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المقدمة
بسم ال ّله الرمحن الرحيم

متثل األرسة خط الدفاع األخري عن إنسانية اإلنسان ،وآخر القالع واحلصون حلامية

ما تبقى للبرشية من قيم الفضيلة والصالح.

فقد استهلكت االهتاممات املادية إنسان هذا العرص ،واستنزفت كل توجهاته وميوله
ٍ
يشء من األشياء،
املعنوية والروحية ،ومسخت هويته اإلنسانية القيمية ،وحولته إىل

وسلع ًة من السلع.

لقد أصبح الناس ينظرون إىل بعضهم بعض ًا ،من خالل معادلة الربح واخلسارة املادية،

فيتقاربون أو يتباعدون ،ويتعاونون أو يتحاربون ،ضمن إيقاعات معادلة املصالح.
ٍ
ملاض إنساين غابر ،مكاهنا سجالت
أما األخالق والقيم واملبادئ ،فهي آثار وذكريات

التاريخ ،ومتاحف اآلثار.

بىل ،قد يستفاد من هذه املفردات ،كإعالنات دعائية ،وشعارات ّبراقة ،لتحقيق

مصالح ومكاسب.

***

جو عائيل مفعم باملودة واحلنان ،حيث تأيت (القابلة) ـ املرأة
كان اإلنسان يولد يف ٍّ
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املتخصصة يف التوليد ـ إىل البيت ،ملساعدة من طرقها خماض الوالدة ،وخيرج الوليد

من بطن أمه ،تستقبله التهاليل والزغاريد ،وتتالقفه أكف العائلة ،وحتتضنه صدورهم،
بمنتهى البهجة والرسور.

وينشأ الطفل يف أحضان العائلة ،يتغذى من ثدي أمه ،وتنمو أحاسيسه ومشاعره من

فيض حناهنا ،ويرتعرع حتت رعاية أبيه ،ويتقلب بني أحضان أفراد أرسته الكبرية :جده

وجدته ،وعمه وعمته ،وأخيه وأخته..

وهكذا ترافقه العواطف النبيلة ،فإذا ما اشتد عوده ،وتكاملت شخصيته ،وأصبح

مؤه ً
هب األقرباء واألصدقاء ملساعدته ،وتسابق أبناء املجتمع
ال لبناء حياة عائلية مستقلةّ ،
لإلحتفاء بزفافه ،فيدخل حياته الزوجية ،وسط تيار من احلب والفرح.

وحني يعرتي اإلنسان مرض ،أو تصيبه مشكلة ،أو حتل به مصيبة ،أو يتقدم به العمر،

جيد إىل جانبه املواسني واملتعاطفني ،مما يرفع معنوياته ،ويساعده عىل مواجهة التحديات،

ومقارعة الصعاب.

وإذا حانت ساعة املغادرة والرحيل عن هذه الدنياُ ،و ِّد َع اإلنسان بحفاوة بالغة،

وتكريم كبري ،عرب مشاعر احلزن واألسى ،ومراسيم التشييع والعزاء.

تنمي
هذه األجواء املفعمة بالعواطف النبيلة ،ومشاعر احلب واإلحرتام ،هي التي ّ

إنسانية اإلنسان ،وتثري نزعاته اخليرّ ة ،وتؤكد حضور األخالق والقيم يف شخصيته
وحياته.
لكن إنسان هذا العرص قد ُحرم من كثري من هذه األجواء الطيبة ،فهو يولد يف

املستشفى ،ضمن وضع مهني جتاري ،تستقبله املمرضات كرقم من أرقام عملهن اليومي
الوظيفي ،الذي ال يتسع كثري ًا للمشاعر والعواطف.

وما عاد وقت األم يتسع إلرضاع الولد ـ غالب ًا ـ لذلك يتلقى غذاءه من احلليب

املج ّفف ،عرب قنينة ومصاصة من البالستيك ،كام قد يقيض الكثري من أيام طفولته يف دار
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احلضانة ،أو حتت رعاية اخلادمة ،بعيد ًا عن عواطف الوالدين.

لقد أصبح التعامل مع احتياجات اإلنسان ،وحاالت ضعفه ،ومشاكل حياته،

يمثل فرص ًا لالستثامر التجاري ،والكسب املادي ،برشاهة وهنم ،ال مكان فيها لألخالق
والقيم.

وهذا واضح يف صناعة الدواء ،وعالج األمراض لدى األطباء ويف املستشفيات ،ويف

أمور املحاماة ،وهتيئة برامج الزواج ،وحتى املوت حتولت مراسيمه إىل صناعة جتارية.

بالطبع مل تكن هذه اخلدمات تقدم كلها جمان ًا يف املايض ،ودون أي مكافئة مادية ،لكن

اجلانب األكرب منها كان تطوعي ًا ،يقوم به األقرباء واألصحاب واجلريان ،بإندفاع ذايت،

ورغبة صادقة.

وما يقدم للبعض كاألطباء من مكافئة مالية ،كان يف حدود امليسور ،دون أن تتوقف

اخلدمة عىل حصوله ،أو يشكل فرصة للجشع واالبتزاز.
***

واألخطر من ذلك ما يعانيه إنسان اليوم ،عىل مستوى السياسات الدولية ،ففي

ظل نظام العوملة الشاملة ،تتحكم جمموعة من الرشكات املتعددة اجلنسية ،واملؤسسات
االقتصادية العاملية ،يف مصائر الشعوب واألمم ،عرب إدارات احلكم يف الدول الكربى،

وحتت غطاء املؤسسات الدولية ،فتسحق خصوصيات الشعوب ،وتصبح سيادهتا

واستقالهلا وثروهتا هنب ًا ألطامع النافذين الدوليني ،كام جيري العبث بالبيئة وإفسادها،
حسبام تقتضيه مصالح الرشكات الصناعية املهيمنة.

هكذا أحاطت باإلنسان حالة اجلفاء املادي ،لتنتزع منه جوهر إنسانيته ،وجت ّفف ينابيع

ميوله اخليرّ ة ،وتطلق العنان ألنانيته ونوازعه الشهوانية املصلحية.
***
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التصحر
وهنا يأيت دور األرسة ،وتتجىل قيمتها ،كرافد أساس ،ال زال يصارع عوامل
ّ

واجلفاف ،ليغذي عروق شخصية اإلنسان ،من ينابيع العواطف النبيلة ،والقيم األخالقية

الفاضلة.

فكيان األرسة ال يقوم عىل أساس ما ّدي بحت ،وإذا ُبني كذلك ال يلبث أن ينهار،

ألن ال ّله تعاىل بلطفه وحكمته ،جعل العالقة الزوجية قائمة عىل أساس املودة والرمحة،
{و ِم ْن آ َياتِ ِه َأ ْن َخ َل َق َلك ُْم ِم ْن َأ ْن ُف ِسك ُْم َأ ْز َواج ًا لِت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْينَك ُْم
يقول تعاىلَ :

َم َو َّد ًة َو َرحمْ َ ًة}((( .

كام شاءت اإلرادة اإلهلية أن يكون جميء اإلنسان إىل هذه احلياة ،وبدء نشأته ،ضمن

حالة ارتباط عاطفي وثيق ،تستنهض كل دوافع اخلري ،ونوازع النبل ،يف أعامق النفس

البرشية.

إن عواطف األمومة ،وفيض حناهنا الدافق ،ومدى انشداد الطفل وتعلقه بأمه ،ال

يمكن قياس ذلك باملوازين املادية ،وال إخضاعه للمعادالت املصلحية.

فطبيعة احلالة األرسيةِّ ،
وتنمي البعد اإلنساين األخالقي ،يف حياة اإلنسان
تغذي ّ

وترسخت موقعيتها ،زاد ثراء اإلنسان املعنوي،
وشخصيته .وكلام قوي كيان األرسة،
ّ
ورصيده القيمي ،وكان أقرب إىل استهداف اخلري والصالح.

ّ
ولعل ذلك هو ما يفسرّ شدّ ة ضغوط احلضارة املادية عىل نظام األرسة يف املجتمع
املعارص ،لوجود التضا ّد بني االندفاع املادي العارم هلذه احلضارة املادية ،وبني التوجهات
القيمية التي تغذهيا احلالة األرسية.

وحتمل
ففي ظل احلضارة املادية ،هناك تشجيع للعزوف عن تكوين األرسة،
ّ

مسؤوليتها وأعبائها ،حيث يتم حتريض الغرائز الشهوانية ،وتوفري جماالت إشباعها،

وحيث تزدحم العراقيل والعقبات أمام تأسيس الكيان األرسي ،بدء ًا من طبيعة نظام
((( سورة الروم :اآلية.21
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التعليم ،إىل واقع سوق العمل وفرص التوظيف ،إىل رفع سقف متطلبات احلياة ،وصوالً
إىل التبشري بأنامط السلوك واحلياة املادية املصلحية.

لقد أصبحت طبيعة العيش واحلياة ،يف ظل احلضارة املادية ،تضعف انشداد اإلنسان

العائيل ،وتستقطب اهتامماته عىل حساب ارتباطه األرسي.
***

وألن رسالة الرشائع اإلهلية إحياء إنسانية اإلنسان ،وبعث النوازع األخالقية القيمية

يف وجوده ،ومحايتها من طغيان الدوافع الشهوانية املادية ،لذلك من الطبيعي أن هتتم بنظام
األرسة يف املجتمع البرشي ،وتعطيه األولوية والعناية الالزمة ،لرتسيخ وجوده ،وتقوية

بنيته ،ومكافحة كل عوامل إضعافه.

وهذا ما نجده يف مجيع الرشائع الدينية ،كاليهودية واملسيحية واإلسالم ،حيث تتفق

عىل حمورية األرسة يف نظام حياة املجتمع ،وإن اختلفت يف تفاصيل الترشيعات ،لذلك
وجد ممثلو هذه الديانات أنفسهم يف موقف متقارب جتاه القضايا االجتامعية ،يف املحافل

الدولية ،كام حصل يف مؤمتر السكان يف القاهرة عام 1994م ،ومؤمتر املرأة يف بكني عام

1995م.

واإلسالم كآخر رسالة ودين أنزله ال ّله تعاىل للبرش ،يمثل كامل الرشائع اإلهلية،

وصيغتها املتطورة املتقدمة ،أوىل موضوع األرسى اهتامم ًا حموري ًا مميز ًا ،ال نظري له يف أي

رشيعة ساموية أو أرضية.

ويتجىل هذا االهتامم املميز يف وفرة الترشيعات اإلسالمية ،التي تتناول وتعالج كل

شؤون األرسة ،يف خمتلف اجلوانب ،وحول أدق التفاصيل ،فيام يرتبط بتأسيس األرسة

وتكوينها ،وطريقة إدارهتا ،وحتديد خريطة احلقوق والواجبات ألعضائها ،ومعاجلة
املشاكل والعقبات التي قد تواجهها ،وتعزيز موقعيتها يف املجتمع ،ومحايتها من التفكك
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والتصدع.

ويشتمل القرآن احلكيم ،عىل عدد كبري من اآليات الكريمة ،التي تتناول موضوع

األرسة ،كأطر مفاهيمية ،وأحكام ترشيعية ،ونامذج تارخيية للعربة واالقتداء.

كام تتضمن مصادر احلديث والروايات اإلسالمية ،عدد ًا هائ ً
ال من النصوص املرتبطة

بشأن األرسة ،يف أبعادها املختلفة.

ففي مصدر واحد من تلك املصادر احلديثية هو (وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل

الرشيعة) للشيخ حممد بن احلسن احلر العاميل (تويف 1104ه) جاء أكثر من أربعة آالف
حديث ورواية حول قضايا األرسة والزواج.

ويف كتب الفقه والترشيع اإلسالمي ،حيتل موضوع األرسة مساحة كبرية واسعة،

يلحظها كل مطلع عىل الرتاث الفقهي .فمث ً
ال موسوعة (الفقه) ،للمرجع الديني املعارص
السيد حممد الشريازي (1347ه 1422 -ه) ،اختصت فيها أحكام الزواج واألرسة،

بأحد عرش جزء ًا ،من اجلزء رقم ( )62إىل اجلزء رقم ( )72وبلغ عدد صفحاهتا أكثر من

 4300صفحة.

***

لكن هذه الثروة املعرفية اهلائلة ،من مفاهيم وترشيعات إسالمية حول األرسة ،مل

تتوفر هلا فرص العرض واحلضور ،عىل مستوى املجتمعات اإلنسانية العاملية ،بل إن

حضورها يف وعي وثقافة مجهور األمة اإلسالمية ،ال يزال ضعيف ًا حمدود ًا.

يف الوقت الذي جتنّد فيه وسائل اإلعالم واالتصاالت املتطورة ،كل طاقاهتا

وإمكانياهتا اهلائلة ،للتبشري بقيم وأنامط احلياة الغربية املادية ،التي تُضعف شأن األرسة،

وهتز موقعيتها.
ُّ

كام تنشط جهات مشبوهة ،عرب املؤمترات واملؤسسات الدولية ،للرتويج لترشيعات
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عاملية ،تصب يف صالح االبتذال األخالقي ،والضياع القيمي ،وإضعاف الكيان األرسي،
كتطبيع العالقات املثلية الشاذة ،وتسويغ العالقات اجلنسية خارج اإلطار الزوجي،

ونرش ثقافة اإلباحية ،حتت عنوان الصحة اجلنسية ،والسامح باإلجهاض ..وغري ذلك
من املفردات ،التي تعكس توجهات احلضارة املادية ،يف الصدام مع القيم اإلنسانية

األخالقية.

ماسة لعرض رؤية اإلسالم ،ونرش منظومة مفاهيمه وترشيعاته ،حول
إن احلاجة ّ

قضايا األرسة ،عىل مستوى املجتمعات اإلنسانية بشكل عام ،وعىل صعيد مجهور األمة

اإلسالمية بشكل خاص ،ليكون أمام املجتمع البرشي خيار آخر ،غري ما تطرحه حضارة

الغرب.

وذلك يستلزم حتويل هذه الثروة املعرفية ،من مادة علمية جامدة ،إىل خطاب معريف

مجاهريي واضح.

ونلحظ هنا :أن املفاهيم والترشيعات اإلسالمية حول األرسة وقضاياها ،تتوفر

عادة يف مصادرها من كتب النصوص والفقه ،بلغة علمية ختصصية ،وبمنهجية وأسلوب
ينقصه التطوير والتجديد .وحتى الرسائل العملية الفقهية ـ كتب الفتاوى التي يضعها

الفقهاء للجمهور ـ غالب ًا ما تعاين من هاتني املشكلتني ،لذلك ال جتتذب املثقف املعارص،
وال جيد فيها القارئ البيان والوضوح.

***

ومن خالل عميل الديني االجتامعي ،الذي يرتبط جانب منه بقضايا األرسة،

كاملساعدة يف موضوع الزواج ،وإجراء عقود النكاح ،وإيقاع الطالق ،والسعي إلصالح

ذات البني ،ومعاجلة املشاكل العائلية ،ومتابعة الشأن الرتبوي ،واالنفتاح عىل الشباب

ورصد عالقتهم بأهاليهم ..من خالل ذلك الحظت نقص ًا ،وفراغ ًا كبري ًا ،يف وعي
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اجلمهور ومعرفتهم ،بتعاليم اإلسالم وأحكامه يف هذه األبعاد ،مما يتيح املجال واسع ًا

تروج ألنامط احلياة الغربية املادية ،أو االسرتسال مع
للتلقي من وسائل اإلعالم ،التي ّ
العادات والتقاليد السائدة ،التي قد ال تكون متوافقة مع رأي الدين ورؤيته.

مما دفعني لدراسة قضايا األرسة يف الفقه اإلسالمي ،وتقديم بحوثها للجمهور،

وخاصة الرشحية املثقفة ،بلغة علمية عرصية واضحة ،تالمس الواقع االجتامعي ،وتقارب

مهومه ومشاكله.

وقد بدأت تقديم هذه البحوث ،ضمن درس أسبوعي ،حترضه ثلة من املثقفني،

كل ليلة مخيس ،بدء ًا من صيف عام 1421ه 2000/م ،وعىل ضوء أسئلة احلارضين
ومناقشاهتم ،كنت أكتب البحث فيام بعد ،وتطبع منه نسخ يتم تداوهلا بشكل حمدود،

بني مجع من العلامء األفاضل ،والشباب املثقف ،ألستفيد من آرائهم ومالحظاهتم ،حتى

جتمع لدي مخسون حلقة مكتوبة ،فرأيت طباعتها يف كتاب يشكِّل اجلزء األول من هذه
ّ
البحوث .وأرجو من ال ّله تعاىل التوفيق ،إلنجاز دراسة وبحث ما تبقى من فقه األرسة،
يف الفكر والترشيع اإلسالمي.

***

وقد التزمت يف بحثي منهجية الفقه املقارن ،بعرض آراء خمتلف املذاهب اإلسالمية،

التي استقيتها من املصادر املعتمدة لكل مذهب ،ومن املوسوعات الفقهية املعروفة،
وحرصت عىل توثيق كل رأي وإرجاعه إىل مصدره.

وبدا يل واضح ًا مدى التقارب والتداخل بني آراء الفقهاء املسلمني ،عىل اختالف

مذاهبهم ،حيث يتفقون عىل أمهات املسائل ،واألمور األساسية يف الترشيع ،وحيصل
االختالف بينهم يف الفروع والتفاصيل ،لكنه يتجاوز التصنيف املذهبي ،فكثري ًا ما جتد

فقهاء من الشيعة ،خيالفون أصحاهبم يف بعض املسائل ،ويكون رأهيم موافق ًا لرأي مذهب
أهل السنة ،كام جتد فقهاء من السنة يفتون بام يوافق مذهب الشيعة ،وخيالف أهل السنة،
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وسيجد القارئ الكريم يف هذه البحوث نامذج متكررة عن هذه احلقيقة.

وربام أرشت إىل أدلة بعض األحكام يف نظر القائلني هبا ،لكن طبيعة البحث مل تكن

تسمح باالستطراد يف هذا االجتاه ،حتى ال خيرج البحث عن مهمته ،ويتحول إىل بحث

استداليل ختصيص.

ومع أن املادة الفقهية هي حمور هذه البحوث ،إال أين كنت أجتهد يف مقاربة الشأن

االجتامعي ،انطالق ًا من مركزية األرسة يف نظام االجتامع اإلسالمي ،وقد أذكر بعض
الشواهد والقضايا من واقع املحيط االجتامعي الذي أعيشه ،إلعطاء الفكرة حيوية

ميدانية.

أما عن خطة البحث ،فقد قسمته إىل ثامنية فصول وهو ليس تقسي ًام أكاديمي ًا صارم ًا،

حيث قد تفرض طبيعة إلقاء الدروس شيئ ًا من التداخل ،وجاء التقسيم عىل النحو
التايل:

الف�صل الأول :الزواج �أغرا�ضه و�أحكامه

وهو بمثابة متهيد يتناول أغراض الزواج ،وأمهيته يف حياة اإلنسان ،وحكم الزواج يف

اإلسالم ،متى يكون واجب ًا ،أو مستحب ًا ،أو مباح ًا ،أو مكروه ًا ،أو حرام ًا ،ومدى عالقته
بسائر املهام والواجبات األخرى ،كاحلج ،واخلمس ،والدَ ْين ،وحقوق الوالدين ،وفضيلة
الزهد ،عند التزاحم أو التفاضل ،هل له أولوية التقديم عليها ،أم هي مقدمة عليه..؟

وتشجيع اإلسالم عىل الزواج ،وعىل املساعدة يف تزويج اآلخرين ،من واجبي النفقة

عىل اإلنسان وغريهم ،وكذلك بحث س ّن الزواج الذي يمكن أن يتم فيه عقد الزواج،
ومبارشة الزواج بالدخول والوطء.

الف�صل الثاني� :أهلية الزوجين

ويبحث حول قرار الزواج ،وأهلية كل من الطرفني :الزوج والزوجة ،الختاذه،

وإجراء العقد ،ودور األولياء ،كاألب ،واجلد ،والويص ،وسائر القرابات ،واحلاكم

ل�سرة
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الرشعي ،يف االستقالل بأمر تزويج الولد والفتاة ،أو يف إجازهتم وإمضائهم.

الف�صل الثالثّ :
محل العقد

املحرمات من النساء ،الاليت ال جيوز الزواج هبن ،لوجود قرابة نسبية ،أو
ويتناول
ّ

حمرمة
سببية ،كاملحرمات بالنسب ،والرضاع ،واملصاهرة ،واختالف الدين ،أو لعالقة ّ
سابقة ،كالزنا ،واللواط ،والزواج بمن هي عىل ذمة زوج آخر ،وكذلك العقد حال

اإلحرام.

الف�صل الرابع :اختيار الزوج

وهو عرض للمقاييس واملعايري التي ينبغي اعتامدها ،الختيار الزوج لكل من الطرفني،

وأساليب االختيار وآلياته ،مع بحثني جديدين مها :الفحص الطبي قبل الزواج ،ورضورته
حلامية النسل والذرية من األمراض الوراثية .ومسألة اختالف املذهب ،وإمكانية زواج

السني من شيعية وبالعكس.

الف�صل الخام�س :عقد الزواج

بحث يف صيغة العقد ،وأهلية إجرائه ،والرشوط املطلوبة لصحته ونفاذه ،والرشوط

التي يمكن لكل من الزوجني تضمينه إياها ،ومستحبات العقد ومكروهاته ،ويشتمل عىل

حتقيق حول ما تعارف عليه الكثريون يف جمتمعاتنا من جتنب بعض األيام لنحوستها ،وعدم
الزواج فيها .وأحلقنا هبذا الفصل موضوع الصداق ،واألحكام املتعلقة به ،واستحقاق

املرأة له.

الف�صل ال�ساد�س :بين العقد والدخول

وهو بحث فقهي اجتامعي ،حول الزمن الفاصل بني إجراء العقد والدخول ملبارشة

احلياة الزوجية ،ومدى فعلية آثار الزواج يف هذه املرحلة ،وما قد حيصل خالهلا من عزم

عىل إهناء العالقة وفسخ العقد ،من قبل أحد الطرفني ،الكتشافه خل ً
ال يف مواصفات
الطرف اآلخر ،ثم ما يرتتب عىل هذا الفسخ من التزامات ،كام يتناول هذا الفصل،
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موضوع مراسيم الزفاف وليلة العرس ،بذكر املستحبات الرشعية ،ومناقشة ما أضافته
العادات واألعراف ،من تقاليد غري صحيحة ومرهقة.

الف�صل ال�سابع :الحقوق الزوجية

ويتناول اآلثار املرتتبة عىل عقد الزواج الصحيح ،من حقوق وواجبات كل من

الطرفني جتاه اآلخر ،وبحث أفضل أساليب املعارشة بني الزوجني لتحقيق السعادة

والنجاح.

الف�صل الثامن :في العالقات الزوجية

ويستعرض هذا الفصل احتامالت اخلالف بني الزوجني ،وطرق ضامن حقوق كل

منهام ،وكيفية التعامل مع مشاكل احلياة الزوجية ،ومسؤولية املجتمع يف محاية التوافق
الزوجي ،وإصالح ذات البني ،وأخري ًا موضوع تعدد الزوجات ،ورؤية اإلسالم هلذه
املسألة احلساسة ،عىل الصعيد النسائي ،واألحكام الرشعية التي تضبط موضوع تعدد

الزوجات.

وأخري ًا..

***

لقد بذلت قصارى جهدي يف استيعاب املادة العلمية الفقهية ،وعرضها بلغة

عرصية واضحة ،وتقديمها برؤية ثقافية اجتامعية ،أرجو أن يتقبل اللهّ تعاىل مني هذا

اجلهد املتواضع ،وأن يكون إسهام ًا نافع ًا يف خدمة الرشيعة اإلسالمية ،ومصلحة األمن

األخالقي للمجتمع.

كام آمل االستفادة من آراء ومالحظات السادة العلامء ،واملثقفني األجالء ،لتطوير

البحث وتاليف النواقص والثغرات.

وال يفوتني أن أشكر اإلخوة األعزاء العاملني معي يف املكتب ،جلهودهم الطيبة يف

طباعة البحث ونرش حلقاته ،كام أشكر األخ العالمة السيد حممد احلسيني عىل مراجعته

ل�سرة
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للبحث ،وتقديم مالحظاته الق ّيمة.

أسأله تعاىل التوفيق خلدمة دينه وعباده ،وأن جيعل ذلك خالص ًا لوجهه الكريم،

واحلمد ل ّله رب العاملني..

ح�سن بن مو�سى ال�صفار
 8رجب 1424ه
� 5أيلول 2003م

الفصل األول :الزواج :أغراضه وأحكامه
Iالزواج حكمه و�أغرا�ضه.
Iالتزاحم بين الزواج و�سائر المهام.
Iا�ستحباب الزواج.
Iالتزويج والم�ساعدة على الزواج.
�سن الزواج.
ّ I

الزواج حكمه وأغراضه
الزوجية سنة كونية ،وكل يشء يف الوجود حيكمه نظام الزوجية ،فالذرة حتتوي عىل

اإللكرتون السالب يقابلها الربوتون املوجب ،ويف الكهرباء سالب وموجب .يقول تعاىل:
{و ِم ْن ك ُِّل شيَ ْ ٍء َخ َل ْقنَا َز ْو َجينْ ِ َل َع َّلك ُْم ت ََذك َُّر َ
ون}((( .والنبات بمختلف أنواعه وأصنافه
َ
ِ
ِ
ضمن هذه السنة ِ
يها َز ْو َجينْ ِ }((( .وكذلك يف عامل احليوان،
{وم ْن ك ُِّل ال َّث َم َرات َج َع َل ف َ
َ
من وحيد اخللية ،إىل متعدد اخلاليا ،إىل الثدييات ،إىل اإلنسان.
فالزوجية هي نظام الكون :السالب يقابل املوجب .اإللكرتون يقابل الربوتون.

الصبغيات تتقابل عىل هيئة أزواج .شارة الذكورة ( )Yتقابل شارة األنوثة ( .)Xاحليوان
املنوي املذكر ،يقابله احليوان املنوي املؤنث{ .سبح َ ِ
اج ُك َّل َها ممِ َّا ُتنْبِ ُت
ان ا َّلذي َخ َل َق األَ ْز َو َ
ُ ْ َ
ِ
ِ
هم َوممِ َّا الَ َي ْع َل ُم َ
ون}(((.
األَ ْر ُض َوم ْن َأن ُفس ْ
والزواج يف املجتمعات البرشية :هو ذلك االرتباط اخلاص بني رجل وامرأة ،تُقره
رشيعة املجتمع ،ساموية كانت أو وضعية« .فلكل قوم نكاح»((( ـ كام يروي اإلمام

((( سورة الذاريات :اآلية .49
((( سورة الرعد :اآلية .3
((( سورة يس :اآلية .36
((( الطوسي :محمد بن الحسن ،تهذيب األحكام ج 7باب  36حديث رقم .99
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جعفر الصادق  Eعن جده رسول ال ّله Aـ أي لكل جمتمع تقنني وترشيع لتلك
العالقة الزوجية.

فام عُدَّ زواج ًا عند قوم ،وكانت إرادة الطرفني بصدد إنشائه ،هو زواج ،وله آثاره

الوضعية ،بغض النظر عن املوقف من العقيدة السائدة أو احلاكمة هلذا الزواج.

للزواج �أغرا�ض ومهام:

1 .1فهو طريق إلشباع حاجة اإلنسان اجلنسية التي هي من أشد احلاجات إحلاح ًا
يف حياته ،ويف كبتها رضر وعرس ،وإطالق العنان للغريزة اجلنسية فساد ودمار،
والزواج هو القناة السليمة إلشباع هذه احلاجة.

 2 .2وبالزواج تتكون األرسة كوحدة يف بناء املجتمع.

3 .3وبواسطة الزواج يتم التكاثر واستمرار النسل البرشي.

وقد اهتمت الرشيعة اإلسالمية بالزواج ،تأكيد ًا ملكانته ودوره يف استقرار حياة

اإلنسان ،وتنظيم املجتمع .فهناك نصوص كثرية يف الكتاب والسنة ،استنبط منها الفقهاء

آراء اإلسالم وأحكامه يف مجيع تفاصيل وجوانب احلياة الزوجية ،من حيث تكوينها

واستمراريتها ،وما يرتتب عليها ويرتبط هبا.

حكم الزواج:

•احلكم األصيل واألو ّيل للزواج يف رأي أكثر فقهاء املسلمني أنه مستحب يف حد
ذاته .ومن الفقهاء من عَدَّ ه واجب ًا هبذا العنوان.

األويل :احلكم املجعول لليشء أوالً ،دون حلاظ ما قد يطرأ عليه من
ويراد باحلكم
ّ

العوارض ،ويف مقابله احلكم الثانوي :وهو ما جيعل لليشء من األحكام بلحاظ ما يطرأ

عليه من عناوين أخرى ،تقتيض تغيري حكمه األو ّيل .فأكل حلم امليتة مثالً ،حرام بعنوانه

األو ّيل ،لكنه عند االضطرار يكون حالالً ،بسبب العنوان الثانوي الذي طرأ عىل احلالة.
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•وقال الظاهرية أتباع داود الظاهري (202ه 270-ه)« :إن الزواج فرض عىل
كل إنسان قادر عليه ،بدليل ظواهر اآليات واألحاديث التي تأمر بالزواج،

واألمر يدل عىل الوجوب»(((.

•وذهب بعض العلامء إىل أن الزواج واجب كفائي .كام جاء يف (مصابيح)
العالمة السيد حممد مهدي بحر العلوم (1212-1155ه) حيث قال« :إعلم

أن الوجوب املنفي ـ عن الزواج ـ هو الوجوب العيني عىل كل أحد ،أو عىل

من تاقت نفسه إىل النكاح ،وأما الوجوب الكفائي ،أي وجوب ما يقوم به
النوع فيجب القطع بثبوته ،حتى لو فرض كف أهل ناحية أو مرص عن النكاح،

وجب عىل احلاكم إجبارهم عليه ،لـئال ينقطع النسل ،ويتفانى النوع ،والظاهر
أنه ال خالف فيه»(((.

•ويرى الشافعية« :أن الزواج مباح ،جيوز فعله وتركه ،وهو من األعامل الدنيوية
كالبيع ونحوه ،وهو ليس بعبادة ،وأن التفرغ للعبادة أو االنشغال بالعلم أفضل

من الزواج»(((.

متى يجب الزواج؟

ُ 1 .1يعدُّ الزواج عند عامة الفقهاء فرض ًا إذا تيقن اإلنسان الوقوع يف احلرام لو مل
يتزوج ،وكان قادر ًا عىل نفقات الزواج وحقوق الزوجة ،كام جيب إذا أوجبه
اإلنسان عىل نفسه بالنذر أو العهد أو احللف.

2 .2ويرى كثري من العلامء أن جمرد اخلوف من الوقوع يف احلرام ،ووجود مظنة
((( الزحيلي :الدكتور وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،ج 7ص ،35الطبعة الثالثة 1989م ،دار الفكر ـ
دمشق.
((( النجفي :الشيخ محمد حسن ،جواهر الكالم ،ج 10ص ،345الطبعة األولى 1992م ،مؤسسة المرتضى
العالمية دار المؤرخ العربي ـ بيروت.
((( الزحيلي :الدكتور وهبة ،الفقه اإلسالمي ،ج 7ص.34-33
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الرضر والوقوع يف احلرام ،جيعل الزواج واجب ًا للقادر عليه .وهو رأي

احلنفية((( .وأكثر علامء الشيعة((( ،واحلنابلة .قال ابن قدامة احلنبيل يف املغني:
«من خياف عىل نفسه الوقوع يف املحظور إن ترك النكاح ،فهذا جيب عليه
النكاح يف قول عامة الفقهاء ،ألنه يلزمه إعفاف نفسه وصوهنا عن احلرام،

وطريقه النكاح»(((.

متى يحرم الزواج؟

•حرم الزواج إذا تيقن الشخص ظلم املرأة واإلرضار هبا إذا تزوج ،وإذا تعارض
ما جيعل الزواج واجب ًا وما جيعله حرام ًا ،بأن تيقن أنه سيقع يف احلرام إن مل يتزوج،

وتيقن أيض ًا أنه سيظلم زوجته إن تزوج ،كان الزواج حرام ًا ((( ،وحيرم إذا أفىض
إىل اإلخالل بواجب أو ترك حق من احلقوق الواجبة(((.

متى يكره الزواج؟

•يكره الزواج إذا خاف الشخص الوقوع يف اجلور والرضر إن تزوج ،خوف ًا ال
يصل إىل مرتبة اليقني ،كخوفه من العجز عن أداء حقوق الزوجية.

وتكون الكراهة عند احلنفية حتريمية أو تنزهيية بحسب قوة اخلوف وضعفه.

ويكره عند الشافعية ملن به علة كهرم أو مرض دائم أو تعنني(((.

�أحاديث و روايات:
((( المصدر السابق.
((( اليزدي :السيد محمد كاظم ،العروة الوثقى ،كتاب النكاح  -مسألة رقم .4
((( ابن قدامة :المغني ص 341ج ،9الطبعة الثانية 1992م  -هجر للطباعة والنشر.
((( الزحيلي :الدكتور وهبة ،الفقه اإلسالمي ج 7ص.32
((( اليزدي :السيد محمد كاظم ،العروة الوثقى ،كتاب النكاح  -مسألة رقم .4
((( الزحيلي :مصدر سابق ص.32

23

فقه الأ�سرة

حتتوي كتب األحاديث ،ومصادر السنة املطهرة ،عىل الكثري من النصوص التي حتث

عىل الزواج ،وتشجع عليه ،نقتطف بعض ًا منها:

عن رسول ال ّله« :Aيا معرش الشباب ،من استطاع منكم الباءة فليتزوج ،فإنه أغض

للبرص ،وأحصن للفرج» والباءة مستلزمات الزواج(((.

وعن اإلمام جعفر الصادق Eعن آبائه قال« :قال النبي :Aما استفاد امرؤ مسلم

فائدة بعد اإلسالم أفضل من زوجة مسلمة ،ترسه إذا نظر إليها ،وتطيعه إذا أمرها ،وحتفظه

إذا غاب عنها يف نفسها وماله»(((.

أحب إىل ال ّله
وروى اإلمام جعفر الصادق Eقال« :قال رسول ال ّله :Aما من يشء ُّ

عز وجل من بيت يعمر يف اإلسالم بالنكاح»(((.

وعن اإلمام جعفر الصادق Eقال« :قال أمري املؤمنني :Eتزوجوا فإن رسول

ال ّله Aقال :من أحب أن يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج»(((.

((( البخاري :محمد بن إسماعيل  ،صحيح البخاري ـ كتاب النكاح ،حديث رقم .5066
((( الكليني :محمد بن يعقوب  ،فروع الكافي ج 5ص .327
((( المصدر السابق :ص.328
((( المصدر السابق :ص.329

التزاحم بين الزواج وسائر المهام
لتنوع األبعاد يف شخصية اإلنسان ،وتعدد االهتاممات يف شؤون حياته ،فقد جيد نفسه

أمام أكثر من مهمة والتزام ،يف وقت واحد ،بحيث تتزاحم تلك املهام ،وال يمكنه القيام

هبا مجيع ًا ،ويصبح أداء أحدها عىل حساب األخرى.

وهنا ال بد لإلنسان من مرجعية يستهدي هبا ،لتحديد األولويات ،وترجيح مهمة

عىل أخرى عند التزاحم.

ويف القضايا التي تكون موضوع ًا حلكم رشعي ،يبذل الفقهاء جهدهم ،الستكشاف

رأي الدين عند تزاحم التكاليف الرشعية.

والزواج كموضوع حلكم رشعي ،حني حيصل التزاحم بينه وبني مهام أخرى ذات

معني بمعاجلة هذا التزاحم عىل ضوء النصوص ،وقواعد
حكم رشعي أيض ًا ،فإن الفقيه
ٌّ

استنباط األحكام.

وقد يكون التزاحم يف بعض املوارد التالية بمعنى مطلق التفاضل:

بين الزواج والحج:

إذا وجب عليه احلج وكان يريد الزواج ،فإن كان يف تأخري الزواج عليه مشقة
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وحرج ،أو يستلزم الوقوع يف احلرام ،كان الزواج مقدم ًا عىل احلج ،يف رأي أغلب فقهاء

املذاهب اإلسالمية ،ألنه حينئذ ال ُي َعدُّ مستطيع ًا للحج .أما مع انتفاء احلرج والرضر،
فاحلج الواجب مقدم عىل الزواج ،بنا ًء عىل ما ذهب إليه املشهور من فقهاء املسلمني،
سنة وشيعة ،بالوجوب الفوري للحج ،بمعنى أنه إذا حتققت رشوط احلج ،ووجدت

االستطاعة ،فإن عىل املكلف أن يبادر إىل احلج يف السنة نفسها التي استطاع فيها ،وال جيوز

له أن يؤخر ويامطل إىل السنة األخرى ،وإذا ّ
أخر كان عاصي ًا آث ًام ومرتكب ًا إلحدى كبائر
الذنوب.

وهناك من فقهاء السنة والشيعة ،من يرى عدم فورية وجوب احلج ،وأنه جيوز له

التأخري إىل سنة أخرى ،ولكن التعجيل هو األفضل.

قال الشافعي وهو ممن ال يرى فورية وجوب احلج« :إن رصف مؤن احلج يف النكاح

أهم من رصفه يف احلج ،ألن حاجة النكاح ناجزة ،واحلج عىل الرتاخي ،وإن مل خيف العنت
فتقديم احلج أفضل»(((.

وإذا كان احلج مستحب ًا ،وليس واجب ًا عليه ،وكان مزامح ًا للزواج الذي تتوق إليه

نفسه ،فإن الزواج أوىل ،بمالحظة األحاديث والنصوص التي تشدد عىل كراهية العزوبة

وذمها ،وحتث عىل الزواج وتبينّ فضله.

بين الزواج والخم�س:

تكاليف الزواج ُت َعدُّ من مؤنة اإلنسان املستثناة من اخلمس ،فال جيب عليه اخلمس

يف املبلغ الذي يرصفه يف زواجه ،أو زواج أوالده واملتعلقني به .وإذا وجب عليه اخلمس

رأس السنة ،وتعلق بذمته مبلغ معينَّ للخمس ،ولكنه كان يريد الزواج يف الفرتة القادمة،
وهو يف حاجة إىل الزواج ،ودفعه ملبلغ اخلمس يؤخر زواجه ،فإن كان يف التأخري مشقة
((( الج ّناتي :الشيخ محمد إبراهيم ،دروس في الفقه المقارن ص ،460الطبعة األولى 1411ه ،دار الكتاب
اإلسالمي ـ قم.
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عليه وحرج ،يمكنه استئذان املرجع الديني أو وكيله ،يف تأجيل دفع اخلمس أو إسقاط

جزء منه.

ويظهر من رأي بعض الفقهاء ،أن ما يدخره اإلنسان هتيئة لزواجه ،من أرباح عدة

سنني ،يكون مستثنى من اخلمس ،إذا كان أمر الزواج ألمثاله يتم هبذه الطريقة ،وال يمكنه
الزواج من أرباح نفس السنة .يقول السيد الشريازي« :الذي استظهره من استثناء املؤنة

أن االحتياج لو كان للسنة اآلتية أو بعدها ،مما يصدق عرف ًا أنه مؤنة يكون من املستثنى،
كالذي يريد الزواج فيجمع األثاث طيلة سنوات أو حيتاج إىل كتب العلم يف املستقبل

فيشرتهيا وما أشبه ذلك»(((.

وبذلك أفتى بعض املراجع املعارصين ،إالّ أن أكثر الفقهاء ال يرون ذلك من املؤنة

املستثناة من اخلمس ،إال ما كان من دخل نفس السنة ويرصفه عىل زواجه فيها.

بين الزواج وحقوق الوالدين:

إذا كان يريد الزواج ،لكن والديه أو أحدمها هناه عن ذلك ،أو كان زواجه يؤثر

عىل يشء من خدمته هلام ،فإن كان حمتاج ًا للزواج جاز له ذلك ،ألن طاعة الوالدين إذا
كانت رضرية ،أو تسبب اختالالً غري حمتمل يف انتظام حياة اإلنسان ال جتب .قال السيد
الشريازي« :ثم إهنام ـ الوالدين ـ إذا تأذيا لعدم إطاعة الولد هلام ،فالظاهر أنه إذا كان أمرمها

يوجب هدم حياة الولد العادية مل جتب الطاعة ،وإال وجبت النرصاف النصوص عن مثل
ذلك ،فإذا قال الوالدان لولدمها تزوج البنت الفالنية ،أو ال تسافر يف جتارتك الكذائية،

أو افتح دكان ًا يف املحل الفالين ال املحل الفالين ،أو ط ِّلق زوجتك ،أو ما أشبه ،مل جيب
عىل الولد الطاعة ،بل له املخالفة وجريه العادي ،لكن مع التأدب يف الكالم ،واملالينة يف

التخلص»(((.

((( الشيرازي :السيد محمد الحسيني ،الفقه ج 33ص.321
((( الشيرازي :السيد محمد الحسيني ،الفقه ج 93ص.259
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بين الزواج والزهد:

إذا كان الزهد يف متع الدنيا ولذاهتا ،لصالح االجتاه لآلخرة ،وخدمة املبادئ والقيم،

أمر ًا مرغوب ًا وراجح ًا يف اإلسالم ،فهل جيري ذلك يف موضوع الزواج ،بحيث يكون ترك
الزواج مظهر ًا من مظاهر الزهد واإلعراض عن اللذات؟ وبعبارة أخرى هل يستحب
الزهد يف النكاح؟

ذهب إىل ذلك بعض العلامء .قال اإلمام الشافعي :إن الزواج يف هذه احلالة ـ حالة

االعتدال ـ مباح ،جيوز فعله وتركه ،وإن التفرغ للعبادة ،أو االشتغال بالعلم أفضل
ِ
ني»(((
من الزواج ،ألن ال ّله تعاىل مدح حييى
الصالحِِ َ
ورا َونَبِ ًّيا م ْن َّ
َ
بقوله«:و َس ِّيدً ا َو َح ُص ً
واحلصور :الذي ال يأيت النساء مع القدرة عىل إتياهنن ،فلو كان الزواج أفضل ملا مدح
برتكه(((.

لكن يمكن املناقشة فيام ذكره الشافعي ،أوالً« :ليس هناك ما يدل عىل أن (احلرص)

املذكور يف اآلية يقصد به العزوف عن الزواج ،فاحلديث املنقول هبذا اخلصوص ليس

موثوق ًا به من حيث أسانيده .فال يستبعد أن يكون املعنى هو العزوف عن الشهوات
واألهواء وحب الدنيا.

وثانياً :من املحتمل أن يكون حييى ـ مثل عيسى ـ قد عاش يف ظروف خاصة اضطرته

إىل الرتحال من أجل تبليغ الرسالة ،فاضطر إىل حياة العزوبة .وهذا ال يمكن أن يكون

قانون ًا عا ّم ًا للناس .فإذا مدحه ال ّله هلذه الصفة فذلك ألنه حتت ضغط ظروفه عزف عن
حيصن نفسه من الزلل ،وأن حيافظ عىل طهارته
الزواج ،ولكنه استطاع يف الوقت نفسه أن ِّ
من التلوث .ألن قانون الزواج قانون فطري ،فال يمكن يف أي دين أن يرشع قانون ضده.
وعليه فالعزوبة ليست صفة حممودة ،ال يف اإلسالم وال يف األديان األخرى»(((.

((( سورة آل عمران :اآلية .39
((( الزحيلي :الدكتور وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص.33
((( الشيرازي :الشيخ ناصر مكارم ،األمثل في تفسير كتاب ال ّله المنزل ج 2ص.357
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وقال الشهيد السيد حممد الصدر (معارص)« :كان بعض أساتذتنا يقول :إن الزهد

يف الرشيعة مطلوب يف كثري من األشياء كالطعام واللباس ،ولكن مل يرد مثل ذلك يف

النكاح»(((.

بين الزواج والتفرغ للعبادة:

طرح بعض العلامء ،ومنهم الشيخ حممد حسن النجفي (1266ه) صاحب (اجلواهر)،

هذا التساؤل :هل الزواج أفضل أم التخيل للعبادة؟

وأجاب صاحب اجلواهر :بأن يف املسألة قولني أقوامها أفضلية الزواج «ملا يف ترك

النكاح واالشتغال بالعبادة والرياضة ،من الرهبانية املنف ّية يف هذه الرشيعة … ويف املوثق

عن إبراهيم بن عبد احلميد ،عن مسكني النخعي ،وكان تع َّبد وترك النساء والطيب
والطعام ،فكتب إىل أيب عبد ال ّله يسأله ،فكتب إليه( :أما قولك يف النساء فقد علمت

ما كان لرسول ال ّله Aمن النساء) ...فإن املنقول عن النبي واألئمة Bبالتواتر :إيثار
النكاح عىل التخيل للعبادة ،ودليل التأيس يقتيض رجحانه بالنسبة إلينا ..فصدوره عنهم

يدل عىل إيثاره عىل ما يضاده وهو التخيل ،ومقتىض التأيس فيه كونه أفضل منه ..وربام

أحب إىل ال ّله تعاىل من التزويج)
يدل عىل املطلوب أيض ًا قوله( :ما بني بناء يف اإلسالم
ُّ

أحب إىل ال ّله عز وجل من بيت يعمر يف اإلسالم بالنكاح) فإنه
وقوله( :ما من يشء
ُّ
بعمومه يشمل التخيل أيض ًا»((( .

ثم إن الزواج بحد ذاته عمل عبادي ،حيث يرى أكثر الفقهاء استحبابه يف حد ذاته،

وإذا قصد اإلنسان بزواجه االمتثال والتقرب إىل ال ّله ،فهو يؤدي بزواجه عم ً
ال عبادي ًا

يستحق عليه األجر والثواب ،بل وحتى لو مل يقصد القربى يف زواجه ،فإنه مستحق

للثواب ،كام نص عىل ذلك عدد من الفقهاء كالسيد السبزواري (معارص) ونص كالمه:
((( الصدر :السيد محمد ،ما وراء الفقه ج 6ص.95
((( النجفي :الشيخ محمد حسن ،جواهر الكالم ج 10ص.354-352
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«اختصاص الثواب بخصوص مورد قصد القربة كام هو املشهور ،ال دليل هلم من عقل أو
نقل عىل هذا االختصاص ،بل مقتىض مجلة من اإلطالقات أن الثواب مرتتب عىل مطلق

فعل املحبوب ل ّله تعاىل ،ما مل يقصد الرياء ،فنقول :إن الزواج مطلوب وحمبوب ل ّله تعاىل،
وإتيان كل حمبوب ومطلوب له يؤجر عليه فهذا يؤجر عليه»(((.

وقال السيد الشريازي« :الظاهر أن ترتب الثواب عىل النكاح ال حيتاج إىل قصد

القربة ،إلطالق األدلة .ثم إنه كيف جيمع بني كون اليشء مستح ّب ًا وبني كونه ال يثاب
عليه؟ إذ ليس املستحب إال ما فيه الثواب»(((.

وقال الدكتور الزحييل جميب ًا عن سؤال (هل الزواج عبادة؟)« :ويدل لكونه عبادة

أمر النبي Aوالعبادة تتلقى من الرشع ،فالزواج من قبيل العبادة ،ملا يشتمل عليه من
املصالح الكثرية التي منها حتصني النفس وإجياد النسل ،وقد قال عنه( :ويف بضع أحدكم

صدقة)»(((.

مضاف ًا إىل ذلك ،تشري بعض األحاديث إىل أن للزواج أثر ًا يف مقدار وفضل سائر

العبادات .كام ورد عن اإلمام جعفر الصادق Eأنه قال« :ركعتان يصليهام املتزوج أفضل

من سبعني ركعة يصليها أعزب»(((.

وعنه أيض ًا قال« :Eجاء رجل إىل أيب ـ اإلمام حممد الباقرـ فقال له(:ألك من زوجة؟

أحب أن يل الدنيا وما فيها وإين بت ليلة وليست يل زوجة» ،ثم قال:
قال :ال .فقال أيب :ما ُّ
«ركعتان يصليهام رجل متزوج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم هناره»(((.

((( السبزواري :السيد عبد األعلى ،مهذب األحكام ج 24ص.8
((( الشيرازي :السيد محمد ،الفقه ج 62ص.38
((( الزحيلي :الدكتور وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص.35
((( الكليني :محمد بن يعقوب ،الكافي ج 5ص.328
((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة ج 2ص 19حديث رقم.A4916

استحباب الزواج
ناقش الفقهاء مسألة استحباب الزواج ،وأنه هل هو ثابت االستحباب لكل قادر

عليه؟

أو أن االستحباب خاص بمن تاقت نفسه واشتاقت للزواج؟

واملقصود بذلك أن من كانت له رغبة جنسية دافعة ،يستحب له التزوج ،وأما من ال

جيد يف نفسه تلك الرغبة واالندفاع اجلنيس ،فالزواج له مباح فقط ،وليس مستح ّب ًا يرتتب

عليه األجر والثواب ،ويمكن أن يقصد التقرب به إىل ال ّله تعاىل.

قال املحقق احليل (جعفر بن احلسن 668ه) يف رشائع اإلسالم« :النكاح مستحب

ملن تاقت نفسه ،من الرجال والنساء ،ومن مل تتق فيه خالف ،املشهور استحبابه».

ويبدو أن عدد ًا قلي ً
ال من الفقهاء يذهب إىل اختصاص االستحباب بمن تاقت نفسه

فقط ((( .أما مشهور الفقهاء فهو عموم االستحباب وإطالقه.

فالرغبة اجلنسية ليست هي الغرض الوحيد من الزواج ،بل هناك أغراض ومنافع

أخرى ،يكفي أي واحد منها لإلقبال عىل الزواج ،وجلعله يف موضع الندب واالستحباب

الرشعي.

((( الشيرازي :السيد محمد ،الفقه ج 62ص.28

32

ل�سرة
فقه ا أ

الزواج :اغرا�ضه و أ�حكامه

منافع الزواج:

1 .1يف الزواج سكون واطمئنان نفيس ،حيث يشعر كل من الزوج والزوجة بوجود
من يشاركه مهوم احلياة ،ويعينه عىل مشاكلها ،ويمكنه االنفتاح عليه وبثه

آالمه وآماله .وبدون الزواج غالب ًا ما يعيش اإلنسان رج ً
ال أو امرأة الوحدة
والوحشة ،ألن وجود األقرباء معه سيكون ضمن حدود ،وليس بشكل دائم،

وبال حواجز كام هو احلال بني الزوجني .لذلك يصف ال ّله تعاىل الزوج بأنه

سكن لإلنسان ،فالرجل سكن المرأته ،وهي سكن له ،أي يتوفر بكل واحد
تعاىل{:ه َو ا َّل ِذي َخ َل َقك ُْم ِم ْن َن ْف ٍ
س
لآلخر سكون النفس واطمئناهنا ،يقول
ُ
و ِ
احدَ ٍة َو َج َع َل ِمن َْها َز ْو َج َها لِ َي ْس ُك َن إِ َل ْي َها}(((.
َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
اجا لِت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها
ويقول
تعاىل{:وم ْن آ َياته َأ ْن َخ َل َق َلك ُْم م ْن َأن ُفسك ُْم َأ ْز َو ً
َ

موجه للرجال و النساء.
َو َج َع َل َب ْينَك ُْم َم َو َّدة َو َرحمْ َ ًة}((( .و اخلطاب َّ

وعن رسول ال ّله Aأنه قال« :ما استفاد امرؤ فائدة بعد اإلسالم أفضل من

زوجة مسلمة ،ترسه إذا نظر إليها ،وتطيعه إذا أمرها ،وحتفظه إذا غاب عنها يف

نفسها وماله»(((.

2 .2انتظام احلياة املعيشية لإلنسان ،فالرجل يكفي املرأة شؤون نفقاهتا واحتياجاهتا،
ومن دون الرجل قد تبقى املرأة عالة عىل أهلها أو املجتمع ،إن مل يكن يف
اجلانب املايل ففي جانب تسيري شؤوهنا ،وخاصة يف جمتمعاتنا ،لوجود حمددات

حلركة املرأة .كام أن املرأة تساعد الرجل يف ترتيب شؤون املنـزل وقضايا حياته

املعيشية.

((( سورة األعراف :اآلية .189
((( سورة الروم :اآلية.21
((( الكليني :محمد بن يعقوب،الكافي ج 5ص.327
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3 .3تشجيع وتكريس نمط احلياة العائلية األرسية كنظام اجتامعي ،يعزز متاسك
املجتمع وانسجامه ،والتكافل الداخيل بني أفراده.

4 .4والزواج دافع للنشاط والفاعلية ،حيث يشعر كل من الزوجني بوظيفته جتاه
اآلخر ،وجتاه كياهنام العائيل ،فيكون ذلك دافع ًا للحركة والعمل .وبذلك يظهر
جانب من معاين اآليات واألحاديث الرشيفة ،التي تشجع عىل الزواج ،وتعده

سبب ًا للغناء وسعة الرزق ،فإنه باإلضافة إىل توفيق ال ّله تعاىل ،ومنحه الربكة ملن
يتزوج ،ويتحمل تبعات تكوين العائلة ،فإن الشعور باملسؤولية له دور يف دفع

اإلنسان للعمل واإلنتاج.
ني ِمن ِعب ِ
نكحوا األَيامى ِمنْكُم و لحِِ
ِ
ادك ُْم َوإِ َم ِائك ُْم إِ ْن
يقول
الصا َ ْ َ
ْ َ َّ
تعاىل{:و َأ ُ
َ
َ َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
يم}(((.
َيكُونُوا ُف َق َرا َء ُي ْغن ِه ْم ال ّل ُه م ْن َف ْضله َوال ّل ُه َواس ٌع َعل ٌ
و روي عنه Aأنه قال« :اختذوا األهل فإنه أرزق لكم»(((.
وعن اإلمام جعفر الصادق Eقال« :جاء رجل إىل النبي Aفشكا إليه

احلاجة ،فقال :تزوج ،فتزوج فوسع ال ّله عليه»(((.

وعن إسحاق بن عامر قال :قلت أليب عبد ال ّله ـ اإلمام جعفر الصادقE

 :احلديث الذي يرويه الناس حق أن رج ًال أتى النبي فشكا إليه احلاجة،

فأمره بالتزويج ففعل ،ثم أتاه فشكا إليه احلاجة ،فأمره بالتزويج ،حتى

أمره ثالث مرات! فقال أبو عبد ال ّله« :نعم هو حق» .ثم قال« :الرزق مع

النساء والعيال»(((.

5 .5وإثارة الرغبة اجلنسية من خالل الزواج أمر إجيايب ،ألن ممارسة هذه الغريزة
((( سورة النور :اآلية .32
((( الحر العاملي:محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة ج 20ص 43حديث رقم.24985
((( الكليني :محمد بن يعقوب ،الكافي ج 5ص.330
((( المصدر السابق.
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لنشاطها الطبيعي ينعكس إجيابي ًا عىل صحة اإلنسان اجلسدية والنفسية،
ويعطيه فرصة التمتع والتلذذ ،ويكون ذلك سبب ًا للتناسل والتكاثر .ورد عن

رسول ال ّله Aأنه قال« :ما يمنع املؤمن أن يتخذ أهال؟ لعل ال ّله يرزقه نسمة
تثقل األرض بال إله إال ال ّله»(((.

اال�ستحباب و�إطالق الأدلة:

النصوص الرشعية الواردة يف احلث عىل الزواج مطلقة عامة ،كقولـه تعاىل:
ني ِمن ِعب ِ
نكحوا األَيامى ِمنْكُم و لحِِ
ِ
ادك ُْم َوإِ َم ِائك ُْم}(((.
الصا َ ْ َ
ْ َ َّ
{و َأ ُ
َ
َ َ
وقوله Aفيام رواه الفريقان« :النكاح من سنتي فمن مل يعمل بسنتي فليس مني»(((.

وما ورد عن اإلمام الصادق« :Eركعتان يصليهام متزوج أفضل من سبعني ركعة

يصليها أعزب»((( .وسائر األحاديث الكثرية الواردة فإهنا مطلقة غري مقيدة بمن تاقت

نفسه بل تشمل اجلميع.

ومن يفقد القدرة اجلنسية لعيب خلقي ،أو ملرض أو كرب س ّن ،فإن استحباب الزواج

وارد يف حقه أيض ًا ،لتحصيل سائر الفوائد واملنافع ،لكن عليه أن ُيعلم الزوجة بذلك،

واملرأة عليها أن تُعلم الزوج بحاهلا قبل الزواج ،وإال كان هناك تدليس وغرر يثبت به حق

الفسخ للطرف اآلخر.

ظاهرة �سلبية:

ما يلحظ يف املجتمع من بقاء بعض الرجال بعد فقد زوجاهتم دون زواج أمر خطأ،

ومشمول بحكم كراهة العزوبة ،وأغلبهم يعاين صعوبات حياتية ونفسية ،ويعيش حالة
((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة ج 20ص 14حديث رقم.24900
((( سورة النور :اآلية .32
((( ابن ماجة القزويني :محمد بن يزيد ،شرح سنن ابن ماجة ج 1ص 567باب ما جاء في فضل النكاح.
((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة ج 20ص 14حديث رقم.24913
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من االنكفاء والوحدة والوحشة ،وقد يشعر بأنه أصبح عالة وثق ً
ال عىل ذويه ،وبعضهم

يضطر للتعاطي مع خدّ امة أجنبية ،مما يوقعه يف حماذير رشعية .واألفضل هو الزواج من
امرأة مناسبة تتقبل حاله ووضعه.

إن وجود املرأة إىل جانب الرجل ،ليس حاجة جنسية فقط ،حتى يستغني عنها الرجل

عندما يتقدم به العمر ،وتضعف قدراته اجلنسية ،بل هي حاجة نفسية وحياتية ،وهو أحوج

إليها مع تقدم سنِّه من حاجته وقت شبابه عىل هذا الصعيد.

ومع إدراك من يفقد زوجته عند تقدم سنِّه هلذه احلاجة ،إالَّ أن احلياء أو مراعاة شعور

األبناء ،يمنعه من اإلقدام عىل الزواج بمن تناسب وضعه ،وهنا يأيت دور األبناء ألخذ
رب به يف هذه املرحلة
زمام املبادرة ،وتوفري هذا األمر ألبيهم ،وذلك من أبرز مصاديق ال ّ

من العمر.

جاء يف أمايل اإلمام أمحد بن عيسى  -من مصادر املذهب الزيدي  -بسنده عن رسول

ال ّله Aأنه قال« :مسكني مسكني مسكني رجل ليست له امرأة قالوا :يا رسول ال ّله وإن

كان غني ًا من املال؟ قال :وإن كان غني ًا من املال ،ومسكينة مسكينة مسكينة امرأة ليس هلا
زوج .قالوا :يا رسول ال ّله وإن كانت غنية من املال؟ قال :وإن كانت غنية من املال»(((.

وفيه بسنده عن شداد بن أوس ،أنه قال ألهله« :زوجوين فإن رسول ال ّله Aأوصاين

أن ال ألقى ال ّله أعزب»(((.

كام أن هناك نسا ًء يبقني بعد طالقهن ،أو فقد أزواجهن دون زواج ،ويرفضن الزواج،

إما بعذر احلياء واخلجل من األبناء ،أو خوف ًا من كالم الناس ،أو استثقاالً من االلتزام
بحقوق حياة زوجية .وهذه ظاهرة غري سليمة ،وتكون مشمولة بكراهة العزوبة ،فالطالق
((( ابن علي :اإلمام القاسم بن محمد ،االعتصام بحبل ال ّله المتين ص 176ج ،3مطبعة الجمعية العلمية
الملكية  -األردن 1983م.
((( المصدر السابق :ص.177
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وجيمد رغباهتا الطبيعية ،وحيرمها من
أو وفاة الزوج ،ال ينبغي أن ُينهي دور املرأة العائيلّ ،

فرص اإلنجاب إن كانت قادرة عليه ،وقد تعاين كالرجل من الوحدة والوحشة ،وتشعر
بأهنا أصبحت عال ًة وثق ً
ال عىل اآلخرين ،بينام ينقذها الزواج من كل ذلك .والبعض قد

تفضل العيش بإعانات الضامن االجتامعي ،واجلمعيات اخلريية ،عىل الزواج الذي يؤمن
ّ
أعز وأسعد .فينبغي معاجلة مثل هذه الظواهر ،بنرش تعاليم اإلسالم ،والثقافة
هلا حياة َّ
السليمة ،التي تأخذ بعني االعتبار خمتلف املصالح للفرد واملجتمع.

التزويج والمساعدة على الزواج
يف سورة النور ،بعد أن حتدث القرآن الكريم عن الضوابط واحلدود يف التعامل بني

ش َّقي املجتمع ،الرجال والنساء ،ورضورة توفري أجواء العفة واالحتشام ،لصيانة أخالق
يوجه ال ّله تعاىل خطابه إىل املؤمنني ،يأمرهم بالقيام بمهمة التزويج
وأعراض املجتمعِّ ،

لعزاهبم ،من الذكور واإلناث ،ويف ذلك إشارة إىل دور الزواج يف تكريس العفة ،وااللتزام
ّ
ِ
ِ
ني ِم ْن
الصالحِِ َ
{و َأنك ُحوا األَ َيا َمى منْك ُْم َو َّ
بالضوابط والتعاليم األخالقية ،يقول تعاىلَ :
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يم}(((.
ع َبادك ُْم َوإِ َمائك ُْم إِ ْن َيكُونُوا ُف َق َرا َء ُي ْغن ِه ْم ال ّل ُه م ْن َف ْضله َوال ّل ُه َواس ٌع َعل ٌ
ِ
يزوجوا العزاب ،حيث مل
زوجوا ،وهو خطاب للمجتمع بأن ِّ
{و َأنك ُحوا} أي ِّ
َ
يزوجوهم.
خياطب العزاب هنا بأن يتزوجوا ،وإنام خاطب الناس أن ِّ

ذلك ألن الزواج  -غالب ًا  -ليس قضية فردية ،يقوم هبا الطرفان املعن ّيان فقط ،بمعزل

عن االرتباطات والتأثريات االجتامعية ،كسائر األمور من بيع ورشاء وإجارة ..بل هو

مسألة هلا أبعادها وارتباطاهتا املؤثرة واملتأثرة بأكثر من جانب اجتامعي.

