل األقل حتى يتبني أهنا محلت من الرجل
األول أوال عىل أهنا جيب أن تعتد حتى إذا توسلت بوسائل ملنع احلمل أيضا ،وإذا محلت
من ذلك الرجل وأتت بوليد وجب أن يتكفله ذلك الرجل كام يتكفل أمر ولده من الزواج
الدائم ،وجيري عليه من األحكام كل ما جيري عىل الولد الناشئ من الزواج الدائم ،يف حني

( )1كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية.13/34 :
( )2البخاري ،724/2 :مسلم ،1080/2 :احلاكم ،731/3 :الرتمذي ،433/4 :الدارمي.203/2 :
( )3كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية.13/34 :
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أن الزنا والبغاء ال ينطوي عىل أي يشء من هذه الرشوط واحلدود ،فهل يمكن أن نقيس
هذا الزواج بالبغاء؟ )()1

( )1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.157/3:
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املصادر واملراجع
 .1إبطال احليل ،عبيد اهلل بن حممد بن بطة العكربي العقبل ،حتقيق :زهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي،
بريوت ،1403 ،الثانية.
 .2أنوار الربوق يف أنواع الفروق ،شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس [القرايف] ،عاَل الكتب.
 .3اإلتقان واألحكام يف رشح حتفة احلكام ،حممد بن أمحد ميارة الفايس وغريه ،دار املعرفة.
 .4اإلمجاع ،أمحد بن املنذر النيسابوري أبو بكر ،حتقيق :د .فؤاد عبد املنعم أمحد ،دار الدعوة ،اإلسكندرية،
 ،1402الثالثة.
 .5إمجال اإلصابة يف أقوال الصحابة ،خليل بن كيكلدي العالئي ،حتقيق :د .حممد سليامن األشقر ،مجعية
إحياء الرتاث اإلسالمي ،الكويت ،1407 ،األوىل.
 .6األحاديث املختارة ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد الواحد احلنبل املقديس ،حتقيق :عبد امللك بن عبد اهلل بن
دهيش ،مكتبة النهضة احلديثة:مكة املكرمة ،1410 ،األوىل.
 .7أحكام أهل الذمة ،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل ،حتقيق :يوسف أمحد البكري  -شاكر
توفيق العاروري،رمادى للنرش  -دار ابن حزم ،الدمام – بريوت ،1997 – 1418 ،األوىل.
 .8إحكام األحكام رشح عمدة األحكام ،تقي الدين أيب الفتح ابن دقيق العيد ،دار الكتب العلمية،
بريوت.
 .9أحكام القرآن ،أمحد بن عل الرازي اجلصاص أبو بكر ،حتقيق :حممد الصادق قمحاوي ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت.1405 ،
 .10أحكام القرآن ،حممد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهلل ،حتقيق :عبد الغني عبد اخلالق ،دار الكتب
العلمية ،بريوت.1400 ،
 .11إحياء علوم الدين ،أبو حامد حممد بن حممد الغزايل ،دار املعرفة ،بريوت.
 .12األدب املفرد ،حممد بن إسامعيل البخاري ،دار البشائر اإلسالمية ،حتقيق :حممد فؤاد عبدالباقي،
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بريوت ،1989 – 1409 ،الثالثة.
 .13األدلة الرضية ملتن الدرر البهية يف املسائل الفقهية ،حممد بن عل بن حممد الشوكان ،حتقيق :حممد
صبحي احلالق ،دار الندى ،بريوت ،1413 ،األوىل.
 .14األشباه والنظائر ،عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،1403 ،األوىل.
 .15إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حممد بن أيب بكر أبو عبد اهلل ،حتقيق :طه عبد الرؤوف سعد ،دار
اجليل ،بريوت.1973 ،
 .16إغاثة اللهفان يف حكم طالق الغضبان ،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل ،حتقيق :حممد
عفيفي ،املكتب اإلسالمي ،مكتب فرقد اخلان ،بريوت – الرياض ،1986 – 1406 ،األوىل.
 .17اإلفصاح عن أحاديث النكاح ،أمحد بن حممد بن عل بن حجر اهليتمي أبو العباس ،حتقيق :حممد
شكور أمرير املياديني ،دار عامر ،عامن – األردن ،1406 ،األوىل.
 .18اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع ،حممد الرشبيني اخلطيب ،دار الفكر ،بريوت.1415 ،
 .19اإلقناع للاموردي ،املاوردي ،دون معلومات.
 .20األلفاظ املختلفة يف املعان املؤتلفة ،حممد بن عبد امللك بن مالك الطائي اجليان أبو عبد اهلل ،حتقيق:
د .حممد حسن عواد ،دار اجليل ،بريوت ،1411 ،األوىل.