كام َّ
أن من يريد تأسيس حياته العائلية ،وخاصة ألول مرة ،قد حيتاج إىل دعم وعون

مادي ومعنوي ،ملساعدته عىل إنجاز هذه املهمة وإنجاحها.
((( سورة النور :اآلية .32
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من هنا يتوجه اخلطاب إىل املجتمع {و َأ ِ
نك ُحوا}.
َ
و{األَ َيا َمى} مجع (أ ِّيم) ،عىل وزن (ق ِّيم) ،وتعني اإلنسان الذي ال زوج له ،رجال

كان أو امرأة ،وإن كان قد كثر استعامل هذه الكلمة يف الرجل إذا ماتت امرأته ،ويف املرأة
إذا مات زوجها ،لكنها كام نص عليه اللغويون :تشمل كل ذكر ال أنثى معه ،وكل أنثى ال

ذكر معها بكر ًا أو ثيب ًا.
ِ
و{منْك ُْم} أي من األحرار ،حيث كان يف تلك املجتمعات عبيد وإماء مملوكون،
فأمر ال ّله تعاىل بتزويج األحرار ،ثم ع َّقب عىل ذلك باألمر بتزويج العبيد أيض ًا ،املؤهلني
{من ِعب ِ
ني} أي املؤهلني للزواج ِ
ادك ُْم َوإِ َم ِائك ُْم}.
للزواج ذكور ًا وإناث ًا،
{الصالحِِ َ
ْ َ
َّ
عزاب ًا
ذلك أن العبيد اململوكني هم برش أيض َا ،هلم غرائزهم وشهواهتم ،وبقاؤهم ّ
ثغرة يف أمن املجتمع األخالقي واالجتامعي.

وإذا كان بعض األشخاص أحرار ًا أو عبيد ًا ،يعانون من الضعف االقتصادي ،فإن

زواجهم قد يكون دافع ًا هلم للمزيد من العمل واإلنتاج ،كام أن ال ّله تعاىل سيبارك هلم
ويوسع عليهم ،بتحملهم ملسؤولياهتم العائلية واالجتامعية {إِ ْن َيكُونُوا ُف َق َرا َء ُي ْغنِ ِه ُم ال ّل ُه
ِم ْن َف ْض ِل ِه}..

الإعفاف:

اإلعفاف لغةً :فعل ما حيقق العفاف للنفس أو للغري ،كام يف تاج العروس ،ولسان

العرب ،واملصباح.

واصطالح ًا يقصد به الفقهاء :تزويج املحتاج للزواج ،لتجنيبه الوقوع يف احلرام.

وقد ناقش الفقهاء املسلمون من خمتلف املذاهب اإلسالمية ،هذه املسألة ،عىل الوجه

التايل :هل جيب عىل اإلنسان ،إذا كان قادر ًا متمكن ًا ،أن يو ِّفر تكاليف الزواج ملن حيتاج إىل
الزواج ،ممن جتب نفقته عليه ،كوالديه ،وأوالده؟ أم أن ذلك مستحب ومندوب إليه فقط،
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دون أن يرقى إىل مستوى الوجوب؟

املشهور عند فقهاء الشيعة :أنه ال جيب إعفاف من جتب النفقة له ،ولد ًا كان أو والد ًا،

ٍ
بتزويج ،أو إعطاء مهر ،أو متليك أمة ،أو نحو ذلك ،مما يناسب حاله يف اإلعفاف(((.

ونقل عن بعض فقهائهم القول بالوجوب ،لألب وإن عال ،ألن ذلك من أهم
مصاديق املصاحبة باملعروف ،املأمور هبا يف اآلية «وص ِ
اح ْب ُهماَ فيِ الدُّ ْن َيا َم ْع ُرو ًفا»((( ،وألنه
َ َ
من وجوه حاجاته املهمة ،فيجب عىل االبن القيام به ،كالنفقة والكسوة (((.

كام أفتى فقهاء معارصون من الشيعة :بأن ذلك مطلوب عىل سبيل اإلحتياط ،وهو

احتياط استحبايب ،قال السيد السبزواري« :ال جيب إعفاف من وجبت نفقته ولد ًا كان أو

والد ًا … وإن كان أحوط مع حاجته إىل النكاح ،وعدم قدرته عىل التزويج وبذل الصداق

خصوص ًا يف األب»(((.

وذكر نحو ذلك السيد السيستاين(((.

وإذا كان اإلعفاف حتى لألب غري واجب عىل املشهور عند فقهاء الشيعة ،وإن كان

هناك منهم من يذهب إىل وجوبه .فعىل العكس من ذلك رأي فقهاء أهل السنة ،حيث
«يلزم الولد إعفاف األب واألجداد عىل املشهور»(((.

قال الدكتور الزحييل :عىل املشهور يلزم الولد ذكر ًا كان أو أنثى إعفاف األب

واألجداد ،ألنه من وجوه حاجاهتم املهمة ،كالنفقة والكسوة ،ولئال يعرضهم للزنا املفيض
إىل اهلالك ،وذلك ال يليق بحرمة األبوة ،وليس من املصاحبة باملعروف املأمور هبا رشع ًا،

((( النجفي :الشيخ محمد حسن ،جواهر الكالم ،نفقة األقارب ج 11ص.242
((( سورة لقمان :اآلية .15
((( البحراني :الشيخ يوسف ،الحدائق الناضرة ج 25ص.121
((( السبزواري :السيد عبد األعلى ،مهذب األحكام ج 25ص.321
((( السيستاني :السيد علي ،منهاج الصالحين ج 3ص.134
((( الخطيب :الشيخ محمد الشربيني ،مغني المحتاج ج 3ص 211دار إحياء التراث العربي  -بيروت.
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واإلعفاف :بأن يعطيه مهر امرأة حرة تعفه ،وجيب جتديد اإلعفاف إذا ماتت الزوجة ،أو

انفسخ النكاح ،وكذا إذا طلق بعذر يف األصح .وإنام جيب اإلعفاف برشطني:

األول :ملن كان فاقد املهر يف الواقع ،وال يلزم اإلعفاف إذا كان األب قادر ًا عىل املهر

بالكسب.

الثاين :للمحتاج إىل الزواج ،بأن تتوق نفسه إىل الوطء ،وإن مل خيف الزنا(((.
لكن الراجح عند احلنفية أنه ال يلزمه سواء وجبت نفقته أو مل جتب(((.

التزويج من الزكاة :

يصح أن يرصف من أموال الزكاة لتزويج املؤمنني املحتاجني للزواج ،مع ضعف

وضعهم االقتصادي ،وحتى غري املؤمن امللتزم يصح مساعدته من الزكاة للزواج ،من

سهم املؤلفة قلوهبم ،وسبيل ال ّله.

وال جيب إعالم الفقري املحتاج إىل الزواج أن املدفوع إليه زكاة ،بل لو كان ممن يرتفع

ويدخله احلياء منها ،وهو مستحق ،يستحب دفعها إليه عىل وجه الصلة ظاهر ًا ،والزكاة

واقع ًا(((.

وجيوز للوالد أن يدفع زكاته إىل ولده للرصف يف مؤنة التزويج ،وكذا جيوز للولد أن

يرصف زكاته يف تزويج والده((( .بنا ًء عىل عدم وجوب اإلعفاف ،أما عىل القول بوجوبه

فال يصح أن يدفع من زكاته لنفقة واجبة عليه.

التزويج من الخم�س:

حيث ينقسم اخلمس يف مرصفه إىل نصفني :نصف للسادة اهلاشميني ،املنتسبني

((( الزحيلي :الدكتور وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص.34
((( وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويت ،الموسوعة الفقهية ج 5ص.258
((( اليزدي :السيد محمد كاظم ،العروة الوثقى ،الزكاة  -أصناف المستحقين ،مسألة رقم.12
((( المصدر السابق :أوصاف المستحقين  -مسألة رقم .17
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إىل هاشم باألبوة ،علويني ،أو عقيليني ،أو عباسيني ،والنصف اآلخر لإلمام

املعصوم ،Eفإن من مصارف النصف األول ،تزويج السادة املحتاجني للزواج ،مع

ضعفهم اإلقتصادي .كام أنه جيوز الرصف من النصف اآلخر ،الراجع لإلمام ،Eمن
أجل تزويج املحتاجني للزواج من املؤمنني ،بعد االستئذان من املرجع الديني.

البذل وال�صدقة:

مساعدة املحتاجني للزواج ُت َعدُّ من أفضل موارد البذل والصدقة ،ألهنا تعالج حاجة

ماسة حقيقية ،وتسهم يف تعزيز أمن املجتمع ،وسد ثغرات الفساد واالنحراف ،كام أهنا

استجابة للحث اإلهلي الديني عىل اإلنكاح والتزويج ،وأن ذلك من أحب األمور إىل ال ّله

تعاىل ،فقد روي عن رسول ال ّله Aأنه قال« :ما بني بناء يف اإلسالم أحب إىل ال ّله عز
وجل من التزويج»(((.

�صندوق الزواج الخيري:

إنشاء صندوق خريي ملساعدة املحتاجني للزواج ،هو أفضل أسلوب لتحقيق وإنجاز

هذا املطلب الديني االجتامعي املهم ،فمن خالل الصندوق تنتظم أمور هذا السعي املبارك،

وتدرس حاالت األفراد ،وتقدر هلم احتياجاهتم ،والعمل اجلمعي أنفع وأبرك من األعامل

الفردية .فينبغي للمؤمنني أن يبادروا إىل إنشاء هذا املرشوع يف كل مدينة وقرية ،وأن يدعم
الناس الصناديق القائمة مادي ًا ومعنوي ًا ،لتؤدي وظيفتها املقدسة عىل أفضل وجه.

�أحاديث عن التزويج:

•عن رسول ال ّله Aأنه قال« :من أدرك له ولد ،وعنده ما يزوجه فلم يزوجه،
فأحدث فاإلثم بينهام»(((.

((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة ج 20ص 14حديث رقم.2490
((( الطبرسي :الفضل بن الحسن ،مجمع البيان في تفسير القرآن ج 7ص.245
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ويف رواية أخرى عن ابن عباس عنه« :Aمن بلغ ولده النكاح وعنده ما

ينكحه فلم ينكحه ثم أحدث حدث ًا فاإلثم عليه»(((.

•وعنه« :Aحق الولد عىل والده أن حيسن اسمه ،ويزوجه إذا أدرك ،ويعلمه
الكتابة»(((.

زوج أعزب ًا كان ممن ينظر ال ّله عز وجل
•عن اإلمام جعفر الصادق Eقال« :من ّ
إليه يوم القيامة»(((.

•عن اإلمام موسى بن جعفر الكاظم« :Eثالثة يستظلون بظل عرش ال ّله يوم
القيامة يوم ال ظل إال ظله ،رجل زوج أخاه املسلم ،أو أخدمه ،أو كتم له

رس ًا»(((.

((( الهندي :علي المتقي ،كنز العمال  -حديث رقم.45337
((( المصدر السابق :حديث رقم.45191
((( الكليني :محمد بن يعقوب ،الكافي ج 5ص.331
((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة،حديث رقم.24994

ُّ
سن الزواج
1 .1ليس للزواج س ّن معني يف الرشيعة اإلسالمية ،فيصح إجراء عقد الزواج حتى
للرضيع أو الرضيعة من قبل الو ّيل الرشعي ،كام يصح للمس ّن مهام تقدم به

العمر ،رج ً
ال كان أو امرأة.

تزويج ال�صغير:

2 .2قبل البلوغ ليس للصغري ذكر ًا أو أنثى أهلية التعاقد ،فمن الذي يتخذ قرار
الزواج؟

أ) أعطت الرشيعة اإلسالمية صالحية تزويج الصغري والصغرية ،لألب واجلد
لألب ،فال والية لألم وال للجد من طرف األم ،فض ً
ال عن اإلخوان وغريهم.

ب) عند وجود األب واجلد لألب ،يستقل كل منهام بالوالية ،وله صالحية تزويج
الصغري أو الصغرية ،وإذا مات أحدمها انفرد اآلخر بالوالية ،وأهيام (األب واجلد
لألب) سبق يف إجراء عقد الزواج نفذ عقده ،و ُألغي العقد املتأخر .ولو أجريا
العقد يف وقت واحد قدم عقد اجلد عىل األب.
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حرمة وطء ال�صغيرة:

3 .3وإذا كان يصح تزويج الصغرية فإن وطأها ال جيوز قبل أن تكمل التاسعة من
عمرها .كام ورد يف صحيحة احللبي عن اإلمام جعفر الصادق Eقال« :إذا
تزوج الرجل اجلارية وهي صغرية فال يدخل هبا حتى يأيت هلا تسع سنني»(((.

حتمل
وهذا ما أمجع عليه علامء الشيعة ،لكن بعض فقهاء السنة ،عَدُّ وا قدرة البنت عىل ّ

املامرسة اجلنسية هي املدار ،وليس سن ًا معين ًا ،قال يف املغني« :وإمكان الوطئ يف الصغرية
معترب بحاهلا واحتامهلا لذلك ،قاله القايض ،وذكر أهنن خيتلفن فقد تكون صغرية السن

تصلح ،وكبرية ال تصلح ،وحده أمحد (ابن حنبل) بتسع سنني ،فقال يف رواية أيب احلارث
يف الصغرية يطلبها زوجها :فإن أتى عليها تسع سنني دفعت إليه ،ليس هلم أن حيبسوها

بعد التسع ،وذهب يف ذلك إىل أن النبي Aبنى بعائشة وهي ابنة تسع ،قال القايض (أبو
يعىل) :وهذا عندي ليس عىل طريق التحديد ،وإنام ذكره ألن الغالب أن ابنة تسع يتمكن

من االستمتاع هبا ،فمتى كانت ال تصلح للوطء مل جيب عىل أهلها تسليمها إليه»(((.

الإ�ضرار بال�صغيرة:

4 .4إذا مارس اجلنس مع زوجته التي مل تكمل تسع سنني ،فإن مل يصبها رضر فهو
مأثوم فقط ،ملخالفته النهي الرشعي.

وأما إذا سبب هلا رضر (اإلفضاء) بأن متزق احلاجز بني مسلك البول واحليض أو

الغائط ،فإن ذلك ُيعدُّ اعتدا ًء ترتتب عليه آثار عديدة:

أ) جيب عليه أن يدفع هلا دية كاملة ،أي دية قتل املرأة عمد ًا .هذا إذا طلقها ،أما إذا
مل يطلقها ،فقد ذهب علامؤنا وخاصة الفقهاء املعارصون :إىل عدم وجوب الدية

عليه ،إال عىل نحو االحتياط.

((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،تفصيل وسائل الشيعة ج 20ص 101حديث رقم.25142
((( الحنبلي :ابن قدامة ،المغني ج 8ص.78
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وذهب إىل وجوب الدية كاملة يف اإلفضاء :احلنفية والشافعية وابن القاسم من

املالكية.

ويف قول آخر للاملكية :يف اإلفضاء حكومة عدل.
وقال احلنابلة :يف اإلفضاء ثلث الدية ((( .

ب) يتحمل مسؤولية اإلنفاق عليها مادام ح ًّيا حتى لو طلقها ،بل ولو تزوجت غريه.

ج) ذهب بعض علامئنا السابقني كالشيخ الطويس وابن إدريس والعالمة احليل وغريهم:
إىل أنه حيرم عليه وطؤها مؤبد ًا ،وإن بقيت عىل ذمته.

أما الفقهاء املعارصون فأكثرهم ال يرون أهنا حترم عليه .ويرى السيد الشريازي:

«أن القول بحرمتها عليه مع بقائها عىل ذمته ،فيه ظلم هلا ،ومصادمة للقواعد العقلية

والرشعية» ((( .

ورأى الشيخ النجفي يف اجلواهر :قوة القول بعدم التحريم املؤبد ،للعمومات ،وخلو

مجيع النصوص املعتربة من التحريم ،بل مع الترصيح يف بعض النصوص بالبقاء عىل

الزوجية ،كخرب بريد العجيل عن اإلمام الباقر« :Eعليه الدية إن كان دخل هبا فأفضاها

قبل أن تبلغ تسع سنني ،فإن أمسكها ومل يطلقها فال يشء عليه».

اك بِمعر ٍ
وف
مضاف ًا إىل ما يف ذلك من حرمان للمرأة ومنافاة ذلك قوله تعاىلَ { :فإ ْم َس ٌ َ ْ ُ
َأو َت ِ يح بِإِح ٍ
سان}.
ْ سرْ ٌ ْ
وليس هناك نص يف التحريم إال مرسل يعقوب بن يزيد عن أيب عبد ال ّله

الصادق« :Eإذا خطب املرأة فدخل هبا قبل أن تبلغ تسع سنني ّفرق بينهام ومل حتل له أبد ًا»
وهو خرب واحد ضعيف مرسل ،وظاهره يقتيض التحريم املؤبد بالدخول مطلق ًا ،أفىض أو
ِ
يفض ،وهو خالف الفتاوى والنصوص املعتربة.
مل

((( الموسوعة الفقهية :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  -الكويت ج 21ص.68
((( الشيرازي :السيد محمد الحسيني ،الفقه ج 62ص.361
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�شرط عدم ال�ضرر:

5 .5ال يصح أن يزوج األب أو اجلد لألب الصغري أو الصغرية ،يف حال كون ذلك
الزواج يسبب رضر ًا للصغري أو الصغرية .و هلام الفسخ بعد البلوغ إن رأيا فيه

مفسدة و مرضة هلام.

بل ينبغي مراعاة املصلحة فيه ،ومقياس الرضر أو املصلحة هو حسب نظر العقالء.

كراهة تزويج ال�صغار:

6 .6ومع أن اإلسالم أعطى الو ّيل هذه الصالحية ،ضمن الرشط املذكور ،إالَّ أنه
ورد ما يشري إىل كراهة تزويج الصغار ،فقد جاء يف الكايف عن ابن أيب عمري،

عن هشام بن احلكم ،عن أيب عبد ال ّله الصادق Eأو أيب احلسن الكاظمE
قال :قيل له :إنا نزوج صبياننا وهم صغار .فقال« :Eإذا زوجوا وهم صغار
مل يكادوا يتآلفوا»((( .

فمن أهم األشياء يف الزواج توفر أجواء وأسباب االنسجام ،والرضا املتبادل بني

الزوجني ،والتزويج يف الصغر يكون ضمن رغبة واختيار الويل ،وقد ال يكون متطابق ًا مع

رغبة طريف الزواج بعد بلوغهام ورشدمها ،كام أن اختيار الويل وقراره ضمن ظرف معني،
وقد يطرأ تغيري عىل ذلك الظرف ،فال يعود قرار الزواج هو األنسب هلام ،وهذا ما يستشف

من احلديث« :مل يكادوا يتآلفوا».

حق الخيار:

7 .7إذا زوج الويل الصغري أو الصغرية ،مع مراعاة عدم اإلرضار هبام ،فهو وإن كان
صحيح ًا ،ولكن حيتمل معه ثبوت اخليار للمعقود عليه ،بعد البلوغ والرشد،
فإن أمىض العقد لزم ،وإال فينبغي االحتياط بتجديد العقد أو الطالق.

((( الكليني :محمد بن يعقوب ،فروع الكافي ج 5ص.398
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فهناك رواية صحيحة تثبت حق اخليار للصغري والصغرية بعد البلوغ ،وهي

زوج الصبية؟
صحيحة حممد بن مسلم قال« :سألت أبا جعفر الباقر Eعن الصبي ُي َ

قال :Eإن كان أبوامها اللذان زوجامها ،فنعم جائز ،ولكن هلام اخليار ،إذا أدركا» وهي كام
ترى واضحة الداللة ،بل رصحية الداللة ،يف عدم لزوم العقد الصادر من الويل ،وثبوت

اخليار هلام بعد البلوغ((( .

لكن بسبب وجود روايات أخرى صحاح ـ أيض ًا ـ تلغي حق اخليار ،وألن مشهور

العلامء أخذوا بتلك الروايات وأعرضوا عن هذه ،أوجب ذلك مراعاة االحتياط بالطالق

عند عدم الرضا بالعقد بعد البلوغ.

أما رأي فقهاء السنة ،فقد قال النووي يف رشحه عىل مسلم :وأمجع املسلمون عىل

جواز تزويج األب بنته البكر الصغرية هلذا احلديث (حديث زواج السيدة عائشة) وإذا

بلغت فال خيار هلا يف فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء احلجاز ،وقال أهل العراق:

هلا اخليار إذا بلغت((( .

8 .8مع فقد األب واجلد لألب ،هل للويص من قبل أحدمها الوالية عىل تزويج
الصغري والصغرية ،خاصة مع نص املويص عىل ذلك ،أو كون الوصية شاملة

مطلقة؟

هنا ال يصح التزويج من قبل الويص ،إال إذا كانت هناك رضورة تستدعيه ،ووافقه

عىل ذلك احلاكم الرشعي.

9 .9وكذلك ليس للحاكم الرشعي والية لتزويج الصغري والصغرية مع فقد الويل،
إال إذا كانت هناك رضورة للتزويج فيترصف بمقدار الرضورة.

وقال املالكية واحلنابلة :ليس لغري األب أو وصيه أو احلاكم تزويج الصغار.
((( الخوئي :السيد أبو القاسم ،مباني العروة الوثقى ،كتاب النكاح ج 2ص.278
((( النووي :شرح صحيح مسلم ج 9ص.206
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الزواج :اغرا�ضه و أ�حكامه

وقال احلنفية :جيوز لألب واجلد ولغريمها من العصبات تزويج الصغري والصغرية.

وقال الشافعية :ليس لغري األب واجلد تزويج الصغري والصغرية ((( .

((( الزحيلي :الدكتور وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص.181-180

الفصل الثانيّ :
أهلية الزوجين
Iقرار الزواج.
Iالفتاة وقرار الزواج.
Iوالية الأب وم�صلحة البنت.
Iزواج الث ّيب.
�Iأولياء عقد الزواج.

قرار الزواج
1 .1الزواج شأن يرتبط بذات اإلنسان ،و ُي َعدُّ من أهم األمور املؤثرة يف حياته ،وألن
الناس مسلطون عىل أنفسهم ،فإن قرار الزواج يف األصل هو بيد اإلنسان ،حينام
يمتلك أهلية القرار ،بأن يكون بالغ ًا عاق ً
ال راشد ًا .وما خيالف هذا األصل ُي َعدُّ
حالة استثنائية تثبت بدليلها اخلاص.

2 .2الولد البالغ الرشيد ،يتخذ قرار زواجه بنفسه ،وال والية ألحد عليه ،من أب أو
جد أو غريمها ،وهذا باتفاق فقهاء اإلسالم ،فال حيتاج يف إمضاء عقد زواجه إىل

موافقة أحد.

�إعترا�ض الوالدين:

إذا اعرتض أحد الوالدين ،أو كالمها ،عىل زواج الولد ،فإن ذلك ال يؤثر عىل صحة

عقد الزواج.

وهل جتب طاعة الوالدين لو هنيا الولد عن الزواج؟ أو عن أخذ زوجة معينة بحيث

لو خالفهام يرتكب حرام ًا ويكون مأثوم ًا؟

يف كتاب (الوسائل) عنون احلر العاميل حممد بن احلسن (1104ه) باب ًا يف كتاب
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النكاح بالعنوان التايل« :باب أنه ال والية عىل الصبي بعد البلوغ والرشد لألبوين وال

زوجاه وقف عىل رضاه وجيوز أن يتزوج وإن كرها».
لغريمها ،فإن ّ
وحتت هذا العنوان أورد أحاديث منها الرواية التالية:

عن ابن أيب يعفور عن أيب عبد ال ّله Eقال« :قلت له :إين أريد أن أتزوج امرأة وإن

أبوي أرادا أن يزوجاين غريها ،فقال :تزوج التي هويت ،ودع التي هيوى أبواك»(((.
َّ
ونص الرواية ورد يف الكايف أيض ًا ((( .

حرم اإلسالم عقوق الوالدين ،وأوجب َّبرمها واإلحسان إليهام ومعارشهتام
لقد ّ

باملعروف ،لكن ذلك ال يعني سلطتهام املطلقة عىل الولد ،حيث له شخصيته املستقلة،
ومن حقه تنظيم أمور حياته ،وترتيب متطلبات معيشته.

يقول السيد أبو القاسم اخلوئي (1413-1317ه):

«مل ينهض دليل عىل وجوب إطاعة الوالدين عىل سبيل اإلطالق ،عىل حد إطاعة

العبد لسيده .نعم جتب املعارشة احلسنة ،واملصاحبة باملعروف ،عىل ما نطقت به اآلية
املباركة ،فال جيوز العداء واإليذاء ،وأما الوجوب والتحريم بمجرد األمر والنهي ،فض ً
ال

عن لزوم االستيذان يف كافة األفعال ،وإن مل يرتتب عىل تركه اإليذاء ،خصوص ًا لو صدر

من غري اطالع منهام أصالً ،فهو عار عن الدليل.

أجل ،قد ورد يف بعض النصوص أنه إن أمراك أن خترج من أهلك ومالك فافعل،

ولكن أحد ًا ال يسرتيب يف أن هذا حكم أخالقي ،وليس بتكليف رشعي كام هو واضح
جد ًا»(((.

ويقول السيد الشريازي:

«إن القدر املتيقن من األدلة حرمة املخالفة التي تؤدي إىل أذيتهام فيام ال يترضر به

((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة ج 20ص 293حديث رقم.25658
((( الكليني :محمد بن يعقوب ،الكافي ج 5ص.401
((( الخوئي :السيد أبو القاسم ،مستند العروة الوثقى ،كتاب الصالة ج 8ص.106
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الولد ،فاألذية مع ترضره أيض ًا ال دليل عىل حرمتها»(((.

وهنا ينبغي التنبيه إىل أن يأخذ الولد وجهة نظر والديه بعني االعتبار ،فهام حريصان

عىل مصلحته ،فقد يكون مندفع ًا يف زواجه أو اختياره بشكل عاطفي ،ودون تفكري
موضوعي ،كام أن معرفتهام باملجتمع واحلياة أكثر منه عادة ،فعليه أن يدرس موقفهام ،و

يأخذه بعني االعتبار يف قراره ،أما إذا تبينَّ له عدم استنادمها إىل مربر سليم ،وكان مطمئن ًا
إىل اختياره ،فعليه أن يستخدم أفضل األساليب لتوضيح وجهة نظره هلام ،وأن يقلل من
آثار ومضاعفات عدم االستجابة هلام ،بأكرب قدر ممكن.

من ناحية أخرى ،فإن عىل الوالدين ،أن يعرتفا لولدمها بحقه يف اختاذ القرارات

احلساس ،وأن يقدِّ ما له نصيحتهام ورأهيام ،ويبذال
املرتبطة به ،وخاصة يف موضوع الزواج ّ

جهدمها إلقناعه بذلك ،لكن ال ينبغي هلام أن يتجاوزا ذلك إىل عرقلة اختياره ،وإجياد حالة
من التشنج يف العالقة معه.

فقد ورد عن رسول ال ّله Aأنه قال« :رحم ال ّله والد ًا أعان ولده عىل بره»((( .

وعن يونس بن رباط عن أيب عبد ال ّله الصادق Eقال« :قال رسول ال ّله :Aرحم

ال ّله من أعان ولده عىل بره ،قال :قلت :كيف يعينه عىل بره؟ قال :يقبل ميسوره ويتجاوز
عن معسوره ،وال يرهقه وال خيرق به»(((.

تزويج المجنون:

اجلنون :اختالل العقل ،بحيث يمنع جريان األفعال واألقوال عىل هنج العقل.

واجلنون يف الطب :حالة من االغرتاب واالنفصال عن الواقع ،واضطراب أو انعدام

التفاعل مع املجتمع ،وجرت عادة الناس عىل إطالق وصف (اجلنون) عىل شتى أنواع
((( الشيرازي :السيد محمد الحسيني ،الفقه ج ،28كتاب الصالة ص.103
((( الهندي :علي المتقي ،كنز العمال ،حديث رقم .45417
((( الكليني :محمد بن يعقوب ،فروع الكافي ج 6ص.50
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املرض النفيس ،وهو إطالق غري دقيق ،ألن تأثري األمراض النفسية عىل العقل يتفاوت من
حالة ألخرى ،ويف كثري من األمراض النفسية يبقى العقل سلي ًام ،وتبقى حماكامت الشخص
العقلية ضمن احلدود الطبيعية ،وهذا التمييز ما بني اجلنون وبقية األمراض النفسية مهم

جد ًا ،ألن اجلنون يسقط األهلية عن املجنون ،ويرفع عنه التكليف ،أما األمراض النفسية
فإهنا ال تصل يف الغالب إىل حد اجلنون ،وال تسقط األهلية عن املريض(((.

واملجنون إذا كان جنونه من قبل بلوغه ،فإن الوالية عليه حتى بعد بلوغه ألبيه،

وجده ألبيه.

ومع فقدمها فإن الويص من قبل أحدمها ،إذا كانت وصيته شاملة ملوضوع التزويج،

له صالحية تزويج املجنون عند بعض الفقهاء ،وعند بعضهم ال يرتك االحتياط بتوافق

الويص مع احلاكم الرشعي.

أما من طرأ عليه اجلنون بعد البلوغ ،فريى عدد من الفقهاء :أن الوالية أيض ًا ألبيه

وجده ألبيه ،وعند فقدمها للويص عىل النحو السابق.

بينام يرى فقهاء آخرون :بأن االحتياط يقتيض التوافق بني أبيه أو جده أو الويص مع

احلاكم الرشعي حول تزوجيه.

ومع فقد األب واجلد والويص فإن الوالية عىل املجنون للحاكم الرشعي ،يزوجه إذا

كان حمتاج ًا إىل الزواج.

((( كنعان :الدكتور أحمد محمد ،الموسوعة الطبية الفقهية ص ،298الطبعة األولى2000م ،دار النفائس
ـ بيروت.

الفتاة وقرار الزواج
إذا كان الرأي الرشعي حول حق الرجل يف اختاذ قرار الزواج واضح ًا ،حيث يتفق

فقهاء املسلمني من خمتلف مذاهبهم ،عىل أن الولد البالغ الراشد ،يستقل بقرار الزواج،

وال والية وال سلطة ألحد عليه ،يف اختاذ هذا القرار ،فإن األمر ليس كذلك للفتاة ،حيث
اختلف الفقهاء يف حق الفتاة البكر البالغة الرشيدة يف اختاذ قرار الزواج.

فهي إذا كانت صغرية أو جمنونة أو غري رشيدة ،تتساوى مع الذكر املثيل هلا يف اخلضوع

لسلطة الويل.

لكن النقاش املحتدم ،واخلالف الواسع بني الفقهاء ،يدور حول حقها يف اختاذ قرار

الزواج ،حال كوهنا بالغة رشيدة.

فبعد أن يعدّ د الفقيه املحدّ ث الشيخ يوسف البحراين ،Dآراء الفقهاء املتعارضة

حول املسألة يقول« :وقد عدَّ ها األصحاب من أمهات املسائل ،ومعضالت املشاكل،

وقد صنفت فيها الرسائل ،وكثر السؤال عنها والسائل ،وأطنب مجلة من األصحاب فيها
االستدالل هلذه األقوال ،وأكثروا فيها القيل والقال»(((.
وأهم األقوال يف املسألة ثالثة آراء:

((( البحراني :الشيخ يوسف ،الحدائق الناضرة ج 23ص.193
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القرار للولي:

يرى مجع من فقهاء اإلسالم :أن قرار زواج الفتاة البكر ،وإن كانت بالغة راشدة،

بيد وليها ،وهو األب ،واجلد لألب ،بشكل كامل ،وليس هلا رأي أو اعرتاض.

وهبذا الرأي قال الشيخ الطويس (حممد بن احلسن 460هـ) يف أكثر كتبه ،والصدوق

(عيل بن احلسني 381ه) ،وإبن عقيل ،والكاشاين ،وغريهم ،واختار هذا الرأي ودافع
عنه الشيخ يوسف البحراين يف احلدائق النارضة.

واستدلوا عليه بنصوص كثرية صحيحة السند.

منها صحيحة فضل بن عبد امللك عن أيب عبد ال ّله الصادق Eقال« :ال تُستأمر

اجلارية التي بني أبوهيا إذا أراد أبوها أن يزوجها ،هو أنظر هلا .وأما الث ّيب فإهنا
تُستأذن»(((.
وصحيحة احللبي عن اإلمام الصادق ،Eيف اجلارية يزوجها أبوها بغري رضاء

منها ،قال« :ليس هلا مع أبيها أمر ،إذا أنكحها جاز نكاحه ،وإن كانت كارهة»((( .

وهذا هو رأي الشافعية واملالكية ،حيث قالوا :تثبت الوالية إجباري ًا لألب وللجد

عند عدمه ،فلألب تزويج البكر ،صغرية أو كبرية ،بغري إذهنا ،ويستحب استئذاهنا.

ودليلهم خرب الدارقطني «الث ّيب أحق بنفسها من وليها ،والبكر يزوجها أبوها» .ورواية
مسلم «والبكر يستأمرها أبوها وإذهنا سكوهتا» محلت عىل الندب((( .

وجاء يف متن املنهاج للنووي ـ من أعالم الشافعيةـ« :ولألب تزويج البكر الصغرية

أو الكبرية بغري إذهنا ،ويستحب استئذاهنا»(((.

((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،تفصيل وسائل الشيعة ج 20ص 270حديث رقم.25599
((( المصدر السابق ،حديث رقم.25643
((( الزحيلي :الدكتور وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص.191
((( الشربيني الخطيب :الشيخ محمد ،مغني المحتاج ج 3ص.149
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القرار بيد الفتاة:

وذهب مجع آخر من الفقهاء :إىل أن قرار زواج الفتاة بيدها ،ما دامت بالغة رشيدة.

وذلك ألن األصل سلطة اإلنسان عىل نفسه ،وحريته يف ترصيف شؤون حياته ،وأي

استثناء من هذا األصل ،حيتاج إىل دليل وإثبات.

وهذا الرأي يقتضيه من األدلة العامة إطالقات اآليات ،والنصوص الواردة يف

النكاح ،فإن العقد إنام هو الصيغة التي تقع بني الرجل واملرأة ،فيجب الوفاء به ،سواء

ريض األب أو اجلد ،أو مل يرضيا بذلك.

كام أن هناك نصوص ًا خاصة استدل هبا عىل استقالل البكر يف أمرها.

كرواية زرارة عن اإلمام الباقر Eقال« :إذا كانت املرأة مالكة أمرها ،تبيع وتشرتي

وتعتق وتشهد وتعطي من ماهلا ما شاءت ،فإن أمرها جائز ،تزوج إن شاءت بغري إذن

وليها ،وإن مل يكن كذلك فال جيوز تزوجيها إال بأمر وليها»((( .

ورواية سعدان بن مسلم قال :قال أبو عبد ال ّله« :Eال بأس بتزويج البكر إذا رضيت

بغري إذن أبيها» ((( .

وضمن هذا السياق نقل السيد حمسن احلكيم (معارص تويف 1390ه) يف املستمسك

خرب ابن عباس« :إن جارية بكر ًا جاءت إىل النبي Aفقالت :إن أيب زوجني من ابن أخ

له لريفع خسيسته .وأنا له كارهة ،فقال :Aأجيزي ما صنع أبوك .فقالت :ال رغبة يل فيام
صنع أيب .فقال :Aفاذهبي فأنكحي من شئت .فقالت :ال رغبة يل عام صنع أيب ،ولكن

أردت أن أعلم النساء أن ليس لآلباء يف أمور بناهتم يشء»(((.
واخلرب أورده ابن ماجه يف سننه مروي ًاعن ابن بريدة(((.

((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة حديث رقم.25642
((( المصدر السابق :حديث رقم.25640
((( الحكيم :السيد محسن ،مستمسك العروة الوثقى ج 14ص.442
((( ابن ماجه :شرح سنن ابن ماجه ج 1ص.578
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بناء عىل هذه األدلة ذهب إىل هذا الرأي كثري من العلامء املتقدمني واملتأخرين ،وأصبح

هو الرأي املشهور ،بل ادعى عليه اإلمجاع من قبل السيد املرتىض .وتبناه الشيخ النجفي يف
اجلواهر ،والشهيدان يف اللمعة ورشحها ،ومال إليه السيد الشريازي ،يف بحثه االستداليل،

وتعليقته عىل العروة الوثقى ،وإن كان يف الفتوى قال باالحتياط .جاء يف الفقه« :واألقرب

يف النظر أن الوالية بيدها وحدها ،لألدلة التي تقدمت ،وال تقاومها أدلة سائر األقوال .إذ
أدلة سائر األقوال باإلضافة إىل منافاهتا لألدلة العامة ،مثل الناس مسلطون ونحوه ،ال بد

أن حتمل عىل نوع من األدب مثل أنت ومالك ألبيك»(((.

وهكذا محل أصحاب هذا الرأي الروايات الصحيحة ،التي جتعل األمر بيد الويل،

عىل الندب واالستحباب ،والتأكيد عىل مكانة األب ،وأخذ رأيه واحرتام مقامه.

ومن أهل السنة ،ذهب األحناف :إىل أن قرار الزواج بيد الفتاة .قال أبو حنيفة وأبو

يوسف :ينفذ نكاح حرة مكلفة بال رضا ويل ،ودليلهم أوالً :حديث «األيم أحق بنفسها
من وليها» واأليم التي ال زوج هلا بكر ًا كانت أو ثيب ًا ،فدل عىل أن للمرأة احلق يف تويل

العقد .ثاني ًا :للمرأة أهلية كاملة يف ممارسة مجيع الترصفات املالية من بيع وإجيار ورهن
وغريها ،فتكون أه ً
ال ملبارشة زواجها بنفسها ،ألن الترصف حق خاص هلا (((.

اال�شتراك في القرار:

وألن النصوص التي تدل عىل أن القرار بيد الويل صحيحة ورصحية ،ويف الوقت ذاته

ويقويه الشهرة وعمل
فإن يف النصوص الدالة عىل استقالل الفتاة بالقرار ما هو صحيحِّ ،

الفقهاء ،ويوافق ما يقتضيه األصل واألدلة العامة ،فقد استصعب عدد من الفقهاء اجلمع

بني الفريقني من األدلة ،بحمل أحدمها عىل الندب واالستحباب ،ورأوا أن املتعينَّ القول
باالشرتاك يف القرار ،فال يميض قرار األب يف زواج إبنته البكر دون رضاها ،وال قرار
((( الشيرازي :السيد محمد ،الفقه ج ،64كتاب النكاح ص.27
((( الزحيلي :الدكتور وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص.194
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البنت وحدها دون رضا الويل.

جاء يف العروة الوثقى« :الترشيك بمعنى اعتبار إذهنام مع ًا 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»((( .

ويرى السيد اخلوئي« :أن االشرتاك يف القرار هو املتعينَّ يف املقام ،ملا فيه من اجلمع
بني النصوص الواردة ،وخلصوص ظهور قوله Eيف معتربة صفوان( :فإن هلا يف نفسها

نصيب ًا) أو (فإن هلا يف نفسها حظ ًا) فإهنام ظاهران يف عدم استقالهلا وكون بعض األمر

خاصة هلا» ((( .

فعن صفوان قال :استشار عبد الرمحن موسى بن جعفر Eيف تزويج ابنته البن أخيه،

فقال« :افعل ويكون ذلك برضاها ،فإن هلا يف نفسها نصيب ًا» .قال :واستشار خالد بن داود

موسى بن جعفر Eيف تزويج ابنته عيل بن جعفر ،فقال« :افعل ويكون ذلك برضاها فإن

هلا يف نفسها حظ ًا»((( .

وهذا هو رأي احلنابلة أنه يزوجها وليها بإذهنا سواء كانت بكر ًا أم ثيب ًا((( .

الخال�صة:

انقسم الفقهاء يف قرار زواج الفتاة البالغة الرشيدة إىل ثالثة آراء:

الرأي األول :أن القرار بيد ويل البنت ويستحب له استئذاهنا ،ويراه بعض فقهاء

الشيعة والشافعية واملالكية من السنة.

والرأي الثاين :أن القرار بيد الفتاة ويستحب هلا أن تستأذن أباها ،ويذهب إليه املشهور

(((
(((
(((
(((

اليزدي :السيد محمد كاظم  ،العروة الوثقى ،أولياء العقد ،مسألة رقم .1
الخوئي :السيد أبو القاسم ،مباني العروة الوثقى ،كتاب النكاح ج 2ص.264
الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة  -حديث رقم.25638
الزحيلي :الدكتور وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص.193
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من علامء الشيعة ،ويوافقهم األحناف من السنة.

والرأي الثالث :االشرتاك يف القرار بني الويل والفتاة ،وهو رأي أغلب فقهاء الشيعة

املعارصين ،واحلنابلة من أهل السنة.

ويشكل الرأي الثالث ضامنة ملستقبل الفتاة ،فإهنا لكوهنا بكر ًا ال خربة هلا يف احلياة

الزوجية ،قد تترسع يف اختاذ قرار الزواج من منطلق عاطفي ،وإذا ما اختذ الولد قرار
الزواج ،ثم وجده ً
خطأ ،فقرار الطالق بيده ،لكن الفتاة إذا ما ارتبطت بزواج غري مناسب،

فإن انسحاهبا منه ليس أمر ًا سهالً .لذلك تأيت أمهية التأين من قبلها يف اختاذ القرار ،وأن

ينضم رأي وليها إىل رأهيا.

والية األب ومصلحة البنت
والية األب واجلد عىل البنت البكر البالغة الرشيد ،يف قرار زواجها ـ عند القائلني

بذلك من الفقهاء ـ ،سواء عىل نحو استقالله بالقرار ،أو املشاركة فيه مع البنت ،إنام

ينطلق من مراعاة مصلحة البنت ،فألهنا بكر ال جتربة هلا يف احلياة الزوجية ،ولكوهنا

غري خمالطة للرجال ،فمعرفتها بصفاهتم وأخالقياهتم حمدودة ،وملا قد يغلب عليها من
االندفاع العاطفي ،لكل ذلك خيشى عليها من أن ال يكون قرارها يف اختيار الزوج

موضوعي ًا مناسب ًا ،فتتورط يف حياة زوجية ال تسعد هبا ،وال يمكنها اخلالص منها
بسهولة ،باعتبار أن قرار االنفصال والطالق بيد الزوج.

كام أهنا لو حصل بينها وبني زوجها أي مشكل ،فستحتاج إىل وقوف أهلها معها،

وإذا ما كان الزواج خالف رأهيم ،فستحرم من دعمهم ومساعدهتم عند اللزوم.

هلذه احليثيات التي تصب يف مصلحة البنت ،كان لوليها دور يف قرار زواجها،

وتشري إىل ذلك بعض الروايات الواردة ،وبعض كلامت الفقهاء .ففي صحيحة الفضل

بن عبد امللك عن اإلمام الصادق Eقال« :إذا أراد أبوها أن يزوجها هو أنظر هلا»(((.
((( الكليني :محمد بن يعقوب ،الكافي ج 5ص.394

ل�سرة
فقه ا أ

62

هلية الزوجين
أ� ّ

أي هو أصوب نظر ًا لتحقيق مصلحتها ،خلربته االجتامعية ،وحرصه عىل مستقبل ابنته،
وملوضوعيته يف اختاذ القرار ،دون الوقوع حتت سيطرة األحاسيس والعواطف.

ويقول الشيخ النجفي يف اجلواهر« :النهي كراهة عن االستبداد وعدم الطاعة

واالنقياد ،خصوص ًا األب الذي هو غالب ًا أنظر هلا ،وأعرف باألمور منها ،وأدعى ملا
يصلحها ،وهو املتكلف بأمورها ،وباخلصومة مع زوجها ،لو حدث بينهام نزاع أو

شقاق ،فالذي يليق هبا إيكال أمرها إليه»(((.

ويقول الدكتور الزحييل يف تقريره ألدلة مجهور أهل السنة ،عىل أن النكاح

ال يصح إال بويل« :الزواج عقد خطري دائم ،ذو مقاصد متعددة ،من تكوين أرسة،

وحتقيق استقرار وغريها ،والرجل بام لديه من خربة واسعة يف شؤون احلياة ،أقدر عىل

مراعاة هذه املقاصد ،أما املرأة فخربهتا حمدودة ،وتتأثر بظروف وقتية ،فمن املصلحة

هلا تفويض العقد لوليها دوهنا»(((.

�سقوط والية الأب و�إذنه:

لو أساء األب استعامل صالحيته يف قرار زواج بنته البكر الرشيد ،ورفض املوافقة

عىل تزوجيها من خاطب كفو ترغب فيه ،دون مربر مقبول ،كام حيصل ذلك من قبل
بعض اآلباء ،إما النحراف مزاجه وأخالقه ،أو لتصفية حسابات مع البنت أو أمها،

وخاصة حينام يكون هناك انفصال أو طالق بني األب واألم ،أو ملوقف شخيص أو عائيل
من خاطب ابنته ،أو ما أشبه ذلك من األسباب ،التي ال تربر تعويق زواج البنت مع

رغبتها .ففي هذه احلالة تسقط واليته ،ويسقط اعتبار إذنه ،بإمجاع فقهاء املسلمني من

خمتلف مذاهبهم.

((( النجفي :محمد حسن ،جواهر الكالم ج 10ص.448
((( الزحيلي :الدكتور وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص.195
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الع�ضل:

ويطلق عىل تعويق األب لزواج ابنته دون مربر مقبول ،مصطلح (العضل).

ويف الصحاح يقال :عضل الرجل أ ّيمه إذا منعها من التزويج .وعضلت عليه تعضي ً
ال

إذا ضيقت عليه يف أمره ،وحلت بينه وبني ما يريد ((( .

وقد استعمل الفقهاء مصطلح العضل يف النكاح ،بمعنى منع التزويج ،قال ابن قدامة:

معنى العضل :منع املرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ،ورغب كل منهام يف صاحبه.

واألصل أن عضل الويل من له والية تزوجيها حرام ألنه ظلم ،وإرضار باملرأة ،يف منعها

حقها يف التزويج بمن ترضاه ،وذلك لنهي ال ّله سبحانه وتعاىل عنه يف قوله خماطب ًا األولياء:
ِ
« َف َ
اج ُه َّن» [سورة البقرة ،آية. ((( ]232:
ال َت ْع ُض ُل ُ
وه َّن َأ ْن َينك ْح َن َأ ْز َو َ
وإنام يتحقق العضل املسقط لوالية الويل وإذنه إذا توفر أمران:

األول :أن يكون اخلاطب كفؤ ًا للبنت ،باملنظار الرشعي ،بأن ال يكون ممن ورد النهي عن

التزويج هبم ،ولو بنحو الكراهة ،كشارب اخلمر ،وتارك الصالة ،واملتجاهر بالفسق ،وليس

املراد به من يفقد الكفاءة املعتربة رشع ًا يف صحة النكاح كاإلسالم ،إذا كانت املرأة مسلمة،
إذ إهنا ال بد منها ،وبدوهنا حيكم ببطالن العقد ،سواء أذن األب أم مل يأذن ،كانت البنت بكر ًا

ال للخالف ،من حيث كونه عض ً
أم ثيب ًا .وليس هذا الفرض حم ً
ال وعدمه ،وسقوط والية
األب واجلد وعدمه(((.

وأيض ًا أن يكون كفؤ ًا هلا من الناحية العرفية :كام إذا كانت هناك أعراف سائدة يف

املجتمع ،بتصنيف العوائل والقبائل إىل مستويات متفاوتة ،من حيث األنساب ،أو احلالة

االقتصادية ،أو املكانة االجتامعية ،وخطبت البنت من قبل شخص الئق هلا باملنظار الرشعي،
((( النجفي :الشيخ محمد حسن ،جواهر الكالم ج 10ص.450
((( الموسوعة الفقهية :الكويت ج 30ص.143
((( الخوئي :السيد أبو القاسم ،مباني العروة الوثقى ج 2ص.269
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لكنه متفاوت معها يف املكانة ،من حيث تلك األعراف السائدة يف املجتمع .فهنا يرى أكثر

الفقهاء :أنه حيق لألب أن يمتنع من املوافقة عىل تزوجيها ،وال ُي َعدُّ ذلك عضالً ،ألن
اخلاطب ليس كفؤ ًا هلا.
لكن بعض الفقهاء لديه تأمل ونظر يف موضوع الكفاءة العرفية ،ألن اإلسالم أسقط

هذه االعتبارات((( ،ودعا أبناءه إىل جتاوزها ،فاملسلم كفو املسلمة ،وعليه فال يكون

تفاوت مكانة اخلاطب معها اجتامعي ًا مربر ًا مقبوالً ،ملنع الويل من تزوجيها إياه.
الثاين :ميلها ورغبتها يف الزواج من ذلك اخلاطب.

فإذا توفر هذان األمران :كفاءة اخلاطب ،ورغبتها فيه ،ثم امتنع الويل ،يصدق عليه
ٍ
حينئذ أنه عاضل هلا ،فتسقط واليته وإذنه.
ومجيل ما ذكره السيد اخلوئي يف االستدالل عىل ذلك« :بمناسبات احلكم واملوضوع،

فإن املستفاد من مجلة من النصوص أن والية األب ثابتة هلا ال عليها ـ أي ملصلحتها ال
إلرضارها ـ ومن الواضح أن هذا إنام يقتيض النظر يف أمرها ،ومراعاة مصلحتها يف كل ما

يقوم به هلا»(((.

موارد �سقوط الوالية:

وهناك موارد أخرى تسقط فيها والية األب واجلد ،واعتبار إذهنام يف زواج البنت

البكر الرشيد ،منها:

أ) إذا سقطا عن األهلية باإلرتداد أو اجلنون ونحوه.

ب) إذا اعتزال التدخل يف أمور زواجها مطلق ًا.

ج) إذا مل تتمكن من استئذاهنام لسفر أو سجن ونحوه ،وكانت حمتاجة للزواج.

((( الشيرازي :السيد محمد ،الفقه ج 64ص.31
((( الخوئي :السيد أبو القاسم ،مباني العروة الوثقي ج 2ص.268
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هل تنتقل الوالية؟

وإذا سقط اعتبار إذن األب واجلد ،ألحد األسباب السابقة ،فهل تستقل البنت

الرشيد بقرار زواجها؟

أم تنتقل الوالية ألحد آخر عليها ،بحيث تلزم موافقته وإذنه؟

فقهاء الشيعة أمجعوا عىل استقالهلا حينئذ بقرار زواجها ،دون حاجة إلذن أحد حتى

احلاكم الرشعي.

أما فقهاء السنة فعند احلنفية والشافعية واملالكية :أن الوالية تنتقل إىل السلطان ،لقول

النبي« :Aفإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له» وألن الويل قد إمتنع ظل ًام من حق
توجه عليه ،فيقوم السلطان مقامه إلزالة الظلم .واملذهب عند احلنابلة :أنه إذا عضل الويل

األقرب ،إنتقلت الوالية إىل الويل األبعد ،نص عليه أمحد ،ألنه تعذر التزويج من جهة

األقرب ،فملكه األبعد ،كام لو ُج َّن ،وألنه يفسق بالعضل فتنتقل الوالية عنه ،فإن عضل

األولياء كلهم زوج احلاكم(((.

حاالت م�ؤلمة:

هتب عواصف الفساد واالنحراف ،فإن عىل اآلباء أن ال يتشددوا
يف هذا الزمن ،حيث ّ

يف أمر زواج بناهتم ،إذا توفر اخلاطب املناسب ،ومع األسف الشديد ،هناك حاالت مؤملة

شاذة ،يجُ رم فيها بعض اآلباء جتاه بناهتم ،فيعضلون زواجهن ألسباب ومربرات تافهة،
مع رغبة البنت يف الزواج ،وذلك حرام رشع ًا ،ألنه ظلم جتاه البنت ،وتفويت ملصلحتها،
وهدم ملستقبلها ،كام أن ذلك يفتح أبواب الفساد ،وخاصة حينام تكون هناك رغبة عند
الطرفني ،ويوصد عليهام الطريق املرشوع.

وعىل املجتمع أن يرفض هذه احلاالت اإلجرامية ،ويستنكر مواقف مثل هؤالء

((( الموسوعة الفقهية :الكويت ج 3ص.145
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اآلباء ،وأن ُيفسح املجال للبنت لتامرس حقها املرشوع يف الزواج ،رغ ًام عىل أبيها ،إذا كان
عاض ً
ال هلا ،حسب الضوابط الرشعية ،وأن ال تكون مراعاة خواطر مثل هؤالء اآلباء عىل
حساب مصلحة ومستقبل بناهتم املحرومات.

زواج ِّ
الثيب
1 .1أمجع فقهاء الشيعة ،عىل استقالل الث ّيب مع البلوغ والرشد بأمر زواجها ،وأن ال
والية ألحد عليها ،وال حتتاج إذن ًا من أحد ،ذلك ألن الوالية خالف األصل،
خيرج منها ما ثبت استثناؤه فقط ،ولورود «النصوص الكثرية التي كادت تكون

متواترة الساملة عن املعارض املعتد هبا»((( .فقد سئل اإلمام جعفر الصادق،E

عن املرأة الثيب تخُ طب إىل نفسها؟ فقال« :هي أملك بنفسها توليّ من شاءت
إذا كان كفو ًا ،بعد أن تكون قد نكحت زوج ًا قبل ذلك»((( ويف رواية آخرى

عنه« :Eفإذا كانت ثيب ًا فهي أوىل بنفسها»(((.

نعم ،يستحب هلا أن تستأذن أباها أو جدَّ ها ،وإن مل يكونا فأخاها ،وإن تعدّ د األخ

قدمت األكرب.

ويوافق الشيعة عىل ذلك فقهاء احلنفية ،ألهنم يرون نفاذ نكاح البالغة الرشيدة بكر ًا

كانت أم ثيب ًا ،بال رضا ويل.

((( النجفي :الشيخ محمد حسن ،جواهر الكالم ج 10ص.451
((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة ،ج 20ص ،268حديث رقم.2559
((( المصدر السابق ،حديث رقم.25606
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2 .2أما مجهور أهل السنة من املالكية والشافعية واحلنابلة ،فريون أن النكاح ال يصح
إال بويل ،وال متلك املرأة تزويج نفسها ،فإن فعلت ولو كانت بالغة عاقلة رشيدة،

مل يصح النكاح ،ويستدلون بحديث عائشة وأيب موسى وابن عباس أن النبيA

قال( :ال نكاح إال بويل)(((.

وال فرق يف ذلك بني البكر والثيب ،حيث ال بد من الويل ،إال أن الثيب جيب استئذاهنا

وإحراز رضاها ،أما البكر فيستحب استئذاهنا(((.

تعريف البكر و الث ِّيب:

البكارة )Virginity( :ال َعذارة ،والبكر أول كل يشء ،وكل فعلة مل يتقدمها مثلها،

ويقال للرجل بكر ًا إذا مل يقرب النساء ،واملرأة البكر أو العذراء يف االصطالح ،هي املرأة
التي مل تجُ امع ،وعالمتها غشاء البكارة الذي يكون يف ال ُق ُبل.

عل ًام بأن زوال غشاء البكارة ليس دوم ًا دلي ً
ال عىل اجلامع ،فقد حيصل بسبب مرض أو

رض ،وقد تولد بعض البنات دون غشاء بكارة يف حاالت نادرة ،وقد يتمزق بسبب وثبة
ّ
أو حركة خطأ وما أشبه(((.

والعذراء :املرأة التي مل تزل بكارهتا بمزيل .فالعذراء ترادف البكر لغة وعرف ًا ،وقد

يفرقون بينهام ،فيطلقون العذراء عىل من مل تزل بكارهتا أصالً.
والثيوبة :زوال البكارة بالوطء.

والثيب لغة :ضد البكر ،فهي التي تزوجت فثابت ،وفارقت زوجها بأي وجه كان،

وعن األصمعي أن الث ّيب :هو الرجل أو املرأة بعد الدخول.

((( ابن قدامة الحنبلي :عبد ال ّله بن أحمد بن محمد ،المغني ج 9ص ، 345الطبعة الثانية1992م ،هجر
للطباعة  -القاهرة.
((( المصدر السابق :ص.406-405
((( كنعان :الدكتور أحمد محمد ،الموسوعة الطبية الفقهية ص.154
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والثيب والبكر ضدان(((.

تزوج ثيب،
والثيوبة مصدر صناعي من ثاب يثوب إذا رجع ،ويقال لإلنسان إذا ّ

وإطالقه عىل املرأة أكثر ،ألهنا ترجع إىل أهلها(((.

التحديد الفقهي:

3 .3وقد اختلف الفقهاء يف حتديد الثيوبة ،التي يرتتب عليها استقالل املرأة برأهيا يف
الزواج ،وارتفاع والية الويل عنها ،عند من يقولون بذلك ،مع اتفاقهم عىل أن
جمرد ذهاب غشاء البكارة بوثبة أو مرض أو ما أشبه ال ينايف البكارة ،وأبرز اآلراء

ما ييل:

أ) إن الوطء (اجلامع) هو مقياس الثيوبة ،فإذا حصل ذلك للمرأة ،سواء كان بنكاح

رشعي ،أو شبهة ،أو بمامرسة حرام ،تصبح ثيب ًا ،وإن مل تعرض للوطء فهي بكر.

وقد ذهب إىل ذلك مجع من فقهاء الشيعة ،كصاحب اجلواهر ،حيث قال« :الثيب

التي قد ذهبت بكارهتا بالوطء ،ولو من زن ًا أو شبهة ،قبل البلوغ وبعده»(((.

وهو رأي السيد اخلوئي والسيد الشريازي والشيخ التربيزي من املعارصين.

عىل أساس أن «الذي يظهر من اللغة ويساعد عليه العرف :أن البكر هي التي مل
َاه َّن إِ َ
يدخل هبا ،وهو املستفاد من قوله تعاىل{ :إِنَّا َأ َ
َارا}(((.
نشا ًءَ .ف َج َع ْلن ُ
نش ْأن ُ
َاه َّن َأ ْبك ً
ات ال َّط ْر ِف لمَ ْ َي ْط ِم ْث ُه َّن إِن ٌْس َق ْب َل ُه ْم َوالَ َج ٌّ
ان}(((،
بضميمة قوله تعاىل{ :فِ ِيه َّن َقاصرِ َ ُ
فإن من الواضح أن اآلية الثانية ناظرة لألوىل ،وبصدد تفسري ما ورد فيها ،من
((( الموسوعة الفقهية  -الكويتية ج 8ص.176
((( المصدر السابق :ج 15ص.65
((( النجفي:محمد حسن ،جواهر الكالم ج 10ص.451
((( سورة الواقعة :اآليتان .36-35
((( سورة الرحمن :اآلية .56
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وصف حور اجلنة باألبكار ـ كام يظهر ذلك جلي ًا من اآليات املتقدمة واملتأخرة عن

اآليتني املذكورتني ـ.

هذا كله مضاف ًا إىل رصاحة صحيحة عيل بن جعفر ،عن أخيه موسى بن جعفر،E

قال( :سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغري إذهنا؟ قال :نعم ،ليس يكون
للولد أمر ،إالَّ أن تكون امرأة قد دخل هبا قبل ذلك ،فتلك ال جيوز نكاحها إال أن تستأمر)

يف أن املرأة التي ال حتتاج إىل إذن أبيها يف صحة النكاح ،إنام هي التي دخل هبا ،فإنه Eمل
يعترب يف اعتبار استئامر املرأة إال الدخول هبا ،من غري تعرض العتبار كون ذلك عن زواج

صحيح»(((.

وكذلك قال احلنابلة :الث ّيب هي املوطوءة يف القبل ،سواء كان الوطء حالالً أو حرام ًا،

وهذا مذهب الشافعي أيض ًا(((.

ب) أن الثيوبة إنام تكون بوطء الزوج ،أ ّما الوطء عن زنا فال يسلب حكم البكارة

عنها.

وممن يذهب إىل ذلك من فقهاء الشيعة :السيد احلكيم حيث قال يف املستمسك« :ال

ينبغي التأمل يف أن الثيبوبة تتحقق بزوال البكارة بوطء أو غريه .وحينئذ فإن أخذ بإطالق
الثيب والبكر ،كان الالزم إحلاق زوال البكارة بالوثبة ونحوها بالثيبوبة ،لصدقها حقيقة.
وإن بني عىل تقييد اإلطالق بالنصوص املتقدمة فهي خمتصة باملتزوجة .ومحلها عىل الغالب

يف هذه اجلهة دون غريها تفكيك ال يساعد عليه العرف .فإذ ًا املتعني البناء عىل التقييد يف

األمرين مع ًا .وحينئذ يتعني يف زوال البكارة بالزنا والشبهة اإلحلاق بالبكر»(((.

وإىل ذلك ذهب احلنفية واملالكية عىل املشهور ،فقالوا :إن الثيب هي املوطوءة يف

((( الخوئي :السيد أبو القاسم ،مباني العروة الوثقى ،كتاب النكاح ج 2ص.272-270
((( ابن قدامة :عبد ال ّله بن أحمد بن محمد ،المغني ج 9ص.410
((( الحكيم :السيد محسن ،مستمسك العروة الوثقى ج 14ص.450
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القبل إذا كان الوطء حالالً(((.

 -3ويرى السيد اليزدي :أن جمرد عقد الزواج يسلب البكارة ،وتصبح ثيب ًا« ،فإذا

تزوجت ومات عنها أو طلقها قبل أن يدخل هبا ال يلحقها حكم البكر» ((( .

الزواج بالث ّيب:

صحيح أن هناك روايات تشجع عىل اختيار الزوجة البكر ،لكن هناك روايات كثرية

تشري إىل االهتامم باملواصفات واجلوانب األخرى يف شخصية الزوجة ،مثل كوهنا كريمة
األصل ،ومتيزها يف تدينها وأخالقها ،وكوهنا ولود ًا ،مما يعني أن الزواج من امرأة ث ّيب،

لوجود صفات مرغوبة أمر جيد ،وحينام يتحدث القرآن الكريم ،عن تعويض ال ّله تعاىل

للنبي حممد Aبزوجات غري زوجاته ،بعد أن حصل من بعضهن إساءة له ،كام تشري آيات

سورة التحريم ،فإن ال ّله تعاىل يذكر املواصفات املعنوية لتلك الزوجات ،وال يويل مسألة
البكارة أمهية ،بل إن الثيب والبكر خياران متساويان يقول تعاىلَ { :ع َسى َر ُّب ُه إِ ْن َط َّل َق ُك َّن
ات َثيب ٍ
ات س ِائح ٍ
ات َعابِدَ ٍ
َات ت َِائب ٍ
َات َقانِت ٍ
ت م ْؤ ِمن ٍ
َأ ْن يب ِد َله َأ ْزواجا َخ ا ِمنْ ُكن مس ِل ٍ
ات
ِّ َ
َ َ
َ
ُ
َّ ُ ْ ماَ
ُ ْ ُ َ ً يرْ ً
َارا}((( .ومعروف أن أكثر زوجات رسول ال ّله Aثيبات ،بل مل يتزوج بكر ًا غري أم
َو َأ ْبك ً
املؤمنني عائشة عىل املشهور ،وكذلك تزوج أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب بأسامء بنت
عميس ،بعد أن تر ّملت من زوجني جعفر بن أيب طالب ،واخلليفة ايب بكر.

وما نلحظه يف جمتمعاتنا من بقاء األرامل دون زواج ،لعزوفهن أو لعزوف الرجال عن

الزواج هبن ،أمر خطأ ،خاصة إذا كانت املرأة ذات مواصفات جيدة ،ويف مقتبل عمرها،

وكوهنا ثيب ًا قد يكون نقطة قوة ،الكتساهبا خربة وجتربة يف احلياة الزوجية والعائلية.
((( الموسوعة الفقهية :الكويت ج 15ص.66
((( اليزدي :السيد محمد كاظم ،العروة الوثقى ،أولياء العقد  -مسألة.2
((( سورة التحريم :اآلية .5

أولياء عقد الزواج
يقر العقل والرشع لإلنسان سلطته عىل نفسه ،وحريته يف ترصيف شؤون حياته ،لكن
ُّ

ذلك مرشوط بتوفر مستوى اإلدراك والنضج ،ليكون مؤه ً
ال الختاذ القرارات النافعة له،
أو عىل األقل غري الضارة به ،لذلك تضع كل الدساتري واألنظمة رشوط ًا معينة ،وسن ًا

حمدد ًا ،يعرتف من خالله بالشخصية القانونية االعتبارية لإلنسان.

أخص شؤون اإلنسان ،والزوجان مها طرفا عقد الزواج ،وصاحبا
والزواج من
ِّ

الشأن فيه ،فقراره بيدمها ،هذا مع توفر األهلية والصالحية ،أما مع النقص والقصور،

يفوض القرار ألقرب الناس ،وأحرصهم عىل مصلحة ذلك اإلنسان ،وهو ما
فإن الرشع ّ
يعبرّ عنه بأولياء العقد ،أي األشخاص الذين هلم صالحية إنشاء عقد الزواج للشخص
الذي يفتقد أهلية التعاقد ،أو يكون رضاهم وإمضاءهم رشط ًا لصحة ذلك العقد.
وسنتناول فيام ييل احلديث عن أولياء العقد يف رأي فقهاء املذاهب اإلسالمية.

 -1والية الأب:

أ) يتفق فقهاء املسلمني عىل والية األب عىل ابنه الصغري ،وابنته الصغرية ،اللذين مل

يبلغا سن التكليف ،فإذا كانت هناك مصلحة يف تزويج الصغري أو الصغرية ،جاز لألب
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أن يزوجهام.

ويكتفي بعض الفقهاء باشرتاط عدم املرضة واملفسدة هلام يف الزواج ،وإن مل يكن فيه

مصلحة .وحتديد املصلحة واملفسدة يكون حسب نظر العقالء.

وخيتلفون يف أنه هل للصغري أو الصغرية إذا زوجهام األب خيار الفسخ بعد البلوغ

أم ال؟

قال بعض الفقهاء بثبوت اخليار مطلق ًا ،وحرصه بعضهم بام إذا كان هناك مفسدة

ورضر ،وقال بعض بنفيه ،ويرى أكثر املراجع املعارصين مراعاة االحتياط عند الفسخ
بالطالق ،أو جتديد العقد.

ب) ويتفقون كذلك عىل والية األب عىل املجنون ،ذكر ًا أو أنثى ،إذا كان اجلنون

متص ً
ال بالبلوغ ،أ ّما إذا طرأ اجلنون بعد البلوغ ،فهناك من الفقهاء من يرى والية احلاكم
حينئذ وليس األب ،ولالحتياط ينبغي توافقهام.

فلألب أن يزوج ولده أو ابنته املجنونني ،كام هو احلال يف الصغريين ،واالختالف

الوارد بني الفقهاء هناك جيري هنا أيض ًا ،فيام يرتبط بحق اخليار يف الفسخ ،لو أفاق وبرئ
من جنونه.

ج) إذا كان الولد بالغ ًا عاقالً ،ولكنه غري رشيد ،وحسب املصطلح الرشعي( :سفيه)

ويعني ذلك عدم نضجه يف ترصفاته باملستوى املتعارف ألمثاله ،فهنا أيض ًا ال بد من إذن
األب ورضاه لصحة زواجه ،وكذلك احلال تثبت والية األب باتفاق الفقهاء عىل ابنته غري

الرشيدة ،وإن كانت بالغة عاقلة.

د) أ ّما إذا كان الولد بالغ ًا عاق ً
ال رشيد ًا ،فإنه يستقل بقرار زواجه وال والية ألبيه

عليه ،وال يشرتط إذنه ورضاه.

لكن األمر خيتلف يف حال الفتاة البالغة العاقلة الرشيد ،إذا كانت بكر ًا ،حيث يرى

أغلب الفقهاء استمرار والية األب عليها ،فال تتزوج إال بإذنه.
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ه) وأما املرأة الث ّيب فيجمع فقهاء الشيعة عىل استقالهلا بقرار الزواج ،بينام خيتلف يف

ذلك فقهاء السنة.

 -2والية الجد:

اجلد من طرف األب له والية موازية لوالية األب ،غري متوقفة عىل حياة األب أو

موته ،عند فقهاء الشيعة ،عىل من سبق ذكرهم :من الصغري واملجنون وغري الرشيد،
والفتاة البكر ،وتنطبق األحكام والضوابط نفسها عىل موضوع واليته.

وكل من األب واجلد مستقل يف الوالية ،فال يلزم االشرتاك وال االستئذان من اآلخر،

فأهيام سبق مع مراعاة ما جيب مراعاته،من عدم املرضة واملفسدة،أو ِّ
توخي املصلحة ،مل يبق

حمل لآلخر ،وإذا مات أحدمها اختصت الوالية باآلخر ،ولو أقدم كل منهام عىل التزويج،
نفذ تزويج املتقدم ولغى اآلخر ،وإن كانا متقارنني فاألولوية لعقد اجلد عىل عقد األب.

أ ّما عند أهل السنة :فال والية للجد مع وجود األب ،وإنّام الوالية للجد عند فقد

األب.

ومنع املالكية واحلنابلة تزويج اجلد للصغري والصغرية .وقالوا :ليس لغري األب أو

وصيه أو احلاكم تزويج الصغار(((.

 -3والية الو�صي:

أفتى فقهاء الشيعة بوالية الويص لألب أو اجلد مع فقدمها،عىل املجنون املتصل جنونه

ببلوغه،ذكر ًا أو أنثى ،فللويص حق تزوجيه ،إذا كان مفوض ًا إليه ذلك من املويص،واألحوط

عند بعضهم التوافق مع احلاكم الرشعي .لكنهم اختلفوا يف واليته عىل تزويج من أصابه
اجلنون بعد البلوغ ،وعىل تزويج الصغري ،حيث قال بعضهم بواليته عىل تزويج الصغري

إذا نص الويص عىل ذلك ،وقال آخرون بأن تزويج الصغري واملجنون بعد البلوغ من قبل
((( الزحيلي :الدكتور وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص.180
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الويص،حيتاج إىل استئذان من احلاكم،أ ّما عىل نحو اللزوم أو االحتياط.

ومنع الشافعية الويص من تزويج الصغري والصغرية،وقالوا :إنه ليس لغري األب

واجلد تزويج الصغري والصغرية(((.

 -4والية الحاكم:

للحاكم الرشعي تزويج من ال والية عليه من األب واجلد والويص ،من الفئات

املذكورة ،برشط احلاجة إىل الزواج ،أو ملصلحة له فيه.

ومنع الشافعية ذلك ،وقرصوا حق تزويج الصغري والصغرية عىل األب واجلد(((.

 -5والية الأقارب:

هل لغري األب واجلد والويص واحلاكم والية عىل اإلنسان يف أمر زواجه؟

حرص فقهاء الشيعة الوالية يف حدود هذه اجلهات األربع ،ضمن حاالت الصغر

واجلنون والسفه ،وبالنسبة للمرأة تضاف حالة كوهنا بكر ًا ،عند بعض فقهاء الشيعة،
ولكن الوالية عليها إذا كانت بالغة رشيدة يف حدود األب واجلد فقط .وال والية ألحد

من األقرباء أخ ًا كان أو عماّ ً أو خاالً أو غريهم.

لكن مذاهب أهل السنة عدا احلنفية ،رأوا إمتداد الوالية عليها يف أمر الزواج بكر ًا

كانت أو ث ّيب ًا إىل أقارهبا ،حيث يشرتطون أن ال نكاح إال بويل ،وترتيب األولياء عىل املرأة
عند احلنابلة كالتايل« :أحق الناس بنكاح املرأة احلرة :أبوها ،ثم أبوه وإن عال ،ثم ابنها

وإبنه وإن سفل ،ثم أخوها ألبيها وأمها ،واألخ لألب مثله ،ثم أوالدهم وإن سفلوا ،ثم

العمومة ،ثم أوالدهم وإن سفلوا ،ثم عمومة األب ،ثم املوىل املنعم ،ثم أقرب عصبته به،

((( المصدر السابق :ص.182
((( المصدر السابق.
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ثم السلطان»(((.

ويقدم احلنفية البنوة عىل األبوة ،ويرى املالكية كذلك تقديم البنوة عىل األبوة ،ثم

األخوة ثم اجلدودة ثم العمومة..

أ ّما الشافعية فال يرون لالبن والية عىل أمه.

ويتفق الفقهاء عىل أنه يشرتط يف والية األولياء :اإلسالم إذا كان املولىّ عليه مسل ًام،

ُ
شرتط العقل فلو ُج ّن الويل سقطت
ألنه ال والية لكافر عىل مسلم ،وإن كان أب ًا أو جد ًا .و ُي
واليته.

((( ابن قدامة :المغني ج 9ص.355

الفصل الثالثّ :
محل عقد الزواج ..المحرمات من النساء
Iالمحرمات بالن�سب.
Iالمحرمات بالر�ضاع.
Iالمحرمات بالم�صاهرة.
Iالزنا وتحريم التزاوج.
Iال�شذوذ الجن�سي وتحريم التزاوج.
Iاختالف الدين.
Iالزواج بمتزوجة.
Iعقد الزواج حال الإحرام.

ّ
المحرمات بالنسب
من الناحية البيولوجية ـ وظائف أعضاء اجلسم ـ يمكن االتصال جنسي ًا بني كل

ذكر وأنثى ،لكن اإلنسان ليس كائن ًا مادي ًا فقط ،بل له أبعاد معنوية ،حتدّ د ّ
وترشد حركته
اجلسمية ،لذلك نجد أنظمة للزواج وللعالقات اجلنسية ،يف كل املجتمعات البرشية ،عىل
امتداد التاريخ ،بل يشري العامل املؤرخ ِ
(ول ديورانت) يف قصة احلضارة :إىل أن الزواج

ـ كضوابط وقوانني ـ أعمق يف التاريخ من بني اإلنسان ،فبعض احليوانات فيام يظهر،
يعيش معيشة األزواج ،التي تنسل يف رباط بني الزوجني ال يعرف الطالق ،وبني الغوريال
واألورانجوتان يدوم اتصال الوالدين حتى هناية فصل اإلنسال ،والتصاهلا هذا عالمات

كثرية تشبه فيه بني اإلنسان ،وكل حماولة حتاوهلا األنثى يف اتصاهلا بذكر آخر ،يعاقبها عليها
عشريها عقاب ًا صارم ًا .ويؤكد (ديورانت)« :أن املجتمعات التي ختلو من الزواج نادرة،
كام هو حال بعض املجتمعات البدائية املتخلفة»(((.

ومن قوانني الزواج املتداولة بني البرش ،حظر التزاوج بني بعض الذكور وبعض

اإلناث ،حيث ال توجد حضارات تعطي احلرية املطلقة للفرد ،يف اختيار الرشيكة أو

الرشيك ،فهناك قيود اجتامعية جتعل االختيار ضمن ضوابط يتالىف املناطق املحظورة.
((( ديورانت :ول وايريل ،قصة الحضارة ج 1ص 66دار الجيل  -بيروت 1988م.
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ّ

ويأيت حتريم الزواج ،وجتنب االتصال اجلنيس باألقارب ،خصوص ًا أقارب الدرجة

األوىل ،يف طليعة تلك القوانني السائدة بني املجتمعات البرشية ،مع تفاوت يف حدود رقعة

دائرة األقارب ،الذين حيظر التزاوج بينهم.

وتشدد األديان الساموية عىل هذا التحريم ،حيث ُي َعدُّ الزواج من أقارب الدرجة
األوىل حمرم ًا ،يف اليهودية واملسيحية واإلسالم.
«وحتى املجوس الذين كانوا جيوزون هذا النوع من النكاح يف مصادرهم األصلية،

ينكرونه ويشجبونه اليوم ،وإن حاول البعض أن يرد هذه املبغوضية إىل العادة والتقليد
القديم ،ولكن عمومية هذا القانون ،وشيوعه لدى مجيع أفراد البرش وطوائفه ،ويف مجيع

القرون واألعصار ،حتكي ـ عادة ـ عن فطرية هذا القانون ،ألن التقليد والعادة ال يمكن

أن يكون أمر ًا عام ًا ودائ ًام»(((.

ّ
ولعل من حكمة ذلك أن تبقى عالقة اإلنسان مع أرحامه من الدرجة األوىل ،يف

مستوى اإلحرتام والوقار ،يقول الشيخ ابن عاشور:

«واعلم أن رشيعة اإلسالم قد ّنوهت ببيان القرابة القريبة ،فغرست هلا يف النفوس

والرفث ،إذ الزواج وإن كان غرض ًا صاحل ًا
وقار ًا ّ
ينزه عن شوائب االستعامل يف ال ّلهو َ

باعتبار غايته ،إال أنه ال يفارق اخلاطر األول الباعث عليه ،وهو خاطر ال ّلهو والتلذذ،
فوقار الوالدة أص ً
ال وفرع ًا ،مانع من حماولة ال ّلهو بالوالدة أو املولودة ،ولذلك اتفقت
الرشائع عىل حتريمه ،ثم تالحق ذلك يف بنات اإلخوة وبنات األخوات ،وكيف يرسي
الوقار إىل فرع األخوات وال يثبت لألصل ،وكذلك رسى وقار اآلباء إىل أخوات اآلباء،

وهن ال ّعامت ،ووقار األمهات إىل أخواهتن وه ّن اخلاالت ،فمرجع حتريم هؤالء املحرمات
إىل قاعدة املروءة ،التابعة لكلية حفظ العرض ،من قسم املناسب الرضوري ،وذلك من

((( الشيرازي :الشيخ ناصر مكارم ،األمثل ج 3ص.153
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أوائل مظاهر الرقي البرشي»(((.

طبقات المحارم:

{ح ِّر َم ْت َع َل ْيك ُْم
نص القرآن الكريم عىل طبقات املحارم بالنسب يف قوله تعاىلُ :
ّ
َات الأْ ُ ْخ ِ
ت}(((.
َات األَخِ َو َبن ُ
ُأ َّم َها ُتك ُْم َو َبنَا ُتك ُْم َو َأ َخ َوا ُتك ُْم َو َعماَّ ُتك ُْم َو َخاالَ ُتك ُْم َو َبن ُ
فهذه أصناف سبعة:

1 .1األم ،وتشمل اجلدات مهام علون ،ألب كن أو ألم ،فتحرم املرأة عىل ابنها ،وأبنائه
وأحفاده ،وعىل ابن بنتها وأبنائه وأحفاده ..وباجلملة حترم عىل كل ذكر ينتمي إليها
بالوالدة ،سواء أكان بال واسطة ،أم بواسطة أو وسائط ،وسواء كانت الوسائط

ذكور ًا ،أم إناث ًا ،أم باالختالف.

 2 .2البنت ،وتشمل احلفيدة ،ولو بواسطة أو وسائط ،فتحرم عىل أبيها ،بام يف ذلك
اجلد ألب كان أو ألم ،فتحرم عىل الرجل بنته ،وبنت ابنه ،وبنت ابن ابنه ،وبنت
بنته ،وبنت بنت بنته ،وبنت ابن بنته ،وبنت بنت ابنه وهكذا ،وباجلملة كل أنثى

تنتمي إليه بالوالدة ،بال واسطة ،أم بواسطة ،أو وسائط ،ذكور ًا كانوا ،أو إناث ًا ،أو

باالختالف.

 3 .3األخت ،ألب كانت أو ألم أو هلام .وال حترم أخت األخ أو األخت ،ما مل تكن له
أخت ًا ،فلو كان لك أخ أو أخت من أبيك ،وكانت له أو هلا أخ أو أخت من األم،
من زوج آخر غري أبيك فال حترم عليك.

العمة ،وهي أخت األب ألب أو ألم أو هلام ،وتشمل العاليات أي عمة األب،
ّ 4 .4
وعمة األم ،وعمة اجلد لألب واجلد لألم ،واجلدة كذلك .فمراتب العامت هي

مراتب اآلباء ،فهي كل أنثى تكون أخت ًا ألب الشخص ،أو لذكر ينتمي إليه
((( ابن عاشور :الشيخ محمد الطاهر ،تفسير التحرير والتنوير ج 4ص.295
((( سورة النساء :اآلية.23
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ّ

بالوالدة من طرف أبيه أو أمه أو كليهام.

 5 .5اخلالة ،وهي أخت األم ألبيها أو أمها أو لكليهام ،وتشمل العاليات أي خالة أبيه
وخالة أمه ،وخالة جده وجدته وهكذا.

وال حترم عمة العمة ،وال خالة اخلالة ،ما مل تدخال يف عنواين العمة واخلالة ،ولو

بالواسطة.

 6 .6بنت األخ ،سواء كان ألب أو أم أو هلام ،وهي كل امرأة تنتمي بالوالدة إىل أخيه،
بال واسطة ،أو معها ،وإن كثرت ،سواء أكان االنتامء إليها باآلباء ،أم باألمهات ،أم
باالختالف ،فتحرم عليه بنت أخيه ،وبنت ابنه ،وبنت ابن ابنه ،وبنت بنته ،وبنت

بنت بنته ،وبنت ابن بنته وهكذا.

 7 .7بنت األخت ،وهي كل أنثى تنتمي إىل أخته بالوالدة ،عىل النحو الذي ذكر يف
بنت األخ.

�أنواع الن�سب:

والنسب الذي يسبب احلرمة بني األقرباء املذكورين عىل قسمني:

1 .1النسب الرشعي :وهو ما حصل بنكاح رشعي ،وال تؤثر عليه احلرمة العارضة،
كوطء الزوجة يف احليض ،أو االعتكاف أو اإلحرام.

ويلحق به ما نتج عن وطء شبهة ،وهو الوطء الذي ليس بمستحق رشع ًا،

لكنه حدث عن جهل باحلكم :كمن تزوج امرأة يف عدهتا ،للجهل باحلرمة .أو عن
جهل باملوضوع :كمن دخل بامرأة أجنبية عىل أهنا زوجته ،فهذا الوطء يطلق عليه
وطء شبهة ،وترتتب عىل القرابة التي ينشئها أحكام النسب الرشعي.

2 .2النسب غري الرشعي :وهو ما حصل بسبب الزنا والسفاح ،فإن القرابة التي حتصل
بسبب الزنا ،ترتتب عليها آثار التحريم الرشعي ،للتزاوج بني األقرباء املذكورين،
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فلو زنى بامرأة فولدت منه ذكر ًا أو أنثى ،مل جيز النكاح بينهام ،وكذا بني كل منهام
وبني أوالد الزاين والزانية ،وكذا حترم الزانية وأمها وأم الزاين وأختها وأخته عىل

الذكر ،وحترم األنثى عىل الزاين وأبيه وإخوانه وأجداده وأخواله وأعاممه.

وأمجع الفقهاء الشيعة عىل أن الوطء غري الرشعي يسبب احلرمة ،فمن تولدت من

الزنا تكون بنت ًا ،ألهنا خلقت من مائه ،وهذه حقيقة ال ختتلف باحلل واحلرمة ،واستثناؤها
من اإلرث والنفقة خرج بالدليل ،لكن احلرمة باقية.
ووافقهم عىل ذلك احلنابلة واحلنفية.

لكن مالك والشافعي يف املشهور من مذهبه :أجازا زواج الزاين من بنته التي تولدت

من الزنا ،وكذلك أخته وسائر القرابات من الزنا.

قال ابن قدامة :وحيرم عىل الرجل نكاح بنته من الزنا ،وأخته ،وبنت ابنه ،وبنت بنته،

وبنت أخيه ،وأخته من الزنا .وهو قول عامة الفقهاء .وقال مالك والشافعي يف املشهور
من مذهبه :جيوز ذلك كله ،ألهنا أجنبية منه وال تنتسب إليه رشع ًا ،وال جيري التوارث
بينهام ،وال تعتق عليه إذا ملكها ،وال تلزمه نفقتها ،فلم حترم عليه ،كسائر األجانب(((.

((( ابن قدامة الحنبلي :عبد ال ّله بن أحمد ،المغني ج 9ص.529

الرضاع وتحريم التزاوج
إنّام تستمر حياة الطفل بعد خروجه من بطن أمه ،وينمو جسمه ،وتكتمل بنيته ،عرب

اللبن الذي يرتضعه ،فهو غذاؤه األساس ،وبه ينبت حلمه ،ويشتدّ عظمه .فإذا أرضعته

أ ّمه فسيكون ذلك امتداد ًا لدورها يف نشأته وتكوينه ،أ ّما إذا أرضعته امرأة أخرى غري أمه،
ّ
فإن نموه وتشكّل قوته يكون معتمد ًا عىل لبنها ،فكأنه جزء منها .فتحصل ُعلقة وارتباط
مادي ونفيس بني املرت َِضع ومن أرضعته.
وعىل هذا األساس ،واعرتاف ًا هبذه احلقيقةّ ،قرر الرشع إحرتام هذه العلقة واالرتباط،

التزاوج
حير ُم
ُ
واعتربها يف درجة العالقة واالرتباط الن ََّسبي ،من ناحية حرمة التزاوج ،فكام َ
حير ُم من ذات الطبقة إذا كانت هناك عالقة رضاع.
بني طبقة األقرباء الن ََّسبِيني ،كذلك َ
{ح ِّر َم ْت َع َل ْيك ُْم ُأ َّم َها ُتك ُْم َو َبنَا ُتك ُْم َو َأ َخ َوا ُتك ُْم َو َعماَّ ُتك ُْم َو َخاالَ ُتك ُْم
يقول تعاىلُ :
ِ
َات الأْ ُ ْخ ِ
ت َو ُأ َّم َها ُتك ُْم ال َّ
الر َضا َع ِة}(((.
َات األَخِ َو َبن ُ
َو َبن ُ
التيِ َأ ْر َض ْعنَك ُْم َو َأ َخ َوا ُتك ُْم م ْن َّ
وتواتر عن رسول ال ّله Aقولـه« :حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب».
وقد ذكر الفقهاء رشوط ًا للرضاع الذي ينشئ هذه العلقة ويسبب التحريم:

 1 .1حصول اللبن للمرضعة من والدة رشعية :وإن كان عن وطء شبهة.
((( سورة النساء :اآلية.23
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ّ

در اللبن من املرأة من دون والدة ،أو ولدت من الزنا ،فأرضعت بلبنها طف ً
ال مل
فلو ّ

ينرش احلرمة.

وتنترش احلرمة بحصول الرضاع بعد والدة املرضعة ،ووضع محلها ،سواء وضعته

تام ًا أم سقط ًا ،مع صدق الولد عليه عرف ًا ،وأ ّما الرضاع السابق عىل الوالدة ،فال أثر له يف
التحريم .وهذا هو رأي الشيعة.

واستدلوا بروايات عن أهل البيت Bكموثقة يونس بن يعقوب قال :سألت أبا عبد

در لبنها من غري والدة ،فأرضعت جارية وغالم ًا من
ال ّله ـ جعفر الصادق Eـ عن امرأة ّ
ذلك اللبن ،هل حيرم بذلك اللبن ما حيرم من الرضاع؟ قال :ال ((( .

در من املرأة ولو كانت بكر ًا ،أو من دون زوج
وترى مذاهب أهل السنة أن أي لبن ّ

فهو ينرش احلرمة ،فال يشرتط عندهم أن يكون من والدة ،لكن املذهب احلنبيل اشرتط أن
يكون من لبن امرأة حصل هلا اللبن من احلمل ((( .

2 .2حصول االرتضاع بإمتصاص الطفل من الثدي :ولو باالستعانة بآلة ،أ ّما إذا
ُألقي اللبن يف فم الطفل ،أو رشب اللبن املحلوب من املرأة ،ونحو ذلك ،مل ينرش
احلرمة .هذا هو رأي الشيعة.

وال يشرتط فقهاء أهل السنة ذلك ،حيث يكفي عندهم وصول اللبن إىل معدة

الرضيع ،سواء باإلمتصاص من الثدي ،أم برشبه من اإلناء ،أو الزجاجة ((( .

3 .3حياة املرضعة :فلو كانت املرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها ،ولو يف بعض
الرضعات ،فال تُعدُّ تلك الرضعات مما يسبب نرش احلرمة .هذا عند فقهاء

الشيعة.

((( الحر العاملي :الشيخ محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة ج 20باب 9ص 398الطبعة األولى ،مؤسسة
أهل البيت  -بيروت 1413هـ.
((( الزحيلي :الدكتور وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص.706-705
((( المصدر السابق :ص.706
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أما مجهور السنة فلم يشرتطوا ذلك ،ورأوا أن لبن امليتة والصغرية التي مل تطق الوطء،

حيرم .عدا الشافعية فقد اشرتطوا يف املرأة أن تكون ح ّية حياة مستقرة
إن قدّ ر أن هلا لبن ًا ّ

قمرية ،فال حتريم برضاع املرأة امليتة
حال انفصال اللبن منها ،وقد بلغت تسع سنني ّ
والصغرية(((.

4 .4أن يكون الرضاع يف السنة األوىل والثانية من عمر الطفل ،أ ّما إذا أكمل احلولني
ومها املدة الطبيعية للرضاعّ ،
فإن ارتضاعه بعدمها ال ينرش احلرمة .وأ ّما املرضعة
فال يلزم يف تأثري إرضاعها أن يكون دون احلولني من والدهتا .فلو أرضعته بعد

مرور سنتني عىل والدهتا ،فإنّه ينرش احلرمة يف رأي أكثر الفقهاء ،بينام يرى فقهاء
آخرون كصاحب اجلواهر أنّه ال ينرش احلرمة.

ويوافق فقهاء املذاهب األربعة املذهب الشيعي ،يف اشرتاط أن يكون الرضاع يف

حال الصغر ،فال حيرم رضاع الكبري ،وهو من جتاوز السنتني .وخالف داود الظاهري هذا

حيرم أيض ًا(((.
اإلمجاع ،ورأى أن رضاع الكبري ّ

5 .5خلوص اللبن :فاملمزوج يف فم الطفل بيشء آخر ال ينرش احلرمة ،إالّ إذا كان
اخلليط مستهلك ًا عرف ًا .ويوافق الشيعة عىل هذا الرشط احلنفية واملالكية،
واعترب الشافعية يف األظهر ،واحلنابلة يف الراجح ،اللبن املختلط بغريه كاللبن

اخلالص(((.

6 .6كون اللبن منتسب ًا بتاممه إىل رجل واحد :فلو طلقت املرأة بعد والدهتا ،وافرتض
أنهّ ا تزوجت آخر ،وولدت له ،فأرضعت طف ً
ال ضمن احلالتني ،املقدار املعترب يف
التحريم ،مل ينرش ذلك احلرمة.

((( الزحيلي :الدكتور وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص.706
((( المصدر السابق :ص.708
((( المصدر السابق :ص.707
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7 .7وحدة املرضعة :فلو كان لرجل زوجتان ولدتا منهُ ،فأرضع طفل بعض الرضعات
املعتربة من الزوجة األوىل ،وباقي الرضعات من الزوجة الثانية ،مل تنرش احلرمة.

8 .8أن يكون الرضاع بمقدار معينّ  ،من حيث الزمن ،فيكون رضاع يوم وليلة ،أو من
حيث الكمية ،بأن يبلغ مخس عرشة رضعة ،مع رشط أن ال يتقيأ الطفل احلليب
الذي يرتضعه ،فال تُعدُّ حاالت تقيؤه ضمن التحديد املذكور زمن ًا أو كمي ًة ،وأن
يكون الطفل بالنسبة لرضاع يوم وليلة معتمد ًا عىل إرضاعه كغذاء وحيد ،أ ّما لو

ختل ّله غذاء آخر فال حتصل املدة الزمنية املعتربة.

ويف التقدير بالرضعات اخلمس عرشة ،يشرتط فيها كامل الرضعة ،وتوايل الرضعات،

بأن ال يفصل بينها ارتضاع أو غذاء آخر .ويرى بعض فقهاء الشيعة كفاية عرش رضعات

كاملة متوالية يف إحداث التحريم.

ويكفي عند الشافعية واحلنابلة مخس رضعات .أما املالكية واحلنفية فريون أن الرضاع

باملصة أو القطرة الواحدة يكون سبب ًا للتحريم(((.
ولو ّ

((( الزحيلي :الدكتور وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص.711-710

ّ
المحرمات بالرضاع
حينام يرتضع ٌ
طفل لب َن امرأة ضمن الرشوط املقررة رشع ًاّ ،
فإن ارتباط ًا وعلق ًة واقعي ًة

وحمرتم ًة من قبل الشارع املقدس ،حتصل بني هذا الطفل ذكر ًا كان أو أنثى ،وبني العائلة
التي ارتضع منها ،وترتتب عىل هذه العالقة بعض األحكام وااللتزامات الرشعية.

رب هبم.
فأوالً :تدخل هذه العائلة ضمن دائرة األرحام الذين تستحب صلتهم وال ّ

وقد جاء يف سرية رسول ال ّله ،Aأنه كان كثري االهتامم واإلكرام ملن أرضعنه ولذوهين،
فقد قدمت عليه يف مكة حليمة السعدية مرضعته ،وشكت إليه جدب البالد ،فك ّلم زوجته

خدجية Fفأعطتها أربعني شاة وبعري ًا.

وقال حممد بن املنكدر :استأذنت امرأة عىل النبي ،Aوقد كانت أرضعته ،فلام

دخلت ،قال« :Aأمي ،أمي ،وعمد إىل ردائه فبسطه هلا فجلست عليه».

وأرضعت ثويبة النبي ،Aفكان يكرمها ويصلها يف مكة ،فلام هاجر إىل املدينة ،كان

يبعث إليها بكسوة وصلة(((.

ثانياً :كام جيوز للرجل أن ينظر إىل قريباته النسبيات ضمن احلدود املرشوعة ،كذلك

جيوز له النظر لقريباته من الرضاعة.

المفصل ج 6ص.274
((( زيدان :الدكتور عبد الكريم،
ّ
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ثالثاً :حيرم التزاوج بني املرتضع وأقربائه من الرضاعة ،كام هو احلال مع القرابة

النسبية.

لذلك ينبغي مالحظة هذا اجلانب ،وعدم التساهل يف إنشاء العالقات الرضاعية،

حتى ال يقع حمذور التزاوج بني املحارم .وقد وردت بعض األحاديث التي تنهى عن

ابتذال اإلرضاع.

فقد روي عن رسول ال ّله Aأنه هنى النساء أن ُيرضعن يمين ًا وشامالً ،يعني كثري ًا،

ينسني(((.
وقال :إهنن َ

ويف رواية أخرى عن السكوين قال :كان عيل Eيقول« :اهنوا نساءكم أن يرضعن

ينسني»(((.
يمين ًا وشامالً فإهنن َ

المحرمات بالر�ضاعة:
الن�ساء
ّ

تعاىل{:و ُأ َّم َها ُت ُك ْم ال ّ
التيِ َأ ْر َض ْع َن ُك ْم}(((،
1 .1املرضعة ألهنا ّأمه من الرضاعة ،قال
َ
جدته من الرضاعة.
وكذلك ّأمها وإن علت ،نسبية كانت أو رضاعية ،ألهنا ّ
{و َأ َخ َوا ُت ُك ْم ِم ْن
2 .2بنات املرضعة والد ًة ،ألهنن أخواته من الرضاعة ،قال تعاىلَ :
ضاع ِة}(((
كن رضعن من لبن الزوج نفسه الذي
الر َ َ
وأما بناهتا رضاعة ،إذا ّ
ّ
َّ
حيرمن عليه،
ارتضع منه،
فيحرمن عليهّ ،أما إذا رضعن من لبن زوج آخر ،فال ُ
ُ

ألنه يشرتط احتاد صاحب اللبن يف نرش احلرمة بني املرتضعني يف الفقه الشيعي،

وال يشرتط ذلك عند فقهاء السنة.

3 .3البنات النسبيات والرضاعيات من أوالد املرضعة والدة ،ذكور ًا وإناثا ،ألن
((( النوري :الميرزا حسين ،مستدرك الوسائل ج 15ص 157حديث رقم ،17846الطبعة الثالثة 1991م
مؤسسة آل البيت  -بيروت.
((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة ج 21ص 453حديث رقم.27562
((( سورة النساء :اآلية.23
((( سورة النساء :اآلية.23
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خاهلن من الرضاعة.
عمهن أو
املرتضع ّإما أن يكون
ّ
ّ

ألهنن خاالت املرتضع من الرضاعة.
كن رضاعيات،
ّ
4 .4أخوات املرضعة وإن ّ

كن أم
5 .5عماّ ت املرضعة وخاالهتا ،وعماّ ت وخاالت آبائها وأمهاهتا ،نسبيات ّ
فإهنن عماّ ت املرتضع وخاالته من الرضاعة.
رضاعيات،
ّ
6 .6بنات صاحب اللبن (أي زوج املرأة الذي كان اللبن نتيجة محل ووالدة منه)
كن بناته مبارشة ،أو بنات أوالده وبناته ،ألن
النسبيات والرضاعيات ،سواء ّ
خاهلن من الرضاعة.
عمهن ،أو
أخاهن ،أو
املرتضع ّإما أن يكون
ّ
ّ
ّ

جدات املرتضع من
7 .7أمهات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات ،ألهنن ّ
الرضاعة.
ألهنن عماّ ت املرتضع من
8 .8أخوات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات،
ّ
الرضاعة.
9 .9عماّ ت صاحب اللبن وخاالته ،وعماّ ت وخاالت آبائه وأمهاته النسبيات
ألهنن عماّ ت املرتضع وخاالته من الرضاعة.
والرضاعيات،
ّ

ما يحرم على المرت�ضعة من الرجال:

1 .1صاحب اللبن ألنه أبوها من الرضاعة ،وآباؤه من النسب والرضاع ،ألهنم
أجدادها من الرضاعة.

2 .2أوالد صاحب اللبن من النسب والرضاع وإن نزلوا ،ألهنا تكون أختهم ،أو
عمتهم ،أو خالتهم من الرضاعة.

3 .3إخوة صاحب اللبن من النسب والرضاع ،ألهنم أعاممها من الرضاعة.

4 .4أعامم صاحب اللبن وأخواله ،وأعامم وأخوال آبائه وأمهاته ،من النسب والرضاع،
ألهنم أعاممها أو أخواهلا من الرضاعة.
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5 .5إخوة املرضعة من النسب والرضاع ،ألهنم أخواهلا من الرضاعة.
6 .6آباء املرضعة من النسب والرضاع ،ألهنم أجدادها من الرضاعة.

وأما أبناؤها من الرضاعة ،إن
7 .7أبناء املرضعة والدة ،ألهنم إخوهتا من الرضاعةّ .
كانوا رضعوا من لبن الزوج نفسه ،حرموا عليها ،ألهنم إخوهتا من الرضاعة ،وإن

رضعوا من لبن زوج آخر مل حيرموا عليها.

8 .8األبناء النسبيني والرضاعيني من أوالد املرضعة والدة ،ذكور ًا وإناثا ،ألن املرتضعة
تكون عمتهم أو خالتهم من الرضاعة.

9 .9أعامم املرضعة وأخواهلا ،وأعامم وأخوال آبائها وأمهاهتا ،من النسب والرضاع،
ألهنم أعاممها وأخواهلا من الرضاعة.

المر�ضعة و�صاحب اللبن:

1 .1حترم املرضعة عىل أبناء املرتضع واملرتضعة ،ألهنا جدهتم من الرضاعة.

جدهن من الرضاعة.
2 .2حترم بنات املرتضع واملرتضعة عىل صاحب اللبن ،ألنه
ّ

وأما بنات املرضعة
3 .3حترم عىل أيب املرتضع واملرتضعة بنات املرضعة النسبياتّ ،
الرضاعيات فال حيرمن عليه.

4 .4حترم عىل أيب املرتضع واملرتضعة بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات.
وجداتهُ ،
وأم املرضعة وجداهتا ،عىل أبناء املرتضع واملرتضعة،
5 .5حترم ُأم صاحب اللبن ّ
ألهنن جداهتم من الرضاعة.
ّ

أجدادهن
6 .6حترم بنات املرتضع واملرتضعة عىل آباء صاحب اللبن واملرضعة ،ألهنم
ّ
من الرضاعة.
7 .7حترم أخوات صاحب اللبن ،وأخوات املرضعة ،وعماّ هتا وخاالهتا ،وعماّ ت
خاالهتن
ألهنن عماّ هتن أو
وخاالت آبائهام وأمهاهتام ،عىل أبناء املرتضع واملرتضعة،
ّ
ّ
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من الرضاعة.

8 .8حترم بنات املرتضع واملرتضعة عىل إخوة صاحب اللبن ،وإخوة املرضعة،
وأخواهلن
أعاممهن
وأعاممهام ،وأخواهلام ،وأعامم وأخوال آبائهام وأمهاهتام ،ألهنم
ّ
ّ
من الرضاعة.

9 .9حترم بنات صاحب اللبن نسب ًا ورضاع ًا عىل أبناء املرتضع واملرتضعة ،ألهنم أبناء
إليهن.
أخ أو أخت من الرضاعة بالنسبة
ّ

1010حترم بنات املرضعة نسب ًا عىل أبناء املرضع واملرتضعة ،ألهنم أبناء أخ أو أخت من
إليهن.
الرضاعة بالنسبة
ّ

ألهنن بنات
1111حترم بنات املرتضع واملرتضعة عىل أبناء صاحب اللبن نسب ًا ورضاع ًا،
ّ
أخ أو أخت من الرضاعة بالنسبة إليهم.

ألهنن بنات أخ أو أخت من
1212حترم بنات املرتضع واملرتضعة عىل أبناء املرضعة نسب ًا
ّ
الرضاعة بالنسبة إليهم.

الرضاع بعد الزواج
حينام حيصل الرضاع برشوطه املقررة رشع ًا ،فإنه حيدث التحريم ضمن طبقة األقارب

من الرضاع ،كاألقارب من النسب.

وإذا كانت القرابة النسب ّية ثابتة مستقرة ،فإن الرضاع قد ينشئ قرابة طارئة بعد
الزواج ،حتدث األثر نفسه من التحريم ،وتلغي الزواج ،وذلك باتفاق الفقهاء من مجيع

املذاهب اإلسالمية.

فـ «إذا حصل الرضاع برشوطه فإنه يبطل الزواج ،متام ًا كام يمنع منه لو حصل من

قبل»(((.

و«الرضاع املحرم الطارئ عىل النكاح يقطعه كام يمنع ابتداءه ،ألن أدلة التحريم مل

تفرق بني رضاع مقارن وبني طارئ عليه»(((.

�أمثلة ونماذج:

وقد ذكر الفقهاء أمثلة ونامذج ألثر التحريم الذي ينتجه الرضاع بعد الزواج ننقل

منها:

((( مغنية :محمد جواد ،فقه اإلمام جعفر الصادق ج 5ص.233
((( وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية-الكويت ،الموسوعة الفقهية ج 22ص.251
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1 .1إذا تزوج الرجل طفلة صغرية مل تكمل السنتني ،أي عقد عليها ،جلواز العقد عىل
الصغرية بإذن وليها  -طبع ًا دون الدخول الذي ال يصح قبل البلوغ  -وبعد أن
عقد عىل الصغرية ،أرضعتها بنته أو أمه أو أخته ،أو بنت أخيه ،أو بنت أخته ،أو

زوجة أخيه بلبن أخيه ،رضاع ًا بكامل الرشوط ،بطل العقد ،وحرمت الصغرية

عليه ،ألهنا تصري حينئ ٍذ بالرضاع ،بنت ًا له ،أو أخت ًا ،أو بنت أخ ،أو بنت أخت له.

رضهتا الرضيعة ،أي زوجة زوجها ،فاملشهور بني
2 .2إذا أرضعت الزوجة الكبرية ّ
الفقهاء :أنه يؤدي إىل حرمة الزوجة الكبرية املرضعة عىل زوجها حرمة مؤبدة،

ألهنا تصبح أم زوجته من الرضاعة.

وأما الزوجة الصغرية الرضيعة ،فإذا كان الرضاع بلبن زوجها ،فإهنا حترم

عليه أيض ًا مؤبد ًا ألهنا أصبحت بنته بالرضاع .وكذلك لو كانت الزوجة الكبرية
ٍ
حينئذ ستكون بنت ًا لزوجته.
املرضعة مدخوالً هبا ،ألن الصغرية
أما إذا مل يكن قد دخل بالزوجة الكبرية ،ومل يكن الرضاع بلبنه منها ،فال حترم

الصغرية عليه.

3 .3إذا أرضعت امرأة طف ً
ال لزوج بنتها ،حرمت البنت عىل زوجها مؤبد ًا ،وبطل
نكاحها ،سواء أرضعته بلبن أيب البنت ،أم بلبن غريه ،وسواء أكان الطفل من بنتها

رضة بنتها ،ألن زوج البنت أب للمرتضع ،وزوجته بنت للمرضعة ،وحيرم
أم من ّ
عىل أيب املرتضع أن ينكح يف أوالد املرضعة النسبيني.

4 .4إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طف ً
ال لزوج بنته ،سواء أكان الطفل من بنته ،أم من
بناء
ّ
رضهتا ،فاملشهور بني الفقهاء :بطالن عقد البنت وحرمتها مؤبد ًا عىل زوجهاً ،
عىل حرمة نكاح أيب املرتضع يف أوالد صاحب اللبن.

5 .5إذا أرضعت املرأة طف ً
ال البنها ،ال يرتتب عليه أثر يف حتريم زوجة اإلبن عليه،
ولكن ترتتب عليه سائر اآلثار ،كحرمة املرتضع أو املرتضعة عىل أوالد عمه
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وعمته ،لصريورته ع ًام أو عمة ألوالد عمه ،وخا ً
ال أو خالة ألوالد عمته.

�إثبات الر�ضاع:

املحرم بأمرين:
يثبت الرضاع ِّ

1 .1إخبار شخص أو أكثر يوجب العلم أو االطمئنان بوقوعه.

2 .2شهادة رجلني عدلني عىل وقوعه ،أو رجل وامرأتان أو أربع نساء ،وتوقف بعض
الفقهاء يف قبول شهادة النساء يف الرضاع منفردات أو منضامت.

لكن املشهور عند فقهاء الشيعة قبول شهادة النساء العادالت يف الرضاع ،إلطالق

مجلة من األخبار ،منها :قول اإلمام جعفر الصادق Eيف صحيح ابن سنان« :جتوز شهادة
النساء وحدهن بال رجال يف كل ما ال جيوز للرجال النظر» .إىل غريها من الروايات

الشاملة للرضاع ،مع رشائطه املفصلة املتقدمة ،ألنه مما ال يمكن إطالع الرجل عليه(((.

وهو رأي السيد الشريازي((( والشيخ التربيزي((( من املعارصين ،بينام استشكل يف ذلك

السيد السيستاين(((.

وذهب احلنفية إىل أنه يثبت بشهادة رجلني ،أو رجل وامرأتني ،وال يثبت بشهادة

النساء بانفرادهن.

وقال الشافعية :إنه يثبت بشهادة رجلني ،أو رجل وامرأتني ،أو أربع نساء .وهو رأي

املشهور من فقهاء الشيعة.

وأجاز احلنابلة شهادة حتى املرأة الواحد املوثوقة(((.

مفصلة ،بأن يشهد الشهود عىل االرتضاع يف
وال تقبل الشهادة عىل الرضاع إال ّ
((( السبزواري :السيد عبد األعلى ،مهذب األحكام ج 25ص.51
((( الشيرازي :السيد محمد ،المسائل اإلسالمية ،مسائل الرضاع  -مسألة رقم.2675
((( التبريزي :الشيخ جواد ،المسائل المنتخبة ،المعامالت ،مسائل الرضاع -مسألة رقم .1075
((( السيستاني :السيد علي ،منهاج الصالحين ،المعامالت ج -2مسألة رقم .151
((( وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -الكويت ،الموسوعة الفقهية ج 22ص.254-253
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احلولني ،باإلمتصاص من الثدي ،مخس عرشة رضعة متواليات مثالً ،إىل بقية الرشوط.

املحرم ،أو يشهد
وال تكفي الشهادة املطلقة واملجملة؛ بأن يشهد عىل وقوع الرضاع ّ

مث ً
ال عىل أن فالن ًا ولد فالنة ،أو فالنة بنت فالن من الرضاع ،بل يسأل منه التفصيل.

ولو شك يف وقوع الرضاع ،أو يف حصول بعض رشوطه ،من الكمية أو الكيفية مثالً،

بنى عىل العدم .وإن كان االحتياط مع الظن بوقوعه جامع ًا للرشائط  -بل مع احتامله -

حسن ًا.

�إخوة و�أخوات المرت�ضعين:

إذا حرمت مرتضعة عىل مرتضع ،بسبب ارتضاعهام من لبن منتسب إىل رجل واحد،

مل يؤد ذلك إىل حرمة أخوات كل منهام عىل إخوة اآلخر.

الر�ضاع والم�صاهرة:

األم الرضاعية لزوجة الرجل ،تكون بمنزلة األم النسبية هلا ،فتحرم عليه ،وإن مل يكن

قد دخل ببنتها ،كام أن البنت الرضاعية لزوجته املدخول هبا ،تكون بمنزلة بنتها النسبية

فتحرم عليه ،وكذلك زوجة االبن الرضاعي كزوجة االبن النسبي ،حترم عىل أبيه ،وزوجة
األب الرضاعي كزوجة األب النسبي حترم عىل االبن.

�إذا تبين الر�ضاع بعد الزواج:

لو تبينَّ بعد عقد النكاح ،حرمة الزوج عىل الزوجة بالرضاع ،ينفسخ النكاح فور ًا،
وليس للزوجة يشء من املهر .ولو وقع وطي قبل االستبانة يرتتب عليه حكم الوطي
ٍ
وحينئذ يكون للمرأة مهر املثل ،عىل افرتاض أهنا هي أيض ًا مل تكن تعلم بوجود
بالشبهة،
املحرمة ،وأما لو كانت تعلم ،وكان الزوج وحده جاه ً
ال باألمر ،فال
العالقة الرضاعية
ِّ

تستحق شيئ ًا من املهر.

ّ
المحرمات بالمصاهرة
بني البرش نوعان من القرابة العائلية :نوع يطلق عليه نسب ،ويشمل األبوة والبنوة

واألخوة ،وما يتفرع عنها ويرتبط هبا ،وقد أعطى اإلسالم للرضاع اعتبار ًا مثي ً
ال لعالقة
النسب ،فيام يرتبط بأحكام التزاوج ،فهو داخل ضمن إطاره.
والنوع اآلخر من القرابة :يطلق عليه سبب أو مصاهرة.

واملصاهرة يف اللغة مصدر صاهر ،يقال :صاهرت القوم إذا تزوجت منهم .قال

األزهري :الصهر يشتمل عىل قرابات النساء ذوي املحارم وذوات املحارم ،كاألبوين،

واألخوة ،وأوالدهم ،واألعامم ،واألخوال ،واخلاالت ،فهؤالء أصهار زوج املرأة ،ومن

كان من قبل الزوج من ذوي قرابته املحارم فهم أصهار املرأة أيض َا .وقال ابن السكيت:

كل من كان من قبل الزوج من أبيه أو أخيه أو عمه ..فهم األمحاء ،ومن كان من قبل املرأة
فهم األختان ،وجيمع الصنفني األصهار(((.

{و ُه َو ا َّل ِذي
وقد حتدث القرآن الكريم عن هذين النوعني من القرابة بقوله تعاىلَ :
َخ َل َق ِمن المَْ ِ
اء َبشرَ ً ا َف َج َع َل ُه ن ََس ًبا َو ِص ْه ًرا َوك َ
َان َر ُّب َك َق ِدير ًا}(((.
ْ
((( وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -الكويت ،الموسوعة الفقهية ج 37ص.367
((( سورة الفرقان :اآلية .54
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قال ابن عاشور :الصهر اسم ملا بني املرء وبني قرابة زوجه وأقاربه من العالقة،

ويسمى أيض ًا مصاهرة ألنه يكون من جهتني ،وهو آرصة اعتبارية تتقوم باإلضافة إىل ما
تضاف إليه ،فصهر الرجل قرابة امرأته ،وصهر املرأة قرابة زوجها(((.

وعىل الصعيد الفقهي :املصاهرة عالقة بني أحد الزوجني مع أقرباء اآلخر ،موجبة

حلرمة النكاح إما عين ًا أو مجع ًا(((.

أي أن تكون حرمة النكاح دائمة كالزواج من زوجة األب أو زوجة االبن ،أو تكون

حرمة النكاح مرتبطة بوجود عالقة أخرى ،فإذا زالت تلك العالقة جاز النكاح ،كالزواج

بأخت الزوجة ،فإنه ال جيوز اجلمع بني األختني ،ولو زال نكاح األوىل بموت أو طالق

جاز له نكاح أختها.

التحريم بالم�صاهرة:

حيرم باملصاهرة أربعة أنواع:

 -1زوجة الأ�صل:

وهو األب وإن عال ،فتحرم عىل االبن زوجة أبيه وجده وإن عال ،سواء كان جده
َنكحوا ما َنكَح آباؤكُم ِمن النِّس ِ
ِ
ف إِ َّن ُه
اء إِالَّ َما َقدْ َس َل َ
ألبيه أو ألمه .لقوله تعاىلَ :
َ َ ُ ْ ْ َ
{والَ ت ُ َ
َان َف ِ
ك َ
اح َش ًة َو َم ْقتًا َو َسا َء َسبِيالً}(((.
واألب يطلق عىل اجلد أيض ًا وإن عال .فاآلية هني رصيح ومشدّ د عن الزواج من
زوجات اآلباء ،الذي كان يفعله بعض العرب يف اجلاهلية ،إذا مات الرجل وخلف زوجة

وأوالد ًا ،وكان األوالد من زوجة أخرى ،ورثوا زوجة أبيهم ،كام يرثون أمواله ،أي إنه
كان حيق هلم أن يتزوجوا هبا ،أو يزوجوها ألحد ،فيترصفوا فيها كام يترصفون يف املتاع

((( ابن عاشور :محمد الطاهر ،تفسير التحرير والتنوير ج 19ص.55
((( السيستاني :السيد علي ،منهاج الصالحين -المعامالت ،القسم الثاني ص.57
((( سورة النساء :اآلية.22
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واملال .لكن الزواج من زوجة األب كان ينظر إليه باستياء ،حتى وصفوه باملقت ،أي
البغض ،فهو زواج ممقوت مبغوض .وقد وضعت هذه اآلية حد ًا لتلك العادة السيئة،

وأصبح نكاح زوجة األب حمرم ًا ،أما ما حصل قبل ورود الترشيع بالتحريم ،فهو معفو

عنه ،غري معاقب عليه.

واملحرم هبذه اآلية زوجة األب فقط ،أما بنتها أو أمها فال حترم عىل االبن ،فيجوز أن
ّ

يتزوج الرجل امرأة ويتزوج ابنه بنتها أو أمها.

والتحريم لزوجة األب ،يشمل ما إذا كانت زوجة بالزواج الدائم أو املنقطع ،وحتى

لو مل يكن األب قد دخل هبا ،فمجرد عقد الزواج عليها ،جيعلها حتت هذا العنوان ،كام ال

فرق بني زوجة األب النسبي واألب من الرضاعة.

 -2زوجة الفرع:

فال يصح للرجل أن يتزوج زوجة ابنه ،أو زوجة حفيده ابن ابنه ،أو زوجة سبطه

ابن بنته ،مهام بعدت الدرجة ،وجمرد العقد كاف يف التحريم ،وإن مل حيصل الدخول،

سواء كان العقد بالزواج الدائم أو املنقطع ،وهو يشمل زوجات األبناء بالرضاعة

أيض ًا.

ّ
تعاىل{:و َحال َِئ ُل َأ ْبن َِائك ُْم ا َّل ِذي َن ِم ْن
ويدل عىل حتريم زوجات األبناء قولـه
َ
َأ ْصالَبِك ُْم}(((.
حتل مع الزوج حيث ّ
واحلالئل مجع حليلة ،وهي الزوجة ،سميت حليلة ألهنا ّ
حيل،

وقيل حليلة بمعنى حم ّل ّلة.

وق ّيدت اآلية أن يكون األبناء من األصالب ،إلخراج األبناء بالتبني ،فال حترم

زوجاهتم ،أما زوجة االبن الرضاعي فهي حمرمة إستناد ًا إىل قوله« :Aحيرم من الرضاع
((( سورة النساء :اآلية.23

ل�سرة
فقه ا أ

104

محل عقد الزواج ..المحرمات من الن�ساء
ّ

ما حيرم من النسب»(((.

� -3أ�صل الزوجة:

وهي أمها ،وأم أمها ،وأم أبيها ،وإن علت ،سوء كانت هذه األمومة بالنسب أو

الرضاع ،وه ّن حيرمن عىل الرجل بمجرد عقده عىل زوجته ،حتى وإن مل يدخل هبا ،كام هو
رأي مجهور الفقهاء من السنة والشيعة ،وسواء كان العقد لزواج دائم أو منقطع ،وسواء

كانت الزوجة صغرية أم كبرية.
ات نِ َس ِائك ُْم}(((.
{و ُأ َّم َه ُ
وذلك لقوله تعاىلَ :

 -4فروع الزوجة المدخول بها:

فإذا عقد الرجل عىل امرأة عقد ًا دائ ًام أو منقطع ًا ،ودخل هبا ،حرمت عليه بناهتا،

وبنات أبنائها ،وبنات بناهتا ،أما إذا فارق زوجته قبل الدخول هبا ،جاز له أن يتزوج من
التيِ فيِ ُح ُج ِ
التيِ َد َخ ْلت ُْم بهِ ِ َّن َفإِ ْن لمَ
ورك ُْم ِم ْن نِ َس ِائك ُْم ال َّ
{و َر َب ِائ ُبك ُْم ال َّ
بناهتا ،يقول تعاىلَ :
َتكُونُوا َد َخ ْلت ُْم بهِ ِ َّن َف َ
َاح َع َل ْيك ُْم}(((.
ال ُجن َ

وسميت بذلك ألن زوج
والربائب مجع ربيبة ،وهي بنت الزوجة من رجل آخر،
ّ
التيِ فيِ ُح ُج ِ
األم يربيها ،أي يقوم بأمرها .وإنام قال تعاىل« :ال َّ
ورك ُْم» ألن الشأن الغالب يف
بنت الزوجة أن تكون مع أمها ،فتصبح حتت رعاية زوج أمها ،لكن ذلك ليس قيد ًا ،فبنت

حمرمة عىل الزوج ،وإن مل ترتبى يف حجره وحتت رعايته.
الزوجة املدخول هبا ّ

ويالحظ أن حرمة املصاهرة يف زوجة األب ،وزوجة االبن ،وأم الزوجة تتحقق

بالعقد وحده ،أما يف بنت الزوجة فالتحريم يرتتب عىل الدخول .لذا اشتهر عن الفقهاء

حيرم البنات».
حيرم األمهات ،والدخول باألمهات ّ
قوهلم« :العقد عىل البنات ّ
((( وسائل الشيعة .ج 20ص.371
((( سورة النساء :اآلية.23
((( سورة النساء :اآلية.23
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الجمع بين الأختين:

ال جيوز اجلمع يف النكاح بني األختني ،نسبيتني كانتا أم رضاعيتني ،سواء تزوجها

بالنكاح الدائم أو املنقطع ،أو إحدامها بالدائم واألخرى باملنقطع ،ولو تزوج بإحدى
األختني ،ثم تزوج باألخرى ،بطل الزواج الثاين دون األول ،ولو تزوج هبام يف حلظة

واحدة ،ضمن عقد واحد ،أو بعقدين منه ومن وكيله ،أو من وكيليه ،بطل العقدان مع ًا.

نعم ،يصح له أن يتزوج أخت زوجته ،إذا ماتت زوجته ،أو طلقها وخرجت من

عدهتا ،إن كان الطالق رجعي ًا ،أما إذا كان الطالق بائن ًا ،كالطالق الثالث ،أو مل يكن عليها
عدة كالصغرية وغري املدخول هبا ،جاز له أن يتزوج أختها بعد الطالق فور ًا.
ف}(((.
{و َأ ْن تجَ ْ َم ُعوا َبينْ َ الأْ ُ ْخ َتينْ ِ إِالَّ َما َقدْ َس َل َ
يقول تعاىلَ :

زواج بنت الأخ والأخت مع العمة والخالة:

إذا تزوج الرجل امرأة ال يصح له أن يتزوج عليها بنت أخيها أو بنت أختها ،إال

بإذهنا ،من دون فرق بني النكاح الدائم واملنقطع ،فلو تزوج بنت األخ ،أو بنت األخت

دون رضا زوجته التي هي عمتها أو خالتها ،توقفت صحة الزواج عىل رضاها ،فإن
أجازت وإال بطل الزواج.

وسواء كانت العمة أو اخلالة مبارشة أو غري مبارشة ،كعمة األب وخالته ،وسواء

كانت نسبية أو رضاعية.

وإذا أذنت العمة أو اخلالة ثم رجعت عن اإلذن ،فإن كان الرجوع عن اإلذن قبل

العقد ال يصح العقد ،وإن كان بعد العقد فال أثر لذلك ،ويكون الزواج صحيح ًا.

ويصح له أن يتزوج بنت أخ زوجته أو بنت أختها ،إذا ماتت زوجته ،أو طلقها ،فإذا

كان الطالق بائن ًا جاز له فور ًا ،وإن كان رجعي ًا جاز له بعد انتهاء عدهتا .لكنه جيوز نكاح
((( سورة النساء :اآلية.23
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العمة عىل بنت أخيها ،واخلالة عىل بنت أختها ،دون حاجة إىل استئذان.

هذا يف مذهب أهل البيت Bحيث ورد عن اإلمام حممد الباقر Eقوله« :ال تزوج

ابنة األخ ،وال ابنة األخت ،عىل العمة ،وال عىل اخلالة ،إال بإذهنام ،وتزوج العمة واخلالة

عىل ابنة األخ ،وابنة األخت ،بغري إذهنام»((( .وروايات أخرى باملضمون نفسه.

أما يف مذاهب أهل السنة فقد اتفقوا عىل حرمة اجلمع بني بنت األخ وعمتها ،وبنت

األخت وخالتها ،وال اعتبار إلذهنام ،وذلك حلديث ثبت عندهم عن أيب هريرة« :أن رسول

ال ّله Aهنى أن تنكح املرأة عىل عمتها ،أو العمة عىل بنت أخيها ،أو املرأة عىل خالتها ،أو
اخلالة عىل بنت أختها» .وعليه األئمة األربعة(((.

((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،مسائل الشيعة ج 20ص 487حديث رقم.26159
((( وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -الكويت ،الموسوعة الفقيه ج 36ص.223

الزنا وتحريم التزاوج
الغريزة اجلنسية من أهم وأخطر الغرائز يف حياة اإلنسان ،وهي تستيقظ عنده يف هناية

العقد األول من عمره ،ثم تتبلور شيئ ًا فشيئ ًا ،حتى تصبح هلا سيطرة كبرية عىل شخصيته،
وتوجيه سلوكه .وامتحان اإلنسان احلقيقي هو يف قدرته عىل ضبط هذه الغريزة ،حتى ال
تنزلق به نحو احلرام والفساد.

وتؤدي األجواء العامة ،التي يعيش فيها اإلنسان ،دور ًا كبري ًا يف مساعدته عىل ضبط

شهواته ،إذا كانت أجواء تسودها العفة واالحتشام ،أو دفعه باجتاه االنجراف واالنحراف،

حينام تتوفر اإلثارات ودواعي حتريض الشهوات.

وهذا ما يعاين منه إنسان هذا العرص ،وخاصة الشباب من الفتيان والفتيات ،حيث

تتفنن وسائل اإلعالم يف عرض املشاهد واألفالم املثرية ،وحيث ي ّقل االلتزام بالضوابط
الرشعية ،يف االنفتاح والعالقة بني اجلنسني ،الذكور واإلناث .مما يوقع الكثريين يف
مستنقعات الفواحش ،ومزالق االنحراف ،وخاصة يف فرتة املراهقة.

ومن لطف ال ّله تعاىل ورمحته بعباده ،أن فتح هلم أبواب التوبة ،ودعاهم إىل اإلنابة

إليه ،حتى ال يبقى املذنب العايص فريسة دائمة لتضليل الشيطان ،وال يستمر يف االنقياد

لألهواء والشهوات ،بل ر ّغب سبحانه عباده يف التوبة واإلقالع عن املعصية ،ووعدهم
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اعب ِ
ِ
ادي ا َّل ِذي َن
بعفوه ومغفرته ،مهام كان حجم ذنوهبم ومعاصيهم ،يقول تعاىلُ { :ق ْل َي َ
ِ
َأسرْ َ ُفوا َعلىَ َأ ْن ُف ِس ِه ْم الَ َت ْقنَ ُطوا ِم ْن َرحمْ َ ِة ال ّل ِه إِ َّن ال ّل َه َي ْغ ِف ُر ُّ
ور
الذن َ
ُوب جمَ ي ًعا إِ َّن ُه ُه َو ا ْل َغ ُف ُ
ِ
يم}(((.
الرح ُ
َّ
ِ
ِ
اس َت ْغ َف ُروا
ويقول تعاىلَ :
{وا َّلذي َن إِ َذا َف َع ُلوا َفاح َش ًة َأ ْو َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َذك َُروا ال ّل َه َف ْ
ُوب إِالَّ ال ّل ُه َولمَ ْ ُيصرِ ُّ وا َعلىَ َما َف َع ُلوا َو ُه ْم َي ْع َل ُم َ
لِ ُذنُوبهِ ِ ْم َو َم ْن َي ْغ ِف ُر ُّ
ون}(((.
الذن َ
ويف جمال بحثنا إذا حصلت عالقة جنسية غري مرشوعة بني رجل وامرأة (زنا) ،ثم
أرادا تكوين عالقة رشعية بعقد نكاح رشعي ،فهل يمكنهام ذلك؟ أم ال؟ وهل للعالقة
أثر ُيعرقل الزواج املرشوع؟
املحرمة سابق ًا ٌ
ّ
يتضح اجلواب يف املسائل التالية:

الزواج بعد التوبة:

إذا وقعت امرأة يف خطيئة الزنا ،ثم أدركت خطأها ،وتابت إىل ال ّله تعاىل« ،فال إشكال

وال خالف يف جواز التزوج هبا حتى لو كانت مشهورة ،فإهنا خترج بالتوبة عن هذه الصفة
َاب َوآ َم َن َو َع ِم َل َع َم ً
ال َصالحِ ًا َف ُأ ْو َل ِئ َك
الشنيعة ،عىل ما دل عليه قولـه تعاىل{ :إِالَّ َم ْن ت َ
يبدِّ ُل ال ّله سي َئاتهِ ِم حسن ٍ
َات}((( ومجلة من الروايات املعتربة ،التي يستفاد منها أن التائب
َُ
ُ َ ِّ ْ َ َ
من الذنب كمن ال ذنب له ،مضاف ًا إىل داللة مجلة من الروايات الصحيحة رصحي ًا عىل
جواز التزوج حتى باملشهورة بالزنا يف فرض التوبة ،وهذا كله مما الخالف فيه»(((.