 .21األم ،حممد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهلل ،دار املعرفة ،بريوت ،1393 ،الثانية.
 .22اإلمام يف بيان أدلة األحكام ،عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم السلمي ،حتقيق :رضوان خمتار
بن غريبة ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،1407 ،األوىل.
 .23األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ،نارص مكارم الشريازي ،مؤسسة البعثة ،بريوت 1413 ،ق ،األوىل.
 .24أنوار التنزيل وأرسار التأويل ،البيضاوي ،دار الفكر ،بريوت،
 .25اختالف العلامء ،حممد بن نرص املروزي أبو عبد اهلل ،حتقيق :صبحي السامرائي ،عاَل الكتب ،بريوت،
 ،1406الثانية.
 .26البحر الرائق رشح كنز الدقائق ،زين بن إبراهيم بن حممد بن حممد بن بكر ،دار املعرفة ،بريوت.
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 .27البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار ،املهدي لدين اهلل أمحد بن حيي املرتىض ،دار الكتاب
اإلسالمي ،بريوت.
 .28بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،عالء الدين الكاسان ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،1982 ،الثانية.
 .29بدائع الفوائد ،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل ،حتقيق :هشام عبد العزيز عطا ،مكتبة نزار
مصطفى ،مكة املكرمة ،1416 ،األوىل.
 .30بداية املجتهد وهناية املقتصد ،حممد بن أمحد بن حممد بن رشد القرطبي أبو الوليد ،دار الفكر ،بريوت.
 .31تأويل خمتلف احلديث ،عبداهلل بن مسلم بن قتيبة أبو حممد الدينوري ،حتقيق :حممد زهري النجار،
دار اجليل ،بريوت.1972 – 1393 ،
 .32التاج واإلكليل ملخترص خليل ،حممد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري أبو عبد اهلل ،دار الفكر،
بريوت ،1398 ،الثانية.
 .33التاج املذهب ألحكام املذهب ،القايض أمحد بن قاسم العنِس الصنعان ،مكتبة اليمن الكربى،
اليمن.
 .34تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج احلكام ،القايض برهان الدين إبراهيم بن عل [ابن فرحون
] ،دار الكتب العلمية.
 .35حترير ألفاظ التنبيه (لغة الفقه) ،حييى بن رشف بن مري النووي أبو زكريا ،حتقيق :عبد الغني الدقر،
دار القلم ،دمشق ،1408 ،األوىل.
 .36حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري أبو العال ،دار
الكتب العلمية ،بريوت.
 .37حتفة الطالب بمعرفة أحاديث خمترص ابن احلاجب ،إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي أبو الفداء،
حتقيق :عبد الغني بن محيد بن حممود الكبيِس ،دار حراء ،مكة املكرمة ،1406 ،األوىل.
 .38حتفة الفقهاء ،حممد بن أمحد بن أيب أمحد السمرقندي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،1405 ،األوىل.
 .39حتفة املحتاج إىل أدلة املنهاج ،عمر بن عل بن أمحد الواديايش األندلِس ،حتقيق :عبد اهلل بن سعاف
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اللحيان ،دار حراء ،مكة املكرمة ،1406 ،األوىل.
 .40حتفة امللوك (يف فقه مذهب اإلمام أيب حنيفة النعامن) ،حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ،حتقيق:
د .عبد اهلل نذير أمحد ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،1417 ،األوىل.
 .41التحقيق يف أحاديث اخلالف ،عبد الرمحن بن عل بن حممد بن اجلوزي أبو الفرج ،حتقيق :مسعد عبد
احلميد حممد السعدن ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،1415 ،األوىل.
 .42ختريج الفروع عىل األصول ،حممود بن أمحد الزنجان أبو املناقب ،حتقيق :د .حممد أديب صالح،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،1398 ،الثانية.
 .43التعريفات ،عل بن حممد بن عل اجلرجان ،حتقيق :إبراهيم األبياري ،دار الكتاب العريب ،بريوت،
 ،1405األوىل.
 .44تفسري القرآن العظيم ،إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي أبو الفداء ،دار الفكر ،بريوت.1401 ،
 .45تلخيص احلبري يف أحاديث الرافعي الكبري ،أمحد بن عل بن حجر أبو الفضل العسقالن ،حتقيق:
السيد عبداهلل هاشم اليامن املدن ،املدينة املنورة.1964 – 1384 ،
 .46التلويح عىل التوضيح ،سعد الدين مسعود بن عمر التفتازان ،مكتبة صبيح ،مرص.