وهكذا األمر يف الرجل الذي تورط يف االنحراف بالزنا ،ثم تاب إىل ال ّله تعاىل ،فإنه

يصح الزواج منه ،والزواج يف مثل هاتني احلالتني ضامن لالستقامة ،وإبعاد هلام عن مهاوي
((( سورة الزمر :اآلية .53
((( سورة آل عمران :اآلية .35
((( سورة الفرقان :اآلية .70
((( الخوئي :السيد أبو القاسم ،مباني العروة الوثقى  -كتاب النكاح ج 1ص.266
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الرذيلة.

ورد يف رواية عن اإلمام جعفر الصادق« :Eال تتزوج املرأة املعلنة بالزنا وال يتزوج

الرجل املعلن بالزنا إال بعد أن تعرف منهام التوبة»(((.

وعنه أيض ًا«:Eلو أن إنسان ًا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء»(((.

بين طرفي الإنحراف:

حمرمة بني رجل وامرأة ،ثم يقرران االرتباط ضمن إطار الزواج
قد حتصل عالقة ّ

الرشعي ،وهذا داخل يف سياق ما تقدم ،من أن الزواج ممن وقع يف خطيئة الزنا بعد التوبة

ال غبار عليه ،سواء من قبل طريف االنحراف أو غريمها.

جاء يف معتربة أيب بصري عن أيب عبد ال ّله الصادق Eقال :سألته عن رجل فجر

بامرأة ،ثم بدا له أن يتزوجها؟ فقال« :Eحاللّ ،أولـه سفاح وآخره نكاحّ ،أولـه حرام

وآخره حالل»(((.

ويف خرب آخر عن حممد بن مسلم عن أيب جعفر أو أيب عبد ال ّله Cقال« :لو أن رج ً
ال

فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها مل يكن عليه يشء من ذلك»(((.

زواج الزاني �أو الزانية:

حينام تتحقق التوبة يرتفع وصف الزنا عن التائب أو التائبة ،أ ّما مع االستمرار يف

طريق احلرام ،وعدم حصول التوبة ،فهل يصح الزواج من الزاين أو الزانية؟

املشهور بني الفقهاء اجلواز مع الكراهة كام نص عىل ذلك الشيخ النجفي يف اجلواهر(((.

((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة ج 20ص 438حديث رقم.26034
((( المصدر السابق :حديث رقم.26037
((( المصدر السابق :حديث رقم.26018
((( المصدر السابق :حديث رقم.26022
((( النجفي :الشيخ محمد حسن ،جواهر الكالم ج 10ص.610
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ترصح بذلك كخرب زرارة عن أيب جعفر الباقر Eقال :سئل عن
وهناك روايات ّ

رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء (مثل الثناء إال أنه يف اخلري والرش مجيع ًا) عليها يف

يشء من الفجور؟ فقال« :Eال بأس بأن يتزوجها وحيصنها»(((.

ويف خرب آخر عن عيل بن رئاب قال :سألت أبا عبد ال ّله Eعن املرأة الفاجرة يتزوجها

الرجل املسلم؟ قال« :نعم وما يمنعه»(((.

ولكن أغلب فقهائنا املعارصين ،يذهبون إىل االحتياط ،برتك الزواج ممن مل تتب من

ممارسة الزنا ،وبعضهم يراه الزم ًا .لوجود عدة روايات رصحية يف النهي عن ذلك ،وتعليق
اإلباحة عىل التوبة كرواية أيب بصري عن اإلمام الصادق« :Eإذا تابت حل نكاحها»(((.

ويفرق السيد السيستاين بني املشهورة بالزنا وغريها ،وبني الزاين وغريه ،ونص فتواه
ّ

ما ييل« :لو زنى بامرأة ليس هلا زوج ،وليست بذات عدة ،فاألحوط لزوم ًا أن ال يتزوجها

إال بعد توبتها ،وجيوز لغريه أن يتزوجها قبل ذلك ،إال أن تكون مشهورة بالزناء ،فإن
األحوط لزوم ًا عدم الزواج هبا قبل أن تتوب ،كام أن األحوط لزوم ًا عدم التزوج بالرجل

املشهور بالزناء إال بعد توبته»(((.

واحلنابلة أيض ًا يشرتطون لصحة الزواج من الزانية توبتها أ ّما بقية املذاهب فال

يشرتطون ذلك(((.

ِ
نكح إالَّ َزانِي ًة َأو مشرْ ِ َك ًة و َّ ِ
ِ
نكحها إِالَّ َز ٍ
ان
أ ّما قوله تعاىل:
َّ
الزان َي ُة الَ َي ُ َ
َ
{الزانيِ الَ َي ُ
َ ْ ُ
ني}((( فقد محلها بعض العلامء كالسيد الطباطبائي يف
َأ ْو ُمشرْ ِ ٌك َو ُح ِّر َم َذلِ َك َعلىَ المُْ ْؤ ِمنِ َ
((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة ،حديث رقم.26029
((( المصدر السابق :حديث رقم.26033
((( المصدر السابق :حديث رقم.26024
((( السيستاني :السيد علي ،منهاج الصالحين  -المعامالت ج 2ص 62مسألة.184
((( وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -الكويت ،الموسوعة الفقهية ج 36ص.221
((( سورة النور :اآلية .3
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امليزان ،عىل إنشاء حكم ترشيعي ،بحرمة الزواج ممن اشتهر بالزنا ،ومل يتب منه ،بينام رأى
علامء آخرون كالسيد اخلوئي :أهنا إخبار عن أمر واقع ،بأن الزاين ال يزين إال بزانية أو
مرشكة ،وأن الزانية ال يزين هبا إال زان أو مرشك ،وأنه ال بد يف حتقق هذا الفعل الشنيع

من شخصني من سنخ واحد ،فيكون مدلوهلا مدلول املثل املعروف :إن الطيور عىل أمثاهلا

تقع .فهي غري ناظرة إىل التزوج باملرة ،واملراد بالنكاح فيها إنام هو نفس فعل الزنا ،ومما

يدل عىل ذلك استثناء نكاح الزاين من املرشكة ،ونكاح الزانية من املرشك ،واحلال أن
الزواج يف هذين املوردين باطل بإمجاع املسلمني(((.

الزنا بمتزوجة:

إذا زنى بامرأة متزوجة ،حرمت عليه مؤبد ًا 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 الزاين بني العامل

بكوهنا ذات بعل واجلاهل بذلك ،واملكره عىل الزنا وغريه .وكذلك لو زنى بمن كانت يف
عدة رجعية.

لكن الشيخ جواد التربيزي يرى ذلك عىل نحو االحتياط االستحبايب فقط قال« :لو

زنى بذات بعل ،أو بذات العدة الرجعية فاألحوط األوىل أن ال يتزوجها»((( ،وهو رأي

السيد حممد حسني فضل ال ّله أيض ًا.

حيرمها عىل زوجها.
بالطبع فإن زنا املرأة املتزوجة ال ّ

((( الخوئي :السيد أبو القاسم ،مباني العروة الوثقى  -النكاح ج 1ص.267
((( التبريزي :الشيخ جواد ،المسائل المنتخبة  -المعامالت ،مسألة.985

تحريم النسب والمصاهرة من الزنا
الزنا هو وطء الرجل للمرأة التي ال حتل له ،أو املامرسة اجلنسية مع امرأة دون حتليل

رشعي .وهو حرام رشع ًا ومن كبار الذنوب ،حيث ذكره ال ّله تعاىل مقارن ًا للرشك والقتل،
تعاىل{:وا َّل ِذي َن الَ َيدْ ُع َ
آخ َر َوالَ َي ْق ُت ُل َ
ون َم َع ال ّل ِه إِلهَ ًا َ
قال
ون النَّ ْف َس ا َّلتِي َح َّر َم ال ّل ُه إِالَّ بِالحْ َ ِّق
َ
َوالَ َي ْزن َ
اب َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َويخَ ْ ُلدْ فِ ِيه ُم َهانًا}(((.
ُون َو َم ْن َي ْف َع ْل َذلِ َك َي ْل َق َأ َثا ًماُ .ي َضا َع ْ
ف َل ُه ا ْل َع َذ ُ
َان َف ِ
الزنَى إِ َّن ُه ك َ
اح َش ًة َو َسا َء َسبِيالً}(((.
{والَ َت ْق َر ُبوا ِّ
وقال تعاىلَ :
(والزنى) بالقرص لغة أهل احلجاز .وباملد (زناء) لغة بني متيم(((.

وهو اعتداء عىل نظام محاية األعراض واألنساب يف املجتمع ،وخروج عن منظومة

القيم األخالقية االجتامعية.

ومن اآلثار املرتتبة عىل الزنا أن ارتكابه يسبب حتريم التزاوج ضمن دائرة معينة ،تناول

الفقهاء تفاصيل مسائلها ،ومن أمهها ما ييل:

ن�سب غير �شرعي:

املتولد من الزنا ذكر ًا كان أو أنثى ،ال ُيعدُّ منتسب ًا من الناحية الرشعية إىل من تولد

((( سورة الفرقان :اآليتان .69-68
((( سورة اإلسراء :اآلية .32
((( ابن منظور :محمد بن مكرم ،لسان العرب ج 3ص.54
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منهم ،وال تنطبق عليه أحكام التوارث وغريها ،مما هو بني ذوي النسب الرشعي ،باستثناء
حمرمات النكاح من النسب واملصاهرة والرضاع.

فال جيوز للرجل أن يتزوج بنته من الزنا ،وأخته ،وال بنت ابنه ،وال بنت بنته ،وال بنت
أخيه ،أو أخته ،ألهنا وإن تكن من الزنا ،فإهنا ِم ْن ماء َم ْن تولدت منه حقيقة وواقع ًا.
ولو زنا بامرأة فولدت منه ذكر ًا وأنثى ،حرمت املزاوجة بينهام ،وكذا بني كل منهام
وبني أوالد الزاين والزانية ،احلاصلني بالنكاح الصحيح ،وكذا حرمت الزانية وأمها وأم

الزاين وأختها عىل الذكر ،وحرمت األنثى عىل الزاين وأبيه وأجداده وإخوته وأعاممه.

ولو زنا بامرأتني مثالً ،فولد من إحدامها ذكر ًا ومن األخرى أنثى ،فهام أخ وأخت من أب
واحد ،ال جيوز االزدواج بينهام.

ألن مدار حرمة النسبيات السبع (األم ،البنت ،األخت ،بنت األخ ،بنت األخت،

العمة ،اخلالة) عىل اللغة ،وال ريب يف الصدق اللغوي لو حتققت بالزنا ،كصدقه لو

حتققت بالوطئ الصحيح ،وعليه اإلمجاع عند فقهاء الشيعة(((.

وهو رأي احلنابلة واحلنفية ،أ ّما الشافعية وبعض املالكية فأجازوا ذلك ،جاء يف املغني

ألبن قدامة« :وحيرم عىل الرجل نكاح بنته من الزنا ،وأخته ،وبنت إبنه ،وبنت بنته ،وبنت

أخيه ،وأخته من الزنا ،وهو قول عامة الفقهاء ،وقال مالك والشافعي يف املشهور من
مذهبه :جيوز ذلك كله ،ألهنا أجنبية منه وال تنتسب إليه رشع ًا ،وال جيري التوارث بينهام،
وال تعتق عليه إذا ملكها ،وال تلزمه نفقتها ،فلم حترم عليه ،كسائر األجانب»(((.

وحمور اخلالف يف املسألة :متسك الذين منعوا الزواج بالنسب اللغوي والعريف،

والتزام الذين أجازوا الزواج بنفي النسب رشع ًا.

((( السبزواري :السيد عبد األعلى ،مهذب األحكام ج 25ص.11
((( ابن قدامة :المغني ج 9ص 529الطبعة الثانية 1992م ،هجر للطباعة  -القاهرة.
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الزنا والم�صاهرة:

سبق احلديث أنه حيرم باملصاهرة أربعة أنواع :زوجة األصل ،األب وإن عال ،وزوجة

الفرع ،االبن وإن نزل ،وأصل الزوجة ،أمها وإن علت ،وفرع الزوجة املدخول هبا ،ابنتها

وإن نزلت.

هذا حينام تكون املصاهرة بعقد زواج رشعي ،أ ّما لو حصلت عالقة جنسية غري

مرشوعة (زنا) بني رجل وامرأة ،فهل يرتتب عىل ذلك حرمة التزاوج بني األنواع املحرمة

باملصاهرة؟ أم ال؟

يتضح اجلواب يف النقاط التالية:

1 .1إذا كان متزوج ًا وقد دخل بزوجته ،ثم حصل الزنا بينه وبني أم زوجته أو بنتها
أو أختهاّ ،
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 ،كاخلرب

املروي عن زرارة عن أيب جعفر الباقر Eأنه قال يف رجل زنى بأم امرأته أو بنتها ،أو

حيرم ذلك عليه امرأته ،ثم قال :ما حرم حرام حالالً قط»(((.
بأختها ،فقال« :ال ّ

2 .2إذا حصل الزنا بعد العقد وقبل الدخول بالزوجة ،فاملشهور واملعروف بني فقهاء
الشيعة أيض ًا عدم التحريم .فلو تزوج امرأة ثم زنا بأمها أو أختها أو بنتها مل حترم
عليه امرأته ،وكذا لو زنا األب بامرأة االبن مل حترم عىل االبن ،وكذا لو زنا االبن

بامرأة األب ،ال حترم عىل أبيه(((.

وذهب بعض الفقهاء كالشيخ يوسف البحراين ،إىل ّ
أن الزنا بأصل الزوجة أو فرعها

قبل الدخول بالزوجة يوجب التحريم ،مستدالً بروايات اعتربها الفقهاء ضعيفة السند.
((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة ج 20ص 429حديث.26004
((( اليزدي :السيد محمد كاظم ،العروة الوثقى  -المحرمات بالمصاهرة ،مسألة.28
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3 .3إذا كان الزنا بالعمة أو اخلالة ،مل جيز له بعد ذلك أن يتزوج من بناهتام وذلك بإمجاع
فقهاء الشيعة ،معتمدين عىل روايات صحيحة ،كخرب حممد بن مسلم قال:سأل

رجل أبا عبد ال ّله Eوأنا جالس عن رجل نال من خالته يف شبابه ثم ارتدع،
يتزوج ابنتها؟ قال :ال(((.

4 .4أ ّما الزنا بغري العمة واخلالة قبل الزواج ،فإن املشهور بني قدامى الفقهاء أنه ال

يوجب حتري ًام ،لورود أحاديث صحيحة بذلك ،كام عن اإلمام جعفر الصادقE
أنه سئل عن الرجل يأيت املرأة حرام ًا ،أيتزوجها؟ قال :نعم ،وأمها وابنتها(((.

لكن املتأخرين من العلامء اشتهر بينهم القول بالتحريم ،اعتامد ًا عىل روايات صحيحة

أيض ًا ،كام روي عن حممد بن مسلم عن أحدمها (الباقر أو الصادق :)Cأنه سئل عن
الرجل يفجر بامرأة أيتزوج بابنتها؟ قال :ال ((( .

ويرجح الفقهاء املعارصون رأي القدماء بالقول باجلواز ،ألن الروايات متعارضة،
الكريمة{و ُأ ِح َّل
مع تكافئها ،فالرتجيح للموافق لكتاب ال ّله تعاىل وهو اجلواز بنص اآلية
َ
َلك ُْم َما َو َرا َء َذلِك ُْم} [سورة النساء اآلية.(((]24
لكنهم يرون أن األحوط واألوىل استحباب ًا االجتناب.

ر�أي فقهاء ال�سنة:

ذهب مالك يف قوله الراجح ،والشافعي :إىل ّ
أن الزنا ال تثبت به حرمة املصاهرة ،فال

حترم بالزنا عندمها أصول املزين هبا ،وال فروعها ،عىل من زنا هبا ،كام ال حترم املزين هبا عىل

((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة ج 20ص 432حديث.26014
((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة ج 20ص 425حديث.25993
((( المصدر السابق :ص 423حديث.25987
((( الخوئي :السيد أبو القاسم ،مباني العروة الوثقى  -كتاب النكاح ج 1ص.285
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أصول الزاين ،وال عىل فروعه ،فلو زنا رجل بأم زوجته أو ابنتها ال حترم عليه زوجته(((.

ويرى احلنابلة أنه يثبت بالزنا حتريم املصاهرة قبل الزواج أو بعده ،فإذا زنا بامرأة

حرمت عىل أبيه وإبنه ،وحرمت عليه أمها وابنتها ،كام لو وطأها بشبهة أو حالالً .ولو
وطأ أم امرأته أو بنتها حرمت عليه امرأته(((.

وذلك هو رأي احلنفية ،الذين ال يقترصون عىل الزنا يف حتريم املصاهرة قبل الزواج

أو بعده ،بل يرون أن مقدمات الزنا أيض ًا توجب التحريم ،فمن زنى بامرأة أو ملسها ،أو
قبلها بشهوة ،أو نظر إىل فرجها بشهوة حرم عليه أصوهلا وفروعها ،مستدلني بحديث

عنه Aأنه قال« :من نظر إىل فرج امرأة مل حتل له أمها وال بنتها» .وحترم املرأة عىل أصوله
وفروعه ،ألن حرمة املصاهرة تثبت بالزنا ومقدماته ،وال حترم أصوهلا وال فروعها عىل

ابن الزاين وأبيه.

بل قال احلنفية :لو أيقظ الزوج زوجته ليجامعها ،فوصلت يده إىل ابنة منها ،فقرصها

بشهوة ،وهي ممن تُشتهى يظن أهنا أمها ،حرمت عليه األم حرمة مؤبدة(((.

((( وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -الكويت ،الموسوعة الفقهية ج 36ص.215
((( ابن قدامة :المغني ج 9ص.526
((( وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -الكويت ،الموسوعة الفقهية ج 36ص.215-214

الشذوذ الجنسي وتحريم التزاوج
الشذوذ هو خمالفة املألوف واملعتادّ .
يشذ شذوذ ًا أي انفرد عن اجلمهور وندر فهو

شاذَّ .
وشذ الرجل إذا انفرد عن أصحابه ،وكل يشء منفرد فهو شاذ.

واجلنس غريزة طبيعية ،تؤدي دور ًا هام ًا يف حياة اإلنسان الشخصية واالجتامعية،

فعربها يتم االرتباط بني قسمي البرش الذكر واألنثى ،لالستمتاع واالشرتاك يف بناء حياة

معيشية هانئة ،والستمرار التكاثر والتناسل ،وتنظيم العالقات االجتامعية.

وممارسة هذه الغريزة خارج إطارها الطبيعي أي بني الذكر واألنثىُ ،ي َعدُّ شذوذ ًا
وخمالفة للطبيعة واملألوف ،لذلك يطلق عليه :شذوذ جنيس.

والظاهر من آيات القرآن الكريم أن أول جمتمع انترشت فيه هذه الظاهرة السيئة ،هم
ُون ا ْل َف ِ
{و ُلو ًطا إِ ْذ َق َال لِ َق ْو ِم ِه َأت َْأت َ
اح َش َة َما َس َب َقك ُْم بهِ َا ِم ْن
قوم نبي ال ّله لوط Eيقول تعاىلَ :
ون النِّس ِ
ُون الرج َال َشهو ًة ِمن د ِ
اء َب ْل َأ ْنت ُْم َق ْو ٌم مُسرْ ِ ُف َ
ون}(((.
َأ َح ٍد ِم ْن ا ْل َعالمَِ َ
َْ ْ ُ
ني .إِ َّنك ُْم َلت َْأت َ ِّ َ
َ
(سدُ وم)
حتى إن اسم اللواط يف اللغة الالتينية ( )sodomyقد اشتق من اسم مدينة َ

التي كان قوم لوط يعيشون فيها ،وهي تقع جنوب البحر امليت يف فلسطني.
واملامرسة املحرمة بني ذكر ومثله تسمى (لِواط) ،وبني أنثى ومثلها تسمى ِ
(سحاق)،
ّ
((( سورة األعراف :اآليتان .81-80
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ويشري حديث مروي عن االمام جعفر الصادق ،Eإىل أن هذين العملني الشاذين كليهام
بدءا يف قوم لوط« :إن أول من عمل هذا العمل قوم لوط ،فاستغنى الرجال بالرجال،

فبقى النساء بغري رجال ،ففعلن كام فعل رجاهلن»(((.

حكم ال�شذوذ الجن�سي وعقوبته:

اللواط والسحاق كالمها عمل حمرم ،عذابه شديد يف اآلخرة ،وعقوبته شديدة حسب

احلكم الرشعي يف الدنيا.

فعن املرأة املرتكبة للسحاق يقول اإلمام جعفر الصادق« :Eملعونة ملعونة ،إن ال ّله

تبارك وتعاىل واملالئكة وأولياءه يلعنوهنام ،وهو وال ّله الزنا األكرب»(((.

وعن اللواط يكفي أن ال ّله تعاىل عَدَّ ه فاحشة واملرتكبني له وصفهم بقولهَ { :ب ْل َأ ْنت ُْم
ون} ((( ويف آية أخرى « َب ْل َأ ْنت ُْم َق ْو ٌم َعا ُد َ
َق ْو ٌم مُسرْ ِ ُف َ
ون»(((.
وروي عن اإلمام جعفر الصادق ،Eعن جده رسول ال ّله ،Aأنه قال« :من جامع

غالم ًا جاء جنب ًا يوم القيامة ال يقيه ماء الدنيا ،وغضب ال ّله عليه ولعنه ،وأعد له جهنم
وساءت مصريا»(((.

وورد عن عبد ال ّله بن عباس ،عن رسول ال ّله ،Aأنه قال« :لعن ال ّله من ِعمل َعمل
قوم لوط ،ولعن ال ّله من ِعمل َعمل قوم لوط ،ولعن ال ّله من ِعمل َعمل قوم لوط»(((.
أما العقوبة فقد اتفق فقهاء مذاهب السنة :أنه ال حدّ يف السحاق وإنام جيب فيه

((( الكليني :محمد بن يعقوب ،الكافي ج 5ص.552
((( المصدر السابق.
((( سورة األعراف :اآلية .81
((( سورة الشعراء :اآلية .166
((( الكليني :محمد بن يعقوب ،الكافي ج 5ص.544
((( بن حنبل :اإلمام أحمد ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ج 1ص 787حديث رقم.2817
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التعزير((( ،بأن خيتار احلاكم العقوبة الرادعة املناسبة.

واتفق فقهاء الشيعة :أن عقوبة السحاق لغري املتزوجة مئة جلدة ،أما املتزوجة

فاملشهور عندهم كذلك أيض ًا ويرى بعض الفقهاء أن حدّ السحاق للمتزوجة الرجم(((.

كام اختلف فقهاء السنة يف عقوبة اللواط ،فنقل عن اإلمام أمحد بن حنبل قوالن:

بالرجم وحد الزنى .وقال املالكية :بالرجم .وذهب الشافعية اىل أن حدّ ه حد الزنا ،وقال
احلنفية بالتعزير(((.

واتفق فقهاء الشيعة :عىل أن عقوبة اللواط للمتزوج القتل ،أما غري املتزوج فاختلفوا

بني القتل واجللد ،هذا فيام يرتبط بالفاعل ،وأما املفعول به فحدُّ ه القتل متزوج ًا أو غري
متزوج ،والقتل يف عقوبة اللواط للطرفني :إما بالسيف وحيرق بعدها بالنار ،أو حيرق

بالنار مبارشة ،أو يلقى من جبل شاهق مشدود اليدين والرجلني(((.

وتؤكد تقارير منظمة الصحة العاملية :أن الشذوذ اجلنيس بنوعيه من أهم مصادر

العدوى باألمراض اجلنسية ،وهو سبب رئيس ملرض طاعون العرص اإليدز (.)aids

ال�شذوذ وتحريم التزاوج:

الشذوذ بني اإلناث ال يرتتب عليه أثر يف حتريم التزاوج ،أما بني الذكور فريى أمحد

بن حنبل :أنه حيرم عىل الالئط أم الغالم وابنته ،وعىل الغالم أم الالئط وابنته(((.

وقال املالكية عىل املشهور والشافعية :إن ذلك ال يوجب التحريم وإنام الكراهة(((.

1 .1أما فقهاء الشيعة فقد اتفقوا :عىل أن الالئط إذا كان بالغ ًا ،وامللوط غري بالغ ،فإنه
((( الموسوعة الفقهية  -وزارة األوقاف ،الكويت ج 24ص.252
((( الخوئي :السيد أبو القاسم ،مباني تكملة المنهاج ص 248مطبعة اآلداب – النجف.
((( الزحيلي :الدكتور وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 6ص.66
((( الخوئي :السيد أبو القاسم ،مباني تكملة المنهاج ج 1ص.234
((( ابن قدامة :عبد ال ّله بن أحمد بن محمد ،المغني ج 9ص 529الطبعة الثانية1992م ،هجر  -القاهرة.
((( الزحيلي :الدكتور وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص.135
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حترم عىل الالئط أم امللوط وبنته وأخته ،وال حيرم عىل امللوط أحد من قريبات

الالئط.

ودليل احلكم بالتحريم روايتان معتربتان عن االمام جعفر الصادق ،Eسئل

فيهام عن رجل أتى غالم ًا هل حتل له أمه أو أخته؟ فأجاب بالنفي(((.

لكنهم اختلفوا يف التفاصيل التالية:

 2 .2إذا كان الالئط غري بالغ ،فريى بعض الفقهاء أنه ال يسبب التحريم(((.
3 .3وكذلك إذا كان امللوط بالغ ًا فانه ال يسبب التحريم عند بعضهم(((.

4 .4إذا كان اللواط بعد الزواج من إحدى قريبات امللوط ،يرى أغلب فقهاء الشيعة أنه
ال يسبب التحريم ،لكن البعض يفتي بالتحريم احتياطيا(((.

وسبب االختالف ما ورد يف النص (رجل أتى غالم ًا) حيث يرى البعض :أن عنوان

(رجل) ينطبق عىل الكبري وليس غري البالغ ،وكذلك عنوان (غالم) يطلق عىل غري البالغ
وليس الكبري ،بينام يرى آخرون ان املقصود من (رجل) و(غالم) مطلق الذكر ،أو حيتمل

ذلك.

((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة ج 20ص 455حديث رقم.26053، 26051
((( التبريزي :الشيخ جواد ،المسائل المنتخبة ج 2مسألة  ،991الشيرازي :السيد محمد ،مسألة583
المسائل المقدادية.
((( التبريزي :الشيخ جواد ،المسائل المنتخبة ج 2مسألة .991
((( السيستاني :السيد علي ،منهاج الصالحين ج 3مسألة .186

التزاوج مع اختالف الدين
الزواج هو أعمق وأوثق عالقة بني شخصني يف هذه احلياة ،بدء ًا من االنفتاح عىل

املستوى اجلسمي يف العالقة اجلنسية ،إىل االندماج النفيس والروحي عىل صعيد املشاعر

والعواطف ،وأخري ًا من حيث االرتباط احليايت املعييش يف احلقوق املتبادلة بني الزوجني.

لذلك استعمل القرآن الكريم أرقى ّ
وأدق التعابري يف احلديث عن هذه العالقة ،فهو
ِ
ِ
يصفها بأهنا السكن وامللجأ الذي يأوي اإلنسان إليهَ :
اجا
{خ َل َق َلك ُْم م ْن َأن ُفسك ُْم َأ ْز َو ً
ً
ومجاال عىل شخصية اإلنسان ،ويسرت
لِت َْس ُكنُوا إ َل ْي َها}((( .ويصورها إطار ًا يضفى رونق ًا
نقاط ضعفه ،وحيميه عن العوارض واملساوئ ،متام ًا كام هو دور الكسوة والثياب إىل
ِ
ِ
اس لهَ ُ َّن}(((.
جسمه ،يقول تعاىلُ :
اس َلك ُْم َو َأ ْنت ُْم ل َب ٌ
{ه َّن ل َب ٌ

الود{و َج َع َل َب ْينَك ُْم َم َو َّد ًة
ويعدُّ ها مصدر ًا ومنبع ًا لعواطف احلب ومشاعر
َ
َو َرحمْ َ ًة}(((.
وهكذا يصل كل من الزوجني إىل أعامق نفس ووجود اآلخر ،وبتعبري القرآن الكريم

((( سورة الروم :اآلية.21
((( سورة البقرة :اآلية .187
((( سورة الروم :اآلية.21
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«و َقدْ َأ ْفضىَ َب ْع ُضك ُْم إِلىَ َب ْع ٍ
ض»((( واإلفضاء الوصول ،مشتق من الفضاء ،ألن يف الوصول
َ
قطع الفضاء بني املتواصلني ،وأفىض بمعنى اتصل وخال وكشف ،من الفضاء الذي هو
املكان الواسع ،يقال :أفىض إليه برسه ،حيث يكشف كل من الزوجني أرساره ومهومه
وعواطفه لآلخر.

ويؤكد القرآن الكريم عىل متانة االرتباط والعالقة الزوجية ،واصف ًا هلا بأهنا عهد
«و َأ َخ ْذ َن ِمنْك ُْم ِمي َثا ًقا َغ ِلي ًظا»((( ومل يرد مثل هذا التعبري يف القرآن إال يف
وميثاق غليظَ :

وصف عقد الزوج.

«إن كلمة (امليثاق الغليظ) مل ترد يف القرآن إال يف عقد الزواج ،مما يوحي باألمهية

الكربى التي يوليها ال ّله سبحانه للعالقة الزوجية بام ال يوليه ألية عالقة أخرى ،ألن أية

عالقة إنسانية يف املوارد األخرى ،ختتص بجانب من جوانب احلياة اخلاصة للطرفني ،بينام
متثل عالقة الزواج اندماج ًا روحي ًا وجسمي ًا يف كل املدى الزمني الذي تلتصق حياهتام فيه

ببعضها»(((.

وما دامت العالقة الزوجية عىل هذه الدرجة من األمهية واخلطورة ،فينبغي أن ُيلحظ

يف تأسيسها توفر أكرب قدر ممكن من مقومات االندماج واالنسجام ،وأن ال تشوهبا عوامل

تسبب التنافر والتناقض.

وحيث إن االنتامء الديني لإلنسان مؤثر يف بناء شخصيته ،ويف توجيه أفكاره ومشاعره

وسلوكه ،لذلك ال بد من رعاية مدى التوافق الديني بني الزوجني ،من هنا تناول الترشيع
اإلسالمي مسألة اختالف الدين يف قضية التزاوج ،وهذا ما نستعرضه يف النقاط التالية:

((( سورة النساء :اآلية.21
((( سورة النساء :اآلية.21
((( فضل ال ّله :السيد محمد حسين ،من وحي القرآن ج 7ص ،167الطبعة الثانية 1998م دار المالك -
بيروت.
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 -1زواج الم�سلمة من غير الم�سلم:

أمجع فقهاء املسلمني عىل عدم جواز زواج املسلمة بغري املسلم ،أي ًا كان دينه يقول
تعاىل{ :والَ ت ِ
ني َحتَّى ُي ْؤ ِمنُوا َو َل َع ْبدٌ ُم ْؤ ِم ٌن َخيرْ ٌ ِم ْن ُمشرْ ِ ٍك َو َل ْو َأ ْع َج َبك ُْم
ُنك ُحوا المُْشرْ ِ ِك َ
َ
ُأ ْو َل ِئ َك َيدْ ُع َ
ون إِلىَ الن َِّار}((( .فالزوجة عادة ما تكون حتت هيمنة الزوج وتأثريه ،وال يصح
ِِ
ِ ِ
ني سبِيالً}(((
أن يقع املسلم حتت سيطرة الكافر َ
{و َل ْن يجَ ْ َع َل ال ّل ُه ل ْلكَاف ِري َن َعلىَ المُْ ْؤمن َ َ
فقد يكون ذلك سبب ًا لرصفها عن دينها ،أو لضعف التزامها بدينهاّ .
ولعل يف قوله تعاىل:
{ ُأ ْو َل ِئ َك َيدْ ُع َ
ون إِلىَ الن َِّار}((( إشارة إىل ذلك.

 -2زواج الم�سلم من غير الم�سلمة:
ينقسم غري املسلمني إىل قسمني:

أ) من ال يدينون بدين ساموي ،كاملرشكني من عبدة األصنام واألوثان ،والبوذيني،

واهلندوس ،واملالحدة املنكرين لوجود ال ّله تعاىل ،وغريهم.

ب) من هلم دين ساموي أصابه التحريف والتغيري ،كاليهود والنصارى ،حيث يؤمنون

إمجاالً بوجود ال ّله تعاىل ،وباآلخرة وبالنبوة.

واتفق فقهاء اإلسالم عىل عدم جواز زواج املسلم من الكافرة التي ال تدين بدين
َنكحوا المُْشرْ ِ ك ِ
ِ
َات َحتَّى ُي ْؤ ِم َّن َوألَ َم ٌة ُم ْؤ ِمنَ ٌة َخيرْ ٌ ِم ْن ُمشرْ ِ ك ٍَة
{والَ ت ُ
ساموي .يقول تعاىلَ :
َو َل ْو َأ ْع َج َب ْتك ُْم}(((.

 -3الزواج من الكتابية:

أما زواج املسلم من الكافرة الكتابية ،كاليهودية والنرصانية ،فجوازه متفق عليه عند

((( سورة البقرة :اآلية.221
(((سورة النساء :اآلية .141
((( سورة النساء :اآلية .141
((( سورة البقرة :اآلية.221
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ِ
ِ
َاب ِح ٌّل َلك ُْم َو َط َعا ُمك ُْم ِح ٌّل لهَ ُ ْم
{و َط َعا ُم ا َّلذي َن ُأوتُوا ا ْلكت َ
فقهاء السنة ،لقوله تعاىلَ :
َات ِمن ا َّل ِذين ُأوتُوا ا ْل ِكت ِ
ِ ِ
والمُْحصن ُ ِ
وه َّن
َاب م ْن َق ْب ِلك ُْم إِ َذا آ َت ْيت ُُم ُ
َ
َ
َات م ْن المُْ ْؤمنَات َوالمُْ ْح َصن ُ ْ
َ ْ َ
ني والَ مت ِ
ِ ِ
َّخ ِذي َأ ْخدَ ٍ
ان}(((.
ور ُه َّن محُ ْ ِصنِ َ
ني َغيرْ َ ُم َسافح َ َ ُ
ُأ ُج َ
لكنه مكروه عند احلنفية والشافعية ،واملالكية يف رأي ،ويراه احلنابلة خالف األوىل،

وقال احلنفية بحرمة تزوج الكتابية اذا كانت حربية ،أي تنتمي اىل جمتمع ليس بينه وبني

املسلمني عهد ذمة.

واختلف فقهاء الشيعة يف مسألة زواج املسلم من الكتابية:

1 .1فقال بعض فقهائهم األقدمني باحلرمة ،وأنه ال جيوز للمسلم أن يتزوج بغري املسلمة
كتابية أو غريها ،ومن أبرز القائلني هبذا الرأي السيد املرتىض ،واستدلوا بروايات

َات
«والمُْ ْح َصن ُ
عن أئمة أهل البيت Bتفيد التحريم واملنع ،أما اآلية الكريمة َ
ِ
ِ
ِ
َاب ِم ْن َق ْب ِلك ُْم» فأولوها بأن املراد :الاليت أسلمن منهن ،يف
م ْن ا َّلذي َن ُأوتُوا ا ْلكت َ
مقابل املحصنات من املؤمنات ،الاليت كن يف األصل مؤمنات ،وذلك أن قوم ًا

كانوا يتحرجون من الزواج ممن أسلمت من اليهوديات والنرصانيات ،فبينَّ
سبحانه أنه ال حرج يف ذلك ،فلهذا أفردهن بالذكر(((.
ِ
ِ
ويرى بعضهم :أن اآلية «والمُْحصن ُ ِ
َاب» منسوخة بقوله
َات م ْن ا َّلذي َن ُأوتُوا ا ْلكت َ
َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
{و َال ْتمُ ِسكُوا بِ ِع َص ِم
{والَ تَنك ُحوا المُْشرْ ِ كَات َحتَّى ُي ْؤم َّن}((( .وقوله تعاىلَ :
تعاىل َ
ا ْلك ََوافِ ِر}(((.
وذهب فقهاء الزيدية أيض ًا إىل القول بتحريم الزواج من غري املسلمة ولو

((( سورة المائدة :اآلية .5
((( الطبرسي :الفضل بن الحسن ،مجمع البيان ج 3ص.280
((( سورة البقرة :اآلية.221
((( سورة الممتحنة :اآلية .10
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كانت كتابية(((.

2 .2ويرى بعض فقهاء الشيعة جواز الزواج من الكتابية مطلق ًا ،انطالق ًا من اآلية
ِ
ِ
الكريمة{والمُْحصن ُ ِ
َاب ِم ْن َق ْب ِلك ُْم} ولوجود نصوص
َات م ْن ا َّلذي َن ُأوتُوا ا ْلكت َ
َ ْ َ
مستفيضة أو متواترة ،دالة عىل جواز نكاح الكتابية ،حسب تعبري صاحب

اجلواهر(((.

وأغلب فقهاء الشيعة املعارصين يذهبون إىل هذا الرأي ،وأن الزواج من الكتابية

جائز عىل كراهة .ومنهم السيد الشريازي((( والشيخ التربيزي(((.

ويفصل بعض فقهاء الشيعة بني الزواج الدائم بالكتابية واملنقطع ،فريى جواز املتعة
ّ

من الكتابية فقط ،أما الدائم فهو حرام ،نظر ًا لورود نصوص حترص اجلواز باملؤقت ،وهو
الرأي األشهر عند متأخري فقهاء الشيعة ،وبه قال السيد السيستاين عىل سبيل االحتياط

الالزم «األظهر جواز التزوج بالنرصانية واليهودية متعة واألحوط لزوم ًا ترك نكاحها

دوام ًا»(((.

كراهة الزواج من الأجنبيات:

من أجل زواج ناجح ،وحياة عائلية سعيدة ،ينبغي إحراز أكرب قدر ممكن من التوافق

بني توجهات الزوجني ،وخاصة يف اجلانب الديني ،املؤثر يف شخصية اإلنسان .من هنا
منع اإلسالم التزاوج مع املرشكني ،الذين ال يدينون بدين ساموي ،ألن التناقض والتنايف
واضح يف األفكار واملشاعر والتوجهات ،بني من يعتقد بإله خالق للكون ،يرجع إليه

((( ابن علي :القاسم بن محمد ،االعتصام بحبل ال ّله المتين ج 3ص ،220مطبعة الجمعية العلمية الملكية
 األردن 1983م.((( النجفي :الشيخ محمد حسن ،جواهر الكالم ج 10ص 639الطبعة األولى 1992م  -بيروت.
((( الشيرازي :السيد محمد الحسيني ،المسائل اإلسالمية م 2730الطبعة الثامنة والثالثون2000م.
((( التبريزي :الشيخ جواد ،المسائل المنتخبة م.984
((( السيستاني :السيد علي الحسيني :منهاج الصالحين ج 3مسألة.205
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اإلنسان يف النهاية يوم القيامة ليحاسب وجيازى ،وله رشيعة ودين جيب االلتزام هبا يف

الدنيا ،وبني من ينكر كل ذلك.

لذلك أجاز اإلسالم الزواج من الكتابية  -كام هو رأي اغلب فقهاء املسلمني  -ألن

هناك أرضية مشرتكة ،ومل جيز الزواج من غري الكتابية.

أما املرأة املسلمة ،فلم يسمح اإلسالم بزواجها من غري املسلم ،ولو كان كتابي ًا ،حتى

ال تقع حتت تأثري هيمنته وسيطرته عليها كزوج.

ومع السامح للمسلم بأن يتزوج من الكتابية ،إالّ أن النصوص الرشعية ،وأقوال

الفقهاء ،حتذره من احتامالت املخاطر واملكاره التي قد تنبثق من هذا الزواج.

حيث إن هناك تباين ًا بني معتقدات اإلسالم وتعاليمه ،وبني معتقدات اليهود

والنصارى وسلوكياهتم ،بالطبع فإنه ينبغي للزوج املسلم أن يسعى هلداية زوجته الكتابية

إىل اإلسالم ،وإذا ما حتقق ذلك فله أجر وفضل كبري ،وتصبح املشكلة حملولة ،أما إذا
عجز عن ذلك ،فقد ينعكس التباين الديني عىل حياهتام الزوجية واملعيشية ،فهي قد متارس

بعض السلوك اجلائز هلا يف دينها ،لكن الزوج املسلم يراه منكر ًا وحمرم ًا بحسب دينه.

واجلانب األهم واألخطر هو ما يتعلق برتبية االوالد ،حيث حيرص املسلم عىل تنشئة

أبنائه وفق مبادئ الدين ،وأحكامه وآدابه ،فإذا كانت األم غري مسلمة ،فإهنا األكثر تأثري ًا
عىل األوالد ،وخاصة يف فرتة طفولتهم ،لشدة التصاقهم هبا ،وقد يعيش األوالد جتاذب ًا بني

توجهات األب وتوجهات األم.

وميداني ًا ،فإن الدراسات االجتامعية يف أكثر من مكان ،تشري اىل فشل وتعثر الزواج

باألجنبيات غري املسلامت.

ورد يف رواية عن اإلمام جعفر الصادق Eأنه قال« :وما أحب للرجل املسلم أن

يتهود ولده أو يتنرص»(((.
يتزوج اليهودية وال النرصاينة خمافة أن ّ

((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة ج 20ص 534حديث.26276
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ويف خرب آخر رواه معاوية بن وهب عن اإلمام الصادق« :Eيف الرجل املؤمن يتزوج

اليهودية والنرصانية؟ فقال :Eإذا أصاب املسلمة فام يصنع باليهودية والنرصانية؟ فقلت

له :يكون له فيها اهلوى ،قال :إن فعل فليمنعها من رشب اخلمر وأكل حلم اخلنزير ،وأعلم
أن عليه يف دينه غضاضة»(((.

لكن بعض فقهاء الشافعية ،قالوا باستحباب نكاح الكتابية ،إذا رجي إسالمها ،جاء

يف (مغني املحتاج) يف فقه الشافعية« :وقال الزركيش :وقد يقال باستحباب نكاح الكتابية

إذا رجي إسالمها ،وقد روي :أن عثامن بن عفان Kتزوج نرصانية فأسلمت وحسن

إسالمها».

ويف (هناية املحتاج) للرميل يف فقه الشافعية« :واألوجه كام بحثه الزركيش ندب نكاح

الكتابية إذا رجي إسالمها»(((.

((( المصدر السابق ،حديث رقم.26279
المفصل ج 7ص.21
((( زيدان :الدكتور عبد الكريم،
ّ

اإلسالم ّ
والردة بعد الزواج
يف كل جمتمع برشي هناك نظام للحياة الزوجية العائلية ،و ُت َعدُّ العالقات اجلنسية
خارج هذا النظام غري رشعية ،وختتلف قوانني الزواج بشكل أو بآخر بني املجتمعات،

الختالف أدياهنم ومذاهبهم الساموية أو الوضعية.

واإلسالم ُيقر ويعرتف لكل جمتمع بنظامه الذي اختاره وارتضاه لنفسه ،يف جمال

العالقات الزوجية واألرسية ،فيعدُّ ه من الناحية القانونية ملزم ًا وساري املفعول .فاليهود

أو النصارى أو أي ملة أخرى ،هلم احلق قانوني ًا يف إجراء أنظمتهم ورشائعهم يف العالقات
الزوجية واألرسية ،وحيكم برتتيب اآلثار عىل تلك األنظمة واإلجراءات ،وال يفرض

عليهم أن يتزاوجوا أو يتعاملوا يف حياهتم الزوجية ،يف تأسيسها ،أو إهنائها ،أو فيام يتعلق
هبا ،حسب تعاليم اإلسالم ،فذلك ينايف مبدأ {الَ إِك َْرا َه فيِ الدِّ ِ
ين}((( و{ َلك ُْم ِدينُك ُْم َو َليِ
ِد ِ
ين}(((.

�شرعية الزواج في كل مجتمع:

لذلك جاءت النصوص اإلسالمية مؤكدة عىل اإلقرار بأنظمة الزواج لكل جمتمع

((( سورة البقرة :اآلية.256
((( سورة الكافرون :اآلية .6
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حسب دينه ورشيعته.

روى أبو بصري عن اإلمام جعفر الصادق Eأنه قال« :كل قوم يعرفون النكاح من

السفاح فنكاحهم جائز»(((.

ويف خرب آخر عنه« :Eهنى رسول ال ّله Aأن يقال لإلماء :يا بنت كذا وكذا فإن لكل

قوم نكاح ًا» (((  .أي إنه Aهنى أن تنسب األمة التي جاءت من الكفار إىل أهنا نتاج عالقة
غري رشعية ،ألن الرشعية يف كل جمتمع بحسب نظامه.

من هنا قال الفقهاء :إن العقد الواقع بني الكفار ،لو وقع صحيح ًا عندهم ،وعىل

طبق مذهبهم ،يرتتب عليه آثار الصحيح عندنا ،سواء كان الزوجان كتابيني ،أو وثنيني،
أو خمتلفني ،حتى أنه لو أسلام مع ًا دفعة ُأقرا عىل نكاحهام األول ،ومل حيتج إىل عقد جديد

عىل طبق مذهبنا ((( .

يقرون عليها إذا أسلموا ،أو حتاكموا
وقال ابن قدامة احلنبيل :أنكحة الكفار صحيحة ّ

إلينا ،إذا كانت املرأة ممن جيوز ابتدا ًء نكاحها يف احلال ،وال ينظر إىل صيغة عقدهم وكيفيته،
وال يعترب له رشوط أنكحة املسلمني ،من الويل ،والشهود ،وصيغة اإلجياب والقبول،

وأشباه ذلك .بال خالف بني املسلمني .قال ابن عبد الرب :أمجع العلامء عىل أن الزوجني إذا

أسلام مع ًا ،يف حال واحدة ،أن هلام املقام عىل نكاحهام ،ما مل يكن بينهام نسب وال رضاع.
وقد أسلم خلق يف عهد رسول ال ّله ،Aوأسلم نساؤهم ،وأقروا عىل أنكحتهم ،ومل يسأهلم

رسول ال ّله Aعن رشوط النكاح ،وال عن كيفيته ،وهذا أمر علم بالتواتر والرضورة،
فكان يقين ًا(((.

نعم نقل رأي للاملكية :بأن أنكحة غري املسلمني فاسدة ،ألن للزواج يف اإلسالم

((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة ج 21ص -200حديث رقم.26893
((( المصدر السابق :حديث رقم.26892
((( السبزواري :السيد عبد األعلى ،مهذب األحكام ج 25ص.62
((( ابن قدامة :المغني ج 10ص 5الطبعة الثانية 1992م هجر – القاهرة.
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رشائط ال يراعوهنا فال حيكم بصحة أنكحتهم(((.

�إذا �أ�سلم الزوجان:

وبنا ًء عىل ما اتفق عليه فقهاء املسلمني سنة وشيعة  -عدا ما نقل عن املالكية :-فإنه

إذا أسلم الزوجان استمر زواجهام صحيح ًا ،إال إذا كان مشتم ً
ال عىل ما يقتيض الفساد،
كالزواج من إحدى املحارم النسبية أو الرضاعية ،أو أن تكون له أكثر من أربع زوجات،

فيقر زواجه من أربع خيتارهن ،وينفسخ يف الباقي .وكذا لو أسلم عن أختني ختيرّ إحدامها،
وبطل نكاح األخرى.

لو �أ�سلم الزوج:

إذا أسلم الزوج وبقيت زوجته عىل غري اإلسالم ،فإن كانت كتابية -،أي من أهل

الكتاب كاليهود أو النصارى  -يستمر زواجهام حمكوم ًا بالصحة ،جلواز زواج املسلم من

الكتابية.

أما إذا كانت الزوجة من غري أهل الكتاب ،كام إذا كانت وثنية مثالً ،كالبوذيني

واهلندوس ،فإن كان إسالمه قبل الدخول هبا ،انفسخ إتفاق الزواج بينهام ،وإن كان
إسالمه بعد الدخول ،يرتكها ملدة عدة الطالق ،فإن أسلمت الزوجة بقيا عىل زواجهام

السابق ،أما إذا انتهت العدة ومل تقبل اإلسالم ،ينفسخ زواجه منها ،ألنه ال جيوز للمسلم

أن يتزوج املرشكة.

�إذا �أ�سلمت الزوجة:

لو أسلمت الزوجة فقط ،ومل يسلم زوجها ،فإن كان إسالمها قبل دخوله هبا ،انفسخ

نكاحها منه فور ًا ،وإن كان بعد الدخول تنتظر مدة العدة ،فإن أسلم استمر زواجهام ،وإن
((( الزحيلي :الدكتور وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص 159الطبعة الثالثة 1989م ،دار الفكر-
دمشق.
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مل يسلم فهي بائنة منه ،ألنه ال جيوز زواج املسلمة بغري املسلم.

ويرى بعض الفقهاء :أن األحوط لزوم ًا أن جيدد العقد عليها لو أسلم قبل انتهاء

العدة ،وأن يفرتقا بالطالق لو انتهت العدة ومل يسلم(((.

�إذا ارتدَّ الزوج:

لو كان الزوج مسل ًام ثم ارتدَّ عن اإلسالم ،بأن أنكر األلوهية ،أو النبوة ،أو املعاد،

أو أنكر حك ًام من األحكام الرضورية بني املسلمني ،مع علمه بأنه رضوري ،كوجوب
الصالة أو الصوم ونحومها ،مما أطبق املسلمون عىل أنه جزء من الدين ،فهنا يصبح مرتد ًا،

فإن كان يف األصل ليس مسل ًام ولكنه أسلم فيام بعد ،ثم ارتدَّ فيطلق عليه مرتدٌّ عن ملة،
ٍ
حينئذ :بطالن زواجه منها فور ًا ،إن كان ارتداده قبل الدخول هبا،
وحكم زوجته املسلمة
أو كانت ممن ال عدة عليها كالصغرية واليائسة.

أما إذا كان ارتداده بعد الدخول ،والزوجة يف س ّن احليض ،فعليها أن ترتكه ملدة عدة

الوفاة((( ،وعند بعض الفقهاء عدة الطالق((( .فإن رجع إىل اإلسالم استمر زواجهام،

وإن أرص عىل ارتداده بطل نكاحها منه.

ولو ارتد الزوج وكان مولود ًا عىل اإلسالم ،يسمى مرتدّ ًا عن فطرة ،وهنا حترم عليه

زوجته املسلمة فور ًا ،وتعتد عدة الوفاة .ويرى بعض الفقهاء :عدم لزوم العدة لو كانت

يائسة(((.

ويرى بعض الفقهاء أن األحوط لزوم ًا الفراق بإجراء الطالق(((.

((( السيستاني :السيد علي ،منهاج الصالحين ج 3ص 69مسألة.210
((( الشيرازي :السيد محمد الحسيني ،المسائل اإلسالمية مسألة.2783
((( السيستاني :السيد علي ،منهاج الصالحين ج 3ص 69مسألة.212
((( التبريزي :الشيخ جواد ،المسائل المنتخبة ج 2ص 308مسألة .1034
((( السيستاني :السيد علي منهاج الصالحين ج 3ص 70مسألة.213
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�إذا ارتدَّ ت الزوجة:

إذا ارتدَّ ت الزوجة سواء كان ارتدادها عن ملة أو فطرة ،فإن كان ارتدادها قبل

دخول زوجها املسلم هبا ،أو كانت يائسة أو صغرية ،بطل النكاح فور ًا .أما إذا ارتدَّ ت بعد

الدخول هبا ،وهي يف س ّن احليض ،فيرتكها زوجها املسلم ملدة عدة الطالق ،فإن عادت
إىل اإلسالم استمر زواجهام ،وإال بطل الزواج.

الزواج بمتزوجة
يويل اإلسالم اهتامم ًا كبري ًا حلامية العالقات الزوجية ،واحرتام الكيان العائيل ،ويضع

سياج ًا منيع ًا ،من احلدود والقوانني ،للمحافظة عليه ،من أي عبث خارجي ،أو تصدع

داخيل ،من أجل أن تبقى العالقة بني الزوجني وثيقة قوية متامسكة.
واألحكام الرشعية التالية تربز جانب ًا من هذا االهتامم.

التحادث مع متزوجة حول الزواج:

ال جيوز لرجل أن يبدي المرأة متزوجة رغبته يف الزواج منها ،ترصحي ًا أو تلميح ًا،

احرتام ًا وحفاظ ًا عىل ارتباطها مع زوجها .وكذلك لو كانت يف عدة رجعية ،ألهنا ال تزال
عىل عهدة زوجها ،وإلمكانية رجوعه هلا .أما لو كانت يف عدة بائنة ،ومنها عدة الوفاة ،فال

مانع من خطبتها تلميح ًا أو ترصحي ًا.
ٍ
تعاط عاطفي مع امرأة متزوجة ،يتضمن إبداء الرغبة يف الزواج منها ،ولو
إن أي
بشكل غري مبارش ،هو حماولة لتخريب عالقتها الزوجية القائمة ،وهو أمر حمرم رشع ًا.

ّ
يستغل بعض األرشار وجود مشكلة ،أو سوء تفاهم بني الزوجني ،للتعاطي
وقد

مع الزوجة عىل هذا األساس ،بوعدها بالزواج منها ،مما جيعلها أكثر تشدد ًا ونفور ًا
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جتاه زوجها ،وذلك خالف أمر ال ّله تعاىل بالسعي إلصالح ذات البني .وقد أصبحت
وسائل االتصاالت املتطورة ،كاهلاتف ،وشبكة اإلنرتنت ،قنوات يستفيد منها األرشار
واملنحرفون ،للدخول عىل خط العالقات الزوجية ،وتشري بعض التقارير إىل حدوث
الكثري من املشاكل واألزمات العائلية ،بسبب هذه االتصاالت املشبوهة.

وقد تتعاطى املرأة مع اتصال عاطفي ،عرب اهلاتف أو الرسائل اإللكرتونية برباءة

وبساطة ،لكنها تقع يف فخ االبتزاز واخلداع ،بتسجيل صوهتا ،أو استخدام رسائلها وسيلة

للضغط عليها وابتزازها.

وبالتايل ختريب وإفساد وضعها العائيل وتشويه سمعتها االجتامعية.

التزوج بمتزوجة:

من الواضح أنه ال يمكن للمرأة رشع ًا أن تتزوج أكثر من زوج ،يف ذات الوقت ،ولو

تزوج رجل بامرأة متزوجة مع علمه بأهنا متزوجة ،فالعقد باطل ،وتصبح حرام ًا عليه

مؤبد ًا ،سواء كان الزوج مسل ًام أو كافر ًا.

ولو تزوجها وهو ال يعلم أهنا متزوجة ،ودخل هبا ،فإهنا حترم عليه مؤبد ًا أيض ًا.

وإذا تزوجها وهو ال يعلم ،ومل يدخل هبا ،فإن العقد باطل ،لكنها ال حترم عليه مؤبد ًا،

بل يستطيع الزواج منها فيام بعد لو انفصلت عن زوجها.

انتهاك الحرمات:

إذا زنى بذات بعل حرمت عليه مؤبد ًا ،فال جيوز له نكاحها بعد موت زوجها ،أو

زوال عقدها بطالق أو فسخ ،وال فرق يف ذات البعل بني الدائمة واملتمتع هبا ،واملدخول

هبا ،وغري املدخول هبا ،والعاملة واجلاهلة ،وال فرق يف الزاين بني العامل بكوهنا ذات بعل،
واجلاهل بذلك .وكذلك لو زنى بامرأة وهي يف عدة رجعية ،فإهنا حترم عليه مؤبد ًا أيض ًا.
وهذا هو املشهور عند فقهاء الشيعة ،لكن بعض الفقهاء توقف يف ذلك ،كاملحقق
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احليل ،والسيد اخلوئي ،لعدم متامية األدلة لدهيم((( .وأفتى بعض الفقهاء باجلواز.

وهو ما ذهب إليه السيد فضل ال ّله قال« :إذا زنى الرجل بذات البعل فاألقوى عدم

ثبوت احلرمة األبدية بينها وبني الزاين مطلق ًا ،خالف ًا ملا ذهب إليه املشهور ،فيجوز للزاين

التزوج منها بعد طالقها ،وانقضاء عدهتا من زوجها ،وإن كان األحوط استحباب ًا للزاين
ترك التزويج منها ،وبخاصة إذا كانت مطاوعة له ..وال خيتلف حكم الزنى بذات العدة
عن حكم الزنى بذات البعل ،لكن استحباب االحتياط برتك الزاين التزوج منها خمتص

هنا بذات العدة الرجعية ،فإن كانت يف العدة البائنة ،أو يف عدة الوفاة ،مل حترم بالزنى هبا

مطلق ًا ،ومل يكن عليه بأس أن يتزوج هبا بعد انقضاء عدهتا»(((.

أما لو كانت يف عدة غري رجعية ،كعدة البائنة ،وعدة الوفاة ،وعدة الزواج املنقطع،

وزنى هبا ،ال حترم عليه بل جيوز له أن يتزوجها بعد انقضاء عدهتا.

ولو زنى بامرأة كانت يف العدة ،ومل يكن يعلم بأهنا يف عدة رجعية أو بائنة ،فمع الشك

ال حيرم عليه الزواج منها فيام بعد.

أما لو كان يعلم أهنا يف عدة رجعية ،لكنه شك يف انقضائها ،فإهنا حترم عليه مؤبد ًا لو

زنى هبا ،بنا ًء عىل رأي القائلني باحلرمة.

العدة امتداد للزوجية:

إذا مات الزوج أو انفصل عن زوجته ،فإن عليها أن تعتدّ لفتـرة من الزمـن  -ضمن

تفاصيـل يف أحكامها .-

وفرتة العدة تُعدُّ امتداد ًا للعالقة الزوجية ،ويستطيع الزوج أن يستأنف عالقته

الزوجية معها ،إذا كانت العدة رجعية ،لذلك ال يصح الزواج من املرأة قبل انتهاء عدهتا
من زوجها الذي مات ،أو انفصل عنها .دون فرق بني أن تكون العدة لوفاة أو بائنة أو

((( الخوئي :السيد أبو القاسم ،مباني العروة الوثقى ج 1ص.280
((( فضل ال ّله :السيد محمد حسين ،فقه الشريعة ج 3مسألة .609،614
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رجعية ،وسواء كان الزواج الذي تعتد منه دائ ًام أو منقطع ًا ،أو وطء شبهة.

فلو علم الرجل أو املرأة بأهنا يف العدة ،وبحرمة الزواج فيها ،وتزوج هبا ،حرمت

عليه مؤبد ًا ،وإن مل يدخل هبا بعد العقد .وإن كانا جاهلني بأهنا يف العدة ،أو بحرمة الزواج
فيها ،وتزوج هبا بطل العقد فقط ،ويمكنه أن يتزوجها فيام بعد.

هذا إذا مل يدخل هبا ،أما إذا دخل هبا حتى مع اجلهل منهام ،حترم عليه مؤبد ًا.

نص القرآن الكريم يف أكثر من آية عىل احرتام فرتة العدة ،عدة الوفاة والطالق،
وقد ّ
تعاىل{:وا َّل ِذي َن ُيت ََو َّف ْو َن ِمنْك ُْم َو َي َذ ُر َ
اجا َيترَ َ َّب ْص َن بِ َأن ُف ِس ِه َّن َأ ْر َب َع َة َأ ْش ُه ٍر
كقولـه
ون َأ ْز َو ً
َ
َوعَشرْ ً ا َفإِ َذا َب َل ْغ َن َأ َج َل ُه َّن َف َ
وف}((( فإن األمر
َاح َع َل ْيك ُْم فِيماَ َف َع ْل َن فيِ َأن ُف ِس ِه َّن بِالمَْ ْع ُر ِ ٌ
ال ُجن َ
بالرتبص أي االنتظار إنام يعني عدم جواز التزوج يف تلك املدة.
ال َث َة ُقر ٍ
ِ
وء}((( وقال تعاىل:
{والمُْ َط َّل َق ُ
ومثل ذلك قوله تعاىلَ :
ات َيترَ َ َّب ْص َن بِ َأن ُفس ِه َّن َث َ ُ
ِ
{وال َت ْع ِز ُموا ُع ْقدَ َة النِّك ِ
َاب َأ َج َل ُه}((( أي انتهاء العدة.
َاح َحتَّى َي ْب ُل َغ ا ْلكت ُ
َ
فتحريم الزواج من املرأة املعتدة هو موضوع اتفاق بني فقهاء املسلمني.
لكن التحريم املؤبد ملن تزوج امرأة يف عدهتا ،هو مورد اختالف بني الفقهاء ،فقد اتفق

فقهاء الشيعة عىل ذلك ،إن كان الزوج عامل ًا ،أو دخل هبا ،لنصوص صحيحة لدهيم ،عن

أئمة أهل البيت ،Bكصحيح احللبي عن اإلمام الصادق Eأنه قال« :إذا تزوج الرجل

املرأة يف عدهتا ودخل هبا مل حتل له أبد ًا ،عامل ًا كان أو جاهالً ،وإن مل يدخل ،حلت للجاهل،
ومل حتل لآلخر»(((.

أما فقهاء السنة فاختلفوا عىل رأيني:

قال اجلمهور :إن الدخول باملعتدة ال حيرمها عليه ،بل إذا انقضت عدهتا حل له

((( سورة البقرة :اآلية.234
((( سورة البقرة :اآلية.228
((( سورة البقرة :اآلية.235
((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة  -حديث رقم.26067
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الزواج هبا ،ألن الرجل لو زنى بامرأة ال حيرم عليه الزواج هبا باالتفاق ،فكذلك لو
دخل هبا وهي يف العدة أو بعدها ،ال حيرم عليه الزواج هبا بعد انتهاء العدة ،وألن عيل

بن أيب طالب Eقال :يفرق بينهام ،ثم خيطبها بعد العدة إن شاء .وروي مثله عن إبن

مسعود .N

وقال املالكية :الدخول باملعتدة حيرمها عىل الرجل حتري ًام مؤبد ًا ،فيفرق بينهام ،وال

حتل له أبد ًا ،بدليل ما روى مالك عن سعيد بن املسيب ،وسليامن بن يسار :أن عمر بن
اخلطابّ Nفرق بني طليحة األسدية ،وبني زوجها راشد الثقفي ،ملا تزوجها يف العدة

من زوج ثان ،وقال :أيام امرأة نكحت يف عدهتا ،فإن كان زوجها الذي تزوجها مل يدخل
هباّ ،فرق بينهام ثم اعتدت بقية عدهتا من األول ،ثم كان اآلخر خاطب ًا من اخلطاب ،وإن

كان دخل هبا ّفرق بينهام ،ثم اعتدت بقية عدهتا من األول ،ثم اعتدت من اآلخر ،ثم ال
جيتمعان أبد ًا(((.