 .47التمهيد ملا يف املوطأ من املعان واألسانيد ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري ،حتقيق:
مصطفى بن أمحد العلوي ,حممد عبد الكبري البكري ،وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية،
املغرب.1387 ،
 .48التنبيه يف الفقه الشافعي ،إبراهيم بن عل بن يوسف الفريوزأبادي الشريازي أبو إسحاق ،حتقيق:
عامد الدين أمحد حيدر ،عاَل الكتب ،بريوت ،1403 ،األوىل.
 .49تنوير احلوالك رشح موطأ مالك ،عبدالرمحن بن أيب بكر أبو الفضل السيوطي ،املكتبة التجارية
الكربى ،مرص.1969 – 1389 ،
 .50الثمر الدان يف تقريب املعان رشح رسالة ابن أيب زيد القريوان ،صالح عبد السميع اآليب األزهري،
املكتبة الثقافية ،بريوت.
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 .51جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي أبو جعفر ،دار الفكر،
بريوت.1405 ،
 .52اجلامع الصحيح املخترص ،حممد بن إسامعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي ،حتقيق :د .مصطفى ديب
البغا ،دار ابن كثري  ,الياممة ،بريوت ،1987 – 1407 ،الثالثة.
 .53اجلامع الصحيح سنن الرتمذي ،حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي ،حتقيق :أمحد حممد
شاكر وآخرون ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 .54اجلامع الصحيح مسند اإلمام الربيع بن حبيب ،الربيع بن حبيب بن عمر األزدي البرصي ،حتقيق:
حممد إدريس  ,عاشور بن يوسف ،دار احلكمة ,مكتبة االستقامة ،بريوت ,سلطنة عامن ،1415 ،األوىل.
 .55جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديثا من جوامع الكلم ،أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن
رجب احلنبل ،دار املعرفة ،بريوت ،1408 ،األوىل،
 .56اجلامع ألحكام القرآن ،حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح القرطبي أبو عبد اهلل ،حتقيق :أمحد عبد
العليم الربدون ،دار الشعب ،القاهرة ،1372 ،الثانية.
 .57اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف ،ابن القيم ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 .58جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني والشهود ،حممد بن أمحد املنهاجي األسيوطي ،حتقيق :مسعد
عبد احلميد حممد السعدن ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،1996 – 1417 ،األوىل.
 .59حاشية ابن القيم عىل سنن أيب داود ،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،1995 – 1415 ،الثانية.
 .60حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،حممد عرفه الدسوقي ،دار الفكر ،بريوت.
 .61حاشية العدوي عىل رشح كفاية الطالب الربان ،عل الصعيدي العدوي املالكي ،دار الفكر ،بريوت،
.1412
 .62حاشية عىل مراقي الفالح رشح نور اإليضاح ،أمحد بن حممد بن إسامعيل الطحطاوي احلنفي ،مكتبة
البايب احللبي ،مرص ،1318 ،الثالثة.
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 .63احلجة عىل أهل املدينة ،حممد بن احلسن الشيبان أبو عبد اهلل ،حتقيق :مهدي حسن الكيالن القادري،
عاَل الكتب ،بريوت ،1403 ،الثالثة.
 .64احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة ،زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري أبو حييى ،حتقيق :د .مازن
املبارك ،دار الفكر املعارص ،بريوت ،1411 ،األوىل.
 .65حوايش الرشوان عىل حتفة املحتاج برشح املنهاج ،عبد احلميد الرشوان ،دار الفكر ،بريوت.
 .66خبايا الزوايا ،حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركِش أبو عبد اهلل ،حتقيق :عبد القادر عبد اهلل العان،
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،الكويت ،1402 ،األوىل.
 .67خالصة البدر املنري يف ختريج كتاب الرشح الكبري للرافعي ،عمر بن عل بن امللقن األنصاري ،محدي
عبد املجيد إسامعيل السلفي ،مكتبة الرشد ،الرياض ،1410 ،األوىل.
 .68الدراري املضية رشح الدرر البهية ،حممد بن عل الشوكان ،دار اجليل ،بريوت.1987 – 1407 ،
 .69الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية ،أمحد بن عل بن حجر العسقالن أبو الفضل ،دار املعرفة ،بريوت.
 .70الدر املنثور ،السيوطي ،دار الفكر ،بريوت.1993 ،
 .71درر احلكام رشح جملة األحكام ،عل حيدر ،دار اجليل.
 .72دليل الطالب عىل مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل ،مرعي بن يوسف احلنبل ،املكتب اإلسالمي،
بريوت ،1389 ،الثانية.