يتزوجها في عدتها منه:

لو كان متزوج ًا بامرأة زواج ًا منقطع ًا ،وانتهت املدة ،أو وهبها املدة ،جاز له أن يعقد

عليها مرة أخرى يف عدهتا منه.

أما إذا كانت زوجة دائمة ،وطلقها طالق ًا رجعي ًا ،فإنه يستطيع العودة هلا أثناء العدة،

وال يقع عليها عقد جديد ،ألهنا ال تزال زوجته.

ولو كانت يف عدة طالق غري رجعي ،جاز للزوج الذي تعتدُّ منه أن يتزوجها يف عدهتا

منه ،قال السيد اليزدي يف العروة الوثقى« :ال إشكال يف جواز تزويج من يف العدّ ة لنفسه،
سواء كانت عدة الطالق أو الوطء شبهة ،أو عدة املتعة ،أو الفسخ بأحد املوجبات أو

املجوزات له ،والعقد صحيح إال يف العدة الرجعية فإن التزويج فيها باطل لكوهنا بمنزلة
((( الزحيلي :وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص.148
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الزوجة (((»..وهو رأي مجهور أهل السنة أيض ًا.

ت�صديق المر�أة:

جيوز الزواج بامرأة تدعي أهنا خلية من الزوج من غري فحص ،حتى فيام إذا كانت

ذات بعل سابق ًا ،فادعت طالقها أو موته ،نعم لو كانت متهمة يف دعواها ،لزم الفحص

عن حاهلا قبل اإلقدام عىل الزواج منها.

((( اليزدي :السيد محمد كاظم ،العروة الوثقى ،في أحكام النكاح ،مسألة .3

عقد الزواج حال اإلحرام
إذا أحرم اإلنسان لنسك حج أو عمرة ،عن نفسه أو إنابة عن غريه ،لنسك واجب

أو مستحب ،فإنه بإحرامه قد و ّقع معاهدة واتفاق ًا ،مع ال ّله سبحانه وتعاىل ،باجتناب
جمموعة من األمور واملامرسات ،يطلق عليها حمظورات وتروك اإلحرام .فال بد له أن

يلتزم باالبتعاد عنها ،حتى يتم نسكهّ ،
وحيل من إحرامه.

فهو بعقده اإلحرام ،يدخل يف برنامج إهلي ،يستهدف نقله من االهتاممات املادية

املسيطرة عليه ،وتدريبه عىل االلتزام باألوامر اإلهلية ،مهام كانت صعوبتها ،ليعيش فرتة

نسكه هدوء ًا وصفا ًء روحي ًا نفسي ًا ،يساعده عىل تركيز الفكر ،وحتصيل أكرب قدر من الثراء

واالستلهام املعنوي.

وإذا ما َّ
حمرمات
أخل املحرم بذلك االلتزام ،وخرق تلك املعاهدة ،بارتكاب يشء من ّ

اإلحرام ،عامل ًا عامد ًا ،فإنه يرتتب عىل ذلك نتائج ومضاعفات ،كاستحقاقه اإلثم ،أو أداء
الكفارة ،وقد تلزمه بعض األحكام الوضعية املرتتبة عىل خمالفته.

عقد الزواج:

من حمظورات اإلحرام إجراء عقد النكاح ،لزواج دائم أو منقطع ،سواء بارش املحرم
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إجراء العقد لنفسه ،أم وكّل غريه إلجرائه ،وسواء كانت املرأة حمرمة أم غري حمرمة .وكذلك
ال جيوز للمحرمة أن تتزوج ،ولو كان الرجل حمالً.

وكام ال جيوز للمحرم أن يعقد النكاح لنفسه ،ال جيوز له أن يعقده لغريه ،حمرم ًا كان

ذلك الغري أو حمالً .جاء يف معتربة عبد ال ّله بن سنان عن اإلمام الصادق« :Eليس ينبغي
للمحرم أن يتزوج وال يزوج حمالً»(((.

ويفسد العقد حال اإلحرام عىل كل حال ،حتى مع اجلهل بأن ذلك حرام .ولكنه يف

صورة اجلهل منهام مع ًا ،يمكنهام إعادة العقد بعد انتهاء اإلحرام.

وحتريم عقد الزواج حال اإلحرام ،أمجع عليه فقهاء الشيعة ،ومجهور أهل السنة ،فقد
نكح املحرم وال ي ِ
روى مسلم يف صحيحه عنه« :Aال ي ِ
نكح وال يخَ طِب» والنكاح يكون
ُ
َ
باط ً
ال ألنه منهي عنه.
قال ابن قدامة :ومتى تزوج املحرم ،أو َز َّو َج ،أو ُز ِّوجت حمرمة ،فالنكاح باطل ،سواء

كان الكل حمرمني أو بعضهم ،ألنه منهي عنه فلم يصح(((.

وانفرد املذهب احلنفي بإجازة الزواج واخلطبة للمحرم ،حلديث روي عن ابن عباس:

(أن النبي Aتزوج ميمونة وهو حمرم) ور ّد مجهور السنة عىل األحناف ،بحديث أيب رافع
قال( :تزوج رسول ال ّله Aميمونة وهو حالل وبنى هبا وهو حالل ،وكنت أنا الرسول

بينهام) وحديث آخر مليمونة نفسها (أن النبي تزوجها حالالً ،وبنى هبا حالالً).

وميمونة وأبو رافع أعلم بذلك من ابن عباس ،ألنه كان صغري ًا آنذاك .وقال سعيد
بن املسيبَ :و ِه َم ابن عباس ،ما تزوجها النبي Aإال حالالً .ثم إن حديث «ال ينكح
املحرم» قول فيقدم عىل الفعل املروي عن ابن عباس ،وهو آكد ،ألن الفعل حيتمل أن

((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة ج 12ص 437حديث رقم .16711
((( ابن قدامة :المغني ج 5ص.164
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يكون خمتص ًا بام فعله.((( A

تحرم عليه م�ؤبد ًا:

إذا حصل عقد النكاح حال اإلحرام ،مع علم الرجل أو املرأة بأنه حرام ،فإضافة

إىل فساد العقد ،حترم عليه مؤبد ًا .وهذا ما أمجع عليه فقهاء الشيعة ،لورود مجلة من
النصوص الدالة عليه ،كالرواية املعتربة عن عبد ال ّله بن بكري ،عن أديم بياع اهلروي،

عن اإلمام جعفر الصادق Eأنه قال« :واملحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام مل حتل له

أبد ًا»(((.

أما أهل السنة فلم يقل أحد منهم بالتحريم املؤبد ،ملن عقد عليها حال اإلحرام،

وإنام يكون العقد فاسد ًا وعليه اإلثم إن كان عامل ًا.

الرجوع في الطالق:

جيوز للمحرم حال إحرامه الرجوع يف الطالق ،إذا كان طلق زوجته طالق ًا رجعي ًا،

وال ينايف ذلك اإلحرام .ألهنا ال تزال زوجته ما دامت يف العدة ،وإلغاء الطالق ال يصدق
عليه عنوان الزواج والتزويج ،الذي وردت النصوص بتحريمه عىل املحرم .هذا رأي
الشيعة والشافعية واملالكية ،ويف املذهب احلنبيل روايتان ألمحد بن حنبل ،األوىل :عدم

اإلباحة ،واألخرى :اإلباحة وهو املشهور عند احلنابلة.

التوكيل لما بعد الإحرام:

جيوز للمحرم أن ّيوكل أحد ًا ليعقد له بعد اإلحالل من اإلحرام ،وجيوز له أن يتوكل

عن أحد لتزوجيه بعد إحالله من إحرامه.

((( الزحيلي :الدكتور وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 3ص.243-242
((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة ج 20ص 491حديث رقم.26172
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ح�ضور عقد النكاح:

ال جيوز للمحرم أن يشهد عقد النكاح آلخرين ،وحيرض وقوعه عىل املشهور بني

الفقهاء ،واألحوط استحباب ًا أن يتجنب أداء الشهادة عليه أيض ًا ،وإن حتملها حمالًّ.
ٍ
ويرى بعض الفقهاء حرمة أداء الشهادة
حينئذ(((.

وقال مجهور أهل السنة بالكراهة .قال ابن قدامة احلنبيل« :ويكره أن يشهد يف النكاح،

ألنه معاونة عىل النكاح ،فأشبه اخلطبة ،وإن شهد أو خطب مل يفسد النكاح»(((.

خطبة الن�ساء:

يتعرض خلطبة النساء ،وكذلك قال فقهاء السنة بأنه
األحوط استحباب ًا للمحرم أن ال َّ
«تُكره ِ
اخلطبة للمحرم ،وخطبة املحرمة ،ويكره للمحرم أن خيطب للمحلني»(((.

((( الشيرازي :السيد محمد ،مناسك الحج م.208
((( ابن قدامة :المغني ج 5ص.165
((( المصدر السابق.

الفصل الرابع :اختيار الزوج
Iالكفاءة في الزواج.
Iاختيار الزوج.
Iاالختيار والخطوبة.
Iاختالف المذهب.
Iالفح�ص الطبي قبل الزواج.

الكفاءة في الزواج
الكفاءة لغة :املامثلة واملساواة.
جاء يف لسان العرب :الك َِفئ :النظري ،وكذلك الكُف ُء وال ُك ُفوة .واملصدر ال َك َفاءة،
باملفتح واملد .وتقول :ال ِكفاء له ،بالكرس ،وهو يف األصل مصدر ،أي ال نظري له .والكُف ُء:
النظري واملساوي .ومنه الكفاءة يف النكاح ،وهو أن يكون الزوج مساوي ًا للمرأة يف حسبها

ودينها ونسبها وبيتها وغري ذلك(((.

الحق في الكفاءة:

حتدّ ث الفقهاء عن كفاءة الرجل لزواجه من املرأة التي خيطبها ،وأن الكفاءة حق
للمرأة وويل أمرها ،بأن يكون زوجها ِكفئ ًا هلا ،أي مساوي ًا ونظري ًا ،وأن ال يكون أدنى
قوام ًا عليها ،وستكون حتت واليته ومسئوليته ،وأيض ًا
منها ،وأقل مكان ًة ،ألنه سيصبح ّ
فإنه سيصبح صهر ًا وختن ًا ألهلها ،ومتداخ ً
ال معهم ،فمن حقهم أن ال يقبلوا غري املتناسب

معهم مكانة ورتبة.

أما الرجل ،فال يؤخذ أمر كفاءة الزوجة له بعني االعتبار عادة ،ولذا ال غضاضة عليه

((( ابن منظور :لسان العرب ج 5ص.269
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يف أن يتزوج ممن هي أقل منه رتبة ومكانة.

واتفق املسلمون عىل رضورة أن يكون زوج املسلمة مسل ًام ،وأنه ال جيوز أن تتزوج

غري املسلم ،ألنه ليس كفئ ًا هلا .لكن االختالف حصل يف اشرتاط خصال أخرى ضمن
إطار الكفاءة.

الكفاءة عند فقهاء ال�شيعة:

الرأي املشهور عند فقهاء الشيعة السابقني واملعارصين :أن املسلم كفو املسلمة،

واملؤمن كفو املؤمنة ،وال يشء غري ذلك ،نعم هناك مرجحات تدخل ضمن االستحباب
والكراهة ،وأنه ينبغي اختيار الزوج األكمل واألفضل .لكن توفر رشط اإلسالم كاف يف
صحة الزواج ولزومه.

واختالف املذهب ضمن إطار اإلسالم ،ال يمنع التزاوج بني املسلمني ،مع االحرتام

املتبادل ،وعدم الضغط والتأثري عىل االنتامء املذهبي.

واشرتط بعض فقهاء الشيعة األقدمني يف كفاءة الزوج :قدرته املالية للنفقة عىل
َات المُْ ْؤ ِمن ِ
نكح المُْحصن ِ
ِ
ِ ِ
َات
{و َم ْن لمَ ْ َي ْستَط ْع منْك ُْم َط ْوالً َأ ْن َي َ ْ َ
زوجته ،بدليل قوله تعاىلَ :
َت َأ ْيماَ ُنك ُْم}((( .وملا روي عن اإلمام الصادق« Eالكفو أن يكون عفيف ًا
َف ِم ْن َما َم َلك ْ
وعنده يسار» .وألن يف فقر الزوج إرضار ًا باملرأة ،كام أن العرف َي ُعدُّ ذلك نقص ًا ،ثم إن
اإلنفاق رضورة لبناء احلياة العائلية واستمرارها.

لكن أكثر فقهاء الشيعة ،ال َي ُعدُّ ون القدرة املالية رشط ًا يف كفاءة الزوج ،لقوله تعاىل:
ني ِمن ِعب ِ
نكحوا األَيامى ِمنْكُم و لحِِ
ِ
ادك ُْم َوإِ َم ِائك ُْم إِ ْن َيكُونُوا ُف َق َرا َء ُي ْغنِ ِه ْم ال ّل ُه
الصا َ ْ َ
ْ َ َّ
{و َأ ُ
َ
َ َ
ٍ
وروايات كثرية ،تشجع عىل جتاوز هذا األمر ،وتزويج
ِم ْن َف ْض ِل ِه}((( .ولورود أحاديث
املؤمن وإن كان فقري ًا.
((( سورة النساء :اآلية.25
((( سورة النور :اآلية .32
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يقول السيد عبد األعىل السبزواري (معارص):

«ال يشرتط يف صحة النكاح متكن الزوج من النفقة ،نعم ،لو زوج الصغرية وليها بغري

القادر عليها ،مل يلزم العقد عليها ،فلها الرد بعد كامهلا ،ملا مر من أنه يعترب يف نفوذ عقد

الويل عىل املولىّ 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»(((.

الكفاءة عند فقهاء ال�سنة:

كفاءة الزوج هلا بحث مفصل عند فقهاء أهل السنة ،وقد ذكروا للكفاءة املعتربة يف

الزواج عدة خصال ،عىل اختالف يف بعضها.
وهي كام ييل:

1 .1الدين :ذهب مجهور فقهائهم إىل أن من خصال الكفاءة ،الدين ،أي املامثلة
واملقارنة بني الزوجني يف التدين برشائع اإلسالم ،ال يف جمرد أصل اإلسالم.

قال أبو حنيفة وأبو يوسف :لو أن امرأة من بنات الصاحلني ،زوجت نفسها من

فاسق ،كان لألولياء حق االعرتاض.

وقال الشافعية :من خصال الكفاءة :الدين ،والصالح ،والكف عام ال حيل ،والفاسق

ليس بكفء للعفيفة ،والفاسق كفء للفاسقة وكذلك هو رأي احلنابلة(((.

2 .2النسب :وهو معترب عند احلنفية والشافعية واحلنابلة .واستدلوا عىل ذلك بقول
اخلليفة عمر بن اخلطاب« :ألمنعن فروج ذوات األحساب إال من األكفاء ،ويف

((( السبزواري :السيد عبد األعلى ،مهذب األحكام ج 25ص.77 -73
((( الموسوعة الفقهية :ج 34ص ،272-271الكويت.
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رواية :قلت :وما األكفاء؟ قال :يف األحساب» واالعتبار يف النسب باآلباء،

فالعجمي أب ًا ،وإن كانت أمه عربية ،ليس كفء عربية ،وإن كانت أمها عجمية.

وذهب مالك إىل عدم اعتبار النسب يف الكفاءة قائالً :أهل اإلسالم كلهم بعضهم
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاك ُْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم
لبعض أكفاء ،لقول ال ّله تعاىلَ { :يا َأيهُّ َا الن ُ
ُش ُعو ًبا َو َق َب ِائ َل لِ َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َمك ُْم ِعنْدَ ال ّل ِه َأ ْت َقاك ُْم}(((.
وقال احلنفية :العرب بعضهم أكفاء لبعض بالنص ،وال تكون العرب كفئ ًا لقريش،

لفضيلة قريش عىل سائر العرب ،واملوايل بعضهم أكفاء لبعض بالنص ،وال تكون املوايل
أكفا ًء للعرب ،لفضل العرب عىل العجم .وكذلك قال الشافعية(((.

واألصح عند احلنفية أن العجمي ال يكون كفؤ ًا للعربية ،ولو كان عامل ًا ،أو

سلطان ًا(((.

3 .3احلرية :ذهب احلنفية والشافعية ،وهو الصحيح عند احلنابلة :إىل أن احلرية من
خصال الكفاءة ،فال يكون العبد كفئ ًا للحرة ولو عتيقة .ألهنا تتعري به ،وتترضر

بنكاحه ألنه ينفق نفقة املعرسين ،وهو ممنوع من الترصف يف كسبه ،غري مالك له،

مشغول عن امرأته بحقوق سيده.

واختلف املالكية إىل رأيني باعتبارها وعدم اعتبارها ((( .

واشرتط احلنفية والشافعية أيض ًا :حرية األصل ،فمن كان أحد آبائه رقيق ًا ،ليس كفو ًا

حلر األصل ،أو ملن كان أبوها رقيق ًا ثم أعتق .ومن كان له أبوان يف احلرية ليس كفؤ ًا ملن
كان له أب واحد يف احلرية ،والعتيق ليس كفو ًا حلرة أصلية .وقال احلنابلة :العتيق كله

((( سورة الحجرات :اآلية .13
((( الموسوعة الفقهية :ج 34ص.274-272
((( الزحيلي :وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص.243
((( الموسوعة الفقهية :ج 34ص.276
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كفء للحرة ((( .

4 .4احلرفة واملهنة :ذهب مجهور فقهائهم :إىل أنه ال يكون الرجل صاحب الصناعة
أو احلرفة الدنيئة أو اخلسيسة ،كفء بنت صاحب الصناعة أو احلرفة الرفيعة

أو الرشيفة ،ألن الناس يتفاخرون برشف احلرف ويتعيرَّ ون بدناءهتا .وملا ذكره
احلنابلة من أنه نقص يف عرف الناس أشبه نقص النسب.

وقال احلنفية كام عن أيب يوسف :تثبت الكفاءة بني احلرفتني يف جنس واحد ،كالبزاز

مع البزاز ،واحلائك مع احلائك ،وتثبت عند اختالف جنس احلرفة إذا كان يقارب بعضها

بعض ًا ،كالبزاز مع الصائغ ،والصائغ مع العطار ،وال تثبت فيام ال مقاربة بينهام ،كالعطار
مع البيطار ،والبزاز مع اخلراز.

وقال الشافعية :االعتبار بالعرف العام لبلد الزوجة.

وعن أيب حنيفة ،ويف رواية عن أمحد :أن احلرفة غري معتربة يف الكفاءة يف النكاح ،ألنه

يمكن االنتقال والتحول عن اخلسيسة إىل النفيسة منها ،فليست وصف ًا الزم ًا.
وال يعترب املالكية احلرفة من خصال الكفاءة يف النكاح(((.

5 .5اليسار :ذهب احلنفية ،واحلنابلة -يف الرواية املعتمدة -وقسم من الشافعية إىل
اعتباره ،فال يكون الفقري كفء الغنية ،ألن التفاخر باملال أكثر من التفاخر بغريه

عادة ،وألن للنكاح تعلق ًا الزم ًا باملهر والنفقة ،وألن عىل املورسة رضر ًا يف إعسار
زوجها ،وألن ذلك نقص ًا يف عرف الناس.

واملعترب يف اليسار القدرة عىل مهر مثل الزوجة والنفقة(((.

وقال بعض الشافعية واملالكية :ال يعد اليسار يف خصال الكفاءة ،ألن املال ظل زائل،
((( الزحيلي :وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص.242
((( الموسوعة الفقهية :ج 34ص.277-276
((( المصدر السابق :ص.279-278
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وال يفتخر به أهل املروات والبصائر(((.

6 .6السالمة من العيوب :ذهب املالكية ،والشافعية ،وابن عقيل ،وغريه من احلنابلة:
إىل أن السالمة من العيوب املثبتة خليار فسخ النكاح ،من خصال الكفاءة يف

النكاح.

وقال احلنفية وأكثر احلنابلة :ال تعترب يف الكفاءة السالمة من العيوب(((.

الكفاءة �شرط �صحة �أو لزوم:

اختلف فقهاء السنة يف أن املعترب من الكفاءة يف النكاح ،هل هو رشط صحة ،بحيث

يكون العقد باط ً
ال من األساس عند فقدها؟ أم هو رشط لزوم ،بمعنى أن العقد صحيح
لكن للمرأة وأوليائها احلق يف فسخه أو إمضائه؟

ذهب الشافعية ،واحلنفية  -يف ظاهر الرواية  -وهو املعتمد عند املالكية ،واملذهب

عند أكثر متأخري احلنابلة :إىل أن الكفاءة ُت َعدُّ للزوم النكاح ،ال لصحته غالب ًا ،فيصح
النكاح مع فقدها ،ألهنا حق للمرأة ولألولياء ،فإن رضوا بإسقاطها فال اعرتاض عليهم.
وذهب احلنفية  -يف رواية احلسن املختارة للفتوى عندهم -وبعض املالكية ،ويف

رواية عن أمحد بن حنبل :إىل أن الكفاءة رشط يف صحة النكاح .قال أمحد :إذا تزوج املوىل

العربية ُفرق بينهام .وقال يف الرجل يرشب الرشاب :ما هو بكفء هلا يفرق بينهام ،وقال:
لو كان املتزوج حائك ًا فرقت بينهام ،لقول عمر« :Nألمنعن فروج ذوات األحساب إال

من األكفاء»(((.

ورأى بعض الفقهاء كالثوري ،واحلسن البرصي ،والكرخي من احلنفية :أن الكفاءة

ليست رشط ًا أصالً ،ال رشط صحة للزواج ،وال رشط لزوم ،فيصح الزواج ويلزم ،سواء
((( الزحيلي :وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص.246
((( الموسوعة الفقهية :ج 34ص.280-279
((( المصدر السابق :ص.269-268
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أكان الزوج كفو ًا للزوجة أم غري كفء(((.

ن�صو�ص وروايات:

1 .1يف صحيح البخاري ،عن عروة بن الزبري عن عائشة :Oأن أبا حذيفة بن عتبة بن
ربيعة بن عبد شمس  -وكان ممن شهد بدر ًا مع النبي -Aتبنى سامل ًا ،وهو موىل
المرأة من األنصار ،وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة(((.

زوج رسول ال ّله Aضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب ،املقداد بن أسود الكندي
َّ 2 .2
ثم قال« :أهيا الناس ،إنام زوجت ابنة عمي املقداد ليتضع النكاح»(((.

3 .3عن عيل بن أيب طالب Eقال« :قال رسول ال ّله :Aإذا جاءكم من ترضون خلقه
دني ًا يف نسبه؟ قال :إذا جاءكم من
ودينه فزوجوه ،قلت :يا رسول ال ّله ،وإن كان ّ
فزوجوه ،إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبري»(((.
ترضون خلقه ودينه ّ

4 .4عن اإلمام حممد الباقر« :Eإن رج ً
ال كان من أهل الياممة يقال له :جويرب ،أتى
رسول ال ّله Aمنتجع ًا لإلسالم فأسلم وحسن إسالمه ،وكان رج ً
ال قصري ًا دمي ًام

حمتاج ًا عاري ًا ،وكان من قباح السودان  -إىل أن قال -:وإن رسول ال ّله Aنظر إىل
جويرب ذات يوم برمحة له ورقّة عليه ،فقال له :يا جويرب ،لو تزوجت امرأة فعففت

هبا فرجك ،وأعانتك عىل دنياك وآخرتك ،فقال له جويرب :يا رسول ال ّله ،بأيب أنت
وأمي ،من يرغب ّ
فأية امرأة
يف ،فوال ّله ما من حسب وال نسب وال مال وال مجالّ ،

ترغب ّ
يف؟ فقال له رسول ال ّله :Aيا جويرب ،إن ال ّله قد وضع باإلسالم من كان
وأعز باإلسالم
ورشف باإلسالم من كان يف اجلاهلية وضيع ًا،
يف اجلاهلية رشيف ًاّ ،
ّ

((( الزحيلي :وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص.230
((( البخاري :محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري  -حديث رقم .5088
((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة  -حديث رقم.25038
((( المصدر السابق :حديث رقم.25078
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من كان يف اجلاهلية ذلي ً
ال ،وأذهب باإلسالم ما كان من نخوة اجلاهلية وتفاخرها

وقرشيهم
بعشايرها وباسق أنساهبا ،فالناس اليوم كلهم أبيضهم وأسودهم
ّ
وعربيهم وعجميهم من آدم ،وإن آدم خلقه ال ّله من طني ،وإن أحب الناس إىل
ّ
ال ّله أطوعهم له وأتقاهم ،وما أعلم يا جويرب ألحد من املسلمني عليك فض ً
ال إال

ملن كان أتقى ل ّله منك وأطوع ،ثم قال له :انطلق يا جويرب إىل زياد بن لبيد فإنه

من أرشف بني بياضة حسب ًا فيهم ،فقل له :إين رسول رسول ال ّله Aإليك ،وهو
زوجه إياها بعدما راجع
يقول لك :زوج جويرب ًا بنتك الدلفاء ،احلديث ،وفيه أنه َّ

النبي Aفقال له :يا زياد ،جويرب مؤمن واملؤمن كفو املؤمنة ،واملسلم كفو املسلمة،

فزوجه يا زياد وال ترغب عنه»(((.
َّ

5 .5عن عيل بن مهزيار قال :كتب عيل بن أسباط إىل أيب جعفر الباقر Eيف أمر بناته
وأنه ال جيد أحد ًا مثله ،فكتب إليه أبو جعفر« :Eفهمت ما ذكرت من أمر بناتك
وأنك ال جتد أحد ًا مثلك ،فال تنظر يف ذلك رمحك ال ّله ،فإن رسول ال ّله Aقال :إذا

جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ،إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد
كبري»(((.

هذه النصوص واألحاديث ،وكثري مثلها ،تنسجم مع مبادئ اإلسالم وتوجهاته

يف بناء العالقات االجتامعية ،عىل أساس القيم الصحيحة ،وجتاوز الفوارق الطبقية،
والعصبيات العرقية والقبلية ،ولتأكيد وحدة أبناء األمة واندماجهم وانصهارهم يف بوتقة

اإلسالم.

((( المصدر السابق :حديث رقم.25055
((( المصدر السابق :حديث رقم.25073

اختيار الزوج
من أهم ضامنات استقرار ونجاح احلياة الزوجية ،حسن اختيار كل من الطرفني

لآلخر ،فالعالقة الزوجية متتاز عن غريها من العالقات التي يصنعها اإلنسان ،بعمقها
وتداخلها مع خمتلف جوانب شخصيته ،وأبعاد حياته ،وحينام يصيبها اخللل أو الفشل،

فسيلحقه من ذلك رضر كبري ،قد يؤثر عىل كل وجوده ومستقبل حياته.

لذلك ال بد من االهتامم باختيار رشيك احلياة ،واعتامد املقاييس الصحيحة النتقائه.

ٍ
تساهل أو
وخاصة للفتاة ،فإن مستقبلها ومصريها يرتبط بالزوج أشد االرتباط ،وأي

خطإٍ يف االختيار ،قد يؤدي هبا إىل كارثة وشقاء.

ومن أسوأ األخطاء التي تقع فيها الفتاة حني اختيار فارس أحالمها ،االندفاع

العاطفي ،واالنطالق من التقويم املادي املصلحي ،حيث تشدها مظاهر الرجولة الفاتنة،

أو جتتذهبا أساليب اإلغراء العاطفي ،بإظهار اإلعجاب هبا ،واالنبهار بجامهلا..

وكم من فتاة سقطت ضحية كلامت معسولة ،وحركات عاطفية مثرية ،ما تلبث أن

تتبخر وتتالشى ،بعد أن ختتطف من الفتاة أمجل آماهلا وأحالمها.

من جانب آخر ،قد يكون العامل املادي عنرص إغراء وجذب للفتاة ،فتقبل الزواج

من شخص ،المتالكه ثروة طائلة ،أو متتعه بمنصب وظيفي كبري ،دون أن تتأكد من
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صالحه ولياقته.

لذلك وردت النصوص الدينية ،لرتشيد نظرة الفتاة ،يف اختيار رشيك حياهتا ،واعتامد

املقاييس الصحيحة ،التي تأخذ بعني االعتبار عمق العالقة الزوجية ،وشمولية أبعادها.

صحيح أن للجانب اجلاميل أمهية واعتبار ًا ،فمن حق الفتاة أن تبحث عن الرجل

الذي يمأل عينها بحسن شكله ومنظره ،وأن يكون ذا مستوى اقتصادي ،وموقع اجتامعي
مناسب ،لكن ذلك وحده ال يضمن هلا السعادة والنجاح يف حياهتا الزوجية.

إن عليها أن هتتم بدرجة التزامه الديني واألخالقي ،لتستطيع الركون إىل قوامته

عليها ،والثقة بحسن تعامله معها.

وهذا ما تؤكد عليه األحاديث والروايات ،فقد جاء عن رسول ال ّله Aأنه قال:

«إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ،إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد
كبري»(((.

إن الصفة األوىل التي جيب البحث عنها هي طبائع الرجل وسجاياه ،املعبرّ عنها بـ
(اخلُ ُلق) ،فإذا كانت طبيعة شخصيته ،ونمط سلوكه ،صاحل ًا مرضي ًا ،فتلك هي القاعدة
األساس ،أما الصفة األخرى :فهي مستوى التزامه الديني ،فكلام كان أكثر متسك ًا بمبادئ

الدين وتعاليمه ،كانت احلياة معه أسعد وأفضل.

ويركز اإلمام جعفر الصادق Eعىل مفردتني مهمتني ،ربام تشكالن أهم مظهر

لاللتزام الديني والسلوكي ،وخاصة عىل صعيد احلياة الزوجية ،ومها:
•العفة واملقصود هبا ضبط الشهوة.

•واليسار وتعني النجاح يف املجال االقتصادي.

فالزوج العفيف ترتكز عواطفه يف إطار عالقته الزوجية ،واملورس يكون قادر ًا عىل

توفري احتياجات ومتطلبات احلياة العائلية.

((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة ،حديث رقم.25073
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يقول اإلمام الصادق« :Eالكفو أن يكون عفيف ًا وعنده يسار»(((.
وجاء عن رسول ال ّله« :Aشارب اخلمر ال يزوج إذا خطب»(((.

وكتب احلسني بن بشار الواسطي إىل اإلمام عيل الرضا :Eإن يل قرابة قد خطب إ ّيل
ويف خلقه سوء؟ قال« :Eال تزوجه إن كان يسء اخللق»(((.
وجاء رجل إىل اإلمام احلسن Eيستشريه يف تزويج ابنته؟ فقال« :Eزوجها من

رجل تقي ،فإنه إن أح ّبها أكرمها ،وإن أبغضها مل يظلمها»((( .

زوج كريمته من فاسق فقد قطع رمحه»(((.
وروي عن رسول ال ّله Aأنه قال« :من َّ

اختيار الزوجة:

وفيام يرتبط باختيار الزوجة هناك ثالثة أبعاد أساسية ينبغي أن هيتم هبا الرجل يف

صفات من خيتارها زوجة له:

الأول� :شرف الأ�سرة

بأن تكون الزوجة منتمية لعائلة صاحلة ،وأرسة رشيفة ،وبذلك يتوقع منها اخلري

والصالح ،ملا للوراثة والرتبية من أثر ،وينعكس ذلك أيض ًا عىل نسلها وذريتها ،كام يطمئن

اإلنسان إىل حسن العالقة واالرتباط باألرسة الصاحلة ،فهو سيتداخل معهم حني يصبح

صهر ًا هلم.

ورد يف احلديث أن رسول ال ّله Aقام خطيب ًا فقال« :أهيا الناس ،إياكم وخرضاء ِ
الدمن،
َ
قيل :يا رسول ال ّله وما خرضاء ِ
الدمن؟ قال :Aاملرأة احلسناء يف منبت السوء»(((.
((( المصدر السابق :حديث رقم.25076
((( المصدر السابق :حديث رقم.25082
((( المصدر السابق :حديث رقم.25086
((( الطبرسي :الحسن بن الفضل ،مكارم األخالق ص ،204الطبعة السادسة 1983م.
((( المصدر السابق :ص.204
((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة حديث رقم.25001
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يش ّبه Aاملرأة اجلميلة يف العائلة السيئة ،بالنبتة اخلرضاء يف مكان فضالت

احليوانات.

ويف حديث آخر عنه«:Aأنكحوا األكفاء وأنكحوا فيهم واختاروا لنطفكم»(((.

وينبغي اإلشارة هنا إىل أنه قد تكون هناك فتاة صاحلة ،تتجاوز تأثريات حميطها

وعائلتها السيئة ،وتتشكل هلا شخصيتها املستقلة املناسبة ،ومثل هذه الفتاة يطمئن اإلنسان

إىل الزواج منها.

الثاني :التدين والأخالق الفا�ضلة

فهي ستكون رشيكة اإلنسان يف حياته ،وأقرب الناس إليه ،وهي مربية أوالده،

وبتدينها وحسن أخالقها ،تتوفر أجواء السعادة والثقة واالرتياح.

جاء يف احلديث عن النبي Aأنه قال« :عليكم بذات الدين»(((.

وعنه« :Aمن سعادة املرء الزوجة الصاحلة»(((.

الثالث :الح�سن والجمال

ملا لذلك من دور يف إشباع الغريزة ،وإرضاء العاطفة ،واجلامل حالة نسبية ،تتفاوت

يف تفاصيلها األذواق ،ويكفي منه املستوى الطبيعي املتعارف ،وال ينبغي أن يكون اجلامل
وحده هو مقياس االختيار ،دون اهتامم باألبعاد األخرى ،ألن احلياة الزوجية ال تقوم عىل

اجلانب العاطفي وحده.

التعرف واالختيار:
ّ

كيف يتعرف الرجل إىل من يريدها زوجة له؟ وكيف يتأكد من توفر املواصفات

املطلوبة فيها؟

((( المصدر السابق :حديث رقم.25000
((( المصدر السابق :حديث رقم.25007
((( المصدر السابق :حديث رقم.24981
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فيام يرتبط بوضعيتها األرسية العائلية ،األمر واضح ميسور ،فلكل عائلة سمعتها

ومكانتها يف املجتمع ،وبإمكان اإلنسان أن يتحصل عىل املعلومات الكافية ،عن وضع أي

أرسة ،من أوساط املجتمع املحيط هبا.

أما الصفات الشخصية للفتاة ،من أخالقية ومجالية فهناك الطرق التالية:

�أو ًال :المعرفة المبا�شرة

فيام إذا كانت هناك قرابة أو تداخل عائيل ،أو زمالة يف جمال العمل ،فإن ذلك يتيح

للرجل عادة فرصة املعرفة للفتاة ،بمعنى اطالعه بشكل عام عىل سلوكها وصفاهتا.

ثاني ًا :القيا�س واال�ستنتاج

فمن خالل ما يظهر من صفات أهل الفتاة ،يمكن بالقياس واالستنتاج تكوين

انطباع وصورة عنها ،يف اجلانب األخالقي واجلاميل ،نظر ًا للتشابه والتقارب ،يف صفات

أبناء العائلة الواحدة غالب ًا.

ثالث ًا :االعتماد على تقويم الآخرين

بأن يسأل عن الفتاة من القريبني هلا ،واملطلعني عىل أحواهلا ،أو أن يك ّلف بعض

قريباته من النساء باستكشاف وضعها ،وموافاته بأخبارها وأحواهلا.

المو�ضوعية في التقويم:

حينام يضع اإلنسان ثقته يف شخص ،ويتشريه يف اختيار فتاة ما ،أو يعتمد عىل تقويمه

هلا ،فإن عىل هذا املستشار رج ً
ال أو امرأة ،أن يكون صادق ًا يف إخباره ،موضوعي ًا يف تقويمه،
فيحكي عن الواقع الذي يعرفه ،دون زيادة أو نقصان.فيذكر اإلجيابيات ونقاط القوة التي

يعرفها ،وإذا كان هناك نقص أو عيب ،فعليه أن يذكره للمستشري.

املحرمة ،قال الشيخ األنصاري
وقد استثنى الشارع املقدس مثل هذا املورد ،من الغيبة ّ

فيام استثني من الغيبة« :منها :نصح املستشري ،فإن النصيحة واجبة للمستشري ،فإن خيانته
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قد تكون أقوى مفسدة من الوقوع يف املغتاب .وكذلك النصح من غري استشارة ،فإن من
أراد تزويج امرأة ،وأنت تعلم بقبائحها التي توجب وقوع الرجل من أجلها يف الغيبة

والفساد ،فال ريب أن التنبيه عىل بعضها وإن أوجب الوقيعة فيها ،أوىل من ترك نصح

املؤمن ،مع ظهور عدة من األخبار يف وجوبه»(((.

وورد أن فاطمة بنت قيس جاءت إىل رسول ال ّله Aفأخربته أن معاوية بن أيب

سفيان وأبا جهم خطباها ،فقال«:Aأما أبو جهم فال يضع عصاه عن عاتقه ،وأما معاوية
فصعلوك ال مال له ،إنكحي أسامة بن زيد»(((.

وروي عن رسول ال ّله Aأنه قال« :إذا استنصحتم فأنصحوا»(((.

النظر �إلى المخطوبة:

ومن أجل توفري أكرب ضامنات ممكنة إلنجاح العالقة الزوجية ،أتاح اإلسالم

للرجل فرصة التعرف إىل خمطوبته مبارشة ،بالنظر إليها ،ورؤية معامل شكلها ،مع أهنا
ال تزال أجنبية عليه.

عن جابر بن عبد ال ّله األنصاري Nقال :قال رسول ال ّله« :Aإذا خطب أحدكم

املرأة ،فإن استطاع أن ينظر منها إىل ما يدعوه إىل نكاحها فليفعل ،قال جابر :فخطبت

جارية فكنت أختبأ هلا حتى رأيت منها ما دعاين إىل نكاحها فتزوجتها»(((.

ويف حديث آخر أنه Aقال للمغرية وقد خطب امرأة« :انظر إليها فإنه أحرى أن

يؤدم بينكام»((( .أي أجدر وأدعى أن حيصل الوفاق واملالءمة بينكام.

((( األنصاري :الشيخ مرتضى ،المكاسب  -ما استثني من الغيبة.
((( الصنعاني :محمد بن إسماعيل ،سبل السالم ج 3ص 275الطبعة السادسة 1991م ،دار الكتاب العربي
 بيروت.((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة حديث رقم.22918
((( الصنعاني :محمد بن إسماعيل ،سبل السالم ج 3ص.241
((( المصدر السابق :ص.242

163

فقه الأ�سرة

وعن موسى بن عبد ال ّله بن أيب حمُ يد أو حمُ يدة قال :قال رسول ال ّله« :Aإن
خطب أحدكم امرأة فال ُجناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنام ينظر إليها ِخلطبة وإن
كانت ال تعلم» رواه أمحد(((.
ويف رواية صحيحة عن اإلمام جعفر الصادق Eأنه قال« :ال بأس بأن ينظر إىل

وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها»(((.

وهذه املسألة مورد اتفاق عند فقهاء املسلمني سنة وشيعة ،بل ذهب بعض الفقهاء

إىل إستحباب النظر إىل املخطوبة ،قال بعض احلنابلةُ :يس ُّن ويستحب هذا النظر ،وقد
جزم باستحبابه وسنيته احللواين وابن عقيل ،وقال يف (اإلنصاف) :هو الصواب،

وقال أكثر احلنابلة :إنه مباح.

وقال املالكية« :يندب للخاطب نظر وجهها وكفيها إن مل يقصد لذة وإال حرم».

وقال النووي يف حديث مسلم عن أيب هريرة« :هل نظرت إليها؟ قال :ال .قال:

فاذهب فانظر إليها »..يف هذا احلديث استحباب النظر إىل من يريد تزوجها ،وهو
مذهبنا ـ أي الشافعية ـ ومذهب مالك ،وأيب حنيفة ،وأمحد ،ومجاهري العلامء(((.

ّ
ولعل من األفضل أن يكون النظر إىل املخطوبة قبل التقدم خلطبتها ،حتى ال

يكون انرصافه عنها إن مل يرغب فيها موجب ًا ليشء من التأثر يف نفسها.

حدود النظر �إلى المخطوبة:

يرى أكثر فقهاء أهل السنة :أن للخاطب أن ينظر إىل من يريد خطبتها يف حدود الوجه

والكفني فقط .وأضاف أبو حنيفة جواز النظر إىل قدميها أيض ًا.

((( الشوكاني :محمد بن علي ،نيل األوطار ص 110ج ،6دار الكتب العلمية  -بيروت.
((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة حديث رقم.25101
المفصل في أحكام المرأة وبيت المسلم ص 216ج ،3الطبعة الثالثة2000م،
((( زيدان :الدكتور عبد الكريم،
ّ
مؤسسة الرسالة  -بيروت.
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أما فقهاء الشيعة ،فريى أكثرهم أنه« :جيوز ملن يريد تزويج امرأة أن ينظر إىل وجهها،

وكفيها ،وشعرها ،وحماسنها ،بل ال يبعد جواز النظر إىل سائر جسدها ،ما عدا عورهتا،

وإن كان األحوط خالفه (احتياط استحبايب) وال يشرتط أن يكون ذلك بإذهنا ورضاها.
نعم يشرتط أن ال يكون بقصد التلذذ ،وإن علم أنه حيصل بنظرها قهر ًا ،وجيوز تكرار
النظر إذا مل حيصل الغرض ،وهو االطالع عىل حاهلا بالنظر األول»(((.

وكذلك يرى الظاهرية :أنه يباح له النظر إىل بدهنا ما ظهر منه وما بطن إال الفرج

والدبر .كام جاء يف (املحىل) البن حزم الظاهري(((.

وحيدث يف بعض احلاالت أن يتزوج الرجل من امرأة مل تسبق له رؤيتها ،فإذا ما رآها
ٍ
وحينئذ إما أن يقبلها عىل عدم ارتياح منه ،وإما أن يرتكها بعد العقد عليها،
مل توافق ذوقه،

مما يوجب هلا حرج ًا وانكسار ًا عاطفي ًا ،وحتى ال يقع مثل ذلك أباح الشارع رؤية الفتاة ملن
يريد تزوجها ،كام أجاز للفتاة أن تراه أيض ًا ،كام هو رأي مجع من الفقهاء.

قال السيد الشريازي« :وال يبعد جواز نظر املرأة أيض ًا إىل الرجل الذي يريد تزوجيها،

وقواه الشيخ املرتىض ،بل يف املستند أنه رصيح مجاعة الحتاد العلة،
كام عن القواعد وغريهّ ،
بل األولوية حيث إن الرجل يمكنه الطالق لو مل يستحسنها بخالف الزوجة»(((.

رصح فقهاء الشافعية واحلنابلة بجواز نظر املرأة إىل من يتقدم إىل خطبتها ،أو إىل
وقد ّ

من يراد تزوجيها به ،أو من تريد زواجها به ،فتنظر إىل ما عدا ما بني رسته وركبته .جاء يف
(كشف القناع) يف فقه احلنابلة« :وتنظر املرأة إىل الرجل إذا عزمت عىل نكاحه ألنه يعجبها

منه ما يعجبه منها.(((»..

((( اليزدي :السيد محمد كاظم ،العروة الوثقى  -كتاب النكاح ،مسألة.26
المفصل في أحكام المرأة ص 220ج ،3الطبعة الثالثة2000م ،مؤسسة
((( زيدان :الدكتور عبد الكريم،
ّ
الرسالة  -بيروت.
((( الشيرازي :السيد محمد ،الفقه ج 62ص.175
المفصل ج 3ص.233
((( زيدان :الدكتور عبد الكريم،
ّ
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بقي أن نشري إىل أن بعض اآلباء وأولياء األمور ،يتح ّفظون جتاه هذا األمر ،ويرفضون

إتاحة الفرصة لراغب يف ابنتهم أن ينظر إليها ،أو يلتقي هبا ضمن احلدود الرشعية ،وقد

يتصورون ذلك شيئ ًا معيب ًا أو مهين ًا ،وهذه نظرة سطحية ،وقد تكون هلا نتائج سلبية ،ألن
الزواج دون رؤية مبارشة من كل منهام لآلخر ،قد حيدث مشكلة فيام لو تم العقد ،ومل

ُيعجب أحدمها باآلخر.

االختيار والخطوبة
يف املجتمعات غري املتدينة ،أو التي ال تسود فيها حالة االلتزام الديني ،ال يواجه

الشاب والفتاة مشكلة يف التعرف إىل بعضهام ،فليست هناك حدود أو حواجز يف العالقة

بني اجلنسني ،مما يتيح فرص التعارف واالختيار ،من أجل االرتباط الزوجي ،بحرية
مطلقة.

لكن هذه اإلجيابية اجلزئية يف انفتاح العالقات بني اجلنسني ،تقابلها سلبيات كبرية

ضخمة ،يدركها من يتابع ما جيري يف تلك املجتمعات من ابتذال أخالقي ،وفساد اجتامعي،
واهتزاز ملؤسسة العائلة ،واضطراب يف أمن املجتمع ،وانتشار لألمراض الفتاكة.

أما يف املجتمعات امللتزمة ديني ًا واملحافظة ،فإن الشباب والفتيات يتساءلون بعض

األحيان عن مساحة احلرية املتاحة هلم ،لكي يكتشف الشاب والفتاة كل منهام اآلخر،
ويتأكد من توفر املواصفات املطلوبة فيه ،قبل اختاذ قرار الزواج والرشاكة احلياتية.

وقد يرجعون هذه النسبة املرتفعة من حاالت الطالق ،وفشل العالقة الزوجية ،إىل

عدم توفر الفرصة الكافية ،للتعارف واالختيار املدروس من قبل الطرفني ،قبل الزواج،

أو عىل األقل يعدُّ ون ذلك من أهم العوامل واألسباب.

من الناحية الرشعية :فإن أبواب التعارف بني الذكور واإلناث ،وخاصة لدى الرغبة
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يف الزواج ،ليست موصدة ،ومل ُيقم اإلسالم جدران وحواجز فاصلة ،متنع من التالقي

أو التحادث أو التعارف بني اجلنسني ،نعم هنالك ضوابط وأحكام رشعية ،للحفاظ عىل
أجواء العفة واالحتشام ،وللوقاية من أخطار االنزالق واالنحراف.

ونستعرض فيام ييل أهم أحكام العالقة والتعامل بني الطرفني ،يف فرتة االختيار

واخلطوبة.

فترة الخطوبة:

حينام يقرر اإلنسان الزواج ،ويضع أمامه خيار ًا أو أكثر ،لتحديد رشيكة احلياة،

ويوصل رغبته للطرف اآلخر ،بشكل مبارش ،يتمثل يف التقدم إىل أهلها بطلبها ،أو عن

طريق وسيط ،ملعرفة رأهيا مسبق ًا يف املوضوع ،فإن هذه الفرتة التي تسبق إجراء عقد
الزواج ،هي فرتة اخلطوبة.

ويطلق البعض من الناس :عنوان اخلطوبة عىل الفرتة الفاصلة بني إجراء العقد وليلة

الزفاف ،لكنهام يف احلقيقة يصبحان خالهلا زوجني من الناحية الرشعية ،بإيقاع العقد ،أما
يف الفرتة التي تسبق العقد ،فهام أجنبيان عن بعض ،وكونه قد تقدم خلطبتها ،أو أن املوافقة

قد حصلت منها ومن أهلها ،ال يرتتب عليه أي أثر رشعي ،جييز هلام ختطي أحكام العالقة
بني الرجل األجنبي واملرأة األجنبية.

�أحكام النظر:

أجاز الشارع املقدس للرجل الراغب يف الزواج من امرأة ،أن ينظر إليها ،ليتعرف

إىل مالحمها وشكلها ،ومستوى مجاهلا ،فإذا حتقق غرض االطالع ،وجب االلتزام باحلكم
الرشعي ،يف النظر إليها كأي أجنبية أخرى.

والنظر بني الرجل واملرأة األجنبيني فيام عدا حالة اخلطوبة هو :أنه ال جيوز للرجل

أن ينظر إىل ما عدا الوجه والكفني من جسد املرأة األجنبية ،وحتى الوجه والكفان من
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األجنبية ،إنام جيوز النظر هلام بدون ريبة أو قصد شهوة.

وهذا هو رأي أكثر فقهاء الشيعة ،وهو مذهب أيب حنيفة والشافعي ،ورأي القايض

من احلنابلة ،أما ظاهر مذهب أمحد بن حنبل :فهو حتريم النظر إىل أي يشء من جسد املرأة

األجنبية ،وعىل حد تعبري ابن تيمية :فإن كل يشء منها عورة حتى ظفرها(((.

وجيوز للمرأة أن تنظر إىل األطراف واألجزاء الظاهرة من بدن الرجل األجنبي ،مما

هو معتاد كشفه ،كالرأس واليدين والقدمني ونحوها ،دون ريبة أو قصد شهواين .عىل

رأي أغلب فقهاء الشيعة ،وهو رأي املالكية.

بينام يرى احلنفية :جواز نظر املرأة إىل ما عدا عورة الرجل األجنبي ـ من الرسة إىل

الركبة ـ وهو القول الراجح عند احلنابلة.

وعند الشافعية ال جيوز للمرأة أن تنظر إىل أي يشء من الرجل األجنبي(((.

بالطبع فإن حاالت الرضورة كاإلنقاذ والعالج ،حينام ال يكون بديل مماثل ،مستثناة

من املنع ،فيجوز فيها نظر الرجل إىل املرأة األجنبية ،ونظرها إليه ،بمقدار الرضورة.

أما املالمسة اجلسدية ،فال تصح بأي قدر كان ،بني الرجل واملرأة األجنبية ،حتى عىل

مستوى املصافحة باليد ،فال جيوز فيها املبارشة ،ويستثنى من ذلك ما تقتضيه الرضورة

بمقدارها.

المكالمة والتحادث:

هل يمكن للرجل أن يتحادث مع امرأة يفكر يف الزواج منها ،مبارشة أو عرب

اهلاتف ،من أجل أن يتعرف إىل أفكارها وتوجهاهتا ،وحتى تتعرف هي أيض ًا إىل طبيعة

شخصيته؟

يف األصل ،ليس هناك مانع من أن يسمع الرجل صوت املرأة األجنبية ،أو تسمع هي

((( ابن تيمية :أحمد ،مجموع فتاوى ابن تيمية ج 22ص.110
((( الموسوعة الفقهية :الكويت ج 31ص.51

ل�سرة
فقه ا أ

170

اختيار الزوج

صوته ،ما دام التخاطب يف حدوده الطبيعية ،دون ترقيق أو حتسني للصوت ،ومن دون
قصد شهواين أو ريبة ،والقول بأن صوت املرأة عورة ،مل يرد يف نص رشعي ،وإذا كانت
هناك بعض الروايات تفيد منع التحادث مع النساء األجنبيات ،فإنه عىل حد تعبري الشيخ

حممد حسن النجفي صاحب اجلواهر« :مشكل بالسرية املستمرة يف األعصار واألمصار،

من العلامء واملتدينني وغريهم عىل خالف ذلك ،وباملتواتر أو املعلوم مما ورد من كالم

الزهراء وبناهتا عليها وعليهن السالم ،ومن خماطبة النساء للنبي Aواألئمة Bعىل وجه
ال يمكن إحصاؤه ،وال تنزيله عىل االضطرار لدين أو دنيا» (((  .وعىل هذا رأي أغلب

فقهاء املسلمني.

وجيوز للرجل ابتداء النساء األجنبيات بالسالم ،ويرى أكثر الفقهاء كراهة ذلك،

وخاصة السالم عىل الشا ّبة جتنب ًا للفتنة ،لكن السيد اخلوئي :يرى أن «ابتداء املرأة بالسالم
كابتداء الرجل به أمر مستحب ،ومرغوب رشع ًا ،من دون تقييد باملحارم أو غريها .نعم،
يف خصوص السالم عىل الشابة :إذا خاف الرجل أن يعجبه صوهتا يلتزم بالكراهة»(((.
وهل حيرم مفاكهة األجنبية وممازحتها؟

قال السيد الشريازي« :املركوز يف أذهان املترشعة :الكراهة إذا مل يكن هناك تلذذ

وريبة وخوف افتتان ،نعم ينبغي استثناء ما إذا كان ذلك مقدمة لالختيار من أجل
التزويج ،كام ينبغي استثناء التكلم عن الكراهة إذا كان مقدمة لذلك ،وذلك ملناط

جواز النظر»(((.

ويقول السيد السيستاين« :حيق للرجل أن ينظر إىل حماسن املرأة التي ينوي التزوج هبا،

وكذلك حمادثتها قبل أن يتقدم خلطبتها»(((.

((( النجفي :الشيخ محمد حسن ،جواهر الكالم  -كتاب النكاح ج 10ص.397
((( الخوئي :السيد أبو القاسم ،مباني العروة الوثقى  -كتاب النكاح ج 1ص.106
((( الشيرازي :السيد محمد ،الفقه  -كتاب النكاح ج 62ص.268-265
((( السيستاني :السيد علي ،الفقه للمغتربين مسألة رقم  389الطبعة األولى 1998م.
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من كل ما سبق يتبينَّ إمكانية التحادث واملكاملة مع املخطوبة ،ضمن سياق التعرف
إليها من أجل الزواج.

التالقي مع المخطوبة:

أحكام الرشيعة ال توجب الفصل بني الرجال والنساء يف شؤون احلياة ،وليس أي
ٍ
وتالق بني الرجال والنساء ممنوع ًا ،ففي مناسك احلج هناك اختالط واضح بني
اختالط

اجلنسني ،ويف احلياة العامة يف عهد رسول ال ّله ،Aواخللفاء واألئمة ،Bكان هناك اختالط
ٍ
وتالق ،يف املساجد واألسواق والطرقات وغري ذلك ،لك َّن هناك ضابطتني أساسيتني:
األوىل:احلجاب واالحتشام .واألخرى :منع اخللوة واالنفراد بني الرجل واملرأة األجنبية،

ّ
خيلون رجل بامرأة
بأن يكونا يف مكان مغلق وحدمها .فقد روي عن رسول ال ّله« :Aال
ال حتل له فإن ثالثهام الشيطان»(((.

أما تالقي الرجل وجلوسه مع امرأة يف مكان عام ،أو مكان مفتوح ،أو مع وجود

شخص ثالث فال مانع منه رشع ًا.

وبناء عليه ،فيمكن للرجل أن جيلس مع من يريد خطبتها ،بوجود أحد معهام ،أو يف

مكان مفتوح ،مع رعاية سائر الضوابط واألحكام الرشعية.

م�ؤ�س�سات للتعارف والتزويج:

توجد اآلن يف خمتلف املجتمعات ،مؤسسات تقوم بخدمة التعريف والتعارف ،ملن

يرغب يف الزواج من الفتيان والفتيات ،حيث يتقدم الراغب للمؤسسة بمعلومات عن

ُعرف املؤسسة ك ً
ال منهام إىل
نفسه ،وباملواصفات التي يتطلبها يف رشيك احلياة ،ومن ثم ت ّ

اآلخر ،حني تتوافق املواصفات.

ولبعض املؤسسات مواقع عىل اإلنرتنت ،لتسهيل مثل هذه اخلدمات ،وجمتمعاتنا

((( الزحيلي :وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص.24
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حتتاج إىل مثل هذه املؤسسات ،حيث ضعفت حالة الرتابط والتواصل بني الناس ،حتى
بني األقرباء واجلريان ،فقد يصعب عىل الفتى أو الفتاة التعرف إىل من حيمل املواصفات

املرغوبة ألي منهام.

وقد نشأت بعض املؤسسات يف بالدنا لتقوم هبذا الدور ،لكن بعض العوائل تتحفظ

عىل التعامل معها ،وخاصة بالنسبة للفتاة ،حيث َي ُعدُّ ون ذلك عيب ًا ،بينام نجد يف تراثنا
اإلسالمي أن املرأة كانت تعرض نفسها عىل الرجل الصالح للزواج ،وكان ول ُّيها ال
يتحفظ يف إبداء رغبته ملصاهرة الرجل الصالح.

بل حيدثنا القرآن الكريم عن نبي ال ّله شعيب Eومبادرته للعرض عىل موسى Eأن
يتزوج إحدى ابنتيه ،يقول تعاىلَ { :ق َال إِنيِّ ُأ ِريدُ َأ ْن ُأن ِ
ْك َح َك إِ ْحدَ ى ا ْبنَت ََّي َها َتينْ ِ }(((.
وقد عنون البخاري يف صحيحه ضمن كتاب النكاح باب ًا بعنوان( :عرض املرأة نفسها

عىل الرجل الصالح) وباب ًا آخر بعنوان( :عرض اإلنسان ابنته أو أخته عىل أهل اخلري).

ناين قال :كنت عند أنس وعنده ابنة له ،قال
ومما جاء يف الباب األول عن ثابت ال ُب ّ
أنس :جاءت امرأة إىل رسول ال ّلهِ ،A
تعرض عليه نفسها ،قالت :يا رسول ال ّله ألك يب
حاجة؟ فقالت بنت أنس :ما أقل حياءها؟ واسوأتاه واسوأتاه! قال أنس :هي خري منك
رغبت يف النبي فعرضت عليه نفسها(((.

ومن روايات الباب الثاين عن عبد ال ّله بن عمر :أن عمر بن اخلطاب حني تأ ّيمت

حفصة بنت عمر ،من خنيس بن ُحذافة السهمي ،وكان من أصحاب رسول ال ّلهA

فتويف باملدينة ،فقال عمر بن اخلطاب :أتيت عثامن بن ع ّفان ،فعرضت عليه حفصة ،فقال:
سأنظر يف أمري ،فلبث ليا َيل ثم لقيني فقال :قد بدا يل أن ال أتزوج يومي هذا.

((( سورة القصص :اآلية.27
((( البخاري :محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب عرض المرأة نفسها على الرجل
الصالح.
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قال عمر :فلقيت أبا بكر الصديق ،فقلت :إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر،

فصمت أبو بكر ،فلم يرجع إ ّيل شيئ ًا ،وكنت أوجدَ عليه مني عىل عثامن ،فلبثت ليايل ثم

خطبها رسول ال ّله Aفأنكحتها إياه(((.

ويف وسائل الشيعة عن اإلمام الباقر Eقال :جاءت امرأة إىل النبي Aفقالت:

زوجني .فقال رسول ال ّله :Aمن هلذه؟ فقام رجل فقال :أنا يا رسول ال ّله ،زوجنيها.
فقال :Aما تعطيها؟

فقال :ما يل يشء.

قال :Aال.

فأعادت ،فأعاد رسول ال ّله Aالكالم ،فلم يقم أحد غري الرجل.

املرة الثالثة :أحتسن من القرآن شيئ ًا؟ قال :نعم.
ثم أعادت ،فقال رسول ال ّله Aيف ّ

قال :Aقد زوجتكها عىل ما حتسن من القرآن فع ّلمها إياه(((.

إذ ًا فال غضاضة من أن تبذل الفتاة أو أهلها جهد ًا يف البحث عن الزوج املناسب،

وخاصة عرب املؤسسات املختصة هبذه املهمة ،أو عرب الوسطاء الالئقني.

((( المصدر السابق :باب عرض اإلنسان ابنته أو أخته على أهل الخير.
((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة ،حديث رقم.26997

اختالف المذهب هل يمنع التزاوج؟
اختالف املذاهب ،وتعدد اآلراء ،ليس أمر ًا جديد ًا طارئ ًا يف حياة املسلمني ،فجذور

هذا االختالف املذهبي ،نشأت يف العقود األوىل للقرن األول ،من تاريخ اإلسالم،
حيث ظهرت يف أوساط الصحابة آراء متباينة ،حول تويل اخلالفة بعد وفاة الرسول،A

فكان اإلمام عيل بن أيب طالب Eيرى نفسه األوىل باخلالفة ،ومعه بنو هاشم ،ونفر من

عيل ومؤيديه ،ومع
األصحاب ،بينام متت مبايعة أيب بكر يف سقيفة بني ساعدة ،يف غياب ٍّ
ٍ
ّ
موال ألهل البيت،
تكون اجتاه
أن اإلمام علي ًا ومن معه بايعوا أبا بكر فيام بعد ،إال أنّه ّ
يعتقد بأولويتهم وأحقيتهم ،ثم جاء حكم األمويني ،وما حصل خالله من اضطهاد ألهل
لتكرس اجتاه الوالء والتشيع
البيت وشيعتهم ،بلغ ذروته يف واقعة كربالء سنة 61هّ ،
ألهل البيت يف أوساط األمة ،وليتاميز االجتاهان :االجتاه العام والرسمي الذي أصبح
يطلق عليه فيام بعد أهل السنة ،واالجتاه املوايل ألهل البيت الذي أخذ فيام بعد عنوان

التشيع والشيعة.

كام ظهرت مالمح اجتاه ثالث ،أثناء خالفة اإلمام عيل ،Eعىل أثر قضية التحكيم يف

ومتردوا عىل حكم
واقعة صفني ،هو اجتاه اخلوارج ،الذين عارضوا التحكيم بعد حصولهّ ،

اإلمام عيل.E
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كل هذه التوجهات ارتسمت مالحمها يف النصف األول من القرن األول ل ّلهجرة،

ويف منتصف القرن الثاين بدأ ظهور املدارس الكالمية ،واملذاهب الفقهية ،كمدرسة أهل

احلديث وأهل الرأي ،واألشاعرة واملعتزلة ،ومذاهب أهل السنة املختلفة ،وتش ّعبت

االجتاهات لدى أتباع أهل البيت.B

وبمرور الزمن ،وبفعل العوامل السياسية ،واملناظرة والتنافس ،والبحث العلمي،

ّ
جتذرت املذاهب والتوجهات الرئيسية يف األمة ،وتالشت أو ضعفت بقية االجتاهات.

تعدد في �إطار الوحدة:
ُّ

لكن تعدد املذاهب والتوجهات يف تلك القرون األوىل ،مل يؤثر عىل وحدة كيان األمة،

ومل يصنع احلواجز االجتامعية بني أتباع تلك املذاهب والتوجهات.

ذلك ألن املبادئ اإلسالمية للدين ،واملعامل الرئيسة للرشيعة ،كانت ُت َعدُّ حد ًا جامع ًا،

وإطار ًا مشرتك ًا ،يستوعب تعدد املذاهب واالجتاهات ،فاجلميع يؤمنون بال ّله رب ًا ،وبمحمد

 Aنبي ًا ،وباآلخرة معاد ًا ،وبالقرآن كتاب ًا ،وبالكعبة قبلة ،ويلتزمون األخذ بسنة الرسول
 ،Aويقيمون الصالة بفرائضها اخلمس ،ويؤتون الزكاة ،ويصومون شهر رمضان،
ويؤدون فريضة احلج يف وقتها املقرر ،ويتفقون عىل حتريم اخلمر والزنا والربا ،وسائر

املحرمات املعروفة بني املسلمني.