 .73الديباج عىل صحيح مسلم ،عبدالرمحن بن أيب بكر أبو الفضل السيوطي ،أبو إسحاق احلويني
األثري ،دار ابن عفان ،اخلرب-السعودية.1996 – 1416 ،
 .74الروض املربع رشح زاد املستقنع ،منصور بن يونس بن إدريس البهويت ،مكتبة الرياض احلديثة،
الرياض.1390 ،
 .75روضة املحبني ،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل ،دار الكتب العلمية ،بريوت.1412 ،
 .76الروضة البهية رشح اللمعة الدمشقية ،زين الدين بن عل العامل اجلبعي [ الشهيد الثان] ،دار العاَل
اإلسالمي.
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 .77روح املعان يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثان ،حممود األلويس ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت.
 .78زاد املستقنع ،موسى بن أمحد بن ساَل املقديس احلنبل أبو النجا ،حتقيق :عل حممد عبد العزيز اهلندي،
مكتبة النهضة احلديثة ،مكة املكرمة.
 .79زاد املسري يف علم التفسري ،عبد الرمحن بن عل بن حممد اجلوزي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت،1404 ،
الثالثة.
 .80الزواجر عن اقرتاف الكبائر ،أبو العباس أمحد بن عل بن حجر املكي اهليثمي ،دار الفكر.
 .81سبل السالم رشح بلوغ املرام من أدلة األحكام ،حممد بن إسامعيل الصنعان األمري ،حتقيق :حممد
عبد العزيز اخلويل ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،1379 ،الرابعة.
 .82السنة ،حممد بن نرص بن احلجاج املروزي أبو عبد اهلل ،حتقيق :ساَل أمحد السلفي ،مؤسسة الكتب
الثقافية ،بريوت ،1408 ،األوىل.
 .83سنن أيب داود ،سليامن بن األشعث أبو داود السجستان األزدي ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد
احلميد ،دار الفكر.
 .84سنن ابن ماجه ،حممد بن يزيد أبو عبداهلل القزويني ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر ،بريوت.
 .85سنن البيهقي الكربى ،أمحد بن احلسني بن عل بن موسى أبو بكر البيهقي ،حتقيق :حممد عبد القادر
عطا ،مكتبة دار الباز ،مكة املكرمة.1994 – 1414 ،
 .86سنن الدارقطني ،عل بن عمر أبو احلسن الدارقطني البغدادي ،حتقيق :السيد عبد اهلل هاشم يامن
املدن ،دار املعرفة ،بريوت.1966 – 1386 ،
 .87سنن الدارمي ،عبداهلل بن عبدالرمحن أبو حممد الدارمي ،حتقيق :فواز أمحد زمريل  ,خالد السبع
العلمي ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،1407 ،األوىل.
 .88السنن الصغرى ،أمحد بن احلسني بن عل البيهقي أبو بكر ،حتقيق :د .حممد ضياء الرمحن األعظمي،
مكتبة الدار ،املدينة املنورة ،1989 – 1410 ،األوىل.
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 .89السنن الكربى ،أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي ،حتقيق :د.عبد الغفار سليامن البنداري  ,سيد
كرسوي حسن ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،1991 – 1411 ،األوىل.
 .90سنن سعيد بن منصور ،سعيد بن منصور ،دار العصيمي ،حتقيق :د .سعد بن عبد اهلل بن عبد العزيز
آل محيد ،الرياض ،1414 ،األوىل.
 .91السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار ،حممد بن عل بن حممد الشوكان ،حتقيق :حممود إبراهيم
زايد ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،1405 ،األوىل.
 .92رشح الزرقان عىل موطأ اإلمام مالك ،حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقان ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،1411 ،األوىل.
 .93رشح النيل وشفاء العليل ،حممد بن يوسف بن عيسى أطفيش ،مكتبة اإلرشاد ،جدة.
 .94رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام ،أبو القاسم جعفر بن احلسن اهلذيل [املحقق احلل ]،
مؤسسة مطبوعايت إسامعيليان.
 .95رشح العمدة يف الفقه ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلران أبو العباس ،حتقيق :د .سعود صالح
العطيشان ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،1413 ،األوىل.
 .96الرشح الكبري ،سيدي أمحد الدردير أبو الربكات ،دار الفكر ،بريوت.
 .97رشح فتح القدير ،حممد بن عبد الواحد السيوايس ،دار الفكر ،بريوت ،الثانية.
 .98رشح معان اآلثار ،أمحد بن حممد بن سالمة أبو جعفر الطحاوي ،حتقيق :حممد زهري النجار ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،1399 ،األوىل.
 .99شعب اإليامن ،أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،حتقيق :حممد السعيد بسيون زغلول ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،1410 ،األوىل.
 .100حاشية البجريمي عىل رشح منهج الطالب (التجريد لنفع العبيد) ،سليامن بن عمر بن حممد
البجريمي ،املكتبة اإلسالمية ،ديار بكر – تركيا.
 .101صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،حممد بن حبان بن أمحد أبو حاتم التميمي البستي ،حتقيق:
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شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،1993 – 1414 ،الثانية.
 .102صحيح ابن خزيمة ،حممد بن إسحاق النيسابوري ،حتقيق :د .حممد مصطفى األعظمي ،املكتب
اإلسالمي ،بريوت.1970 – 1390 ،
 .103صحيح مسلم برشح النووي ،أبو زكريا حييى بن رشف بن مري النووي ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،1392 ،الطبعة الثانية.
 .104صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي،
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 .105الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية ،حممد بن أيب بكر الزرعي الدمشقي ،حتقيق :د .حممد مجيل
غازي ،مطبعة املدن ،القاهرة.
 .106طلبة الطلبة ،عمر بن أمحد بن إسامعيل النسفي ،دار الطباعة العامرة.
 .107زاد املعاد يف هدى خري العباد ،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل ،حتقيق :شعيب
األرناؤوط عبد القادر األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،مكة ـ بريوت ـ الكويت ،1407 ،الرابعة عرش.
 .108العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية ،حممد أمني بن عمر [ابن عابدين] ،دار املعرفة.
 .109عمدة األحكام ،تقي الدين أيب الفتح ابن دقيق العيد ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 .110عمدة الفقه ،عبد اهلل بن أمحد بن قدامه املقديس ،حتقيق :عبد اهلل سفر العبديل  ,حممد دغيليب العتيبي،
مكتبة الطرفني ،الطائف.
 .111عمل اليوم والليلة ،أمحد بن شعيب بن عل النسائي أبو عبد الرمحن ،حتقيق :د .فاروق محادة،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،1406 ،الثانية.
 .112عون املعبود رشح سنن أيب داود ،حممد شمس احلق العظيم آبادي أبو الطيب ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،1415 ،الثانية.
 .113غذاء األلباب رشح منظومة اآلداب ،حممد بن أمحد بن ساَل بن سليامن السفاريني ،مؤسسة قرطبة.
 .114الغرة املنيفة يف حتقيق بعض مسائل اإلمام أيب حنيفة ،أيب حفص عمر الغزنوي احلنفي ،حتقيق :حممد
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زاهد بن احلسن الكوثري  ---قدم له وعلق عليه ،مكتبة اإلمام أيب حنيفة ،بريوت ،1988 ،الثانية.
 .115غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر ،أمحد بن حممد احلنفي احلموي ،دار الكتب العلمية.
 .116الفتاوى الكربى ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلران أبو العباس ،دار الكتب العلمية.
 .117فتاوى السبكي ،أبو احلسن تقي الدين عل بن عبد الكايف السبكي ،دار املعارف.
 .118فتاوى الرمل ،شهاب الدين أمحد بن محزة األنصاري الرمل الشافعي ،املكتبة اإلسالمية.
 .119الفتاوى الفقهية الكربى ،شهاب الدين أمحد بن حممد بن حجر اهليثمي ،املكتبة اإلسالمية.
 .120الفتاوى اهلندية ،مجاعة من علامء اهلند ،دار الفكر.
 .121فتح الباري رشح صحيح البخاري ،أمحد بن عل بن حجر أبو الفضل العسقالن الشافعي ،حتقيق:
حممد فؤاد عبدالباقي  ,حمب الدين اخلطيب ،دار املعرفة ،بريوت.1379 ،
 .122فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري ،حممد بن عل الشوكان ،دار الفكر،
بريوت.
 .123الفردوس بمأثور اخلطاب ،أيب شجاع شريويه بن شهردار بن شريويه الديلمي اهلمذان ،حتقيق:
السعيد بن بسيون زغلول ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،1986 ،األوىل.
 .124فتح العل املالك يف الفتوى عىل مذهب مالك ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد [الشيخ عليش] ،دار
املعرفة.
 .125الفروع وتصحيح الفروع ،حممد بن مفلح املقديس أبو عبد اهلل ،حتقيق :أبو الزهراء حازم القايض،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،1418 ،األوىل.
 .126الفروق ،أسعد بن حممد بن احلسني النيسابوري الكرابيِس ،حتقيق :د .حممد طموم ،وزارة األوقاف
والشئون اإلسالمية ،الكويت ،1402 ،األوىل.