أ ّما اختالف الرأي يف بعض التفاصيل العقدية والفقهية ،أو تباين املواقف السياسية،

فال يصح أن يحُ ِّول األمة إىل ٍ
كتل منفصلة عن بعضها.

وكان التزاوج والتداخل يف األحساب واألنساب ،مظهر ًا من مظاهر وحدة املجتمع

اإلسالمي واندماجه ،حيث مل تكن االختالفات حائ ً
ال وال حاجز ًا دون ذلك ،فاإلمام

عيل بن أيب طالب Eتزوج أسامء بنت عميس ،زوجة اخلليفة األول أيب بكر ،بعد وفاته،
وتربى حممد بن أيب بكر يف حجره ،واخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب تزوج أم كلثوم بنت
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اإلمام عيل ،Eكام ورد يف الكايف((( .وتزوج اإلمام احلسن جعدة بنت األشعث ،وبني

شمر بن ذي اجلوشن وأبناء اإلمام عيل Eمن أم البنني العباس وإخوته عالقة خؤلة ((( ،
وليىل أم عيل األكرب بن احلسني حفيدة أيب سفيان ،من ابنته ميمونة((( وورد أن اإلمام زين

العابدين Dواإلمام الباقر Eكانت هلام زوجتان خارجيتان ،وما ط ّلقامها إال إلظهارمها
التن ّقص من عيل وس ِّبه (((  .وتزوج اإلمام الرضا Eواإلمام حممد اجلواد Eمن ابنتي
اخلليفة املأمون العبايس.

لكن ظروف التشاحن املذهبي ،التي عاشتها األمة فيام بعد ،أوجدت مي ً
ال إىل القطيعة

والتباعد االجتامعي ،بني أتباع املذاهب ،فحصلت فتاوى التكفري ،وحتريم التزاوج بني
املسلمني ،عند اختالف مذاهبهم ،ومل ينج من التأثر هبذه الظروف ،إالّ من أويت البصرية
يف دينه ،والوعي بأمهية وحدة األمة ،وأهنا أولوية ،وأصل ال يمكن جتاوزه والتفريط فيه.

الم�سلم كفو الم�سلمة:

يؤكد الفقهاء عىل أن األصل جواز التزاوج بني املسلمني ،عىل اختالف مذاهبهم،

فاملسلم كفو املسلمة .قال املحقق احليل (676-602ه) يف رشائع اإلسالم« :الكفاءة
رشط يف النكاح ،وهي التساوي يف اإلسالم ،وهل يشرتط التساوي يف اإليامن؟ فيه
روايتان :أظهرمها اإلكتفاء باإلسالم ،وإن تأكد استحباب اإليامن ،وهو يف طرف الزوجة

أتم ،ألن املرأة تأخذ من دين بعلها ،نعم ،ال يصح نكاح الناصب املعلن عداوة أهل

البيت Bالرتكابه ما يعلم بطالنه من دين اإلسالم»(((.

((( الكليني :محمد بن يعقوب ،الكافي ج 6ص.115
((( السماوي :محمد طاهر ،إبصار العين في أنصار الحسين ص ،58الطبعة األولى 1419هـ ،قم.
((( المصدر السابق :ص.49
((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة ،حديث رقم 26323ورقم 26324ورقم.27884
((( الحلي :جعفر بن الحسن ،شرائع اإلسالم ،كتاب النكاح  -لواحق العقد المسألة .1
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وقال الشيخ حممد حسن النجفي يف اجلواهر (تويف 1266ه) ،بعد مناقشته لآلراء

والروايات التي يظهر منها املنع من التزاوج بني الشيعة وغريهم ،قال ما نصه« :املدار عىل

اإلسالم يف النكاح ،وإن مجيع فرقه التي مل يثبت هلا الكفر بنصب أو غ ّلو أو نحو ذلك ملة
واحدة ،يشرتكون يف التناكح والتوارث ،وغريمها من األحكام واحلدود»(((.

وقال الشيخ حممد جواد مغنية« :الكفاءة بني الزوجني عند اإلمامية هي اإلسالم،

وكفى به جامع ًا ،من غري فرق بني املذاهب اإلسالمية وفرقها مجيع ًا»(((.

وجاء يف صحيح عبد ال ّله بن سنان قال :سألت أبا عبد ال ّله الصادق :Eبم يكون

الرجل مسل ًام حيل مناكحته وموارثته وبم حيرم دمه؟ قال« :Eحيرم دمه باإلسالم إذا ظهر

وحيل مناكحته وموارثته»(((.

املفضل قال :سمعت أبا عبد ال ّله Eيقول« :اإلسالم
وعن القاسم الصرييف رشيك ّ

حيقن به الدم ،وتؤدى به األمانة ،وتستحل به الفروج ،والثواب عىل اإليامن»(((.

وجاء يف (فقه السنة) عن ابن حزم قوله« :أي مسلم ما مل يكن زاني ًا فله احلق يف أن

يتزوج أية مسلمة ما مل تكن زانية ،وأهل اإلسالم كلهم إخوة».

كام نقل عن الشوكاين قوله« :اعتبار الكفاءة يف الدين أص ً
ال وكامالً ،فال تزوج مسلمة

بكافر ،وال عفيفة بفاجر ،ومل يعترب القرآن والسنة يف الكفاءة أمر ًا وراء ذلك ،فإنه حرم عىل
املسلمة نكاح الزاين اخلبيث»(((.

خوف الت�أثير:

ألن أهل كل مذهب يعدُّ ون مذهبهم هو احلق واألصح ،فإهنم حيرصون عىل جتنيب

((( النجفي :الشيخ محمد حسن ،جواهر الكالم ج 10ص.681
((( مغنية :الشيخ محمد جواد ،فقه اإلمام الصادق ج 5ص.216
((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة ،حديث رقم -26333كتاب النكاح.
((( المصدر السابق :حديث رقم.26337
((( سابق :السيد ،فقه السنة ج 2ص ،146-143الطبعة الثالثة 1977م دار الكتاب العربي.
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أبنائهم وبناهتم األجواء والظروف التي قد تؤثر عىل التزامهم املذهبي ،والزواج وخاصة

للمرأة ،جيعلها يف معرض التأثر بإجتاه الزوج ،يف ظل أجواء ال حترتم خيارات الفرد ،وال
تقبل حرية الرأي ،لذلك تكون هناك خشية وخوف من وقوع املرأة حتت ضغوط الزوج

املخالف مذهبي ًا ،لترتك مذهبها إىل مذهبه ،أو يضيق عليها حرية االلتزام بمذهبها .وهذا
ما تشري إليه بعض فتاوى الفقهاء بعنوان خوف الضالل ،أو وجود حمذور ،يقول السيد

الشريازي يف إجابته عن سؤال :هل جيوز للمرأة الشيعية الزواج من الرجل السني؟
اجلواب« :املشهور اجلواز إال إذا كان هناك حمذور -كام لو ُعلم بأنه جيربها عىل التربي من

أهل البيت ،Bأو أنه ال يسمح هلا بأداء طقوسها وشعائرها املذهبية.(((»-

ويقول السيد السيستاين« :جيوز زواج املؤمن من املخالفة غري الناصبية ،كام جيوز

زواج املؤمنة من املخالف غري الناصبي عىل كراهة ،نعم إذا خيف عليه أو عليها الضالل

حرم»(((.

ونقل ابن أيب قدامة احلنبيل يف املغني ،عن اإلمام أمحد بن حنبل قوله« :ال يزوج بنته
من َح ُر ِ
ور ّي مرق من الدين ،وال من الرافيض ،وال من القدَ ِر ّي ،فإذا كان ال يدعو فال
بأس»(((.

وقوله« :فإذا كان ال يدعو فال بأس» إشارة إىل أن املنع هو للخوف من التأثري املذهبي،

فإذا مل حيذر ذلك من الزوج فال بأس من التزويج ،وإن كان من تلك الفئات.

فاملسألة مرتبطة بأجواء التعايش السلمي ،واالحرتام املتبادل ،واملنع والتحفظات

القائمة ،هي بسبب العالقات غري الطبيعية بني أتباع املذاهب ،فإذا ما سادت احلالة

اإلجيابية فلن يكون مربر للمنع والتحفظات.

((( الشيرازي :السيد محمد ،أجوبة المسائل الشرعية -إعداد الشيخ جعفر الحائري ص 132مسألة .461
((( السيستاني :السيد علي الحسيني ،منهاج الصالحين ج 3ص 70مسألة.215
((( ابن قدامة الحنبلي :عبد ال ّله بن أحمد ،المغني ج 9ص 397الطبعة الثانية 1992م هجر -القاهرة.
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فئات م�ستثناة:

واستثنى فقهاء الشيعة بعض الفئات بتحريم التزواج معهم ،وإن كانوا يظهرون

اإلسالم ،وهم:

1 .1الغالة الذين يعتقدون يف أحد من البرش بعض صفات الربوبية واأللوهية ،كاملغالني
التأليه ،فهم عند فقهاء الشيعة حمكومون
يف اإلمام عيل أو أهل البيت ،إىل حد
ّ

بالنجاسة والكفر.

2 .2النواصب وهم املعلنون بعداوة أهل البيت ،Bوهذا ال ينطبق عىل أهل السنة الذين
ال يقولون بإمامة أهل البيت وعصمتهم ،ولكنهم ال يبغضوهنم أو يعادوهنم.

3 .3اخلوارج الذين يعلنون بغض اإلمام عيل ،Eأما اخلوارج الذين ينتمون ملذهبهم
عداء أو بغض ًا ألهل البيت ،فهم حمكومون باإلسالم .كام هو حال
دون أن يظهروا ً

األباضية يف سلطنة عامن حسب ما نعرف عنهم.

يقول السيد السيستاين« :ال جيوز للمؤمن أو املؤمنة أن ينكح دوام ًا أو متعة بعض

املنتحلني لدين اإلسالم ممن حيكم بنجاستهم :كالغالة ،والنواصب وهم املعلنون بعداوة

أهل البيت ،Bواخلوارج وهم عىل قسمني :من يعلن بغضه ألهل البيت Bفيندرج يف
النواصب ،ومن ال يكون كذلك وإن عد منهم التباعه فقههم فال حيكم بنجاسته»(((.

((( السيستاني :السيد علي الحسيني ،منهاج الصالحين ج ،1التاسع من النجاسات – ج 3مسألة.214

الفحص الطبي قبل الزواج
للزواج استهدافان رئيسان:

األول :حتقيق سعادة احلياة لكل من الزوجني.

الثاين :إنجاب الذرية الصاحلة.

لذلك ينبغي اإلهتامم باملواصفات املناسبة ،التي تساعد يف إنجاز كال الغرضني،

عىل أكمل صورة ،وأحسن وجه .والنصوص الدينية الواردة حول الزواج ،تلفت نظر

اإلنسان عند اختيار رشيك احلياة ،زوج ًا أو زوجة ،إىل تأثري هذا االختيار عىل مستقبل
الذرية واألوالد ،يف سامهتم املادية واملعنوية.

فقد ورد عن رسول ال ّله Aأنه قال« :اختاروا لنطفكم»((( فأنت حينام ختتار زوجة،
فإنك يف الوقت نفسه ختتار ُأم ًا ألوالدك ،تؤثر فيهم صفاهتا وتربيتها .وكذلك حينام ختتار

املرأة زوج ًا ،فإهنا ختتار أب ًا ألوالدها ،تنعكس عليهم شامئله ومالحمه.

وعن اإلمام عيل Eأنه قال« :إياكم وتزويج احلمقاء فإن صحبتها بالء

وولدها ضياع»(((.

((( الكليني :محمد بن يعقوب ،الكافي ج 5ص.332
((( المصدر السابق :ص.354
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وإذا ُأعجب اإلنسان بجامل امرأة ،لكنها تفتقد صفات أساسية كالعقل ،فعليه أن

يتجنب اإلنجاب منها ،خوف ًا من انتقال النقص إىل األوالد ،فقد سأل رجل اإلمام حممد

الباقر :Eعن الرجل املسلم تعجبه املرأة احلسناء أيصلح له أن يتزوجها وهي جمنونة؟
قال «:ال ولكن إن كانت أمة جمنونة فال بأس بأن يطأها وال يطلب ولدها» ((( .

قانون الوراثة:

يؤكد علم الوراثة احلديث النشأة ما أشارت إليه النصوص الدينية من انتقال الصفات

اجلسدية والنفسية من الوالدين إىل األوالد .ولعل أول من كشف األسس العلمية التي

تتحكم بالوراثة يف املخلوقات احلية ،وأجرى جتارب عليها ،هو النمساوي جرجيوري

مندل (1884-1822م) الذي الحظ أن صفات نبات البازالء تنتقل إىل النباتات
املتولدة منه بنظام ثابت ،وبناء عىل تلك املالحظات وضع مندل القوانني التي عرفت
باسمه (قوانني مندل) ثم تعمق علامء آخرون يف دراسة الظاهرة ،فتوصلوا إىل املزيد من

احلقائق ،حول طبيعة الوراثة والقوانني التي تتحكم فيها ،ومع التقدم العلمي الذي

حصل يف حقل دراسة اخللية ( )Cellتوجت بحوث الوراثة باكتشاف اجلسيامت التي

حتمل عوامل الوراثة وهي الصبغيا(ت( )Chromosomesالتي يف نواة اخللية ( eNucl

 )usوخيتلف عددها يف اخللية الواحدة من خملوق إىل آخر ،فهي يف اإلنسان ( 46صبغي ًا)
مركبة من احلمض النووي منزوع األوكسجني ( )Deoxyribonucleic.DNAالذي

أميط اللثام عن تركيبه يف العام 1953م من قبل العاملني (جيمس واطسون ،فرانسيس

مورثات أو جينات
كريك) وقد تبينّ أن الصفات الوراثية تتوضع يف الصبغيات عىل هيئة ِّ
( )Genesيقدر عددها يف اإلنسان بأكثر من (3مليارات مورثة) كل منها متثل صفة من

صفات اإلنسان ،أو هي األبجدية التي يرتكب وفقها جسم اإلنسان .وقد متكن العلامء

((( المصدر السابق.
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يف السنوات األخرية من اكتشاف الكثري من أرسار الشيفرة الوراثية ()Genetic Code

لبعض احليوانات والنباتات واإلنسان ،وأصبحوا قادرين بفضل ال ّله عز وجل عىل
إحداث بعض التغيريات يف الصفات الوراثية(((.

الأمرا�ض الوراثية:

ضمن قانون الوراثة ،فإن هناك أمراض ًا وراثية يكسبها األوالد من الوالدين ،وقد

وصلت قائمة هذه األمراض ،إىل أكثر من ثامنية آالف مرض وراثي ،حتى عام 1998م،
ومشكلة أغلب هذه األمراض الوراثية ،أن الشخص احلامل للجني املعطوب ،أي املرض

الوراثي ،هو يف الغالب شخص سليم ،وال يعاين من أي مرض ظاهر ،ولكنه إن تزوج

بامرأة حتمل اجلني املصاب ذاته ،فإن نسبة من نسلهام ،حوايل الربع ،سيصابون هبذا

املرض.

وهذا النوع من األمراض الوراثية ال عالج هلا ،فيعاين منها املصاب طوال فرتة حياته،

وقد تؤدي به إىل املوت.

بالطبع ال تنترش كل هذه األمراض الوراثية يف كل املجتمعات ،بل يف كل جمتمع تنترش

أمراض وراثية معينة ،ألسباب بيئية.

لذلك عىل اإلنسان املقدم عىل الزواج أن يأخذ هذه املسألة مأخذ اجلد ،حتى ال يكون

سبب ًا يف إنجاب أوالد مصابني يتعذبون يف حياهتم ،ويكدرون صفو حياة العائلة كلها.

الأمرا�ض الوراثية في المنطقة ال�شرقية:

تتوطن املنطقة الرشقية بعض أمراض الدم الوراثية ومن أبرزها:

1 .1فقر الدم املنجيل  :Sickle CellEiseaseوهو مرض وراثي ينشأ عن حتول كرات
((( كنعان :الدكتور أحمد محمد ،الموسوعة الطبية الفقهية ص 58الطبعة األولى2000م دار النفائس-
بيروت.
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الدم احلمراء من شكلها الطبيعي (القرص املقعر الوجهني) إىل شكل املنجل
ٍ
حينئذ :اخلاليا املنجلية،
(الذي تقص به احلشائش) وتسمى هذه الكريات
وهذه اخلاليا تلتصق ببعضها ،وتلتصق بجدران الشعريات الدموية ،مما يسبب

انغالق ًا جزئي ًا أو كلي ًا يف األوعية الدموية التي تلتصق عندها ،مما يمنع وصول
األوكسجني إىل تلك األجزاء من اجلسم ،فيؤدي إىل تكرس كريات الدم احلمراء
وفقر الدم ،وحدوث نوبات متكررة من اآلالم ،وزيادة التعرض لاللتهابات،

وخطورة الوفاة يف سن مبكر.

وقد عرف هذا املرض ألول مرة يف العامل سنة 1910م واكتشف يف اململكة عام

1963م يف املنطقة الرشقية وجيزان وخيرب يف املدينة املنورة.

وهو من أكثر أمراض الدم الوراثية شيوع ًا يف العامل ،حيث تشري اإلحصائيات إىل

والدة 250ألف طفل مصاب عىل مستوى العامل سنوي ًا ،إال أنه ال ينتقل بالعدوى ،فمن
ولد سلي ًام ،ال يمكن أن يصاب به .وينترش هذا املرض يف كثري من مناطق اململكة ،وأكدت
الدراسات أن املنطقة الرشقية هي أكثر املناطق التي ينترش هبا فقر الدم املنجيل ،حيث تبلغ

نسبة حاميل املرض ما بني %25-20من السكان ،تليها منطقة اجلنوب غرب اململكة ،ثم
املنطقة الشاملية(((.

2 .2أمراض التالسيمية  :Thalassemiasوتُعدُّ من أهم األمراض الوراثية الشائعة،
وتأيت يف الدرجة الثانية بعد فقر الدم املنجيل ،حيث تظهر اإلحصائيات أن

التالسيمية (األلفا) تصيب  %50من سكان الرشقية ،وجنوب غرب اململكة،
بينام تبلغ درجة انتشار التالسيمية (البيتا) نسبة  %13من سكان الرشقية،

و %15.3من سكان املنطقة اجلنوبية الغربية.

((( الجامع :الدكتور علي -الدبوس :الدكتور إبراهيم ،أمراض الدم الوراثية ،مجلة صحة الشرقية عدد11
يناير 1998م.
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وحيدث هذا املرض نتيجة قلة تكوين سلسلة أو أكثر من سالسل األمحاض األمينية

املكونة خلضاب الدم .وحيث إن خضاب الدم يتكون من زوجني من سلسلة األمحاض

األمينية ،أحدمها من سالسل (ألفا) واآلخر من سالسل (بيتا) ونتيجة قلة تكوين أحدمها،

تكون كمية األخر زائدة نسبي ًا ،فال جيد ما ينضم إليه ،فيرتسب يف أصول الكريات احلمرا،

مما يؤدي إىل موهتا.

وتبدأ أعراض التالسيمية الكربى بعد الستة األشهر األوىل من عمر املصاب ،وتزداد

تدرجيي ًا عند بلوغه العامني ،إذا مل يعط العالج املناسب ،وتشمل األعراض مخول وفقدان
الشهية ،وإرهاق ًا يف اجلسم ،وشحوب ًا يف لون اجللد ،واصفرار ًا يف العني ،وتغري لون البول،
وشعور ًا باخلفقان.

أما أعراض التالسيمية الوسطى فمتفاوتة ،فبعض املرىض ال تظهر عليهم أي

أعراض طوال حياهتم ،والبعض اآلخر يصاب بأعراض خمتلفة تبدأ بعد السنة الثانية من

العمر(((.

3 .3مرض نقص مخرية جي سيكس يب دي :B6P DEeficiencyينترش هذا املرض
يف كثري من مناطق العامل ،وخصوص ًا يف حوض البحر املتوسط ،وكثري من مناطق
القارة األفريقية ،ويقدَّ ر عدد املصابني به عىل مستوى العامل ،حوايل200مليون

شخص.

ويف اململكة تتفاوت نسبة اإلصابة يف خمتلف املناطق ،فتصل نسبة إصابة الذكور يف

القطيف  %39‚8واإلناث  .%21‚4ويف األحساء تصل نسبة إصابة الذكور %23واإلناث

 %12ويف جيزان الذكور %20واإلناث  .%5أما يف الرياض فال تتعدى نسبة إصابة الذكور
 %7واإلناث .%3

((( الجامع :الدكتور علي -الدبوس :الدكتور إبراهيم ،أمراض الدم الوراثية ،مجلة صحة الشرقية عدد11
يناير 1998م.
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وتم اكتشاف هذا املرض يف عقد اخلمسينيات من القرن العرشين 1960-1950م،

أما يف اململكة فتم اكتشافه يف مستشفى أرامكو عام 1965م.

ينشأ هذا املرض بسبب خلل يف اجلينة الوراثية املسؤولة عن تكوين مخرية ()G6PD

مما يؤدي إىل نقص نشاط اخلمرية املذكورة ،فتكون خاليا الدم احلمراء معرضة للتكرس
عند التعرض للعوامل املؤكسدة ،مما يعرض املصاب لفقر يف الدم نقص خضاب الدم ـ

اهليموغلوبني تتفاوت شدته حسب درجة التكرس ،وألنه مرض وراثي ،ينتقل من شخص

إىل آخر نتيجة تزاوج املصابني به أو احلاملني له .وتتمثل أهم األعراض يف اإلحساس
بالضعف العام واإلرهاق ،وعدم القدرة عىل العمل ،وشحوب اللون ،وخفقان يف

القلب ،قد يصاحبه أمل يف الصدر ،وقد حيدث قصور يف وظائف القلب ،واإلحساس
بدوار قد يؤدي إىل اإلغامء ،واصفرار يف العني ،وتغري لون البول(((.

الزواج وانتقال الأمرا�ض الوراثية:

انتقال أمراض الدم الوراثية إىل األوالد يعتمد عىل مدى وجودها لدى األبوين.

ويتحدث األطباء عن االحتامالت بالشكل التايل:

•قد يكون اإلنسان حام ً
ال لسمة املرض ولكنه غري مصاب به ،وهنا ال تظهر
عليه أي أعراض للمرض ،وقد يكون مصاب ًا باملرض.

•فإذا كان أحد األبوين مصاب ًا باملرض ،واآلخر سلي ًام منه ،فإن األوالد ال
يصابون باملرض ،وإنام قد حيملون سمته فقط.

•أما إذا كان كالمها مصاب ًا فسيكون األوالد أيض ًا مصابني.

•وإذا كان كال األبوين حام ً
ال لسمة املرض ،فإن واحد ًا من كل أربعة أوالد هلام،
قد يصاب باملرض ،واثنان من كل أربعة قد حيمالن سمة املرض.

((( الجامع :الدكتور علي -الدبوس :الدكتور إبراهيم ،أمراض الدم الوراثية ،مجلة صحة الشرقية عدد11
يناير 1998م.
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لذلك ينبغي أن ال يتزوج املريض أو احلامل لسمة املرض إال من شخص سليم.

الفح�ص الطبي قبل الزواج:

عند اختيار الزوج أو الزوجة ،ينبغي التأكد عن طريق الفحص الطبي يف مراكز الرعاية

الصحية ،من وجود هذه األمراض الوراثية املنترشة يف منطقتنا ،ألن املشكلة ال تكمن يف

اإلصابة باملرض فقط ،التي ستكون واضحة من خالل األعراض واآلثار ،وإنام ألن جمرد

محل سمة املرض ،التي ال أعراض هلا ،وبالتايل جيهل اإلنسان وجودها ،قد يسبب حدوث

املشكلة لألوالد ،فيام إذا كان كال األبوين حاملني لسمة املرض.

وبالفحص الطبي يتبينَّ ذلك ،فإذا كان كالمها مصاب ًا أو حامالً ،فعليهام إعادة النظر
يف قرار الزواج ،أو أن يتزوجا مع قرار عدم اإلنجاب ،أو االعتامد عىل الفحص عند تلقيح

البويضة ،كمشاريع أطفال األنابيب ،أو أثناء احلمل.

وتتأكد أمهية الفحص الطبي عند زواج األقارب ،ألن احتامالت انتقال األمراض

الوراثية فيها أكثر.

ر�أي ال�شرع:

انطالق ًا من اهتامم التعاليم الدينية بالتفكري يف مستقبل الذرية واألوالد ،وتوفري أكرب

قدر ممكن من ضامنات سالمتهم وصالحهم ،وألن اإلسالم يمنع إيقاع الرضر عىل
اآلخرين ،وتسبيب األذى هلم ،فقد أفتى بعض الفقهاء بلزوم الفحص الطبي قبل الزواج

يف مثل هذه الظروف.

يقول املرجع الديني السيد حممد الروحاين (معارص) يف اإلجابة عن استفتاء وجه

إليه بتاريخ 1416 /8/12ه حول املوضوع ما نصه« :إن األمر املذكور يف املسألة من
األمور املهمة حيث يعد ـ عىل فرض حتققه ـ من موارد الظلم كان مقتىض االحتياط هو

الفحص».
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وعىل االستفتاء نفسه أجاب املرجع الديني السيد حممد الشريازي (معارص) بقوله:

«احتامل الرضر الكثري يوجب الوقاية سواء كان بالنسبة إىل النفس أو اآلخر ولو الولد

املستقبل».

وكان أهايل قربص يعانون من انتشار مرض الثالسيميا ،ولكنهم اعتمدوا برناجم ًا

للفحص الطبي ،والتزموا بنتائجه يف قرار الزواج ،فأثمر ذلك توقف ظهور املرض كلي ًا

عندهم منذ سنوات.

ويف دول عديدة ،ومنذ أكثر من نصف قرن ،هناك إلزام بالفحص الطبي قبل

الزواج.

بالطبع فإن الفحص الطبي ال يعني ضامن سالمة الذرية من مجيع األمراض ،وإنام هو

للوقاية من األمراض السارية املنترشة يف املجتمع ،التي يستهدفها الفحص فقط.

إن التساهل يف موضوع الفحص الطبي ،الستحكام الرغبة يف الزواج من خيار معينّ ،
أو للحفاظ عىل السمعة الصحية ،يعني القبول باحتامالت خطرية ترض بمستقبل األوالد،

وتؤثر عىل وضع حياة الوالدين.

والبعض من الناس ينقصهم الوعي واإلدراك ألمهية املوضوع ،مما يعني احلاجة إىل

املزيد من التوعية حول هذه األمراض ،ومحاية اجليل القادم منها.

والفحص الطبي حول هذه األمراض تقوم به مراكز الرعاية الصحية يف املنطقة ،ويتم

أخذ عينة من الدم خالل ثوان قليلة ،كام أن محل الرجل أو املرأة لسمة املرض ،ال يعني

وجود عيب أو خلل يمنع من الزواج ،وإنام يعني رضورة االقرتان بطرف سليم ،حتى ال

يكون الزوجان مع ًا حاملني للمرض ،فتحدث اإلصابة لألوالد ،فيكفي إذ ًا التأكد من
خلو أحد الطرفني وسالمته.

ونأمل أن هيتم كل راغب يف الزواج بإجراء الفحص الطبي أوالً ،من أجل سالمة

ذريته وأوالده.
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وقد صدر أخري ًا بحث مجيل للدكتور حممد عيل البار بعنوان (الفحص قبل الزواج

واالستشارة الوراثية)((( بلغة علمية سهلة ،وهو متوفر يف املكتبات ،يمكن االطالع عليه

واالستفادة منه.

((( البار :الدكتور محمد علي ،الفحص قبل الزواج واالستشارة الوراثية ،الندوة العالمية للشباب اإلسالمي
1420هـ.

الفصل الخامس :عقد الزواج
Iعقد الزواج.
�Iشرائط �صحة العقد.
Iال�شروط في عقد الزواج.
Iم�ستحبات ومكروهات العقد.
Iال�صداق.

عقد الزواج
حينام تتوفر رغبة الزواج بني طرفني دون مانع رشعي ،فإن حتقيق تلك الرغبة ،وإرساء

العالقة الزوجية بينهام ،يتوقف عىل إجراء عقد الزواج ،وال تكفي الرغبة واإلرادة إلقرار

مرشوعية العالقة بينهام ،دون إجراء العقد ،بل وال إقامة العالقة الزوجية بالفعل ،فإهنا
من دون العقد تصبح عالقة غري مرشوعة يف نظر الدين ،ألن الزواج ال يتم باملعاطاة،
كالبيع والرشاء ،الذي يكفي فيه أن يأخذ البائع الثمن ،ويتسلم املشرتي البضاعة ،دون

حاجة إىل صيغة عقد ،هذه املعاطاة ال تصح يف الزواج ،بل ال بد فيه من إجراء صيغة
العقد .وال قيمة وال أثر للعقد إذا مل ينبثق عن قصد وإرادة ملضمونه ،وإذا مل تتوفر الرغبة

والرضا من قبل الطرفني.

فلو تلفظا بصيغة العقد دون قصد حقيقي إلنشاء تلك العلقة اخلاصة ،كام لو كان عىل

سبيل املزاح ،أو احلكاية ،أو ضمن متثيل مرسحي ،فإنه ال أثر له ،وال يرتتب عليه يشء.
ذلك ألن العقود تتبع القصود.

سئل اإلمام عيل الرضا :Eما تقول يف رجل ا َّدعى أنه خطب امرأة إىل نفسها ،ومازح

فزوجته نفسها وهي مازحة؟ فقال :Eليس بيشء(((.

((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة ج 20ص 301حديث رقم .25674
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قال السيد السيستاين« :يشرتط يف العاقد املجري للصيغة أن يكون قاصد ًا للمعنى

حقيقة ،فال عربة بعقد اهلازل والساهي والغالط والنائم ونحوهم ،وال بعقد السكران

وشبهه ممن ال قصد له معتد ًا به»(((.

هذا عند فقهاء الشيعة ،لكن فقهاء السنة يرون عقد اهلازل ينعقد صحيح ًا ،وال

يفسده اهلزل ،فال يشرتط  -عندهم  -يف العاقدين كوهنام جادين يف إنشاء العقد ،فسواء

كانا جا ّدين أو هازلني ،يف اإلجياب والقبول ،أو هبام ،فإن عقد النكاح ينعقد صحيح ًا ،وال
أثر هلزهلام يف انعقاد العقد ،ألن جدّ النكاح وهزله سواء للحديث الذي رواه الرتمذي وأبو
داود وغريمها ،عن أيب هريرة :أن رسول ال ّله Aقال« :ثالث جدّ هن جدّ وهزهلن جدّ :
النكاح ،والطالق ،والرجعة».

جاء يف (املغني) البن قدامة احلنبيل« :وإذا عقد النكاح هازالً صح» ،ويف (هناية

املحتاج) للرميل الشافعي« :ويصح النكاح بإجياب ولو من هازل ،ومثله القبول» ،ويف

(قوانني األحكام الرشعية) البن جزي املالكي« :اهلزل يف النكاح كاجلد اتفاق ًا»(((.

ولو حصل العقد دون رىض واقعي من الطرفني ،أو أحدمها ،بأن كان هناك إكراه

وإجبار ،فالعقد باطل ،إال إذا حصل الرضا بعد ذلك ،وأجازا العقد ،أو أجازه الطرف
ٍ
راض.
الذي كان غري

معنى العقد:

العقد يف اللغة :الربط والشد والضامن والعهد ،ويطلق عىل اجلمع بني أطراف اليشء،

يقال :عقد احلبل إذا مجع أحد طرفيه عىل اآلخر وربط بينهام(((.

ويرشح األستاذ الزرقاء مفهوم العقد فقه ًا بقوله :إن العقد هو من قبيل االرتباط

(((السيستاني :السيد علي الحسيني ،منهاج الصالحين ج 3مسألة رقم  ،40الطبعة الثانية 1421هـ ـ قم.
((( زيدان :الدكتور عبد الكريم ،المفصل ج 6ص.98
((( ابن منظور  ،لسان العرب.
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االعتباري يف نظر الرشع بني شخصني ،نتيجة التفاق إرادتيهام ،وهاتان اإلرادتان خفيتان،
فطريق إظهارمها التعبري عنهام ،وهو يف العادة بيان يدل عليهام ،بصورة متقابلة من الطرفني

املتعاقدين ،ويسمى هذا التعبري املتقابل :إجياب ًا وقبوالً(((.

الإيجاب والقبول:

يتقوم العقد بركنني مها :اإلجياب والقبول ،واإلجياب هو ما صدر من أحد العاقدين
ّ

أوالً ،داالً عىل ما يريده من إنشاء العقد ،ويسمى الشخص الذي صدر منه اإلجياب
موجب ًا .والقبول هو ما صدر ثاني ًا من الطرف اآلخر ،دلي ً
ال عىل موافقته عىل ما أوجبه
األول ،ويسمى الشخص الذي صدر منه القبول قابالً ،فأول الكالمني إجياب ،سواء

صدر من جانب الزوج ،أو من جانب الزوجة ،وسمي إجياب ًا ألنه أوجد االلتزام ،وسمي

الثاين قبوالً ،ألنه رضا بام يف األول من التزام وإلزام(((.

واألفضل أن يكون اإلجياب من جهة املرأة ،بأن تُنشئ العقد فتقول :زوجتك نفيس

عىل الصداق املعلوم ،فيأيت القبول من الزوج :قبلت أو رضيت.

وجيوز عند فقهاء الشيعة واحلنفية :أن يكون اإلجياب من قبل الرجل ،والقبول من

جهة املرأة ،فيقول الرجل :زوجتك نفيس عىل الصداق املعلوم .وتقول :املرأة قبلت.

قال السيد حممد كاظم اليزدي يف العروة الوثقى :األحوط أن يكون اإلجياب من

جانب الزوجة ،والقبول من جانب الزوج ،وإن كان األقوى جواز العكس(((.

ويقول السيد اخلوئي معلق ًا :ألن الزوجية مفهوم يف مقابل الفردية ،وهي عبارة عن

انضامم أحدمها إىل اآلخر ،مع وحدة عالقتها إليهام .وعليه فلكل منهام إنشاؤها ،واعتبار
((( الفضلي :الشيخ عبد الهادي  ،دروس في فقه اإلمامية ج 2ص 127الطبعة األولى 1419ه مؤسسة أم
القرى ـ بيروت.
((( شلبي :الدكتور محمد مصطفى  ،أحكام األسرة في اإلسالم ص  97الطبعة الرابعة  1983الدار الجامعية
بيروت.
((( اليزدي :السيد محمد كاظم ،العروة الوثقى ،العقد وأحكامه ،مسألة.1
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اآلخر زوجا له أو هلا ،فإذا حتقق ذلك من أحدمها ،وحتقق القبول من اآلخر ،صدق العقد

واملعاهدة ،ومن ثم شملته أدلة اللزوم .واحلاصل أنه ال موجب للقول بلزوم كون اإلجياب
من الزوجة خاصة والقبول منه ،فإنه ال دليل عليه ،وإن كان هو الغالب خارج ًا((( .وجيوز

تقديم القبول عىل اإلجياب ،فيقول الرجل :قبلت التزويج بك عىل الصداق املعلوم،

فتقول املرأة :زوجتك نفيس.

أما فقهاء سائر املذاهب ،فاعتربوا اإلجياب هو ما يصدر من جهة املرأة ،ألهنا هي التي

مت ِّلك الزوج حق االستمتاع ،والرجل يقبل ذلك ،والقبول ال معنى له قبل اإلجياب ،فالبد
من تقديم اإلجياب(((.

ال�صيغة اللفظية:

ال يكفي لتحقق الزواج الرشعي جمرد الرتايض القلبي بني الطرفني ،وال القبول الفعيل

منهام ،بل ال بد من إنشاء عقد مشتمل عىل اإلجياب والقبول اللفظيني ،حيث ال يكفي

الكتابة أيض ًا ،وال اإلشارة ،إال لألخرس غري القادر عىل الكالم ،فإن اإلشارة املفهمة
للقصد ،والكتابة كافية من قبله ،لإلجياب أو القبول.

ويمكن إجراء العقد هاتفي ًا مع الوضوح وعدم االلتباس.

واتفق فقهاء املسلمني عىل :أن اإلجياب يف عقد الزواج يكون بلفظ النكاح أو التزويج:

أنكحتك أو زوجتك.

ويرى الشافعية واحلنابلة :االقتصار عليهام ،وما اشتق منهام ،مستندين إىل أن الزواج

عقد له خطره ،إذ به حتل املرأة بعد أن كانت حرام ًا ،وتثبت به األنساب ،ففيه ناحية تعبدية،

جتعلنا نتقيد بام ورد عن الشارع فيه من ألفاظ ،ومل يرد يف مواضع ترشيعه يف القرآن إال
ِ
اب َلكُم ِّم َن الن َِّساء»،
هبذين اللفظني ،جاء ذلك يف أكثر من عرشين آية منها « َفانك ُحو ْا َما َط َ
((( الخوئي :السيد أبو القاسم ،مباني العروة الوثقى ،النكاح ،ج2ص.168
((( الزحيلي :الدكتور وهبه ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص.37
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« َف َلماَّ َقضىَ َز ْيدٌ ِّمن َْها َو َط ًرا َز َّو ْجنَاك ََها»(((.
وأضاف بعض فقهاء الشيعة إىل هذين اللفظني لفظ (املتعة) أيض ًا ،يف الزواج الدائم،
إذا اقرتن بام يدل عىل إرادة الدوام .فتقول املرأة مثالً :متعتك نفيس دائ ًام عىل الصداق

املعلوم.

أما احلنفية واملالكية فتوسعوا يف ذلك ،وأجازوا استعامل لفظ البيع واهلبة والصدقة

واملنحة والتمليك واجلعل ،كل ذلك برشط نية أو قرينة تدل عىل الزواج ،كذكر املهر،

وإحضار الشهود ،ألن املطلوب التعرف إىل إرادة العاقدين ،وليس للفظ اعتبار ،وقد ورد
تعاىل{:وامرأة ُّم ْؤ ِمنَ ًة إِن َو َه َب ْت
يف الرشع ما يدل عىل الزواج بلفظ اهلبة والتمليك .كقوله
َ
َن ْف َس َها لِلنَّبِ ِّي}(((.
وما روي عنه Aأنه قال لرجل مل يملك ماالً يقدمه مهر ًا« :قد ملكتكها بام معك من
القرآن»(((.

�صيغة الما�ضي:

واألفضل أن يكون اإلجياب والقبول بصيغة املايض ،بأن تقول املرأة :زوجتك نفيس

عىل الصداق املعلوم ،ويقول الرجل :قبلت أو رضيت .ويرى املشهور من فقهاء الشيعة

السابقني واملذهب الشافعي واحلنبيل :االقتصار عىل صيغة املايض ،وعدم صحة العقد

بصيغة املضارع واألمر .عىل أساس أن صيغة املايض :زوجتك وقبلت رصحية يف اإلنشاء،
واملقصود بالعقود :إنشاء معنى يف احلال مل يكن موجود ًا من قبل ،وهذا مل يوضع له يف اللغة
ألفاظ خاصة ،فاستعملوا صيغة املايض ألهنا املعربة عن حصول رضا الطرفني ،وتوافق

إرادهتام قطع ًا ،أما املضارع فهو يفيد اإلخبار عن حصول الفعل يف احلال أو االستقبال،
((( شلبي :الدكتور محمد مصطفى ،أحكام األسرة في اإلسالم ص.99
((( سورة األحزاب :اآلية .50
((( الزحيلي :الدكتور وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص.38
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واألمر موضوع لطلب حتصيل الفعل يف املستقبل.

لكن املعارصين من فقهاء الشيعة واحلنفية واملالكية :ال يرون مانع ًا من صحة العقد

بصيغة املضارع أو األمر .فلو قالت املرأة :أزوجك نفيس عىل الصداق املعلوم ،فقال:

قبلت صح العقد .وكذلك لو قال الرجل :زوجيني نفسك .فقالت املرأة :زوجتك نفيس

صح العقد أيض ًا.

اللغة العربية:

قال مجهور فقهاء السنة :ينعقد الزواج بأي لغة كانت عربية أو غريها ،سواء كان

العاقدان قادرين عىل العربية ،أو عاجزين عنها ،ألن املقصود هو التعبري الواضح عن

إرادة العاقدين .وهو يصح بأي لغة .ووافقهم عىل ذلك بعض فقهاء الشيعة.

لكن أكثر فقهاء الشيعة ،واملذهب الشافعي ،يرون :أنه ال يصح العقد بغري اللغة

العربية للقادر عليها.

أما غري القادر عىل اللغة العربية فيتفق الفقهاء املسلمون عىل صحة العقد من قبله

بغريها.

وهل يؤثر اللحن والتصحيف يف اللفظ عىل صحة العقد؟

قال أكثر الفقهاء« :إذا حلن يف الصيغة بحيث مل تكن معه ظاهرة يف املعنى املقصود

مل يكف وإال كفى .وإن كان اللحن يف املادة ،فيكفي (جوزتك) يف اللغة الدارجة بدل

(زوجتك) إذا كان املبارش للعقد من أهل تلك اللغة» ((( .

((( السيستاني :السيد علي ،منهاج الصالحين ج 3مسألة  36كتاب النكاح.

إجراء عقد الزواج
عقد الزواج هو تعبري لفظي عن قصد وإرادة عند طريف العقد ،إلقامة عالقة زوجية،

يلتزم فيها كل منهام جتاه اآلخر ،بواجبات حمددة ،يف مقابل حقوق معينة.

وصيغة العقد سهلة بسيطة ،كأن تقول املرأة :زوجتك نفيس عىل الصداق املعلوم.

فيقول الرجل :قبلت.

ويمكنهام مبارشة إجراء العقد ،دون حاجة إىل وكيل أو قاض أو مأذون رشعي،

هذا من الناحية الرشعية ،أما اجلانب القانوين والرسمي ،فلكل بالد إجراءاهتا التنظيمية

اخلاصة بإصدار وثائق الزواج ،تسهي ً
ال للضبط ،ومنع ًا للتالعب ،وحفظ ًا للحقوق.

�أهلية �إجراء العقد:

اتفق فقهاء املسلمني عىل أهلية الرجل البالغ العاقل الراشد ،ملبارشة إجراء عقد

الزواج لنفسه ،أو وكي ً
ال عن غريه .أما الصغري واملجنون والسفيه ،فغري مؤهل رشع ًا
املخول بذلك.
إلجراء العقد ،ووليه هو
ّ

واختلفت املذاهب اإلسالمية يف أهلية املرأة البالغة العاقلة الراشدة ،إلجراء العقد

لنفسها ،أو لغريها.
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فقهاء الشيعة أمجعوا عىل أنه «ال يشرتط الذكورة يف العاقد ،فيجوز للمرأة الوكالة عن

الغري يف إجراء الصيغة ،كام جيوز إجراؤها لنفسها»((( ،إلطالقات أدلة التوكيل ،حيث
ال دليل عىل اعتبار الرجولية يف الوكيل ،ولعموميات وإطالقات أدلة النكاح ،ولورود

نصوص واضحة كصحيحة أبان بن تغلب عن اإلمام جعفر الصادق Eأنه قال« :فإذا
قالت :نعم ،فقد رضيت وهي امرأتك»(((.

ويوافق احلنفية الشيعة يف هذا الرأي .قال فقهاء احلنفية :البالغة العاقلة من حقها أن

تزوج نفسها بنفسها دون حاجة إىل إذن الويل ،وال إىل أن يتوىل عقد نكاحها نيابة عنها،
فلها أن تزوج نفسها وتتوىل هي عقد نكاحها بنفسها»(((.

لكن األئمة الثالثة مالك والشافعي وابن حنبل-يف املشهور عنه -ذهبوا إىل أنه ال

جيوز للمرأة أن تبارش عقد الزواج ال لنفسها وال لغريها .وإنام يزوجها ول ُّيها.

قال ابن جزي املالكي يف (قوانني األحكام الرشعية)« :فال تعقد املرأة النكاح عىل

نفسها ،وال عىل غريها ،بكر ًا كانت أو ثيب ًا ،أو دينة ،رشيدة أو سفيهة ،حرة أو أمة ،أذن هلا
وليها أو مل يأذن .فإن وقع  -أي نكاحها  -فسخ قبل الدخول وبعده ،وإن طال وولدت

األوالد»(((.

واستدلوا باآليات القرآنية ،التي أضافت النكاح إىل األولياء ،كقوله تعاىل{ :و َأ ِ
نك ُحوا
َ
األَ َيا َمى ِمنك ُْم}((( .فاإلنكاح هو تويل إنشاء العقد ،وقد خاطب األولياء به ،وأضافه
إليهم .واحتجوا أيض ًا ببعض األحاديث كام رواه ابن ماجة عن أبى هريرة قال :قال رسول

ال ّله« :Aال تزوج املرأة املرأة وال تزوج املرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها».
((( اليزدي :السيد محمد كاظم ،العروة الوثقى ،العقد وأحكامه  -مسألة .15
((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة  -حديث رقم.26486
((( زيدان :الدكتور عبد الكريم ،المفصل ج 6ص.430
((( زيدان :الدكتور عبد الكريم ،المفصل ج 6ص.444
((( سورة النور :اآلية .32
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واستدل األحناف يف مقابلهم بورود آيات يف القرآن الكريم ،أضافت النكاح إىل
ال تحَ ِ ُّل َله ِمن بعدُ حتَّى ت ِ
املرأة ،كقوله تعاىلَ { :فإِن َط َّل َق َها َف َ
َنك َح َز ْو ًجا َغيرْ َ ُه}((( .فقد
ُ
َْ َ َ
أضاف النكاح إليها ،وهذا يفيد أنه يتصور النكاح منها .وكذلك قوله تعاىلَ { :ف َ
ال
ِ
اج ُه َّن}((( .فأضاف النكاح إليهن ،وهو يدل عىل جواز النكاح
َت ْع ُض ُل ُ
وه َّن َأن َينك ْح َن َأ ْز َو َ
بعبارهتن.

زوجت حفصة بنت أخيها عبدالرمحن وهو غائب،
وقد ثبت أن أم املؤمنني عائشة ّ

فلام حرض أمىض العقد .أما األحاديث الناهية للمرأة أن تزوج نفسها فهي ظاهرة فيام إذا

استقلت بالعقد دون رأي ول ِّيها ((( .

التوكيل لإجراء العقد:

املتعارف عليه أن توكّل املرأة عنها من ينشئ صيغة العقد ،وكذلك يوكّل الرجل من

يقبل عنه الزواج ،وذلك ملا يغمر املرأة عادة من احلياء يف هذه املناسبة ،ومن أجل إتقان

التل ّفظ بصيغة العقد ،إجياب ًا وقبوالً ،وإلكامل اإلجراءات الرسمية القانونية ،حيث ال خربة
هلام هبا .هلذا يتجهان للمحكمة أو للمأذون الرشعي ،أو ألشخاص يامرسون القيام بدور
الوكالة يف إجراء عقد الزواج.

�شروط الوكيل:

ال يشرتط يف الوكيل إلجراء عقد الزواج ،أكثر من كونه بالغ ًا عاق ً
ال قادر ًا عىل التلفظ

بالصيغة املطلوبة رشع ًا .وال تشرتط فيه العدالة ،وال التحصيل العلمي.

لكن ينبغي للشخص الذي يامرس القيام بدور الوكالة ،يف إجراء عقود الزواج أن

((( سورة البقرة :اآلية.230
((( سورة البقرة :اآلية.232
((( شلبي :الدكتور محمد مصطفى ،أحكام األسرة في اإلسالم ص.280-276
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يتصف بام ييل:

1 .1االطالع باملقدار املمكن عىل أحكام النكاح والطالق ،ليعرف الضوابط واحلدود
الرشعية ،كلزوم إذن الويل يف تزويج املرأة البكر ،وكرضورة انتهاء العدة لتزويج

املرأة الثيب ،ومعرفة مقدار عدة الطالق ،وعدة الوفاة ،وما أشبه .وكذلك االطالع

عىل القوانني الرسمية املعمول هبا إلجراءات الزواج يف البالد.

2 .2االنتباه وااللتفات لوقوع املخالفات والتالعب ،حيث حيدث يف بعض احلاالت
أن يكون هناك إجبار وإكراه ألحد طريف العقد ،وخاصة البنت ،عىل الزواج ممن

ال تريده وال ترغبه ،كام قد يكون هناك طالق ال تتوفر فيه الرشوط الرشعية وفق
املذهب ،وهنا ال يصح تزويج هذه املرأة ،ألهنا ال تزال عىل ذمة زوجها ..وما يشبه

ذلك من خمالفات بسبب اجلهل ،أو ألغراض سيئة ،مما يستدعي االنتباه من قبل

حق من احلقوق.
الوكيل ،حتى ال يكون طرف ًا يف خمالفة رشعية ،أو إضاعة ّ

3 .3التدخل اإلجيايب ملعاجلة ما قد حيصل عادة بني الطرفني أو أهاليهام عند التوكيل
للزواج ،حول حتديد املهر ،أو تقرير بعض الرشوط ،أو اعرتاض بعض األقرباء
دون مربر مقبول ..وهنا ينبغي للوكيل أن يقوم بدور النصيحة ،وإصالح ذات

البني ،والتوفيق بني اآلراء والرغبات ،وتبيني أحكام اإلسالم وتعاليمه يف هذه

األمور ،بإسلوب حكيم ،وطريقة مناسبة.

4 .4صحيح أنه حيق للوكيل أن يأخذ أجرة ومكافأة ،عىل ما يقوم به من دور يف إجراء
العقد ،عىل أساس أن عمل اإلنسان حمرتم ،لكن عليه أن ال يغفل أن يف عمله هذا
ناحية عبادية ،ملا ورد من فضل وثواب يف أي مسعى لتشجيع النكاح ،واجلمع بني

رأسني عىل كتاب ال ّله وسنة رسوله.

فال تكون األجرة هي كل قصده ومهه ،وال يفرض مبلغ ًا معين ًا بل يقبل ما

يقدم إليه ،وإذا كان حال املتزوج ضعيف ًا ،فليتنازل عن أخذ أجرة منه قربة إىل
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ال ّله تعاىل.

5 .5التأكد من املعلومات والوثائق واإلثباتات لإلجراءات الرسمية ،بأن يأخذ
التوكيل من الطرفني مبارشة ،وكذلك موافقة ويل أمر الفتاة ،بحضور شاهدين

مع أخذ توقيعاهتم ،وأن يطلع عىل الوثائق الرسمية لينقل منها املعلومات بدقة،

وحينام تكون املرأة ثيب ًا عليه أن يتأكد من صحة الطالق ،وانتهاء العدة ،وإذا كانت
أرملة فعليه أن يتأكد من انتهاء عدة الوفاة ،فذلك أفضل ملراعاة اجلوانب الرشعية

والقانونية.

6 .6جيب عىل الوكيل أن يلتزم بام حدد له املوكّ ل ،من حيث الشخص ،واملهر،
والرشوط ،ومجيع اخلصوصيات األخرى ،وإن كان عىل خالف مصلحة املوكّ ل

نفسه ،وال يصح له أن جيتهد يف إنقاص أو إضافة يشء ،وإن كان ملصلحة املوكّ ل

تعدى ما حدده املوكّ ل كان ترصفه فضولي ًا ،موقوف ًا
إال بإذنه ،فإن خالف الوكيل أو ّ

عىل إجازة املوكّ ل.

فوضه املوكّل يف يشء فعليه مراعاة مصلحته ،فإن خالف مصلحة موكّله،
وإن ّ

كان فضولي ًا ،وتوقف األمر عىل إجازته.

الوكالة عن الطرفين:

ٍ
جيوز أن يكون شخص واحد وكي ً
حينئذ:
ال عن الطرفني ،املرأة والرجل ،فيقول

زوجت موكلتي فالنة موكيل فالن ًا عىل الصداق املعلوم .ثم يقول :قبلت ملوكيل.

كام يصح أن يكون الرجل وكي ً
ال عن املرأة يف أن يعقدها لنفسه فيقول :زوجت

موكلتي فالنة لنفيس عىل الصداق املعلوم .ثم يقول :قبلت.

لكن األفضل أن ال يتوىل شخص واحد كال طريف العقد.

وصحة انعقاد الزواج بعاقد واحد هو رأي الشيعة واألحناف ،عدا أحد علامء

األحناف وهو «زفر» ،فإنه واملالكية واحلنابلة والشافعية ال جيوزون الزواج بعاقد واحد؛
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ألن الشخص الواحد ال يتصور أن يكون ممُ ِّلكا ومتملك ًا ،لكن استثنى الشافعي مسألة
الويل كاجلد يزوج بنت ابنه من ابن ابنه اآلخر ،فيجوز للرضورة .وأجاز املالكية البن العم
واملوىل ووكيل الويل واحلاكم أن يزوج املرأة من نفسه ،ويتوىل طريف العقد(((.

مالحظة:

وينبغي اإلشارة هنا إىل أن التوكيل ال يعني التزويج ،فال يصح التعامل بني الرجل

واملرأة عىل أساس أهنام زوجان إال بعد حصول العقد ،حيث حيصل لدى بعض العوائل:

أن يتعاطى اخلاطب مع خمطوبته كزوجني بمجرد أخذ الوكالة ،وهذا خطأ واشتباه ،بل

جيب االنتظار حتى جيري العقد.

((( الزحيلي :الدكتور وهبه ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص.228-227

شرائط صحة العقد
إذا وقع العقد مشتم ً
ال عىل اإلجياب والقبول ،معرب ًا عن قصد الطرفني للزواج ،منبثق ًا

من ارادهتام ورضامها ،فهو عقد رشعي صحيح .بيد أن هناك بعض االمور والرشوط

جيب مراعاهتا ،ل ُيقر الشارع صحة هذا العقد ،وحيكم برتتب اآلثار عليه ،وللفقهاء فيها
نقاش نستعرض أهم نقاطه وموارده.

المواالة:

ركنا العقد مها اإلجياب والقبول ،فتقول املرأة مثالً :زوجتك نفيس عىل الصداق

املعلوم .ويقول الرجل :قبلت الزواج لنفيس عىل الصداق املعلوم .أو يقول وكيلها

لوكيله :زوجت موكلتي فالنة موكلك فالن ًا عىل الصداق املعلوم .فيقول :قبلت الزواج
ملوكيل عىل الصداق املعلوم.

وهنا يشرتط املواالة بني اإلجياب والقبول ،بمعنى أن ال يكون هناك فاصل زمني ،أو

تشاغل بأمر وحديث آخر ،يفصل بني فقريت اإلجياب والقبول.

وضابط املواالة هو :أن يصدق عرف ًا أن هذا القبول لذلك اإلجياب ،فلو فصل بينهام

ذكر متعلقات العقد ،من الرشوط والقيود وغريها ،وإن كثرت ،فليس ذلك خمالّ .هذا هو
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املشهور عند فقهاء الشيعة.

لكن بعض الفقهاء ال يرى إشكاالً يف الفصل الطويل بني لفظي اإلجياب والقبول،

واملقياس عنده هو :ارتباط االلتزامني ،فام دام التزام اإلجياب قائ ًام ،مل يعرض عنه صاحبه،
ففي أي وقت حتقق التزام القبول يصح العقد .وهو ما قرره السيد اخلوئي بقوله:

«إن املعاقدة ليست هي بني اللفظني ،كي يقال إهنا معنى واحد قائم هبام ،فال بد من

ارتباطهام ،وإنام هي قائمة بني االلتزامني واالعتبارين النفسيني ،وإطالقها عىل اللفظني إنام

هو باعتبار إبرازمها لالعتبارين.

ومن هنا :فال عربة بالفصل بني اللفظني وعدمه ،وإنام العربة بارتباط االلتزامني ،فإذا

كان االلتزام األول باقي ًا عىل حاله ،من دون أن ُيعرض امللتزم عنه ،إىل حني حتقق االلتزام
من الثاين ،بحيث حتقق االرتباط بني االلتزامني ،صحت املعاقدة ،حتى ولو كان الفصل

بني اللفظني طويالً.

نعم ،لو أعرض الطرف األول عن التزامه ،قبل التزام الطرف اآلخر ،مل يكن اللتزامه

بعد ذلك أثر ،لعدم حتقق االرتباط بينهام ،فإنه حني وجود االلتزام من األول مل يكن

االلتزام من الثاين متحقق ًا ،وحني حتقق االلتزام من الثاين مل يكن التزام األول موجود ًا.

وبعبارة أخرى :إن اعتبار التوايل من حيث الزمان ال دليل عليه ،وال عربة به ،وإنام

العربة بصدق املعاقدة ،وملا كانت هي قائمة بني االلتزامني ،كفى حتقق الثاين يف حني بقاء

األول ،وقبل رفع اليد عنه ،حيث يتحقق االرتباط بينهام»(((.
ّ
ولعل هذا ما أشار اليه السيد احلكيم أيض ًا بقوله:

«فلو أوجب املوجب ،فلم يبادر صاحبه إىل القبول ،فوعظه ونصحه حتى اقتنع،

فقال :قبلت .صح عقد ًا .لكن املواالة يف املقام غري حاصلة ،ال حقيقة وال عرف ًا .فاهليئة
االتصالية املعتربة يف صدق العقد ،ال يعترب فيها املواالة احلقيقية ،وال العرفية .نعم ،يعترب

((( الخوئي :السيد أبو القاسم ،مباني العروة الوثقى  -كتاب النكاح ج 2ص.178
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فيها أن يكون املوجب منتظر ًا للقبول ،فاذا وقع القبول يف ذلك احلال كان عقد ًا ..فاملدار
عىل صدق املطابقة ،وهي حتصل بام ذكر ،ولو مع الفصل الطويل»(((.

وعند مجهور أهل السنة :يشرتط الفور بأالّ يفصل بني اإلجياب والقبول فاصل كثري.
وعبارة الشافعية :يشرتط أالّ يطول الفصل يف لفظي العاقدين بني اإلجياب والقبول،

رض ،ألن طول الفصل خيرج القبول عن أن يكون جواب ًا عن اإلجياب .والفصل
فإن طال ّ
الطويل :هو ما أشعر بإعراضه عن القبول ،وال يرض الفصل اليسري لعدم إشعاره باإلعراض

عن القبول .ويرض ختلل كالم أجنبي عن العقد ،ولو يسري ًا بني اإلجياب والقبول ،وان مل

يتفرقا عن املجلس ،ألن فيه إعراض ًا عن القبول(((.

اتحاد المجل�س:

ذكر بعض فقهاء الشيعة السابقني :أنه يشرتط احتاد جملس اإلجياب والقبول ،فلو كان

القابل غائب ًا عن املجلس ،فقال املوجب :زوجت فالن ًا فالنة ،وبعد بلوغ اخلرب اليه قال:

قبلت .مل يصح.

لكن أغلب فقهائهم وخاصة املعارصين ،ال يرون أن احتاد املجلس كعنوان ُي َعدُّ

رشط ًا ،وإنام يتعلق األمر باملواالة ،فإذا فقدت املواالة العرفية عند من يشرتطها ،بحيث
مل يصدق أن هذا القبول لذلك اإلجياب ،كان خم ًّ
ال بالعقد ،أما «لو فرض صدق املعاقدة
وعدم الفصل ،مع تعدد املجلس ،كام إذا خاطبه وهو يف مكان آخر لكنه يسمع صوته،

ويقول :قبلت .بال فصل مرض فإنه يصدق عليه املعاقدة»(((.

ويعلق السيد الشريازي عىل هذه املسألة بقوله :ومنه العقد بالتلفون ،والالسلكي

ونحومها ،وكذا إذا أوجبت عرب التلفزيون أو الراديو ،فسمع وقبل ،إىل غريها من
((( الحكيم :السيد محسن ،مستمسك العروة الوثقى ج 14ص.379
((( الزحيلي :الدكتور وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص.50
((( اليزدي :السيد محمد كاظم ،العروة الوثقى  -في العقد وأحكامه ،مسألة.10
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األمثلة(((.

أما عند من ال يشرتط املواالة العرفية ،ويرى كفاية االرتباط بني االلتزامني ،كام سبق

يف كالم السيدين :احلكيم واخلوئي ،فال أثر لديه ملسألة احتاد املجلس أو تعدده إذا حتقق

االرتباط املذكور.

وقد عنّون فقهاء السنة احتاد املجلس باعتباره رشط ًا لصحة العقد :وهو أن يكون

اإلجياب والقبول يف جملس واحد ،فإن اختلف املجلس فال ينعقد العقد ،ويتغري املجلس
عند احلنفية بالسري حالة امليش ،او الركوب عىل دابة بأكثر من خطوتني ،كام يعد نوم

العاقدين مضطجعني ،ال جالسني ،دليل اإلعراض عن القبول ،وينعقد إن كان العاقدان

عىل سفينة سائرة ألن السفينة يف حكم مكان واحد(((.

التنجيز:

فال يصح تعليق الزواج برشط ،أو جميء زمان ،كام لو قال :زوجت فالن ًا فالنة إن

حصل اليشء الفالين .أو زوجتك يف الشهر القادم.

وذلك باتفاق املذاهب اإلسالمية .حتى قال الشافعية :إنه لو قال الويل :زوجتك

إن شاء ال ّله ،وقصد التعليق ،أو أطلق ،مل يصح العقد ،وإن قصد التربك ،أو أن كل يشء
صح(((.
بمشيئة ال ّله تعاىل ّ

وكذلك ال يصح اشرتاط اخليار يف العقد نفسه ،بأن يشرتط أحدمها لنفسه حق

الفسخ ،فإن اشرتطه كان الرشط باط ً
ال باتفاق الفقهاء ،لكن هل يكون العقد صحيح ًا مع
هذا الرشط الباطل؟ أم يبطل العقد ايض ًا؟

اختلف الفقهاء يف ذلك ،فاملشهور عند فقهاء الشيعة السابقني :بطالن العقد أيض ًا،

((( الشيرازي :السيد محمد ،الفقه ج 63ص.327
((( الزحيلي :الدكتور وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص.50-49
((( المصدر السابق :ص.53
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كام ذكر ذلك صاحب اجلواهر .وهو رأي بعض املعارصين كالسيد اخلوئي ،لكن أغلب
الفقهاء املعارصين ،كالسيد احلكيم ،والسيد الشريازي ،والسيد السيستاين :يرون بطالن

الرشط دون فساد العقد.

ويرى احلنفية :أن رشط اخليار فاسد ،لكنه ال يبطل العقد.

بينام يرى احلنابلة :أن رشط اخليار مبطل للعقد ،وكذلك هو رأي الشافعية.

وقال املالكية :جيب فسخ العقد ما دام الرجل مل يدخل باملرأة ،فإن دخل هبا مىض
العقد و ُألغي الرشط(((.