 .127الفواكه الدوان عىل رسالة ابن أيب زيد القريوان ،أمحد بن غنيم بن ساَل النفراوي املالكي ،دار
الفكر ،بريوت.1415 ،
 .128يف ظالل القرآن ،سيد قطب ،دار الرشوق ،بريوت.
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 .129فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،عبد الرؤوف املناوي ،املكتبة التجارية الكربى ،مرص،1356 ،
األوىل.
 .130قواعد األحكام يف مصالح األنام ،أيب حممد عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسالم السلمى ،دار الكتب
العلمية ،بريوت.
 .131القواعد النوارنية الفقهية ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلران أبو العباس ،حتقيق :حممد حامد
الفقي ،دار املعرفة ،بريوت.1399 ،
 .132القواعد والفوائد األصولية وما يتعلق هبا من األحكام ،عل بن عباس البعل احلنبل ،حتقيق :حممد
حامد الفقي ،مطبعة السنة املحمدية ،القاهرة.1956 – 1375 ،
 .133القوانني الفقهية البن جزي ،حممد بن أمحد بن جزي الكلبي الغرناطي.
 .134القول السديد يف بعض مسائل االجتهاد والتقليد ،حممد بن عبد العظيم املكي الرومي املوري
احلنفي ،حتقيق :جاسم مهلهل الياسني  ,عدنان ساَل الرومي ،دار الدعوة ،الكويت ،1988 ،األوىل.
 .135الكايف يف فقه أهل املدينة ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب القرطبي ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،1407 ،األوىل.
 .136الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل ،عبد اهلل بن قدامة املقديس أبو حممد ،حتقيق :زهري
الشاويش ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،1988 – 1408 ،اخلامسة.
 .137كتاب السنن ،أبو عثامن سعيد بن منصور اخلراسان ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي ،الدار
السلفية ،اهلند ،1982 ،األوىل.
 .138الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار ،أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة الكويف ،حتقيق :كامل
يوسف احلوت ،مكتبة الرشد ،الرياض ،1409 ،األوىل.
 .139كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه ،أمحد عبد احلليم بن تيمية احلران أبو العباس ،حتقيق:
عبد الرمحن حممد قاسم العاصمي النجدي احلنبل ،مكتبة ابن تيمية.
 .140كشاف القناع عن متن اإلقناع ،منصور بن يونس بن إدريس البهويت ،حتقيق :هالل مصيلحي
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مصطفى هالل ،دار الفكر ،بريوت.1402 ،
 .141كشف األرسار رشح أصول البزدوي ،عالء الدين عبد العزيز بن أمحد البخاري ،دار الكتاب
اإلسالمي.
 .142كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عام اشتهر من األحاديث عىل ألسنة الناس ،إسامعيل بن حممد
العجلون اجلراحي ،حتقيق :أمحد القالش ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،1405 ،الرابعة.
 .143كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،مصطفى بن عبداهلل القسطنطيني الرومي احلنفي ،دار
الكتب العلمية ،بريوت.1992 – 1413 ،
 .144كفاية الطالب الربان لرسالة أيب زيد القريوان ،أبو احلسن املالكي ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد
البقاعي ،دار الفكر ،بريوت.1412 ،
 .145لسان احلكام يف معرفة األحكام ،إبراهيم بن أيب اليمن حممد احلنفي ،البايب احللبي ،القاهرة1393 ،
–  ،1973الثانية.
 .146لسان امليزان ،أمحد بن عل بن حجر أبو الفضل العسقالن الشافعي ،مؤسسة األعلمي
للمطبوعات ،بريوت ،1986 – 1406 ،الثالثة ،دائرة املعرف النظامية  -اهلند -
 .147املبدع يف رشح املقنع ،إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن مفلح احلنبل أبو إسحاق ،املكتب اإلسالمي،
بريوت.1400 ،
 .148املبسوط ،حممد بن أيب سهل الرسخِس أبو بكر ،دار املعرفة ،بريوت.1406 ،
 .149متن بداية املبتدي يف فقه اإلمام أيب حنيفة ،عل بن أيب بكر بن عبد اجلليل املرغينان ،حتقيق :حامد
إبراهيم كرسون  ,حممد عبد الوهاب بحريي ،مطبعة حممد عل صبيح ،القاهرة ،1355 ،األوىل.
 .150جملة األحكام العدلية ،مجعية املجلة ،حتقيق :نجيب هواويني ،كارخانه جتارت كتب.
 .151جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،عل بن أيب بكر اهليثمي ،دار الريان للرتاث ,دار الكتاب العريب ،القاهرة
 ,بريوت.1407 ،
 .152املجموع رشح املهذب ،حميى الدين بن رشف ،حتقيق :حممود مطرحي ،دار الفكر ،بريوت1417 ،
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–  ،1996األوىل.
 .153املحصول يف علم األصول ،حممد بن عمر بن احلسني الرازي ،حتقيق :طه جابر فياض العلوان،
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الرياض ،1400 ،األوىل.
 .154املحىل ،عل بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو حممد ،حتقيق :جلنة إحياء الرتاث العريب ،دار
اآلفاق اجلديدة ،بريوت.
 .155خمترص اختالف العلامء ،اجلصاص /أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي ،حتقيق :د .عبد اهلل نذير
أمحد ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،1417 ،الثانية.
 .156خمترص اخلرقي من مسائل اإلمام أمحد بن حنبل ،أبو القاسم عمر بن احلسني اخلرقي ،حتقيق :زهري
الشاويش ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،1403 ،الثالثة.
 .157املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،عبد القادر بن بدران الدمشقي ،حتقيق :د .عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،1401 ،الثانية.
 .158املدونة الكربى ،مالك بن أنس ،دار صادر ،بريوت.
 .159املدخل ،أبو عبد اهلل حممد بن حممد العبدري املالكي الفايس[ابن احلاج] ،دار الرتاث.
 .160مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات ،عل بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو
حممد ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 .161املستدرك عىل الصحيحني ،حممد بن عبداهلل أبو عبداهلل احلاكم النيسابوري ،حتقيق :مصطفى عبد
القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،1990 – 1411 ،األوىل.
 .162املستصفى يف علم األصول ،حممد بن حممد الغزايل أبو حامد ،حتقيق :حممد عبد السالم عبد الشايف،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،1413 ،األوىل.
 .163مسند أيب داود الطيالِس ،سليامن بن داود أبو داود الفاريس البرصي الطيالِس ،دار املعرفة ،بريوت.
 .164مسند أيب عوانة ،أيب عوانة يعقوب بن إسحاق األسفرائيني ،حتقيق :أيمن بن عارف الدمشقي ،دار
املعرفة ،بريوت ،1998 ،األوىل.
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 .165مسند أيب يعىل ،أمحد بن عل بن املثنى أبو يعىل املوصل التميمي ،حتقيق :حسني سليم أسد ،دار
املأمون للرتاث ،دمشق ،1984 – 1404 ،األوىل.
 .166مسند إسحاق بن راهويه( ،)5-4إسحاق بن إبراهيم بن خملد احلنظل املروزي ،حتقيق:
د.عبدالغفور عبداحلق حسني بر البلويش ،مكتبة اإليامن ،املدينة املنورة ،1995 ،األوىل.
 .167مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيبان ،مؤسسة قرطبة ،مرص.
 .168مسند الرويان ،حممد بن هارون الرويان أبو بكر ،حتقيق :أيمن عل أبو يامن ،مؤسسة قرطبة،
القاهرة ،1416 ،األوىل.
 .169مسند الشافعي ،حممد بن إدريس أبو عبد اهلل الشافعي ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 .170مسند الشاميني ،سليامن بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطربان ،حتقيق :محدي بن عبداملجيد
السلفي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،1984 – 1405 ،األوىل.
 .171مسند الشهاب ،حممد بن سالمة بن جعفر أبو عبد اهلل القضاعي ،حتقيق :محدي بن عبد املجيد
السلفي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،1986 – 1407 ،الثانية.
 .172املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،أمحد بن حممد بن عل الفيومي املقرئ ،املكتبة العلمية.
 .173املصنف ،أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعان ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي ،املكتب
اإلسالمي ،بريوت ،1403 ،الثانية.
 .174معاَل القربة يف معاَل احلسبة ،حممد بن امحد القريش [ابن اإلخوة] ،دار الفنون ،كمربدج.
 .175املعترص من املخترص من مشكل اآلثار ،يوسف بن موسى احلنفي أبو املحاسن ،عاَل الكتب  ,مكتبة
املتنبي ،بريوت  ,القاهرة.
 .176املعجم األوسط ،أبو القاسم سليامن بن أمحد الطربان ،حتقيق :طارق بن عوض اهلل بن حممد ,عبد
املحسن بن إبراهيم احلسيني ،دار احلرمني ،القاهرة.1415 ،
 .177املعجم الكبري ،سليامن بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطربان ،حتقيق :محدي بن عبداملجيد السلفي،
مكتبة العلوم واحلكم ،املوصل ،1983 – 1404 ،الثانية.