التعيين:

يشرتط تعيني الزوج والزوجة ،عىل وجه يمتاز كل منهام عن غريه ،باالسم ،أو

الوصف املوجب للتمييز ،أو اإلشارة .فلو قال :زوجتك إحدى بنايت بطل ،وكذا لو قال:

زوجت بنتي أحد ابنيك ،أو أحد هذين ،وكذا لو عينّ ٌ
كل منهام غري ما عينه اآلخر .بأن
قال األب :زوجتك ابنتي خدجية ،فقال الزوج :قبلت التزويج من ابنتك فاطمة.
ولو كان هناك اتفاق مسبق عىل بنت له معينة من بناته ،فقال :زوجتك ابنتي ،وقبل

اآلخر ،صح .وكذا لو كان االتفاق حول تزويج ولد معني من أوالده ،فقال :زوجت بنتي
ولدك ،وقبل اآلخر ،صح العقد أيض ًا.

ال�شهود:

اتفقت كلمة فقهاء الشيعة عدا أحد علامئهم السابقني هو ابن عقيل ،عىل عدم

اشرتاط اإلشهاد عىل عقد الزواج ،وأنه مستحب فقط .وذلك لعدم وجود دليل عندهم

عىل وجوب اإلشهاد عىل الزواج ،فبينام حتدث القرآن الكريم عن اإلشهاد عىل البيع:
(((لزحيلي :الدكتور وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص.50-49
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اس ْ
تش ِهدُ وا َش ِهيدَ ْي ِن ِم ْن ِر َجالِك ُْم
{و َأ ْش ِهدُ وا إِ َذا َت َبا َي ْعت ُْم}((( واإلشهاد عىل الدَ ينَ :
َ
{و ْ
ِ
{و َأ ْش ِهدُ وا َذ َو ْي عَدْ ٍل
َفإِ ْن لمَ ْ َيكُونَا َر ُج َلينْ ِ َف َر ُج ٌل َوا ْم َر َأتَان}((( واإلشهاد عىل الطالقَ :
ِمنْك ُْم}((( ،مل يذكر اإلشهاد عىل النكاح.
ومل يثبت لدهيم حديث من السنة بوجوب اإلشهاد عىل الزواج ،بل وردت عندهم

روايات عن أئمة أهل البيت Bبعدم اشرتاط اإلشهاد .ووافق الشيعة بعض فقهاء السنة،

كابن أيب ليىل وأيب ثور وأيب بكر االصم(((.

أما أهل السنة فاملذاهب االربعة :ترى الشهادة يف الزواج أمر ًا الزم ًا لصحته ،وال

يصح بدوهنا ،ونُقلت عن أمحد بن حنبل رواية بصحة الزواج دون شهود ،لكن الرواية

املشهورة عنه االشرتاط.

ويستدلون عىل ذلك بأحاديث عن رسول ال ّله Aكالذي روته عنه أم املؤمنني عائشة

أنه قال« :ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل».

وبينام يرى مجهور السنة أن الشهادة تلزم حني إجراء العقد ،فإن املالكية يرون كفايتها

حتى بعد العقد إىل ما قبل الدخول.

فاملالكية يتفقون مع اجلمهور القائلني برشط الشهود لصحة عقد النكاح ،ولكنهم

خيتلفون مع اجلمهور يف عدم اشرتاط حضور الشهود عند عقد النكاح ،بل جيوز أن ال

حيرضوا عقد النكاح ،ولكن جيب حضورهم عند الدخول ،ألن الغرض من حضور
الشهود إعالن النكاح ،وهذا اإلعالن يتحقق إما بحضور الشهود عند عقد النكاح ،وإما

عند البناء بالزوجة ـ أي عند الدخول هبا ـ(((.

((( سورة البقرة :اآلية.282
((( سورة البقرة :اآلية.282
((( سورة الطالق :اآلية.2
((( الزحيلي :الدكتور وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص.71
((( زيدان :الدكتور عبد الكريم ،المفصل ج 6ص.111

الشروط في عقد الزواج
كل عقد بني طرفني ،يوجب التزامات متقابلة ،بمقتىض العقد بني الطرفني ،وهذه

ويقرها الرشع ،حيث تتوجب عىل كل من الطرفني التزامات
االلتزامات حيددها العرفُّ ،

حمددة معروفة جتاه اآلخر.

ففي عقد الزواج ،تلتزم الزوجة بموجبه إتاحة فرصة االستمتاع لزوجها ،وأن ال

خترج من داره بغري إذنه ،ويلتزم الزوج بالقيام بنفقتها وحسن املعارشة عىل تفصيل يف

حدود كل واحد من هذه االلتزامات سنتناوهلا يف بحث آخر.

وحيدث يف بعض األحيان ،أن يكون ألحد الطرفني رغبة أو مصلحة يف التزام إضايف،

يتنصل من بعض االلتزامات املتوجبة عليه حسب العقد،
يفرضه عىل الطرف اآلخر ،أو أن ّ

رب عنه بالرشوط.
وهذا ما يع ّ

والرشط ـ بسكون الراء ـ لغة :إلزام اليشء والتزامه ،وجيمع عىل رشوط ورشائط.
ْ

واملقصود بالرشط يف عقد الزواج :إلزام أحد الزوجني أو كل منهام لآلخر بيشء

إضايف ،غري ما جيب عليه بطبيعة العقد ،أو التخيل عن يشء مطلوب منه بطبيعة العقد.

كام لو اشرتطت الزوجة عىل الزوج يف العقد أن يأخذها للحج مثالً ،أو أن يسكنها يف

مكان معني ،فهذا الرشط يعترب إلزام ًا للزوج بيشء إضايف ،ليس واجب ًا عليه يف األصل.
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وكذلك لو رشطت عليه أن ال يطأها ،أو أن اليمنعها من الذهاب إىل أماكن معينة،

فهذا الرشط يعطيها املجال للتنصل مما هو متوجب عليها جتاه زوجها ،بحسب العقد.

ومثل ذلك لو رشط الزوج عىل زوجته يف العقد ،أن تقوم بخدمة البيت ،أو خدمة

والديه ،بينام هو ليس واجب ًا عليها بمقتىض العقد .أو اشرتط عدم حتمله ألعباء سكناها،

وذلك واجب عليه يف االساس .كل تلك أمثلة عىل الرشوط التي يمكن أن تكون يف عقد
الزواج.

المخالف لمقت�ضى العقد:

إذا كان الرشط منافي ًا ملقتىض العقد وطبيعته ،فإنه رشط باطل ،وقد يبطل العقد أيض ًا.

فمثالً :مقتىض البيع والرشاء ،أن تنتقل ملكية املبيع والترصف فيه إىل املشرتي ،فلو رشط

البائع أنه يبيع املشرتي أرض ًا برشط أنه ال حيق للمشرتي الترصف فيها ،فإن هذا الرشط
خمالف ملقتىض عقد البيع ،وبالتايل فهو باطل ،والعقد كله باطل ،للتصادم بني حقيقة

العقد ،وبني التزام الرشط.

وكذلك لو اشرتطت الزوجة يف عقد الزواج :أن ال يستمتع هبا الزوج مطلق ًا ،وال

يكون محَ َرم ًا عليها ،بطل العقد والرشط مع ًا.

قال السيد الشريازي« :كل رشط ناىف مقتىض العقد بطل ،إذ ال يتحقق العقد ،كام إذا

نكح برشط أن ال يكون الرجل محَ َرم ًا للمرأة ،أو باع برشط أن ال يملك املشرتي املثمن-
مثالً»(((.

وقال السيد السيستاين« :اذا اشرتط ماخيالف مقتىض العقد ،كأن اشرتطت املرأة يف

عقد االنقطاع أاليكون للزوج حق االستمتاع هبا مطلق ًا ،بطل العقد والرشط مع ًا»(((.

ويرى بعض الفقهاء :أن الرشط املخالف ملقتىض العقد يبطل أي عقد عدا عقد

((( الشيرازي :السيد محمد الحسيني،الفقه،ج 63ص.373
((( السيستاني :السيد علي الحسيني ،منهاج الصالحين ،المعامالت 2مسألة.331

213

فقه الأ�سرة

الزواج ،بل يبطل الرشط نفسه فقط .يقول الشيخ حممد جواد مغنية« :أن يكون الرشط

منافي ًا ملقتىض العقد وطبيعته ،مثل أن تشرتط عليه :أن ال يمسها إطالق ًا ،وأن تكون متام ًا
كاألجنبية ،فيبطل الرشط ،ويصح العقد ،مع العلم بأن هذا الرشط يبطل العقد  -غري

الزواج  -ولكن للزواج حكمه اخلاص ،ألن اهلدف منه أسمى من املعاوضة»(((.

المخالف لل�شرع:

تؤكد عدد من النصوص الدينية عىل رضورة الوفاء وااللتزام بأي رشط بني متعاقدين،

إالّ إذا كان الرشط خمالف ًا لرشع ال ّله تعاىل ،فإنه يكون رشط ًا باط ً
ال الغي ًا.

جاء يف صحيح مسلم ،عن أم املؤمنني عائشة ،عن رسول ال ّله Aأنه قال« :ما بال

أقوام يشرتطون رشوط ًا ليست يف كتاب ال ّله؟ ماكان من رشط ليس يف كتاب ال ّله عز
وجل فهو باطل ،وإن كان مائة رشط ،كتاب ال ّله أحق ،ورشط ال ّله أوثق»(((.

وورد عن اإلمام جعفر الصادق Eأنه قال« :من اشرتط رشط ًا خمالف ًا لكتاب ال ّله فال

جيوز له ،وال جيوز عىل الذي اشرتط عليه ،واملسلمون عند رشوطهم مما وافق كتاب ال ّله

عز وجل»(((.

فإذا اشرتط أحد الزوجني يف العقد عىل اآلخر رشط ًا خمالف ًا لرشع ال ّله تعاىل ،فإنه ال

قيمة له ،كام لو اشرتطت الزوجة عليه أن ال يعطي رضهتا حقها ،أو أن يرتك والديه أو

حمرم ًا .وكذلك لو رشط الزوج عىل زوجته أن ترتك احلجاب،
أوالده ،أو أن ّيوفر هلا شيئ ًا ّ
أو تقطع َرحمِ َها ،فهذه الرشوط وأمثاهلا الغية ،وال تؤثر عىل صحة العقد ،ألهنا مع خمالفتها
للرشع ال تضاد وال تنايف ما يستلزمه العقد ويستوجبه.
روى اإلمام جعفر الصادق Eعن جده رسول ال ّله Aأنه قال« :من رشط المرأته

((( مغنية:محمد جواد،فقه اإلمام جعفر الصادق ج 5ص.187
((( القشيري :مسلم بن الحجاج ،صحيح مسلم -حديث رقم .1504
((( المصدر السابق :حديث رقم.2304
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رشط ًا سوى كتاب ال ّله عز وجل مل جيز ذلك عليه وال له»(((.

ال�شرط ال�صحيح الزم:

إذا اشرتط أحد الزوجني يف العقد رشط ًا صحيح ًا ،غري خمالف ملقتىض العقد ،وال

خمالف ًا للرشع ،وقبل به الطرف اآلخر ،فإنه يكون رشط ًا الزم ًا ،وجيب الوفاء به.

جاء يف صحيح البخاري ،عن ُعقبة بن عامر ،عنه Aأنه قال« :أحق الرشوط أن

توفوا به ما استحللتم به الفروج»(((.

وعن عيل« :Eمن رشط المرأته رشط ًا فليف هلا به ،فإن املسلمني عند رشوطهم»(((.

واإلخالل بالرشط يستوجب اإلثم ألنه معصية ،لكنه ال يعني فسخ العقد ،وال يعطي

حق اخليار.

�أمثلة ونماذج:

1 .1يصح أن تشرتط الزوجة أن ال يتزوج عليها ،وجيب عليه االلتزام هبذا الرشط ،ولو
خالف وتزوج فهو مأثوم ،لكن زواجه صحيح.

ويرى احلنابلة :أن هلا فسخ النكاح منه ،إذا تزوج عليها خالف ًا للرشط بينهام

يف العقد.

ويمكنها أن تشرتط :أنه إن نكح عليها امرأة أخرى فلها مبلغ معني من املال.

حق هلا املطالبة باملبلغ املعينّ  ،ووجب عليه
فإذا تزوج بالفعل من امرأة أخرىَّ ،
إعطاؤها.

 2 .2وجيوز أن تشرتط الزوجة أن تكون وكيلة عن الزوج يف طالق نفسها متى شاءت،
((( الحر العاملي :محمد بن الحسن،وسائل الشيعة  -حديث رقم.27958
((( البخاري :محمد بن إسماعيل،صحيح البخاري  -حديث رقم.2721
((( المصدر السابق :حديث رقم.27129
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أو يف حاالت معينة ،فيكون هلا حينئذ احلق يف أن تط ّلق نفسها منه ،بوكالتها عنه،

حسب الرشط ،وال يمكنه عزهلا ،فإذا طلقت نفسها صح طالقها.

ويرى احلنابلة أن هلا أن تشرتط أن يكون هلا حق الطالق بأن تقول :زوجتك نفيس

عىل أن يكون أمري بيدي ،أط ِّلق نفيس كام شئت أو متى شئت .فإذا قال الرجل:
قبلت ،فالنكاح صحيح ،والرشط صحيح(((.

 3 .3وتستطيع أن تشرتط عليه يف العقد أن ال يطأها ،وهو أخص من االستمتاع ،أو أن
ال يفتض بكارهتا ،وحينئ ٍذ ال جيوز له ذلك إال إذا أذنت ،ولو أجربها فعل حرام ًا من
حيث خمالفة الرشط ،لكن ال يلحقه حكم الزنا ونص بعض علامء السنة عىل بطالن

مثل هذا الرشط.

 4 .4ويصح أن تشرتط عليه مبلغ ًا من املال إضاف ًة إىل املهر ،أو بشكل دائم ،وأن تشرتط
السكن يف بلد معني ،أو مسكن خمصوص ،أو أن يوفر هلا بعض اخلدمات اإلضافية،

ومثل ذلك من الرشوط السائغة والتي تصبح الزم ًة عند قبول الزوج هلا.

5 .5ويسقط الرشط بإسقاط صاحبه له ،وتنازله عنه ،تربع ًا أو يف مقابل يشء .فمث ً
ال
تأخذ منه مبلغ ًا من املال لتتنازل عن رشط فرضته يف العقد.

ر�أي ال�شيعة والحنابلة:

ويتفق الشيعة واحلنابلة عىل صحة كل رشط سائغ يف عقد الزواج ولزومه ،ويفرتقان

يف أن الشيعة اليرون حق فسخ النكاح عند عدم االلتزام بالرشط ،بينام يرى احلنابلة ذلك.،

جاء يف املغني البن قدامة:

«أن يشرتط هلا أن ال خيرجها من دارها أو بلدها ،أو ال يسافر هبا ،أو ال يتزوج عليها،

فهذا يلزمه الوفاء به ،فإن مل يفعل فلها فسخ النكاح ،ألنه رشط الزم يف عقد ،فيثبت حق
المفصل ج 6ص.135
((( زيدان :الدكتور عبد الكريم،
ّ
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الفسخ برتك الوفاء به»(((.

وقال الشيخ ابن تيمية يف االستدالل هلذا الرأي :إن اعتبار الرتايض يف البيع يوجب

اعتباره يف النكاح ،من طريق األوىل ،حلديث رسول ال ّله« :Aإن أحق الرشوط أن توفوا
به ما استحللتم به الفروج» .فجعل الوفاء بالرشوط التي تستحل هبا الفروج أحق من

غريها بالوفاء .ومعلوم أن املرأة إذا اشرتطت رشط ًا يف النكاح ،فإهنا مل ترض بإباحة فرجها

لزوجها إال بذلك الرشط .وإذا كان من اشرتط رشط ًا يف البيع ،فلم حيصل له مل يلزمه البيع

بل له فسخه ،فالنكاح أوىل بذلك ،إذا اشرتطت املرأة فيه رشط ًا ومل حيصل هلا ،كان حق
الفسخ هلا بطريق أوىل ،ألن شأن الفروج أعظم من شأن املال(((.

وطبق ًا لرأي الشيعة واحلنابلة فإن كل رشط فيه منفعة ألحد العاقدين ،والينايف

مقتىض العقد ،ومل يرد يف الرشع ماينهى عنه ،فهو رشط صحيح يلزم الوفاء به ،وإن مل يكن
الرشط مما يقتضيه العقد.

أما احلنفية فرأهيم أن الرشط الصحيح الالزم هو الذي يقتضيه العقد ،بأن يكون

موجبه حك ًام من أحكام العقد ،أو يؤكد مقتىض العقد ،أو ورد به الرشع ،أو جرى به
عرف،كأن تشرتط عليه النفقة ،أو حسن املعاملة ،وأمثال ذلك ،مما يوجبه العقد يف

األساس ،وأما غري ذلك من الرشوط ،وإن كان فيه مصلحة ألحد العاقدين ،كاشرتاط

املرأة أن ال يتزوج عليها ،أو ال خيرجها من بلدها ،وما أشبه ،فهو باطل غري الزم ،وان كان

ال يؤثر عىل صحة العقد.

وكذلك هو رأي الشافعية ،وقال املالكية هي رشوط مكروهة ال يلزم الوفاء هبا ،بل

يستحب فقط ((( .

((( ابن قدامة :عبد ال ّله بن أحمد ،المغني ج 9ص.483
المفصل ج 6ص.135
((( زيدان :الدكتور عبد الكريم،
ّ
((( الزحيلي :الدكتور وهبة،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص.59

مستحبات ومكروهات العقد
هناك أمور جيب توفرها يف عقد النكاح ليكون صحيح ًا ،مثل رضا الطرفني ،فلو

ُأجري العقد دون رضامها ،أو رضا أحدمها ،ومل حيصل القبول به ،فإنه ال يكون عقد ًا

صحيح ًا ،وال ترتتب عليه اآلثار الرشعية.

وكذلك إجراء صيغة العقد اللفظية من اإلجياب والقبول ،إىل سائر األمور

والرشوط.

كام أن هناك أمور ًا ّ
خيل حصوهلا بصحة العقد ،فيجب تركها ليكون العقد صحيح ًا،

كتعليق العقد برشط أو جميء زمان ،وكالرتديد بني شخصني ،أو فقدان املواالة بني اإلجياب

والقبول ،وماشابه ذلك من منافيات صحة العقد.

الم�ستحبات والمكروهات:

وردت أحاديث وروايات بمراعاة بعض األمور ،بفعلها أو برتكها يف العقد ،لكن ال

ُراع التتأثر صحة العقد ،وإنام قد تفوت بعض املكاسب والفوائد،
عىل سبيل اإللزام ،فإذا مل ت َ
أو حتدث بعض األرضار واخلسائر ،لذلك جاءت األحاديث والروايات للتشجيع عىل

مراعاة تلك األمور ،من باب االستحباب أو الكراهة ،وغالب هذه الروايات ال يدقق
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العلامء يف سندها ،وإنام يتعاملون معها عىل أساس قاعدة التسامح يف أدلة السنن.

واملستحب ما دعا الشارع إىل فعله ومل ُيلزم به ،فإذا فعله املكلف كان له األجر

والثواب ،وحتصيل الفوائد املتوقعة ،وإذا مل يقم بذلك املستحب ،ال إثم وال عقوبة عليه

من قبل ال ّله تعاىل،لكنه قد يكون حرم نفسه من املكاسب املرتتبة عليه.

واملكروه ما ردع الشارع عن فعله ،مع ترخيصه يف ذلك ،فإذا مل جيتنب املكلف األمر

املكروه رشع ًا ،فإنه ليس عليه عقاب وال إثم ،لكنه قد تصيبه بعض اخلسائر واألرضار
املحتملة ،مادي ًا أو معنوي ًا.

وألمهية الزواج يف حياة اإلنسان ،والهتامم الشارع بإنجاحه ،فقد لفت الشارع نظر

من يريد الزواج إىل بعض األمور ،التي ينبغي مراعاهتا ،من أجل حتقيق أعىل درجة من

النجاح ،وتاليف أكرب قدر من احتامالت السوء والفشل.

الإ�شهاد:

يف مذهب الشيعة ،ال يشرتط وجود شاهدين عىل إجراء عقد الزواج ،فلو جرى

العقد بني امرأة ورجل ،أو بني وكيليهام ،مستجمع ًا سائر الرشائط ،فهو عقد صحيح.

لكنه يستحب حضور شاهدين ،دفع ًا ألي هتمة أو إدعاء ،وإثبات ًا للحقوق ،قال الشيخ

حممد حسن النجفي يف اجلواهر« :ويستحب اإلشهاد يف الدائم ،بل لعل تركه مكروه»(((

ورد يف رواية عن هشام بن سامل عن اإلمام الصادق« :Eإنام جعلت البينات للنسب
واملواريث»(((

ويف خرب آخر عن زرارة عن اإلمام الباقر« :Eإنام جعلت الشهادة يف

النكاح للمرياث»((( أما يف مذاهب أهل السنة فالشهادة الزمة لصحة عقد الزواج.

((( النجفي :الشيخ محمد حسن ،جواهر الكالم ج 10ص 361الطبعة األولى 1992م  -بيروت.
((( الحر العاملي:محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة – حديث رقم.25129
((( المصدر السابق -حديث رقم.25136
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الإعالن:

لكي يكون واضح ًا بني الناس ،أن هناك أساس ًا رشعي ًا هلذه العالقة القائمة بني رجل

وامرأة عقدا زواجهام ،وإلعطاء هذه العالقة طابع ًا احتفائي ًا يعزز مكانتها يف النفوس ،أمر

الشارع بإعالن العقد عىل نحو االستحباب.

قال يف اجلواهر« :الظاهر استحباب اإلعالن بذلك الذي هو أبلغ من اإلشهاد ،لألمر

به يف النبوي فعنه« :Aأعلنوا هذا النكاح» بل يف املسالك االستدالل عليه باخلصوص بام

فحيونا
بدف و ُيقال أتيناكم أعناكم
روي أن النبي Aكان يكره نكاح الرس ،حتى ُيرضب ّ
ّ

نحييكم»(((.

وهو رأي مجيع املذاهب اإلسالمية ،حيث يرى احلنفية والشافعية واحلنابلة كراهة

العقد يف الرس ،واالتفاق مع الشهود عىل الكتامن ،ويرى املذهب املالكي :أن االتفاق مع
الشهود عىل كتامن الزواج وإخفائه يبطل الزواج ،ويوجب فسخه إالإذا دخل باملرأة(((.

ُ
الخطبة عند العقد:

للتأكيد عىل حضور القيم واملبادئ اإليامنية يف حياة اإلنسان املسلم ،وأن حركته

وعالقاته تتم حتت مظلة هذه القيم ،ويف إطارها ،جاء استحباب إلقاء ُخطبة  -بضم اخلاء
 -أمام العقد ،بأن يتحدث العاقد ذاكر ًا ل ّله تعاىل ،مورد ًا الشهادتني ،والصالة عىل النبي

تأسي ًا بام كان يفعله رسول ال ّله
وآله ،موصي ًا بتقوى ال ّله ،داعي ًا للزوجني بالربكة .وذلك ّ
 Aواألئمة Bعند إجراء كل عقد زواج.

ومل يوجب أحد من الفقهاء خطبة النكاح ،إال داود الظاهري.

ويكفي منها محد ال ّله والصالة عىل النبي وآله .جاء عن اإلمام عيل بن احلسني Eأنه
((( النجفي :الشيخ محمد حسن ،جواهر الكالم ج 10ص.361
((( الزحيلي :الدكتور وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص.81
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قال« :إذا محد ال ّله فقد خطب»(((.

ويف مصادر أهل السنة ،كسنن أيب داود والرتمذي والنسائي وابن ماجة وغريهم،

وردت خطبة لرسول ال ّله Aعند عقد النكاح ،وقد وردت بنصها يف بعض مصادر
زوج أو
الشيعة كمستدرك الوسائل ،عن اإلمام جعفر الصادق Eقال« :كان أيب إذا ّ

تزوج يقول :احلمد ل ّله ،نحمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ به من رشور أنفسنا ،من
هيده ال ّله فال َّ
مضل له ،ومن يضلل ال ّله فامله من هاد ،وأشهد أن ال اله إال ال ّله وحده ال

رشيك له ،وأشهد أن حممد ًا عبده ورسوله ،ياأهيا الذين آمنوا اتقوا ال ّله الذي تساءلون
به واألرحام إن ال ّله كان عليكم رقيبا .يا أهيا الذين آمنوا اتقوا ال ّله حق تقاته وال متوتن
إالوأنتم مسلمون .يا أهيا الذين آمنوا اتقوا ال ّله وقولوا قوالً سديد ًا يصلح لكم أعاملكم
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع ال ّله ورسوله فقد فاز فوز ًا عظي ًام»(((.

ّ
المف�ضل:
الوقت

مهمة ،لذلك ينبغي اختيار
إيقاع العقد يعني التأسيس حلياة زوجية ،وعالقة مصريية َّ

أفضل األوقات ،لوضع حجر األساس هلذا البناء املقدس .حتدثت مصادر أهل السنة
عن استحباب عقد النكاح يوم اجلمعة ،قال ابن قدامة احلنبيل« :ألن مجاعة من السلف

استحبوا ذلك ،وألنه يوم رشيف ،ويوم عيد ،وفيه خلق ال ّله آدم ،Eواملساء به أوىل ،فإن

أبا حفص روى بإسناده عن أيب هريرة،Nقال :قال رسول ال ّلهَ « :Aم ُّسوا باإلمالك فإنه
أعظم للربكة» (((

ـ واإلمالك أي التزويج يقال :أملكنا فالن ًا فالنة ،أي زوجناه إياها ـ.

وحتدثت بعض املصادر السنية أيض ًا :عن استحباب العقد والدخول يف شهر شوال،

حيث أخرج مسلم يف صحيحه عن عائشة أم املؤمنني قالت« :تزوجني رسول ال ّله Aيف
((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة – حديث رقم.25127
((( النوري :ميرزا حسين ،مستدرك الوسائل – حديث رقم .16508
((( ابن قدامة الحنبلي :عبد ال ّله بن أحمد ،المغني ج 9ص.469
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شوال ،وبنى يب يف شوال ـ أي دخل هبا ـ فأي نساء رسول ال ّله Aكان أحظى عنده مني؟»

قال عروة :وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها يف شوال.

قال النووي يف رشحه هلذا احلديث :فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول يف

شوال ،وقصدت عائشة هبذا الكالم ر ّد ما كانت اجلاهلية عليه ،وبعض العوام :من كراهة
التزويج والتزوج والدخول يف شوال ،وهذا باطل ال أصل له ،وهو من آثار اجلاهلية،

كانوا يتطريون بذلك ،ملا يف اسم (شوال) من اإلشالة والرفع(((.

كام ورد استحباب عقد النكاح يف املسجد ملا أخرجه الرتمذي يف جامعه عن عائشة

قالت :قال رسول ال ّله« :Aأعلنوا هذا النكاح ،واجعلوه يف املساجد ،وارضبوا عليه
بالدفوف» ،واألمر بجعله يف املساجد إما ألن جعله فيها أدعى لإلعالن ،أو حلصول بركة

املكان(((.

وقد ناقش الشوكاين (الشيخ حممد بن عيل تويف 1255ه) ،ما ذهب إليه النووي

من استحباب التزويج يف شهر شوال ،وقال ما نصه« :استدل املصنف بحديث عائشة

عىل استحباب البناء باملرأة يف شوال ،وهو إنام يدل عىل ذلك ،إذا تبينَّ أن النبي Aقصد
ذلك الوقت خلصوصية له ،ال توجد يف غريه ،ال إذا كان وقوع ذلك منه Aعىل طريق
االتفاق ،وكونه بعض أجزاء الزمان ،فإنه ال يدل عىل االستحباب ،ألنه حكم رشعي

يتحر
حيتاج إىل دليل ،وقد تزوج Aبنسائه يف أوقات خمتلفة ،عىل حسب االتفاق ،ومل
َّ
وقت ًا خمصوص ًا ،ولو كان جمرد الوقوع يفيد االستحباب ،لكان كل وقت من األوقات التي
تزوج فيها النبي ،Aيستحب البناء فيه ،وهو غري مس ّلم»(((.

وذكرت املصادر الشيعية :استحباب إيقاع العقد ليالً ،استناد ًا للحديث السابق

المفصل ج 6ص.147
((( زيدان :الدكتور عبد الكريم،
ّ
((( المصدر السابق :ص.147
((( الشوكاني :محمد بن علي ،نيل األوطار ج 6ص ،189دار الكتب العلمية  -بيروت.
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املذكور يف املصادر السن ّيةَ « ،م ُّسوا باإلمالك فإنه أعظم للربكة» كام استشهدوا برواية عن

اإلمام عيل الرضا« :Eمن السنة التزويج بالليل ،ألن ال ّله جعل الليل سكن ًا ،والنساء إنام

هن سكن»((( ونصوص مشاهبة لكنها تشري إىل الزفاف كام يبدو ،وليس إىل إيقاع العقد،
وهو ما لفت إليه السيد الشريازي بقوله« :والظاهر منها ولو بقرينة جعل الليل سكن ًا أن

املراد الزفاف ال العقد»(((.

�أوقات مكروهة للعقد:

ذكر فقهاء الشيعة :أن هناك أوقات ًا يكره إجراء عقد الزواج فيها ،اعتامد ًا عىل بعض
الروايات الواردة ،التي ِ
تشري إىل أن نسبة احتامل وقوع املشاكل يف العالقة الزوجية تكون

مرتفعة ،حينام حيصل العقد يف تلك األوقات .وكام أرشنا سابق ًا فإن هذه الروايات يؤخذ
هبا عىل أساس قاعدة التسامح يف أدلة السنن ،وال خيضعوهنا غالب ًا للدراسة والبحث.
ومن األوقات املكروهة حسب تلك الروايات:

 1 .1القمر يف برج العقرب :ذلك ألن القمر خالل كل شهر يمر بربج العقرب ـ حسب
تسمية الفلكيني اليونانيني القدماء ـ يومني وربع يوم فيصادف ليلتني أو ثالث ليال
يذكرها أصحاب التقاويم ،ألهنا ليست ليال ثابتة ،فقد تكون بداية الشهر أو وسطه

أو آخره .وقد جاء يف رواية عن اإلمام جعفر الصادق« :Eمن تزوج امرأة والقمر
يف العقرب مل ير احلسنى»((( .وقد اقترص أكثر الفقهاء السابقني عىل ذكر كراهية
العقد والقمر يف برج العقرب ،دون إضافة أي وقت آخر ،كالشيخ الصدوق

واملفيد والطويس واملحقق احليل والشهيدين يف اللمعة ورشحها وصاحب اجلواهر

وغريهم.

((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة – حديث رقم.25115
((( الشيرازي :السيد محمد الحسيني ،الفقه ج 62ص.57
((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة  -حديث رقم.25173
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2 .2حماق الشهر :املِحاق وا ُملحاق ـ بكرس امليم وضمها ـ آخر الشهر إذا انمحق اهلالل
فلم ُي َر ،وهي ليلة  .30 /29/28حيث وردت رواية مرسلة :أنه «يكره التزويج
يف حماق الشهر»((( ورواية أخرى عن اإلمام اهلادي.E

3 .3كوامل الشهر :هناك روايات ذكرهتا بعض املصادر الشيعية غري الرئيسة ،تص ّنف
األيام إىل أيام سعيدة ،تصلح ظرف ًا لألعامل واألنشطة املهمة ،ألن احتامالت
النجاح والتوفيق فيها أكرب ،وأيا ٍم نحسة ،ينبغي أن يتجنب اإلنسان فيها القيام

باملهام احلساسة ،حتى ال تتأثر بنحوسة تلك األيام ،ويصيبها الفشل ،أو تعرتضها

العقبات.

وبمالحظة تلك الروايات ،حدّ د بعض العلامء تلك األيام التي اعتربوها نحسة

بسبعة أيام ،هي :الثالث واخلامس والثالث عرش والسادس عرش واحلادي والعرشون
والرابع والعرشون واخلامس والعرشون.

ومل يتبينَّ يل سبب تسميتها «كوامل» مجع كاملة ،إالّ أن يكون املقصود اكتامل احتامالت
الرضر والسوء فيها.
ونقل عن السيد ريض الدين بن طاوس يف كتابه «الدروع الواقية» وهو من الكتب

املهتمة هبذه األمور قوله« :د ّلت األخبار عىل التحذير من العمل فيها بأي عمل كان،
ولزوم اإلنسان بيته ،وعدم احلركة لشدة نحوستها»((( بالطبع يصعب تع ّقل مثل هذا

الكالم وقبوله ،فهي سبعة أيام من كل شهر ،مت ّثل %23من أيام السنة ،فكيف ستكون
حالة العمل واإلنتاج يف جمتمع يتق ّيد أبناؤه بمثل هذا التوجيه؟

يف املقابل هناك روايات تدعو اإلنسان إىل التوكل عىل ال ّله ،والتس ّلح بالدعاء ،وآيات

القرآن ،ودفع الصدقة ،لالحتامء من املخاوف واملخاطر ،وعدم التطيرّ والتشاؤم ،وعدم
(((الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة  -حديث رقم.25174
((( البحراني:الشيخ يوسف ،الحدائق الناضرة ج 23ص 39الطبعة الثالثة 1993م دار األضواء  -بيروت.
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االهتامم بام ُيثار حول نحوسة بعض األيام.

1 .1كرواية سهل بن يعقوب الذي قال لإلمام عيل اهلادي :Eيا سيدي يف أكثر
هذه األيام قواطع عن املقاصد ،ملا ذكر فيها من النحس واملخاوف ،فتدلني
عىل االحرتاز من املخاوف فيها؟ فإنام تدعوين الرضورة إىل التوجه يف احلوائج

فيها .فأجابه اإلمام Eبجواب قال فيه :فثق بال ّله عز وجل ،وأخلص يف الوالء
ألئمتك الطاهرين ،وتوجه حيث شئت ،وأقصد ما شئت إذا أصبحت وقلت

ثالث ًا :أصبحت ال ّلهم معتص ًام بذمامك املنيع ،الذي ال يطاول وال حياول ...إىل
آخر الدعاء(((.

2 .2وعن احللبي عن اإلمام جعفر الصادق :Eأيكره السفر يف يشء من األيام
املكروهة األربعاء وغريه؟ قال :Eافتتح سفرك بالصدقة واقرأ آية الكريس إذا

بدا لك(((.

3 .3وعن اإلمام جعفر الصادق :Eمن تصدق بصدقة إذا أصبح دفع ال ّله عنه نحس
ذلك اليوم(((.

4 .4ويروى عن النبي Aأنه قال« :ال تعادوا األيام فتعاديكم» وقد سئل عنه اإلمام
عيل اهلادي Eفلم ينكره ،وإنام ذكر له تأوي ً
ال(((.

ويمكننا أن نفهم من احلديث أن اإلنسان إذا تشاءم من أحد األيام ،فإن هذا التشاؤم

خيلق لديه إحيا ًء نفسي ًا ،يكون مبعث ًا لقلقه وانزعاجه ،ويساعد عىل هذا املعنى اخلرب الوارد

هتونت ،وإن شددهتا
هونتها ّ
عن اإلمام جعفر الصادق« :Eالطرية عىل ماجتعلها ،إن ّ
((( المجلسي :محمد باقر ،بحار األنوار ج 56ص.24
((( المصدر السابق :ص.28
((( المصدر السابق :ص.31
((( المصدر السابق :ج 24ص.239
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تشددت ،وإن مل جتعلها شيئ ًا مل تكن شيئ ًا»(((.

خصص احلر العاميل باب ًا حتت عنوان( :باب استحباب
5 .5ويف كتاب وسائل الشيعة ّ
ترك التطيرّ  ،واخلروج يوم األربعاء ونحوه خالف ًا عىل أهل الطرية ،وتوك ً
ال عىل
ال ّله)(((.

ومن روايات ذلك الباب أنه كتب بعض البغداديني إىل اإلمام عيل اهلادي Eيسأله

عن اخلروج يوم األربعاء ال يدور ـ أي آخر أربعاء من الشهر ـ فكتب اإلمام« :Eمن

خرج يوم األربعاء ال يدور ،خالف ًا عىل أهل الطريةُ ،وقي من كل آفة ،وعويف من كل

عاهة ،وقىض ال ّله له حاجته»(((.

ويف هذه الرواية توجيه إىل كرس هذه األعراف والعادات ،التي ال تبتني عىل أساس

صحيح ،وتشكل عوائق حلركة اإلنسان ،وتعطي رشعية لتصورات ومهية خرافية.

خال�صة وا�ستنتاج:

رصفت وقت ًا يف املطالعة حول األوقات التي يكره فيها إيقاع العقد ،وراجعت خمتلف

املصادر املتوفرة لدي ،وتذاكرت مع بعض الفضالء ،ملا أراه من اهتامم الناس يف جمتمعنا

هبذا املوضوع ،خاصة وأن مراسيم الزواج أصبحت تستلزم استعدادات مسبقة ،من

حجز مكان لالحتفال ،أو أخذ موعد للعروس يف أماكن التجميل ،وما أشبه .ولوجود

التحسس من األيام التي ذكر فيها كراهة العقد ،مما خيلق تشاؤم ًا وإحيا ًء نفسي ًا جتاهها ،وقد
وصلت إىل االستنتاجات التالية:

1 .1إجراء عقد الزواج أو الدخول يف أي من تلك االيام ،ال يرتتب عليه إثم من
الناحية الرشعية ،وإنام هناك روايات وأقوال ّ
حتذر من احتامل حدوث بعض

((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة – حديث رقم .15020
((( المصدر السابق :أبواب آداب السفر ،الباب .8
((( المصدر السابق :حديث رقم .15022

ل�سرة
فقه ا أ

226

عقد الزواج

املشاكل والعوائق ،إذا حصل الزواج فيها.

2 .2وألهنا احتامالت فقط ،فإننا نجد املجتمعات التي ال تسود فيها هذه األقوال،
حيصل فيها الزواج ،كام حيصل يف غريها من األيام.

 3 .3للدعاء ،وقراءة آيات الذكر احلكيم ،والصدقة ،دور كبري يف دفع احتامالت السوء
واخلطر ،بل ورد عنه« :Aالصدقة تدفع البالء ،وهي أنجح دواء ،وتدفع القضاء
وقد أبرم إبرام ًا»(((.

4 .4الروايات الواردة ،وبغض النظر عن سندها حتدثت حول كراهة إيقاع العقد
والقمر يف برج العقرب ،ويف املحاق ،أما األيام السبعة التي يطلق عليها «كوامل»،
فليس هناك روايات تنهى عن الزواج فيها ،وإنام استند من ذكر ذلك إىل كوهنا أيام

منحوسة ،وهو ليس مربر ًا كافي ًا.

يقول السيد الشريازي ،يف تعليقه عىل ماذكره السيد اليزدي ،يف العروة الوثقى من

كراهة إيقاع العقد فيها« :ولعل مستند املصنف يف هذا ويف األيام املنحوسة ،ما ورد من

أهنا أيام نحسات ،لكن ال خيفى عدم التالزم بني األمرين ،كام ال تالزم بني األيام السعيدة

كاجلمعة واألعياد وبني استحباب النكاح فيها ،كام أنه ال تالزم بني األماكن املرشفة ،أو
السيئة كربهوت وبني استحباب وكراهة العقد فيها ..ومل أجد يف هذه العجالة ما يدل عىل

ذلك من األخبار»(((.

((( المجلسي:محمد باقر ،بحار األنوار ج 93ص.137
((( الشيرازي :السيد محمد الحسيني ،الفقه ج 62ص.60

الصداق
لكي يشعر الرجل بأمهية عقد الزواج ،واملسؤولية التي يتحملها بموجبه جتاه املرأة،

ولكي يربهن عىل صدق رغبته يف االقرتان هبا ،فرض ال ّله تعاىل عليه أن يقدم هلا عطية
تسمى صداق ًا ،اشتقاق ًا من ِ
الصدق .ويف ذلك تعزيز ملكانة املرأة ،وأهنا يف موقعية تستحق
البذل والعطاء ،من قبل الرجل لكسب رضاها وموافقتها.
ويقال صداق ِ
وصداق بفتح الصاد وكرسها .ويطلق عليه أيض ًا :مهر .قال تعاىل:
َ
{وآتُوا الن َِّسا َء َصدُ َقاتهِ ِ َّن نِ ْح َل ًة َفإِ ْن طِ ْب َن َلك ُْم َع ْن شيَ ْ ٍء ِمنْ ُه َن ْف ًسا َف ُك ُلو ُه َهنِي ًئا َم ِريئ ًا}(((.
َ
وعَدَّ القرآن الكريم الصداق أو املهر نِحلة للمرأة ،فهو ليس ثمن ًا وال عوض ًا ،وإنام

هو نِحلة ـ بكرس النون ـ وهي العطية بال قصد عوض .إهنا هدية أوجب ال ّله تعاىل عىل
الزوج تقديمها لزوجته.

وربام ذهب بعض العلامء إىل اعتبار املهر ثمن ًا وعوض ًا عن استمتاع الرجل باملرأة،

واحلقيقة أن االستمتاع متقابل بينهام ،حيث يستمتع كل منهام باآلخر ،ولو كان املهر
عوض ًا عن االستمتاع ،فلامذا تستحق املرأة نصف املهر لو طلقها قبل الدخول ،وحيث
مل حيصل يف مقابله يشء؟ ثم إن اآلية الكريمة تعدُّ ه نِحلة ،والنحلة تطلق عىل ماينحله

((( سورة النساء :اآليه .4
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االنسان ويعطيه بدون مقابلة عوض.

المهر لي�س ركن ًا في العقد:

ِ
كر املهر ليس رشط ًا يف صحة العقد الدائم ،فلو عقد عليها ومل يذكر مهر ًا أصالً،
ذ ُ

صح العقد .بل لو رصحت بعدم املهر ،بأن قالت(:زوجتك نفيس بال مهر) فقال( :قبلت)

صح((( .وصحة العقد مع الترصيح بعدم املهر متفق عليه بني مذاهب السنه والشيعة ،عدا
املذهب املالكي حيث اليصح النكاح عندهم عند اشرتاط نفي املهر ،حيث إهنم يعدُّ ون

املهر ركن ًا من أركان النكاح ،ومعنى كونه ركن ًا :أنه ال يصح اشرتاط اسقاطه(((.

وقد أشار القرآن الكريم إىل صحة العقد دون ذكر مهر أو تعيينه ،بقوله تعاىل{ :الَ
يض ًة وم ِّتعوهن َعلىَ المُْ ِ
وس ِع
َاح َع َل ْيك ُْم إِ ْن َط َّل ْقت ُْم الن َِّسا َء َما لمَ ْ تمَ َ ُّس ُ
ُجن َ
وه َّن َأ ْو َت ْف ِر ُضوا لهَ ُ َّن َف ِر َ َ َ ُ ُ َّ
َقدَ ُر ُه َو َعلىَ المُْ ْقترِ ِ َقدَ ُر ُه}((( .فإيقاع الطالق اليكون ّإال بعد عقد صحيح ،واآلية تشري إىل

طالق املرأة التي مل يدخل هبا ،ومل يعينّ هلا مهر ،فإهنا تستحق هدية بحسب قدرة الزوج،
وتسمى اهلدية«متعة» حسب تعبري اآلية الكريمة {وم ِّتعوهن َعلىَ المُْ ِ
وس ِع َقدَ ُر ُه َو َعلىَ المُْ ْقترِ ِ
َ َ ُ ُ َّ
َقدَ ُر ُه}.
وإذا وقع العقد بال مهر ،جاز أن يرتاضيا بعد العقد عىل يشء ،ويتعينّ ذلك مهر ًا كام
لو ذكر يف العقد.
ولو مل يتفقا عىل تعيني مهر يف العقد ،وفيام بعده ،مل تستحق املرأة قبل الدخول شيئ ًا،

إال إذا طلقها قبل الدخول ،فعليه أن يعطيها شيئ ًا حسب حالته وقدرته ،ولو مات أحدمها

قبل الدخول فليس هلا شيئ .أما لو دخل هبا استحقت مهر أمثاهلا.

وحتى لو نوى الرجل حني العقد :أن اليدفع هلا مهرها املعينّ يف العقد ،فإن تلك

((( السيستاني :السيد علي الحسيني  ،منهاج الصالحين ،المعامالت – القسم الثاني ،مسألة.292
((( الموسوعة الفقهية  -الكويت،ج  39ص.152
((( سورة البقرة :اآلية.236
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ورصح الشافعية
النية ال تؤثر عىل صحة العقد ،بل هو عقد صحيح ،وعليه أن يدفع املهرّ .
واحلنابلة بأنه يستحب تسمية املهر للنكاح ،ألنه Aمل خيل نكاح ًا عنه ،وألنه أدفع

للخصومة(((.

ال�صداق حق للمر�أة:

يف جمتمعات سابقة ،كان ُيفرض عىل اخلاطب تقديم مبلغ كبري من املال ،ألهل الفتاة،

ويتفاوت ذلك املبلغ حسب مجاهلا وكامهلا ومكانة عشريهتا ،وحتى كان يقال ملن ولدت له

بنت يف بعض القبائل العربية«:هنيئ ًا لك النافجة» أي املعظمة ملالك ،حيث ستجلب لك

مهر ًا عظي ًام تزداد به ثروتك.

تعويض لألرسة عىل ما بذلته يف اإلنفاق عليها
وكأن املهر عندهم ثم ٌن للمرأة ،أو
ٌ

وتنشئتها.

ويف بعض األحيان كان يتم تزويج البنت مقابل بنت أخرى ،بأن يزوج كل منهام

بنته لآلخر ،أو ألحد من عائلته ،دون مهر للبنت ،ويسمى نكاح «الشغار» .وقد منعه

اإلسالم ،فإذا جعل مهر امرأة نكاح امرأة أخرى ،ومهر األخرى نكاح املرأة األوىل بطل

النكاحان.

أما يف الرشيعة االسالمية ،فالصداق حق للمرأة ،ليس ألبيها وال ألهلها منه يشء،

فهي صاحبة القرار يف حتديده ،إن كانت بالغة رشيد ًا ،وهي املترصفة فيه ،إن شاءت تنازلت

عنه ،أو وهبته ،أو أنفقته فيام تشاء.

وال يصح أن يشرتط األب لنفسه شيئ ًا من املال يف عقد ابنته ،ولو جعل يف العقد

مقدار ًا من املال لألب مل يلزمه ،إال إذا كان رشط ًا من البنت نفسها .وهو رأي الشيعة

واحلنفية واملالكية.

((( الموسوعة الفقهية  -الكويت ،ج 39ص.152
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أما تعيني مبلغ من املال إلرضاء األب ،أو أحد اقربائها ،حتى اليامنع الزواج مع

رضاها بالتزويج ،فذلك حرام أخذه .ويف املذهب احلنبيل« :جيوز ألب املرأة أن يشرتط
ٍ
شيئ ًا من صداق ابنته لنفسه ،فإذا تزوجها عىل ٍ
وألف ألبيها كان ذلك جائز ًا»(((.
ألف هلا

مقدار المهر:

كل ما يمكن أن يملكه املسلم يصح أن جيعله مهر ًا ،سواء كان مبلغ ًا من املال ،أو شيئ ًا

من األشياء ،كقطعة أرض ،أو كمية من املوا ّد الغذائية .وكذلك يصح أن يكون املهر منفعة
من املنافع لعني مملوكة ،من عقار أو حيوان ،بأن يكون الصداق استخدام هذه الدار أو

االرض أو الدابة لفرتة معينة.

كام يصح أن يكون املهر عطا ًء معنوي ًا ،كتعليم سورة من القرآن ،أو برنامج كمبيوتر،

أو لغة من اللغات .هذا حسب رأي املذهب اجلعفري .وكذلك ذهب املالكية يف املشهور،
والشافعية ،واحلنابلة ،إىل أنه جيوز أن تكون املنفعة صداق ًا ،جري ًا عىل أصلهم :من أن كل

ما جيوز أخذ العوض عنه يصح تسميته صداق ًا .وأجاز الشافعية وأمحد يف أحد القولني:

جعل تعليم القرآن مهر ًا.

وذهب مالك وأمحد يف القول الثاين :إىل أنه ال جيوز جعل تعليم القرآن أو يشء منه

مهر ًا ،ألن الفروج ال تُستباح إال باألموال ،وألن تعليم القرآن ال جيوز أن يقع إالّ قربة
لفاعله ،فلم يصح أن يكون صداق ًا كالصوم والصالة(((.

وقال احلنفية أيض ًا :بعدم صحة تسمية تعليم القرآن ،أو األحكام ،أو إحجاج املرأة،

وغريها من الطاعات مهر ًا ،ألهنا ليست بامل.

وال تقدير للمهر يف احلد األدنى منه ،فيصح ما تراىض عليه الزوجان ،وإن َّ
قل عىل

أن يكون ذاقيمة ،أما ما ال قيمة له ،كحبة من احلنطة مثالً ،فال ُي َعدُّ مهر ًا ،وهو رأي الشيعة
((( ابن قدامة الحنبلي :عبد ال ّله بن أحمد ،المغني ج 10ص.118
((( الموسوعة الفقهية :ج 39ص.159-156
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والشافعية واحلنابلة.

لكن احلنفية يرون أن أقل املهر عرشة دراهم فضة ،أو ما قيمته عرشة دراهم ،واستدلو
تعاىل{:و ُأ ِح َّل َلك ُْم َما َو َرا َء َذلِك ُْم َأ ْن َت ْب َت ُغوا بِ َأ ْم َوالِك ُْم} فال بدّ أن يكون املهر ماالً،
بقوله
َ

وبام روى عن جابر عنه Aأنه قال« :المهر دون عرشة دراهم».

واملالكية يرون أن أقل املهر ربع دينار ذهب ًا ،أو ثالثة دراهم فض ًة خالص ًة(((.

وقد وردت يف مصادر الشيعة روايات وأخبار عن أئمة أهل البيت ،Bحول كراهية

تقليل املهر عن عرشة دراهم ،كام ورد عن عيل Eقال« :إين ألكره أن يكون املهر َّ
أقل من
عرشة دراهم»(((.

كام الحدّ ألكثر املهر ،فيمكن أن يكون مليون ريال أو أكثر.وورد أن اخلليفة الثاين

عمر بن اخلطاب خطب مرة فقال :أال ال تغالوا يف صدقات النساء ،فإنه لو كانت مكرمة
يف الدنيا ،أو تقوى عند ال ّله ،لكان أوالكم هبا رسول ال ّله ،Aما أصدق قط امرأة من نسائه
والبناته فوق اثنتى عرشة أوقية .فقامت إليه امرأة فقالت :يا عمر ،يعطينا ال ّله وحترمنا؟
«وآ َت ْيت ُْم إِ ْحدَ ُاه َّن ِقن َط ًارا َف َ
ال ت َْأ ُخ ُذوا ِمنْ ُه َش ْيئ ًا»؟ فقال عمر:
أليس ال ّله سبحانه وتعاىل يقول َ

أصابت امرأة وأخطأ عمر .ويف رواية :فأطرق عمر ثم قال :كل الناس أفقه منك ياعمر!
ويف أخرى :امرأة أصابت ورجل أخطأ .وترك اإلنكار(((.

ويستحب تقليل املهر ،وأن يكون يف حدود مهر السنّة ،كام أصدق رسول ال ّلهA

زوجاته وبناته وهو  500درمه ًا ،والدرهم  2/4غرام ًا من الفضه ،واذا كانت قيمة الكيلو
الواحد من الفضة حوايل  650إىل  700ريال فإن مهر السنة يف هذا الوقت يكون يف حدود

 900ريال تقريب ًا.

((( الموسوعة الفقهية :ج  39ص.162-161
((( الحر العاملي :محمد بن الحسن  ،وسائل الشيعة  -حديث رقم.27023
((( الزحيلي :الدكتور وهبة ،التفسير المنير ج 4ص 306الطبعة األولى 1991م.
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روت عائشة عن رسول ال ّله Aأنه قال« :من يمن املرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها».

وروى ابن عباس عنه Aأنه قال« :خريهن أيرسهن صداق ًا» وعنه« :Aإن أعظم النكاح

أيرسه مؤونة».

وال بد من تعيينّ املهر حتى ال يكون فيه إهبام أو اختالف.
ويفوض تقديره وحتديده إىل أحد الزوجني،
وجيوز أن يذكر املهر يف العقد غري معنيّ ،

فتقول الزوجة مثالً« :زوجتك نفيس عىل ما حتكم به من املهر ،أو عىل ما أحكم به من املهر»
املفوض ،أما اذا كان التفويض هلا،
فإذا قال« :قبلت» جاز له أن حيكم بام يشاء إن كان هو ّ
فريى أغلب الفقهاء أن التتجاوز مهر السنّة  500درمه ًا.

وجيوز أن يكون الصداق كله معجالً ،أو مؤجالً ،أو بعضه معج ً
ال والباقي مؤجالً،

عىل ما يرتاضيان عليه .ويف التأجيل ينبغي تعيني األجل.

استحقاق المهر
ألزم ال ّله تعاىل الرجل أن يقدم للمرأة التي يتزوجها صداق ًا (مهر ًا) ،وسماّ ه تعاىل نِحلة
{وآتُوا الن َِّسا َء َصدُ َقاتهِ ِ َّن نِ ْح َل ًة}((( أي عطية دون عوض مادي يقابلها؛ ألن عقد الزواج
َ
ليس صفقة بيع ،حتى يكون املهر ثمن ًا .واملهر ثابت للمرأة حتى لو مل يذكر يف العقد ،بل
حتى لو رصح بعدمه يف العقد ،بأن قالت« :زوجتك نفيس بالمهر» فقال الزوج «قبلت»

فإن العقد صحيح ،ويكون املهر ثابت ًا يف ذمة الرجل ،حيث جيب عليه إن دخل هبا مهر

أمثاهلا ،وإن طلقها قبل الدخول أن يقدم هلا شيئ ًا بحسب حاله وقدرته.

واالستثناء الوحيد هو ما خيتص برسول ال ّله ،Aحيث أجاز ال ّله تعاىل له أن يتزوج
تعاىل{:وامرأة ُم ْؤ ِمنَ ًة إِ ْن َو َه َب ْت
املرأة التي هتب نفسها له ،دون أن يدفع هلا مهر ًا .يقول
َ
ِ
ِ
َنكحها َخالِص ًة َل َك ِمن د ِ
ني}(((.
ون المُْ ْؤ ِمنِ َ
ْ ُ
َ
َن ْف َس َها للنَّبِ ِّي إِ ْن َأ َرا َد النَّبِ ُّي َأ ْن َي ْست َ َ
وقد سئل اإلمام جعفر الصادق Eيف امرأة وهبت نفسها لرجل ،ووهبها له
وليها؟ فقال« Eال .إنام كان ذلك لرسول ال ّله Aوليس لغريه إالّ أن يعوضها شيئ ًا ّ
قل

((( سورة النساء :اآلية .4
((( سورة األحزاب :اآلية .50
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أو كثر»(((.

المهر الم�س ّمى:

وينقسم املهر من حيث أحكام استحقاق املرأة له ،إىل ثالثة أقسام:

املسمى ،أي سماّ ه الزوجان أو وليهام ،وهو الذي يتفق عليه بني الزوجني
أوهلا :املهر
ّ

أو ولييهام ،سواء ذكر يف العقد أو مل يذكر ،وسواء كان االتفاق عليه قبل العقد أو عنده

أو بعده ،فإنه إذا حصل اإلتفاق بينهام عىل مقدار معني كمهر ،ثبت استحقاق املرأة له

بكامله بعد الدخول ،أما إذا طلقها قبل الدخول ،فإهنا تستحق نصف املهر املتفق عليه،
إال أن تتنازل عنه ،أو يتنازل عنه وليها ،والذي جيب أن يراعي مصلحتها يف أصل العفو

و مقداره.

وجيب عىل الزوج تسليم املهر ،وهو مضمون عليه حتى يس ّلمه ،فلو تلف قبل تسليمه

ـ ولو من دون تعد وال تفريط ـ كان ضامن ًا له.

و إذا كان املهر حاالً غري مؤجل ،فللزوجة االمتناع عن أداء واجباهتا الزوجية حتى

تستلمه .لكنها لو رضيت بدخوله هبا قبل االستالم ،مل جيزهلا االمتناع بعد ذلك.

ولو كان قسم من املهر معجالً ،والباقي مؤجالً ،فلها االمتناع لو مل تستلم القسم

املعجل ،فإذا استلمته فعليها القيام بواجبها الزوجي .وكذلك لو كان املهر كله مؤجالً،

فإن عليها االستجابة له كزوجة ،وإن مل تقبض املهر بعد ،ألهنا رضيت بالتأجيل ،وحتى
لو أخره عن املدة املحددة.

ومتلك املرأة املهر املسمى بالعقد ،فلها الترصف فيه ،لكن ملكيتها لكامله ال تستقر

إالبالدخول ،فلو طلقها قبل الدخول ،أرجعت إليه نصف املهر.

واملقصود بالدخول الذي تستحق به املرأة كل املهر :هو املامرسة اجلنسية باجلامع ،كام

((( الحر العاملي :محمد بن الحسن  ،وسائل الشيعة  -حديث رقم25587
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هو رأي أغلب فقهاء الشيعة واملالكية والشافعية ،وال تكفي اخللوة.

بينام يرى احلنفية واحلنابلة :أن جمرد اخللوة التي ليس فيها مايمنع من الوطء ،كاف يف

استحقاقها للمهر(((.

وإذا مات أحد الزوجني قبل الدخول ،فهناك طوائف خمتلفة من الروايات سببت

اختالف رأي الفقهاء إىل ثالثة أقوال:

1 .1أن املرأة تستحق متام املهر املسمى لو ماتت هي ،أو مات هو قبل الدخول ،حسب
رأي بعض فقهاء الشيعة .و هو رأي مذاهب أهل السنة.

2 .2أهنا تستحق نصف املهر ،وهو رأي عدة من فقهاء الشيعة كالسيد
(من املعارصين).

السيستاين(((

3 .3لو مات الزوج استحقت كل املهر ،ولو ماتت الزوجة استحقت نصف املهر،
ويستشكل السيد الشريازي يف ذلك عند موت الزوجة مرجح ًا التصالح(((.

مهر المثل:

يف كل جمتمع من املجتمعات ،تتكون ملراسيم الزواج أعراف وتقاليد ،وربام تكون

لبعض الرشائح االجتامعية خصوصيات معينة ،يف تقاليد مراسيم الزواج.

فمثالً :عىل صعيد تقدير املهر ،ختتلف املجتمعات ،بل ربام ختتلف الرشائح داخل

املجتمع الواحد ،يف حتديد مقدار املهر كثرة وقلة .كام يتعارفون عىل أخذ بعض الصفات

واخلصوصيات التي تتحىل هبا املرأة بعني االعتبار يف حتديد مهرها.

وبنا ًء عىل ذلك ،فإن املرأة التي يتم زواجها دون مهر معني ،فإن الرشع يوجب
ٍ
حينئذ إىل العرف االجتامعي لتحديد صداقها ،حسب املتداول ألمثاهلا ،مع
الرجوع
((( الزحيلي:الدكتور وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص.292
((( السيستاني :السيد علي الحسيني ،منهاج الصالحين ،المعامالت،2مسألة رقم 310
((( الشيرازي :السيد محمد الحسيني  ،الفقه ج 67ص.125
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مالحظة حال املرأة وصفاهتا ،وكل ماله دخل عرف ًا وعادة يف ارتفاع املهر ونقصانه ،محاية

وحفظ ًا حلقها.

ومن موارد الرجوع إىل العرف يف حتديد املهر املوارد التالية:

1 .1إذا كان هناك إهبام أو ترديد يف تعيني املهر عند العقد ،فمث ً
ال ذكر أن املهر عرشة
آالف ،يف بلد تتداول فيه أكثر من عملة ،ومل حيددها ،هل هي عرشة آالف ريال أو
دوالر .فإن مل يتفقا بعد ذلك عىل عملة حمددة ،فالعقد صحيح ،لكن حتديد املهر

يبطل ،ويكون هلا مع الدخول مهر املثل.

وكذلك لو كان املهر مردد ًا بني شيئني ،بأن قالت« :زوجتك نفيس عىل صداق

قدره عرشة اآلف ريال أو قطعة أرض» فإن الرتديد يبطل التحديد ،فإن مل يتفقا

عىل أحدمها ،يرجعان إىل مهر املثل.

رصحت بعدم املهر ،ومل يرتاضيا بعد ذلك عىل
2 .2إذا جرى العقد دون ذكر املهر ،أو ّ
مهر معني ،فإن هلا مع الدخول مهر املثل.

3 .3من اغتصب امرأة وأكرهها عىل الزنا فعليه مهر املثل ،وإن طاوعته مل جيب عليه
يشء ،ألهنا بغي ،وكذلك لو أزال بكارة امرأة غصب ًا ،ولو بغري الوطء ،فعليه هلا

مهر املثل.

4 .4إذا كان الوطء لشبهة ،بأن اشتبه األمر عىل املرأة ،فاعتقدته زوجها ،أو تزوجها
ودخل هبا بعقد باطل ،مع جهلها بذلك ،كام إذا كان أخ ًا هلا من الرضاعة ،أو غري
ذلك من أسباب التحريم ،فإهنا تستحق مهر املثل .وكذلك لو حصل الوطء يف
حالة سكر أو نوم .ولو كان االشتباه من طرف الرجل ،وهي كانت عاملة باحلال،

ال تستحق شيئ ًا.

5 .5إذا عينّ مهرها مما اليملكه املسلم رشع ًا كاخلمر مث ً
ال ،فإن ذلك املهر باطل ،والعقد
صحيح ،وعليه مهر املثل.
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ولو مات أحد الزوجني قبل الدخول ،واملهر غري مسمى ،مل تستحق شيئ ًا من املهر

عند فقهاء الشيعة ،وبه قال اإلمام مالك واألوزاعي((( بينام رجح عدد من فقهاء السنة أن

هلا مهر املثل((( كاحلنابلة واحلنفية.

مهر التفوي�ض:

إذا فوضت املرأة الرجل يف تقدير املهر ،وقالت « :زوجتك نفيس عىل ما حتكم به ،أو

عىل املهر الذي تقدره» وقال الرجل« :قبلت» كان مايقدره الرجل قلي ً
ال أو كثري ًا هو الذي

تستحقه.

بالطبع ال يصح للرجل أن يقدر مبلغ ًا قلي ً
ال حيكم العرف بأن التفويض منرصف عنه.

كام لو عني املهر عرشة رياالت مث ً
ال أو مئة ريال ،أو حتى أكثر من ذلك ،لكن دون سقف
املتوقع.

أما إذا كان التفويض جلانب املرأة ،بأن قالت« :زوجتك نفيس عىل ما أحكم به أو

أقرره من املهر» فقال الرجل« :قبلت» فإن هلا أن تقرر ماشاءت ،لكن األحوط وجوب ًا أن
التزيد عىل مهر السنة ،وهو مخسامئة درمه ًا((( ،وتساوي اآلن ما بني  800إىل ً 900
رياال.