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 .178معني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من األحكام ،عالء الدين أبو احلسن عل بن خليل الطرابلِس،
دار الفكر.
 .179املغرب يف ترتيب املعرب ،أبو الفتح نارص بن عبد السيد بن عل املطرزي ،دار الكتاب العريب.
 .180مغني املحتاج إىل معرفة معان ألفاظ املنهاج ،حممد اخلطيب الرشبيني ،دار الفكر ،بريوت.
 .181املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيبان ،عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس أبو حممد ،دار الفكر،
بريوت ،1405 ،األوىل.
 .182مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل ،دار
الكتب العلمية ،بريوت.
 .183مقتنيات الدرر ،مري سيد عل احلائري الطهران ،دار الكتب اإلسالمية ،طهران.
 .184من وحي القرآن ،حممد حسني فضل اهلل ،دار الزهراء للطباعة والنرش ،بريوت ،الثالثة.
 .185منار السبيل يف رشح الدليل ،إبراهيم بن حممد بن ساَل بن ضويان ،حتقيق :عصام القلعجي ،مكتبة
املعارف ،الرياض ،1405 ،الثانية.
 .186املنار املنيف يف الصحيح والضعيف ،حممد بن أيب بكر احلنبل الدمشقي أبو عبد اهلل ،حتقيق :عبد
الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،1403 ،الثانية.
 .187املنتخب من كتاب أزواج النبي  ،الزبري بن بكار بن عبد اهلل بن مصعب الزبريي أبو عبد اهلل،
حتقيق :سكينة الشهايب ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،1403 ،األوىل.
 .188املنثور يف القواعد ،حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركِش أبو عبد اهلل ،حتقيق :د .تيسري فائق أمحد
حممود ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،الكويت ،1405 ،الثانية.
 .189املنخول يف تعليقات األصول ،حممد بن حممد بن حممد الغزايل أبو حامد ،حتقيق :د .حممد حسن
هيتو ،دار الفكر ،دمشق ،1400 ،الثانية.
 .190منهاج الطالبني وعمدة املفتني ،حييى بن رشف النووي أبو زكريا ،دار املعرفة ،بريوت.
 .191منهج الطالب ،زكريا األنصاري ،دار املعرفة ،بريوت.
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 .192املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،إبراهيم بن عل بن يوسف الشريازي أبو إسحاق ،دار الفكر،
بريوت.
 .193املوافقات يف أصول الفقه ،إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املالكي ،حتقيق :عبد اهلل دراز ،دار
املعرفة ،بريوت.
 .194مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل ،حممد بن عبد الرمحن املغريب أبو عبد اهلل ،دار الفكر ،بريوت،
 ،1398الثانية.
 .195املوسو عة الفقهية ،مجاعة من العلامء ،تصدرها وزارة األوقاف الكويتية ،وزارة األوقاف الكويتية،
الكويت.
 .196موطأ اإلمام مالك ،مالك بن أنس أبو عبداهلل األصبحي ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء
الرتاث العريب ،مرص.
 .197امليزان يف تفسري القرآن ،سيد حممد حسني الطباطبائي ،دار الكتب اإلسالمية ،طهران،1397 ،
الثالثة.
 .198نصب الراية ألحاديث اهلداية ،عبداهلل بن يوسف أبو حممد احلنفي الزيلعي ،حتقيق :حممد يوسف
البنوري ،دار احلديث ،مرص.1357 ،
 .199نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار رشح منتقى األخبار ،حممد بن عل بن حممد الشوكان ،دار
اجليل ،بريوت.1973 ،
 .200اهلداية رشح بداية املبتدي ،عل بن أيب بكر بن عبد اجلليل املرغيان أبو احلسني ،املكتبة اإلسالمية،
بريوت.
 .201اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية ،قايض اجلامعة أبو عبد اهلل حممد بن
قاسم النصاري ،املكتبة العلمية.
 .202الوسيط يف املذهب ،حممد بن حممد بن حممد الغزايل أبو حامد ،حتقيق :أمحد حممود إبراهيم  ,حممد
حممد تامر ،دار السالم ،القاهرة ،1417 ،األوىل.
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 .203روضة الطالبني وعمدة املفتني ،أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي ،املكتب اإلسالمي،
بريوت.1405 :
 .204القواعد ،أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبل ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،مكة،
1999م.
 .205املنتقى رشح املوطإ ،أبو الوليد سليامن بن خلف التجيبي القرطبي الباجي األندلِس ،مطبعة
السعادة  -بجوار حمافظة مرص ،الطبعة :األوىل 1332 ،هـ.
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