لورود نص عن اإلمام الباقر Eبذلك ،ويستظهر السيد الشريازي «أنه يصح للزوجة
تعيني األزيد عن مهر السنة إذا كان قصدمها شام ً
ال لذلك ،والنص منرصف عن مثل

هذه الصورة ،إذ كون الشارع عينّ خالف قصدمها بعيد جد ًا»((( ولو طلقها قبل الدخول
أعطاها شيئ ًا بحسب حاله وقدرته.
ويرى فقهاء السنة أن التفويض إن أ ّدى إىل ترايض الزوجني فيام بعد ،عىل ما قرره

((( زيدان :الدكتور عبد الكريم ،المفصل ج 7ص.128
((( الزحيلي :الدكتور وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص.270
((( السيستاني :السيد علي الحسيني ،منهاج الصالحين ،المعامالت ،2مسألة رقم.296
((( الشيرازي :السيد محمد الحسيني  ،الفقه ج 66ص .380
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املفوض إليه لزم ،وإال وجب مهر املثل بالدخول ،واملتعة بإعطائها شيئ ًا حسب حاله لو
ّ
طلقها قبل الدخول(((.

((( الزحيلي :الدكتور وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص.271

الفصل السادس :بين العقد والدخول
Iبين العقد والدخول.
Iف�سخ العقد من قبل الزوج.
Iف�سخ العقد من قبل الزوجة.
Iالتدلي�س وف�سخ الزواج.
Iليلة العر�س والزفاف.

بين العقد والدخول
إذا تم عقد النكاح الرشعي ،أصبح كل منهام زوج ًا لآلخر ،وترتب عىل ذلك كل

الواجبات واحلقوق الزوجية بني الطرفني.

ويف املايض كان الزوجان يبارشان حياهتام الزوجية املشرتكة بعد العقد مبارشة،

وبعض املجتمعات اإلسالمية ال تزال عىل هذه الطريقة ،لكن املألوف واملتداول اآلن يف
أغلب املجتمعات ،وجود فرتة فاصلة ،بني إجراء العقد ،وإكامل مراسيم الزواج ،بالزفاف
والدخول عىل املرأة .وذلك من أجل توفري مستلزمات احلياة العائلية ،من مسكن وأثاث،

حيث ال يتمكن أكثر الشباب من تأمني املهر ،وتكاليف تلك املستلزمات ،ونفقات مراسيم
الزفاف مرة واحدة.

من ناحية أخرى :لتكون الفرصة متاحة هلام ليتعرفا إىل بعضهام ،وليتهيئآ للحياة

الزوجية املشرتكة ،فقبل إجراء العقد ،ال جمال من الناحية الرشعية للتالقي والتعارف

والتفاهم بينهام ،فيحتاجان إىل فرتة تتيح هلام هذا املجال ،ليتأكد كل منهام من إرتياحه
وإنسجامه مع اآلخر .ويطلق عىل هذه الفرتة عند الناس مصطلح اخلطوبة ،ويف االصطالح

الرشعي فإن اخلطوبة هي ماقبل العقد.

وتكتنف هذه الفرتة حساسية بالغة ،فهي من جهة ُت َعدُّ مصدر ًا للكثري من اإلارتياح
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واألنس للطرفني ،حيث يقضيان مع ًا أوقات ًا ماتعة .لكنها ،وخاصة إذا طالت املدة ،قد

تتخل ّلها بعض السلبيات ،فهام مل يبارشا حياهتام الزوجية بشكل كامل ،حتى ينظر كل منهام
إىل عالقته مع اآلخر عىل أساس أهنا عالقة مصريية ثابتة ،وحتى تغطي حالة االنفتاح
الكامل بينهام عىل ما قد حيصل من إشكاليات جانبية ،بل يترصف كل منهام جتاه اآلخر مع

هاجس أهنام ضمن نطاق التجربة.

وملحوظ أن نسبة مرتفعة من حاالت الطالق حتصل يف هذه املرحلة .لذلك من

املفضل اختصار هذه املدة إىل أقل قدر ممكن ،كشهرين أو ثالثة أشهر مثالً .وهي مدة
ّ
كافية للتعارف والتهيؤ.

الأعراف والتقاليد:

تتشدد بعض العوائل يف ضبط العالقة بني ابنتهم املعقود عليها وبني زوجها ،خالل

فرتة مابعد العقد وقبل الدخول ،ويرون أن االنفتاح يف العالقة بينهام أمر معيب اجتامعي ًا،

ودليل عىل خ ّفة البنت وعدم اتزاهنا ،وخيشون من حصول عالقة زوجية كاملة قبل إشهار

دخوهلام ،وزفافهام رسمي ًا.

من الناحية الرشعية ،ليس للرشع أي حت ّفظ عىل العالقة واالنفتاح بينهام ،بعد إجراء

العقد ،فهام زوجان يتمتعان بكامل احلقوق الزوجية يف نظر الشارع.

أما يف نظر األعراف والتقاليد ،فينبغي للزوجني مراعاهتا إىل حد ما قبل الدخول،

ليحتفظا بسمعتهام الطيبة ،ولتاليف سوء التفاهم يف العالقة مع عائلة الزوجة ،فليس مناسب ًا

أن تبدأ عالقته كصهر مع أهل زوجته بانطباعات سلبية ،كام أن عىل األهل أن ال يتشددوا
يف التضييق عليهام ،وأن يكون هناك اتفاق عىل مستوى مقبول من العالقة بينهام ،يتيح هلام

فرصة التعارف واالستمتاع هبذه الفرتة اجلميلة.
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معنى الدخول:

معنى الدخول يف ما اصطلح عليه الناس :هو الزفاف بمراسيمه االجتامعية املعروفة،

وانضامم الزوجة إىل زوجها.

أما يف االصطالح الرشعي :فإن الدخول الذي ترتتب عليه اآلثار الرشعية ،هو

الوطء ،وحصول املقاربة اجلنسية ،سواء تم اإلعالن عن ذلك بمراسيم الزفاف أم ال.

فلو قارهبا قبل الدخول العريف ،أصبحت مدخوالً هبا ،فتستحق املهر كله ،وعليها

العدة لو طلقت ،ويمكنه الرجوع إليها يف العدة.

ولو حصل الزفاف والدخول العريف ،ولكن مل حيصل الوطء ،فإهنا ُت َعدُّ غري مدخول
ِ
واملس هو الوطء.
وه َّن}
هبا .ألن اآلية الكريمة تقول{:م ْن َق ْب ِل َأ ْن تمَ َ ُّس ُ
ّ
جاء عن اإلمام جعفر الصادق« :Eإذا التقى اخلتانان وجب املهر والعدة»((( .وعن

يونس بن يعقوب قال :سألت أبا عبد ال ّله ـ اإلمام الصادق Eـ :عن رجل تزوج امرأة
ُفأدخلت عليه ،فأغلق الباب ،و أرخى السرت ،وق ّبل وملس ،من غري أن يكون وصل إليها،

ثم طلقها عىل تلك احلال؟ قال : Eليس عليه إال نصف املهر(((.

وهذا هو الرأي املشهور عند فقهاء الشيعة ،وعند املالكية والشافعية .لكن بعض

فقهاء الشيعة األقدمني ،واحلنفية واحلنابلة يرون أن اخللوة باملرأة حيث ال يوجد ما يمنع

الوطءُ ،ت َعدُّ يف حكم الدخول ،فيجب هلا املهر كامالً ،وعليها العدة ،ولـه الرجوع يف

عدهتا.

روى أمحد بن حنبل ،واألثرم ،بإسنادمها عن زرارة بن أوىف ،قال :قىض اخللفاء

الراشدون املهديون ،أن من أغلق باب ًا ،أو أرخى سرت ًا ،فقد وجب املهر ،ووجبت العدة(((.
((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة  -حديث رقم.27183
((( المصدر السابق :حديث رقم.27194
((( ابن قدامة الحنبلي :عبد ال ّله بن أحمد ،المغني ج 10ص.153
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بل نقل عن أمحد بن حنبل :أنه إذا قبلها أو ضمها ولو من دون خلوة وجب هلا املهر كام ً
ال

(((.

الطالق قبل الدخول:

يف بعض احلاالت ال حيصل توافق بني الزوجني بعد العقد :إما الكتشاف أحدمها

بأن اآلخر ليس باملواصفات التي يرغبها ،أو حلدوث سوء تفاهم بينهام ،وقد يتفقان عىل
تعاىل{:وإِ ْن َي َت َف َّر َقا ُي ْغ ِن ال ّل ُه ُك ً
ال ِم ْن َس َعتِ ِه}(((.
يقرر أحدمها ذلك .قال
َ
االفرتاق ،أو ِّ
بالطبع ،فإن الطالق هو أبغض احلالل عند ال ّله ،لكن حصوله قبل الدخول ،وقبل

وجود أوالد بينهام ،يقلل وخيفف من أرضار الطالق ومضاعفاته.

وهنا إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول هبا ،فإن هلا نصف املهر الذي اتفقا عليه ،إال

أن تتنازل هي عن حقها ،أو عن يشء منه ،أو يتنازل ول ُّيها ضمن حدود مراعاة مصلحتها.
ِ
ف َما
يض ًة َفنِ ْص ُ
وه َّن َو َقدْ َف َر ْضت ُْم لهَ ُ َّن َف ِر َ
وه َّن م ْن َق ْب ِل َأ ْن تمَ َ ُّس ُ
{وإِ ْن َط َّل ْقت ُُم ُ
يقول تعاىلَ :
َف َر ْضت ُْم إِالَّ َأ ْن َي ْع ُف َ
ون َأ ْو َي ْع ُف َو ا َّل ِذي بِ َي ِد ِه ُع ْقدَ ُة النِّك ِ
َاح}(((.
واملطلقة قبل الدخول ال عدة عليها ،فتستطيع أن تتزوج بأي شخص بعد طالقها فور ًا،
ِ
وه َّن َفماَ َلك ُْم َع َل ْي ِه َّن ِم ْن ِعدَّ ٍة َت ْعتَدُّ ونهَ َا}(((.
وه َّن م ْن َق ْب ِل َأ ْن تمَ َ ُّس ُ
يقول تعاىلُ {:ث َّم َط َّل ْقت ُُم ُ
وطالقها من زوجها طالق بائن فال يمكنه الرجوع إليها إال بعقد جديد.

الوفاة قبل الدخول:

إذا تويف الزوج وجبت عدة الوفاة عىل الزوجة ،أربعة أشهر وعرشة أيام ،وإن كانت

وفاته قبل دخولـه هبا .و إذا مات أحد الزوجني قبل الدخول فهناك طوائف من الروايات
((( المصدر السابق :ص.157
((( سورة النساء :اآلية .130
((( سورة البقرة :اآلية.237
((( سورة األحزاب :اآلية .49
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أ ّدت إىل اختالف رأي الفقهاء حول استحقاق املرأة للمهر ،إىل ثالثة أقوال:

1 .1أن املرأة تستحق متام املهر لو ماتت هي أو مات هو قبل الدخول ،وهو املشهور
عند فقهاء الشيعة ،ورأي أهل السنة.

2 .2أهنا تستحق نصف املهر ،وبه قال عدد من فقهاء الشيعة ،كالسيد السيستاين من
املعارصين(((.

3 .3التفصيل بني موته وموهتا ،فلو مات الزوج استحقت كل املهر ،ولو ماتت الزوجة
استحقت نصف املهر .ويستشكل السيد الشريازي يف ذلك عند موت الزوجة

مرجح ًا التصالح(((.

أما اإلرث فإهنام يتوارثان كأي زوجني ،إذا مات أحدمها قبل الدخول ،ورثه اآلخر،

متام ًا كام لو كان املوت بعد الدخول.

الحقوق الزوجية قبل الدخول:

بعد العقد تتوجب حقوق كل من الزوجني عىل اآلخر ،فيجب عىل املرأة أن تتيح

له فرصة االستمتاع ،وأن ال خترج من بيته إال بإذنه ،وعليه أن ينفق عليها وأن يعاملها

باملعروف.

لكن العرف والتباين االجتامعي قائم عىل أساس تأجيل هذه االلتزامات املتبادلة بني

الزوجني إىل الدخول ،فعند الدخول تعيش الزوجة مع زوجها يف سكن واحد ،ويقوم هو

باإلنفاق عليها.

أما قبل الدخول ،وحيث إن تأجيل الدخول ال يكون إال برضا الزوج ،فال حيرم

عليها اخلروج من بيت أهلها بغري إذنه(((.

((( السيستاني :السيد علي الحسيني ،منهاج الصالحين ،المعامالت ج – 2مسألة .310
((( الشيرازي :السيد محمد الحسيني ،الفقه ج 67ص.125
((( الخوئي :السيد أبو القاسم ،صراط النجاة ج 3ص 249مسألة رقم .735
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والظاهر ثبوت النفقة هلا يف الزمان الفاصل بني العقد والزفاف ،إال مع وجود قرينة

عىل اإلسقاط ،ولو كانت هي التعارف اخلارجي(((.

واشرتط مجهور أهل السنة لوجوب النفقة عىل الزوج لزوجته« :أن تبذل التمكني

التام من نفسها لزوجها ،فأما إن منعت نفسها ،أو منعها أولياؤها،أو تساكتا بعد العقد،

فلم ُ
تبذل ومل يطلب ،فال نفقة هلا ،وإن أقاما زمن ًا ،فإن النبي Aتزوج عائشة ،ودخلت
عليه بعد سنتني ،ومل ينفق إال بعد دخوله ،ومل يلتزم نفقتها ملا مىض» ((( .

وحيصل يف بعض األحيان أن يطلب الزوج من زوجته بعد العقد وقبل الزفاف

والدخول الرسمي ،أن متكنه من املقاربة اجلنسية ،وهو حق مرشوع له يف األصل ،لكن إذا

كان ذلك يشكل حرج ًا اجتامعي ًا هلا ،فيمكنها أن ترفض طلبه ،مادامت مستعدة للدخول

الرسمي هبا متى شاء.

((( السيستاني :السيد علي  ،منهاج الصالحين – المعامالت ج 2مسألة رقم .415
((( ابن قدامة الحنبلي :عبد ال ّله بن أحمد ،المغني ج  11ص.396

فسخ العقد من قبل الزوج
من أجل أن تستقر احلياة الزوجية ،وحتقق مقاصدها وأغراضها ،ال بدّ أن تقوم

عىل أساس الوضوح والقبول املتبادل بني الطرفني ،فإذا كان يف أحد الطرفني ،الزوج أو

الزوجة ،عيب أو خلل أسايس ،جسمي ًا أو عقلي ًا ،ومل يكن اآلخر مطلع ًا عليه ،وراضي ًا به،
فإن ذلك يعني فقدان الرضا والقبول من جانبه ،وتفويت بعض مصاحله وأغراضه من

الزواج.

من هنا أعطى اإلسالم حق فسخ عقد الزواج ،لكل من الطرفني إذا اكتشف بعد

العقد وجود مثل ذلك العيب أو اخللل.وهذا هو رأي أكثر فقهاء املسلمني.

وخالف ذلك الظاهرية «حيث ذهبوا إىل أنه ال يفرق بني الزوجني بالعيب ،أي ًا كان

نوعه ،سواء كان موجود ًا بأحد الزوجني قبل العقد أو بعده ،ألنه ـ يف نظرهم ـ ليس
فيه دليل من كتاب أو سنة ،وكل ما ورد بشأنه أقوال عن الصحابة ،وهي ال خترج عن

كوهنا آراء اجتهادية ال تصلح لالحتجاج هبا.وقد اختار هذا الرأي الشوكاين يف نيل

األوطار ورجحه»(((.

((( شلبي :الدكتور محمد مصطفى ،أحكام األسرة في اإلسالم ،ص،587الطبعة الرابعة1983 ،م الدار
الجامعية  -بيروت.
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وقد جاء يف مصادر الشيعة روايات كثرية ،عن أئمة أهل البيت Bتثبت حق الفسخ

بالعيب ،وأخذ هبا فقهاؤهم حلجيتها لدهيم ،باعتبارها جزء ًا من السنة.

ويرى احلنفية :أنه يثبت حق التفريق بالعيب للزوجة فقط ،ال الزوج ،ألن الزوج

يمكنه دفع الرضر عن نفسه بالطالق ،أما الزوجة فال يمكنها دفع الرضر عن نفسها إال
بإعطائها احلق يف طلب التفريق ،ألهنا ال متتلك الطالق(((.

ويتفق املالكية والشافعية واحلنابلة والشيعة :عىل حق فسخ العقد لكل من الزوجني

عند وجود بعض العيوب ،ألن ك ً
ال منهام يترضر هبذه العيوب ،وامتالك الزوج للطالق ال

حيميه من الرضر ،ملا يرتتب عىل الطالق من التزامات ،خيتلف هبا عن الفسخ كام سيأيت.
وختتلف هذه املذاهب يف حتديد العيوب املسوغة للفسخ.

موارد الف�سخ:

حتدث فقهاء الشيعة واملذاهب الثالثة (املالكي واحلنبيل والشافعي) عن العيوب التي

تكون يف املرأة ،وحيق للزوج فسخ العقد هبا ،عىل التفصيل التايل:

1 .1اجلنون :وهو اختالل العقل ،سواء كان دائ ًام ،أو دوري ًا حيصل يف بعض الفرتات،
وليس منه حصول حاالت اإلغامء ،وال مرض الرصع .واتفقت هذه املذاهب عىل

أنه حيق للرجل أن يفسخ عقده من املرأة ،إذا اتضح له بعد العقد أهنا جمنونة.أما
إذا طرأ اجلنون عليها بعد العقد وقبل الدخول ،فاملشهور أنه ال يربر الفسخ.ولو

حصل هلا بعد الدخول فال فسخ باإلمجاع.

2 .2اجلذام :وهو مرض يسبب تآكل اللحم وسقوطه من املريض ،وهو يثري النفرة
يف النفس ،وقد يكون ُمعدي ًا ،ينتقل إىل الغري.وهو مورد اتفاق بني املذاهب

املذكورة.

((( الزحيلي:الدكتور وهبة،الفقه اإلسالمي وأدلته ،ج ،7ص.516
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3 .3الربص :وهو داء معروف ،حتصل به بقع بيضاء يف ظاهر اجللد ،يتشوه به املنظر،
وليس منه البهق وهو بقع محراء يف اجللد وهو أيض ًا مورد اتفاق بني املذاهب

املذكورة.

4 .4العمى :وهو ذهاب البرص عن العينني ،وإن كانتا مفتوحتني ،وال اعتبار بالعور،
وال بالعشا وهي علة يف العينني توجب عدم البرص يف الليل فقط ،وال بالعمش
وهو ضعف الرؤية مع كثرة سيالن الدمع.

حق له فسخ العقد
فإذا وجد الرجل بعد العقد أن الزوجة عمياء تفقد البرصّ ،

باتفاق علامء الشيعة ،أما مذاهب أهل السنة فال ترى ذلك.

5 .5العرج :وقد َع َّده أغلب فقهاء الشيعة من مربرات الفسخ ،واختلفوا هل ذلك
خمتص بالعرج الذي يصل إىل حد اإلقعاد ،كام هو رأي أكثر الفقهاء السابقني ،أو
مربر ًا للفسخ ،كام هو رأي أكثر
أن مطلق العرج الواضح ،وإن مل يبلغ حد االقعاد ِّ

تعد العرج مربر ًا للفسخ.
الفقهاء املعارصين ،أما مذاهب السنة فال ُّ

6 .6عيوب الرحم :التي متنع الوطء أو توجب صعوبته ،وقد ذكر فقهاء الشيعة منها:
ِ
والقرن ،وبعضهم َع َّده واحد ًا ،وهو وجود حلم أو عظم زائد يف مدخل
العفل
َ
الرحم .وذكروا أن الرتق مثله أيض ًا ،وأكثرهم أضاف اإلفضاء وهو اختالط
املسلكني يف رحم املرأة.وعند السيد السيستاين« :يف ثبوت خيار العيب للزوج

فيام لو علم بكون زوجته مفضاة حني العقد إشكال ،فلو فسخ فاألحوط هلا عدم
ترتيب أثر الزوجية أو الفرقة إال بعد جتديد العقد أو الطالق»(((.

فيعمم ذلك لكل عيوب الرحم قال ما نصه( :وينبغي أن يكون
أما السيد الشريازي ِّ

احلكم كذلك ـ حق الفسخ ـ يف كل علة يف الفرج متنع عن الوطء لبعض العمومات

السابقة ،والعلل املتقدمة ،ويؤيده رواية الدعائم ،عن عيل Eأنه قال يف حديث«:إنام ترد
((( السيستاني :السيد علي الحسيني ،منهاج الصالحين ،المعامالت -2مسألة.263
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املرأة من اجلذام والربص واجلنون أو علة يف الفرج متنع الوطء»(((.

واحلنابلة يرون ذلك أيض ًا :من أن كل ما يتعذر معه الوطء أو يمنع لذته وفائدته فهو

مربر للفسخ((( .وهو رأي املالكية والشافعية(((.

�أحكام الف�سخ:

إنام يفسخ العقد بعيب املرأة إذا تبينَّ وجوده قبل العقد ،ومل يكن الزوج عامل ًا به ،وأما
ما يتجدد بعده فال اعتبار به ،سواء أكان قبل الوطء أو بعده.
وكام يثبت خيار الفسخ هبذه العيوب يف الزواج الدائم ،فكذلك يثبت يف الزواج

املنقطع (املتعة) عند الشيعة القائلني به.

و ُت َعدَّ الفورية العرفية يف األخذ هبذا اخليار ،فلو ريض يف البداية بوجود العيب ،انتهى

حقه يف الفسخ ،وكذلك لو علم بوجود أحد تلك العيوب يف املرأة،لكنه سكت لفرتة تعد

خمالفة للفورية عرف ًا ،يسقط حقه يف الفسخ.

وقال احلنابلة :ال يسقط حقه يف الفسخ وإن تأخر ،ما مل يوجد منه ما يدل عىل الرضا

به رصاحة أو داللة ،كاستمتاعه هبا ((( .

وجيوز للرجل فسخ العقد بأحد العيوب املذكورة يف املرأة ،من دون مراجعة احلاكم

الرشعي وإذنه ،هذا عند الشيعة .أما مذاهب أهل السنة فاشرتطت فيه الرجوع إىل القايض

ليحكم به.

بين الف�سخ والطالق:

خيتلف الفسخ عن الطالق يف النقاط التالية:

((( الشيرازي :السيد محمد الحسيني،فقه ،ج،66ص.59
((( ابن قدامة :عبد ال ّله بن أحمد ،المغني ،ج،10ص.57
((( الزحيلي :الدكتور وهبة ،فقه اإلسالم وأدلته،ج،7ص.518-517
((( ابن قدامة :عبد ال ّله بن أحمد ،المغني،ج،10ص.63
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1 .1ال حيتاج الفسخ إىل اإليقاع بلفظ حمدد كالطالق ،بل يكفي اإلعراب عنه بكل ما
يدل عىل إلغاء العقد ،واستعامل خيار الفسخ.

2 .2ال يشرتط يف الفسخ حضور شاهدين عدلني ،كام هو شأن الطالق عند الشيعة.

3 .3ال حيسب الفسخ من التطليقات الثالث ،التي توجب التحريم بعدها ،حتى تنكح
زوج ًا غريه.فإذا فسخ عقده منها ،بأحد العيوب ،ثم تزوجها وطلقها ،فإهنا ُت َع ُّد
تطليقة ُأوىل ،دون حساب الفسخ.وهو رأي الشيعة والشافعية واحلنابلة .أما
فع ُّدوه طالق ًا بائن ًا حيسب من التطليقات الثالث.
احلنفية واملالكية َ

4 .4إذا طلقها قبل الدخول تستحق نصف املهر ،أما إذا فسخ ألحد العيوب ،يعود له
املهر كله ،وال تستحق منه شيئ ًا.

فسخ العقد من قبل الزوجة
إذا ُفقد اإلنسجام والرضا املتبادل يف احلياة الزوجية ،فإن الطرفني يترضران بذلك،

لكن الزوجة تبدو أكثر ترضر ًا ،ألن الزوج يستطيع فك ارتباطه هبا أي وقت شاء ،عرب
الطالق ،الذي جعله ال ّله تعاىل بيده ،أما الزوجة فال جمال هلا للخروج من هذا االرتباط

إاليف موارد حمدودة.

لذلك أعطاها الرشع املقدس حق فسخ العقد إن وجدت يف الزوج بعض العيوب

األساسية ،كام أعطى للرجل احلق نفسه إن وجد فيها عيوب ًا حمددة ،ويبدو من بعض
املسائل الفقهية أن هناك جانب مراعاة للمرأة يف هذا املوضوع ،سنشري إليها خالل

البحث.

بل ذهب احلنفية إىل أن خيار فسخ العقد بسبب العيب ،يثبت للزوجة فقط ،ألن

الزوج يستطيع دفع الرضر عن نفسه بالطالق الذي م َّلكه ال ّله إياه ،وال داعي لرفع
األمر للقضاء ،ملا فيه من التشهري باملرأة ،أما الزوجة فال متلك الطالق ،فيتعني إعطاؤها

حق طلب التفريق ،لتدفع به الرضر عن نفسها(((.

وبينام ال حيق للزوج فسخ العقد إذا حصل يف املرأة عيب بعد العقد ،فإن املرأة حيق

((( شلبي :الدكتور محمد مصطفى ،احكام االسرة في اإلسالم ص.588
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هلا الفسخ ،إذا حدثت بعض العيوب يف الرجل ،وإن كان بعد العقد ،بل وحتى بعد

ب مثالً،فإنه يثبت هلا اخليار ،سواء كان سابق ًا عىل العقد ،أم كان حادث ًا
الدخول ،كاجلَ ّ
بعده ،أو بعد العقد والوطء مع ًا((( .

وكذلك العنن املطلق ،وإن استجدَّ بعد العقد.

ويرى أكثر الفقهاء :أن اجلنون يف الرجل يعطي املرأة حق الفسخ يف أي وقت

حصل.

هذه املسائل وأمثاهلا فيها رعاية وتقدير لظروف املرأة ومصلحتها.

موارد الف�سخ:

حتدث الفقهاء املسلمون ،عن موارد حمددة ،جيوز للمرأة فيها أن تأخذ بخيار الفسخ

من زوجها بعد العقد ،إذا كان فيه أحد العيوب التالية ،ومل تكن تعرف عن ذلك من

قبل.

َ 1 .1
ب لغة :القطع ،ويف االصطالح الفقهي :قطع عضو التناسل عند
ب :واجلَ ُّ
اجل ُّ
الرجل ،بحيث ال يبقى منه ما يتأتى به الوطء.

وقد أمجع فقهاء املسلمني :عىل أن املرأة إذا اكتشفت بعد العقد أن زوجها يفقد عضوه

التناسيل ،فلها خيار الفسخ.

اجلب بعده،يرى فقهاء السنة وأكثر فقهاء
ولو كان عند العقد سلي ًام لكن حصل له
ُّ

الشيعة :أن هلا حق الفسخ أيض ًا.

أما لو حدث له ذلك بعد دخوله هبا ،ووطئه هلا ،فريى احلنفية واملالكية واحلنابلة يف

ب بعد الدخول ال يثبت للزوجة اخليار.
أحد الوجهني :أن حدوث اجلَ ّ

وذهب الشافعية واحلنابلة يف وجه آخر :إىل ختيري الزوجة بني فسخ النكاح وإدامته

((( السيستاني :السيد علي الحسيني ،منهاج الصالحين – المعامالت 2مسألة.266
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ب مطلق ًا ،قبل الدخول أو بعده(((.
باجلَ ّ

ب بعد الوطء ،فأكثرهم
واختلف علامء الشيعة يف ثبوت حق الفسخ هلا ،إذا جتدد اجلَ ّ
ٍ
ب ،سواء أكان
يرى سقوط الفسخ حينئذ ،وبعضهم يرى أنه «يثبت اخليار للزوجة يف اجلَ ّ
سابق ًا عىل العقد ،أم كان حادث ًا بعده ،أو بعد العقد والوطء مع ًا»(((.
العنّة :لغة :عجز يصيب الرجل فال يقدر عىل اجلامع .ويف اصطالح الفقهاء :هي
ُ 2 .2
العجز عن الوطء ،لعدم انتشار العضو التناسيل.

وقد اتفق فقهاء املسلمني :أهنا من العيوب التي تعطي للمرأة حق الفسخ ،إذا اكتشفت

ذلك يف زوجها بعد العقد ،فإن اختارت إمضاء العقد والبقاء معه ،ثبت زواجهام ،وال خيار

هلا بعد ذلك ،وإن اختارت الفسخ ،رفعت أمرها إىل احلاكم الرشعي،فيؤجله سنة كاملة من

حني املرافعة ،فإن زال عنه العنن ،مل يكن هلا حق الفسخ ،وإن استمرت به احلالة ،بعد انتهاء
ٍ
حينئذ إىل مراجعة احلاكم الرشعي ،عند فقهاء
السنة ،كان هلا مفارقته ،وال حيتاج الفسخ
ٍ
حينئذ ليحكم بالفسخ
الشيعة ،وقال مجهور علامء السنة :بالرجوع إىل احلاكم أو القايض

والفراق.

العلم قبل العقد:

ذهب احلنفية واملالكية واحلنابلة والشيعة :إىل أهنا إذا تزوجته وهي تعلم أنه عنني ال

يصل إىل النساء ،ال يكون هلا حق اخلصومة ،وال حق اخليار ،كام لو علم املشرتي بالعيب

وقت البيع ،فهي صارت راضية به ،حني أقدمت عىل العقد مع علمها بحاله.

وقال الشافعية :إن علمت الزوجة قبل أن تتزوج العنني ،ثم رضيت أن تتزوجه ،فإنه

ال يسقط حقها يف اخليار ،ألهنا رضيت بإسقاط حقها قبل ثبوته فلم يسقط(((.
((( الموسوعة الفقهية ج  .15ص ،100الكويت.
((( السيستاني :السيد علي الحسيني ،منهاج الصالحين -المعامالت 2مسألة.266
((( الموسوعة الفقهية  -الكويت ،ج ،31ص.26
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ال ُعنَّة بعد الوطء:

إذا جامع الزوج امرأته ولو مرة واحدة ،ثم أصابته ال ُعنَّة فليس هلا حق اخليار ،عند

فقهاء مجهور السنة(((.

واتفق فقهاء الشيعة عىل أن للمرأة اخليار بعنن زوجها ،سوا ًء كان مصاب ًا به قبل

العقد ،أو جتدد له بعد العقد ،أما إذا أصابه بعد الوطء ولو مرة واحدة ،فقد اختلفوا يف

ثبوت اخليار هلا.

نقل صاحب اجلواهر عن ابن زهرة والشيخ املفيد :أن هلا الفسخ .وقال صاحب

املسالك ما نصه« :ذهب املفيد ومجاعة إىل أن هلا الفسخ أيض ًا ،لالشرتاك يف الرضر احلاصل
باليأس من الوطء ،وإطالق الروايات بثبوت اخليار للمرأة من غري تفصيل ـ بني الدخول
وعدمه ـ كصحيحة حممد بن مسلم ،ورواية الكناين ،قال( :سألت اإلمام الصادق Eعن

امرأة ابتيل زوجها ،فال يقدر عىل اجلامع أبد ًا ،أتفارقه؟ قال :نعم إن شاءت) ،وغريمها من
الروايات الكثرية املعتربة اإلسناد»((( ويميل إىل هذا الرأي السيد الشريازي من املعارصين،

قال يف (الفقه)« :وحتى أنه إذا مل نقل بأن هلا الفسخ كان لإلمام أن يأمر بالطالق ،لوضوح
أن املرأة حتتاج إىل الرجل ،فبقاؤها بدون اجلامع يف غالب النساء من أشد العرس واحلرج

والرضر ،وإن كان حقها يف الفسخ أقرب .وجيب أن يراعى االحتياط من اجلانبني جانب
الرجل بعدم فسخها ،وجانب املرأة بعدم وقوعها يف الرضر واحلرج وما أشبه ،بل االكتفاء
بوطئها ولو مرة واحدة خالف مجلة من الروايات.

والظاهر أن حكم العنني جار فيام إذا ّ
شل الرجل يف أعصابه ،بحيث مل يتمكن من

سم عنين ًا إال أن مقتىض بعض العمومات املتقدمة ،واملناط وحدة
اجلامع أيض ًا ،فإنه وإن مل ُي ّ
احلكم ،بل يشمله بعض الروايات املتقدمة أيض ًا مثل ما عن أيب الصباح الكناين قال:

((( المصدر السابق :ص.28
((( مغنية :محمد جواد ،فقه اإلمام جعفر الصادق ،ج،5ص.260
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سألت أبا عبدال ّله Eعن امرأة ابتيل زوجها فال يقدر عىل اجلامع أبد ًا أتفارقه؟ قال :نعم

إن شاءت»(((.

أما السيد السيستاين فقد استشكل يف املسألة« :وأما – العنن -املتجدد بعد الوطء ولو

مرة ،ففي ثبوت اخليار هلا بسببه إشكال ،وإن كان الثبوت الخيلو من وجه ،ولكن ال ينبغي

ترك االحتياط بالطالق لو اختارت الفسخ»(((.
ِ -3
اخلصاء والوجاء :واخلصاء هو استئصال اخلصيتني ،والوجاء هو رضهام ،وذلك

يضعف الدافع اجلنيس ،وغالب ًا ما يمنع إفراز املادة املنوية .وقد ذهب احلنفية إىل أن اخلصاء
والوجاء كالعنة ،يعطي املرأة حق الفسخ ،بعد تأجيل احلاكم الرشعي سنة كاملة .وعند

املالكية هلا اخليار إذا كان ال يمني ،وللشافعية قوالن :بالفسخ وعدمه ،أما احلنابلة فال

يرون هلا الفسخ ما دام قادر ًا عىل الوطء(((.

ويرى أكثر فقهاء الشيعة أن هلا اخليار .واستشكل فيه السيد السيستاين.

 -4اجلنون واجلذام والربص :احلنفية ال يروهنا عيوب ًا موجبة الفسخ ،ال يف املرأة

وال يف الرجل ،وبقية املذاهب تراها موجبة حلق الفسخ للرجل إذا كانت الزوجة مصابة
بأحدها ،أما لو كان الرجل هو املصاب ،فريى املالكية والشافعية واحلنابلة :أن هلا اخليار

وحق الفسخ ،وأنكر ذلك احلنفية.

أما الشيعة فريى أغلب فقهائهم :أن جنون الزوج يعطي املرأة حق الفسخ ،سواء كان

جنون ًا دائ ًام ،أو يصيبه يف بعض احلاالت ،وسواء كان بعد العقد أو بعد الوطء ،وحتى لو
رزق منها العديد من األوالد.

وعىل العكس من ذلك يف اجلذام والربص ،حيث يرى أغلب فقهائهم :أنه ال حيق هلا

((( الشيرازي:السيد محمد الحسيني ،الفقه ج 66ص.31-33
((( السيستاني :السيد علي الحسيني ،منهاج الصالحين – المعامالت 2مسألة.267
((( الموسوعة الفقهية :الكويت ج ،19ص.123-122
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الفسخ بسببهام ،لكن بعض فقهائهم السابقني واملعارصين قالوا :بأنه حيق هلا الفسخ إذا

كان الزوج مصاب ًا هبام ،قال السيد الشريازي« :لصحيح احللبي عن أيب عبد ال ّله :Eإنام
يرد النكاح من الربص واجلذام واجلنون والعفل .وهو متناول بإطالقه للرجل واملرأة،

وألن ثبوهتام عيب يف املرأة ،مع أن للرجل وسيلة إىل التخلص منها بالطالق ،يوجب
كوهنام عيب ًا يف الرجل بالنسبة إليها ،بطريق أوىل ،لعدم قدرهتا عىل التخلص لوال اخليار،
وحصول الرضر منه بالعدوى باتفاق األطباء وأهل املعرفة ،مضاف ًا إىل ما اشتهر من

قوله« :Eفر من املجذوم فرارك من األسد» ،وألن النفرة الناشئة من ذلك ،املنافية
للمقصود من االستمتاع أزيد من غريه من العيوب املتفق عليها .فال يبعد القول بذلك
ـ حق الفسخ ـ يف اجلذام والربص ،للغرر ولإلرضار ،وغريمها ،وللصحيحة املتقدمة،

فمقتىض الصناعة خيارها هبام وإن كان املشهور ذهبوا إىل عدم اخليار»(((.

((( الشيرازي :السيد محمد الحسيني ،الفقه ج 66ص.43-42

التدليس وفسخ الزواج
التعامل بني الناس جيب أن يكون قائ ًام عىل الرصاحة والوضوح ،لتستقيم العالقات

بينهم ،وتسود أجواء الثقة واالطمئنان ،من هنا أكدت تعاليم الرشيعة عىل الوضوح يف

أي معاملة بني طرفني ،بأن يعرف كل طرف ما يأخذ وما يعطي ،فال يكون هناك جهل
حرمت الرشيعة كل ألوان اخلداع والغش ،واعتربته مؤثر ًا عىل
وال غرر ،ويف هذا السياق ّ

صحة املعاملة وخادش ًا لرشعيتها ،ضمن تفصيل تستعرضه أبواب الفقه اإلسالمي.
روي عنه« :Aال حيل ملسلم إذا باع من أخيه بيع ًا فيه عيب أن ال يب ِّينه».
وعنه« :Aليس منا من غش مسل ًام».

وورد عن اإلمام عيل« :Eرش الناس من يغش الناس».

وألن العالقة الزوجية هي أرقى وأهم أنواع العالقات ،فينبغي أن تُبنى عىل أساس

من الرصاحة والوضوح،حتى ال تتعرض ألي اضطراب واهتزاز.

من هنا حثت التعاليم الدينية عىل االهتامم بمرحلة االختيار ،من قبل ٍّ
كل من الطرفني

لآلخر ،حتى يكون االختيار ضمن قيم ومواصفات سليمة ،وباالستفادة من أراء
الناصحني واملخلصني ،وفسحت الرشيعة املجال لكل من الطرفني أن يتعرف إىل شخص

وشخصية اآلخر.

ل�سرة
فقه ا أ

260

بين العقد والدخول

واستثنت الرشيعة هذا املورد من دائرة الغيبة املحرمة ،فحينام تكون هناك استشارة

من أحد ترتبط بموضوع اختيار الزوج ،فال بد أن يعطي املستشار املعلومات احلقيقية،

ولو كان فيها إظهار ملعايب املسؤول عنه ،وليس يف ذلك إثم وال حرج رشعي ،رغم أن
ذلك داخل يف إطار الغيبة موضوع ًا ،ألن الغيبة هي ذكر اآلخر بام يكره ،وإظهار معايبه.
لكنها مستثناة من حكم الغيبة يف هذا املورد.

وال حيق ألحد الطرفني أن يدّ لس عىل الطرف اآلخر ،بأن خيفي عنه عيب ًا موجود ًا،

نقص ما يف املرأة أو الرجل ،وأخفاه أحدمها عىل
أو يظهر له كامالً مفقود ًا..فإذا كان هناك ٌ
اآلخر ،وتم العقد عىل أساس عدم وجود ذلك النقص واخللل ،فإنه يتحقق التدّ ليس

هنا.

وكذلك لو تظاهر أحد الطرفني بصفة كامل ال يمتلكها واقع ًا ،كالرشف والنسب

واجلامل والبكارة وما أشبه ،وجرى العقد عىل أساس توفر تلك الصفة ،فإن ذلك مصداق

للتدّ ليس أيض ًا.

موارد التدلي�س:

التدليس هو التغرير والتمويه ،بإخفاء نقص موجود ،أو ا ِّدعاء كامل مفقود ،وغالب ًا

ما يستخدم لفظ التدليس يف تزييف صفات اإلنسان ،ولفظ الغش يف تزييف صفات

األشياء.

وللتدليس الذي يتحقق به خيار الفسخ يف عقد الزواج ثالثة موارد:

1 .1إذا اشرتط يف عقد الزواج توفر صفة معينة ألي من الطرفني ،ثم تبينَّ أن تلك
الصفة كانت مفقودة حني العقد ،فللطرف اآلخر أن يفسخ عقد الزواج.كام لو

اشرتط الزوج أن تكون الزوجة بكر ًا ،أو سليمة من مرض معني ،أو ذات صفة

معينة ،ثم اتضح خالف ذلك فله حق الفسخ.وكذلك لو اشرتطت املرأة يف العقد

261

فقه الأ�سرة

أن يكون الزوج من نسب معني ،أو ذا مهنة رشيفة معينة ،أو سلي ًام من مرض ما،

ثم انكشف خالفه فلها حق الفسخ.

2 .2أن ُتذكر تلك الصفة ضمن العقد كتوصيف ألحدمها ،بأن يقول زوجتك هذه املرأة
الباكرة أو غري الثيب ،أو هذه اخلالية من املرض ،أو ذات الصفة الكدائية ،أو يقول

بالنسبة للزوج ،زوجت فالنة فالن ًا اهلاشمي أو العامل أو ما أشبه ،ثم يتضح عدم
وجود تلك الصفة املذكورة يف العقد ،فذلك تدليس يعطي لآلخر حق الفسخ.

3 .3أن يتم التحادث واالتفاق بني الطرفني ،أو من ينوب عنهام،عىل أساس وجود
بناء عىل ذلك اإلتفاق ،فهنا وإن مل تذكر يف العقد
صفة معينة ،ثم جيري العقد ً
عىل نحو االشرتاط أو التوصيف ،إال أن العقد جرى بناء عىل ذلك ،فإذا ما تبينَّ
اخلالف ،يكون خيار الفسخ قائ ًام.

يف هذه املوارد الثالثة يتحقق التدليس املوجب خليار الفسخ ،أما إذا مل تذكر صفة ما

يف العقد،ال رشط ًا وال وصف ًا ،ومل يتم التفاوض واالتفاق عليها قبيل العقد ،ولكن أحد
الطرفني كان يتوقع وجود تلك الصفة ،أو كان يعتقد وجودها ،وهو إنام أقدم عىل الزواج

العتقاده بوجود تلك الصفة ،ثم تبينّ له عدم وجودها ،فهنا ليس له حق الفسخ.
ألن جمرد توقعه أو اعتقاده دون ذكر ذلك أمام الطرف اآلخر ،ضمن املوارد الثالثة
املذكورة ،ال يرتتب عليه له أي حق.

كام أن سكوت الطرف اآلخر عن تبيني فقدان تلك الصفة ،ال يرتتَّب عليه أثر أيض ًا.

فمث ً
ال لو مل يشرتط أن تكون البنت بكر ًا يف العقد ،ومل يذكر ذلك كصفة ضمن العقد،

ومل جير احلديث عن ذلك قبيل العقد ،ألنه كان يتوقع ويعتقد أهنا بكر ،ثم اكتشف خالف
ذلك ،فليس له خيار الفسخ ،ومل يكن واجب ًا عليها وال عىل أهلها إخباره من قبل.

نعم ،حيق له يف مثل هذه الصورة أن يطلب مقدار التفاوت يف املهر ،بني مهر البكر،

ومهر الثيب ،فإذا كان املتعارف مث ً
ال يف املهر للبكر عرشين ألف ًا ،ويف مهر الثيب مخسة عرش
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ألف ًا ،وقد دفع عرشين ألف ًا فله حق اسرتجاع مخسة اآلف.

وقد سبق احلديث عن أن هناك عيوب ًا تعطي لكل من الطرفني حق الفسخ ،واحلديث

هنا حول ما عدى تلك العيوب التي توجب خيار الفسخ عىل كل حالُ ،ذكر انتفاؤها أثناء
العقد أو مل يذكر.

المبادرة للف�سخ:

حينام يتبينَّ ألي من الطرفني :الزوج أو الزوجة ،افتقاد صفة جرى ذكرها يف العقد،
عىل النحو السابق يف املوارد الثالثة ،وأهنا ليست متوفرة عند وقوع العقد ،فهو خميرّ بني
إمضاء الزواج واالستمرار فيه ،أو فسخه لتخلف الرشط املتفق عليه ،وهنا ال بد من

املبادرة للفسخ ،إذا كان عازم ًا عليه ،أما إذا سكت ،أو ريض باألمر الواقع ،فقد سقط
حقه يف الفسخ ،وليس له الفسخ بعد ذلك.

ال بأن له حق الفسخ ،أو جاه ً
ويستثنى من ذلك إذا كان جاه ً
ال بلزوم الفورية

واملبادرة.

ر�أي مذاهب ال�سنة:

يرى املذهب احلنفي أنه إذا اشرتط أحد الزوجني يف صاحبه صفة مرغوب ًا فيها ،فبان

سمى هلا مهر ًا أكثر من مهر مثلها
عىل خالفه ،مل يكن له اخليار يف الفرقة ،فإذا كان قد ّ
بسبب هذا الرشط ،كأن يشرتط بكارهتا أو حتصيلها شهادة معينة ،فلم يتحقق ذلك ،مل
يلزم الزوج بأكثر من مهر مثلها.قال الشيخ حممد بن عبد الواحد املعروف بابن اهلامم ،يف

كتابه (فتح القدير)« :ويف النكاح لو رشط وصف ًا مرغوب ًا فيه ،كال ُعذرة واجلامل ،والرشاقة،

وصغر السن ،فظهرت ثيب ًا عجوز ًا شمطاء ،ذات شق مائل ،ولعاب سائل ،وأنف هائل،
وعقل زائل ،ال خيار له يف فسخ النكاح به»(((.

(((الزحيلي :الدكتور وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص  ،525الطبعة الثالثة ،دار الفكر – دمشق1989م.
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ويرى املالكية ثبوت خيار الفسخ عند ختلف الصفة املشرتطة يف النكاح.وذلك هو

رأي الشافعية أيض ًا.

وفصل احلنابلة بني ما إذا كانت الصفة املشرتطة مخُ َّلة بالكفاءة ،كام لو اشرتطت املرأة
ّ
ٍ
حينئذ
عىل أنه حر ،أو من نسب رشيف ،ثم ظهر أنه عبد ،أو من نسب أدنى منها ،فلها
خيار الفسخ ،أما إذا كانت الصفة غري معتربة يف الكفاءة ،كالفقه واجلامل وغريمها ،فال

خيار هلا.

وكذلك لو رشط الرجل كون املرأة مسلمة فبانت كافرة فله اخليار ،أما لو اشرتط

كوهنا بكر ًا فبانت ثيب ًا ،فعن أمحد بن حنبل كالم حيتمل أمرين :أحدمها :ال خيار له،
واآلخر :له اخليار(((.

((( المصدر السابق :ج 7ص.526

ُ
ليلة الع ْرس والزفاف
ليلة ال ُع ْرس هي البداية الفعلية لتأسيس احلياة الزوجية ،فإجراء عقد الزواج ُي َعدُّ

إرسا ًء ملرشوعية العالقة بني الطرفني ،وأهنام أصبحا زوجني بحكم الرشع ،لكن مع وقف
وبالزفاف يدخل اتفاق الزوجية حيز التنفيذ والتجسيد العميل،
التنفيذ وتأجيله عرف ًا،
ِّ
حيث يبدأ الزوجان حياهتام الواحدة املشرتكة ،بالعيش يف سكن واحد ،والتعاون يف

برنامج حيايت مشرتك.

حتول يف حياة الزوجني ،ففيها يغادران
وليلة ال ُع ْرس تشكل منعطف ًا مه ًام ونقطة ّ

ليكونا حياة زوجية ،يرتبط فيها مصري
مرحلة العزوبة وحالة الفردية ،والتبعية لعائلتيهامّ ،

كل منهام باآلخر ،وليصبحا كيان ًا اجتامعي ًا مستقالً ،ونواة ألرسة جديدة نامية.
والزفاف يعني اإلعالن عن قيام هذا الرصح االجتامعي اجلديد.
ِّ

وال ِّزفاف لغةً :إهداء الزوجة إىل زوجها.

من الزفيف وهو رسعة امليش مع تقارب خطو وسكون .ويف القرآن الكريمَ {:ف َأ ْق َب ُلوا
إِ َل ْي ِه َي ِز ُّف َ
ون}((( أي يرسعون ،وأصله من زفيف النعامة وهو ابتداء عدوها .وما جاء

يف احلديث عن تزويج فاطمة :Fأنه Aصنع طعام ًا وقال لبالل« :أدخل عىل الناس
((( سورة الصافات :اآلية .94
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ُز َّفة ُز َّفة» ،أي فوج ًا بعد فوج ،وطائفة بعد طائفة ،سميت بذلك لزفيفها يف مشيها،
أي إرساعها(((.

وقد تعارفت املجتمعات البرشية عىل االحتفاء هبذه املناسبة ،بحيث ُي َّزف العروس

إىل عروسه «وال َع ُروس :نعت يستوي فيه الرجل و املرأة ،يقال للرجل عروس كام يقال

للمرأة»((( ضمن أجواء فرح وابتهاج ،ختتلف مظاهرها من جمتمع إىل آخر .ويف تعاليم
اإلسالم تشجيع لالحتفاء بمناسبة الزواج.

وملا تعنيه هذه املناسبة يف حياة الزوجني ،ونظر ًا ملا يرافقها من مظاهر وبرامج احتفائية،

يف جمتمع العروسني ،فإن هلا وقع ًا خاص ًا يف نفسيهام ،وصدى يبقى خالد ًا يف ذاكرهتام،
وكذلك من حوهلام .فهي ليلة العمر ،التي ينتظرها بلهفة وشوق كل شاب وفتاة.

اختيار ليلة ال ُع ْر�س:

ارتكز يف أذهان الناس يف جمتمعنا :أن هناك ليا َيل ينبغي جتنب الزواج فيها ،وعادة ما

يتصل من يريد الزواج ،أو أحد من أهله ،بأحد علامء الدين ،ليسأل عن الليلة املناسبة

للزواج؟

وقد بحثنا ضمن موضوع (مستحبات ومكروهات العقد) ،أن هناك أوقات ًا ورد أنه

يكره إجراء عقد الزواج فيها ،والوارد منها ،حني يكون القمر يف برج العقرب ،وحيدث

ذلك ملدة يومني وربع ،أي ليلتني أو ثالث ليال ،ختتلف من شهر آلخر .اعتامد ًا عىل رواية

عن اإلمام جعفر الصادق « :Eمن تزوج امرأة والقمر يف بر ج العقرب مل ير احلسنى»(((

وهو ما اقترص عليه أكثر فقهائنا السابقني ،حيث مل يذكروا كراهة أوقات أخرى ،كالشيخ
الصدوق ،واملفيد والطويس واملحقق احليل والشهيدين وصاحب اجلواهر وغريهم.

((( ابن منظور :لسان العرب ج 3ص.32
((( المصدر السابق :ج 4ص.733
((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة ،حديث رقم.25173
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لكن بعض الفقهاء املتأخرين ،أضافوا كراهة إجراء العقد حني يكون القمر يف

(املحاق) آخر الشهر ،حيث ينمحق ضوء اهلالل ،ليلة ،30 ،29 ،28حيث وردت رواية
مرسلة أنه «يكره التزويج يف حماق الشهر»((( ورواية أخرى عن اإلمام اهلادي.E

ثم أضاف فقهاء آخرون ،كراهة إجراء العقد يف كوامل الشهر ،وهي سبعة أيام يف

كل شهر ( )25،24،21،16،13،5،3لورود روايات تعدُّ ها أيام ًا نحسة .لكن ال توجد
رواية تشري إىل كراهة الزواج فيها.

يف مقابل ذلك ،هناك روايات تدعو اإلنسان إىل التوكل عىل ال ّله ،والتس ّلح بالدعاء،

وآيات القرآن ،ودفع الصدقة ،وعدم التطيرّ والتشاؤم ،وعدم االهتامم بام يثار حول
نحوسة بعض األيام.
الزفاف والدخول عىل
عىل أن ما ذكره الفقهاء هو حول إجراء عقد الزواج ،أما ِّ

الزوجة ،فلم يذكروا كراهته يف تلك األوقات ،كام يتضح من تعدادهم ملستحبات الدخول

عىل الزوجة ،إال أن يتحدّ وقت العقد مع وقت ال ُع ْرس.

وهبذا ال داعي للتق ّيد بحذر االجتناب من بعض الليايل ،الختيار ليلة ال ُع ْرس

الزفاف ،من حجز مكان
والزفاف ،خاصة مع ما جيده الناس من حرج يف إمتام ترتيبات ِّ
ِّ
مناسب ،وإنجاز االستعدادات املختلفة.

وليمة ال ُع ْر�س:

يستحب اإلطعام عند التزويج فقد روي عن اإلمام عيل الرضا  :Eأن النجايش ملا

خطب رسول ال ّله Aآمنة بنت أيب سفيان فزوجه ،دعا بطعام ثم قال« :Aإن من سنن
املرسلني اإلطعام عند التزويج»(((.

وروى أمحد من حديث بريدة قال« :ملا خطب عيل فاطمة قال رسول ال ّله :Aإنه ال

((( المصدر السابق:حديث رقم.25174
((( المصدر السابق :حديث رقم.25121
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بد للعروس من وليمة»(((.

«أولمِ ولو بشاة»(((.
وقال Aلعبد الرمحن بن عوف حني تزوجْ :

وأخرج الطرباين من حديث أسامء بنت عميس قالت« :لقد أومل عيل بفاطمة فام كانت

وليمة يف ذلك الزمان أفضل من وليمته ،رهن درعه عند هيودي بشطر شعري»(((.

فالوليمة عند الزواج سنة مستحبة عند مجهور العلامء ،وهو مشهور مذهبي املالكية

واحلنابلة ،ورأي بعض الشافعية .ويف قول ملالك ،واملنصوص يف األم للشافعي.

ورأي الظاهرية :أن الوليمة واجبة ،لقوله Aلعبد الرمحن بن عوف( :أومل ولو بشاة)

وظاهر األمر الوجوب(((.

وإجابة الدعوة إىل الوليمة مستحبة يف مذهب الشيعة.

أما مجهور علامء السنة فريون :أن اإلجابة إىل الوليمة واجبة وجوب ًا عيني ًا ،عند املالكية

وحر وشغل ،حلديث:
والشافعية عىل املذهب ،واحلنابلة ،حيث ال عذر ،من نحو برد ّ

«ومن ُدعي إىل وليمة ومل جيب فقد عىص أبا القاسم» وحديث« :إذا دعي أحدكم إىل وليمة
عرس فليأهتا» .واإلجابة واجبة حتى عىل الصائم ،لكن ال يلزمه األكل(((.

وما ينبغي التنبيه إليه :هو ما حيصل يف أكثر والئم ال ُع ْرس من مظاهر إرساف وتبذير،

للتفاخر بذلك ،وألن أسلوب تقديم طعام الوالئم وتناوله يف جمتمعاتنا ،ال يزال بالطريقة
القديمة ،حيث تقدم صحون الطعام كبرية مملؤة لعدد قليل من األشخاص ،فيأكلون منها

مقدار ًا بسيط ًا ،ثم ُيرمى الباقي .وسمعت من عدة مصادر مطلعة يف جمتمعنا ،أنه غالب ًا ما
تصل نسبة الكمية الزائدة من والئم الزواج إىل الثلث وقد تبلغ النصف ،ويكون مصريها

((( ابن حجر العسقالني :أحمد بن علي ،فتح الباري ج 9ص.287
((( البخاري:محمد بن إسماعيل،صحيح البخاري،حديث قم.5167
((( ابن حجر العسقالني :أحمد بن علي ،فتح الباري ج 9ص.299
((( الزحيلي :الدكتور وهبة،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص.125
((( المصدر السابق :ص.126
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اإللقاء يف البحر أو القاممة!!

إن مل يكن هذا مصداق ًا للتبذير واإلرساف ،فام هو التبذير واإلرساف إذ ًا؟
الش َياطِ ِ
يقول ال ّله تعاىل« :إِ َّن المُْ َب ِّذ ِري َن كَانُوا إِ ْخ َو َ
ان َّ
ني»((( ويقول تعاىلُ {:ك ُلوا َوا َشرْ ُبوا
ِ
ني}(((.
ب المُْسرْ ِ فِ َ
َوالَ ُتسرْ ِ ُفوا إِ َّن ُه الَ يحُ ُّ

مرا�سيم الزِّ فاف:

يعبرّ أهايل العروسني وأصدقاؤمها عن البهجة والرسور ليلة ال ُع ْرس ،عرب مراسيم
احتفائية يتعارف عليها كل جمتمع من املجتمعات ،كام جيتهد العروسان يف إظهار مجاهلام

وأناقتهام أمام املحتفني ،وخاصة املرأة العروس.

الزفاف هو اليوم الوحيد الذي تضمن فيه
يقول أحد الباحثني االجتامعيني« :يوم ِّ

العروس أن ترتكز مجيع األنظار عليها فقط ،لذلك حترص كل احلرص ،عىل أن تكون
يف هذا اليوم ،أمجل من أي وقت آخر يف حياهتا ،سبب واحد فقط ،جيعل كل امرأة تشعر

أن يوم زفافها هو أمجل وأسعد يوم يف حياهتا ،وجيعلها تعيش حياهتا كلها عىل ذكرى هذا
اليوم ،وكأهنا مل تر السعادة احلقيقية قبله أو بعده ،هذا السبب ليس ألهنا حققت يف هذا
اليوم احللم اجلميل الذي كانت حتلم به طوال السنوات السابقة ،أو ألهنا أصبحت سيدة

بيت مستقلة ،بل ألهنا كانت أمجل من أي يوم آخر يف حياهتا ،قبل الزواج وبعده ،وألهنا

كانت ـ وربام ألول مرة ـ أمجل واحدة بني مجيع املوجودات ،وأكثر واحدة تركزت عليها
األنظار ،فالسعادة كلها يف نظر املرأة ال تتعدى هذه اإلحساسات»(((.

تشجع عىل
وإذا كان من الطبيعي وجود مراسيم احتفاء بليلة ال ُع ْرس ،وتعاليم الرشع ّ

ذلك ،فإن ما تعاين منه بعض جمتمعاتنا اليوم :هو املبالغة يف أنامط هذه املراسيم واألعراف،
((( سورة اإلسراء :اآلية.27
((( سورة األعراف :اآلية .31
((( رفعت :محمد ،ألف باء الحياة الزوجية ص .61دار الفكر العربي،بيروت 1996م.
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حتى ّحتولت إىل عبء يرهق كاهل العروسني وعائلتيهام ،إهنا مل تعد مراسيم احتفاء رمزي،
تفيض فيها املشاعر واألحاسيس ،وتزخر بقيم املودة والتضامن االجتامعي ،بل أصبحت
ذات متطلبات شاقة مكلفة ،من الناحية االقتصادية والعملية.
فتكاليف الزواج هلا ثالث مصارف:
األول :املهر وملحقاته.
الثاين :تأثيث املنزل.

الع ْرس.
الثالث :نفقات مراسيم االحتفاء ليلة ُ

وغالب ًا ما يكون هذا املرصف الثالث أكثر استهالك ًا من املرصفني اآلخرين ،مع فارق

أن ما ُينفق يف املهر أو التأثيث املنزيل ،سيبقى للزوجني ،بينام ال يستفيدان مما ينفق عىل
مراسيم الزواج إال املظهر االحتفائي ،والسمعة التي ُيتفاخر هبا.

وكأمثلة ونامذج لبعض نفقات هذه املراسيم يف جمتمعنا نذكر ما ييل:

هناك بطاقات الدعوة ،وكلفة البطاقة الواحدة من املستوى العادي مخسة رياالت،

وترتفع قيمتها يف بعض أشكاهلا الفخمة لتصل إىل ما يزيد عىل العرشين رياالً!!

وصاالت األفراح ذات املستوى العادي ،يصل إجيارها إىل عرشين ألف ريال ،أما يف

الفنادق الفخمة فتصل إىل ستني ألف ريال أو أكثر ،تبع ًا لعدد املدعوين!!

وإجيار (الكوشة) وهي املنصة التي جتلس عليها العروس أثناء احلفل ،يف املستوى

العادي يصل إىل ثالثة اآلف ريال ،وترتفع يف مستوياهتا املتقدمة إىل عرشة اآلف ريال!!

ومكافأة املرأة املنشدة التي تقرأ املدائح واألناشيد يف االحتفال النسائي ،تبلغ يف

املتوسط أربعة اآلف ريال ،وقد تصل إىل عرشة اآلف ريال!!

وتصوير العروس فوتوغرافي ًا يف األستوديو قبل احلفل ،قيمته ألف ومخسامئة ريال!!

وتصوير احلفل بالفيديو كلفته حوايل ألفني ومخسامئة ريال!!

هذا عدا قيمة أو إجيار فستان ال ُع ْرس ،وأسعار املرطبات ،وقيمة (كيكة) العروس
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التي تبلغ ألفي ريال يف صاالت األفراح!!

يقول الدكتوران :أبو بكر أمحد باقادر ،وحيي تركي اخلزرج ،أستاذا علم االجتامع

بجامعة امللك عبد العزيز يف جدة ،يف دراستهام امليدانية االستطالعية عن تكاليف الزواج

يف التسعينيات (مدينة جدة نموذج ًا):

بالزفاف ،وتأسيس احلياة الزوجية من كونه نشاط ًا هيم املجتمع
«حتول كل ما يتعلق ِّ

املحيل واجلوار ،ومن ثم ما يستلزم ذلك من تكافل وتفاهم ،ليصبح نشاط ًا اقتصادي ًا ذا

الزفاف ،إن حجم املتاجر
نزعة جتارية بحتة ،و ّلد دون مبالغة ما يمكن أن نسميه بصناعة ِّ
الزفاف كبري ،ولقد ولدت هذه
وانتشارها التي تعمل يف مستلزمات وكامليات حفالت ِّ
الصناعة دوافع ومربرات االستهالك البذخي من ناحية ،وفرضت أوجه رصف مل تكن
يف احلسبان يف املايض القريب ..وهذا التحول أدى إىل تأخري الشباب موضوع الزواج،

حتى يتسنى هلم الرصف عىل ليلة العمر ،وما يتبعها من تبعات ،بل وتفكري بعضهم إىل
االستدانة من البنوك أو احلصول عىل مساعدات من مؤسسات خريية»(((.

م�ستحبات الزِّ فاف:

ذكر الفقهاء بعض املستحبات لدخول الزوج عىل زوجته ليلة ال ُع ْرس منها:

الوضوء :بأن يتوضأ كل منهام.

وصالة ركعتني قربة إىل ال ّله تعاىل.

وأن يدعو كل منهام بعد الصالة بحمد ال ّله تعاىل والصالة عىل نبيه وآله ،وطلب

األلفة والتوفيق يف حياهتام الزوجية .ومن األدعية املأثورة هنا« :ال ّلهم ارزقني ألفتها
وودها ورضاها يب ،وأرضني هبا ،وأحسن بيننا بأحسن اجتامع ،وأنفس ائتالف ،فإنك

((( المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج،
دعم األسرة في مجتمع متغير ص،595البحرين ،الطبعة األولى .1994
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حتب احلالل ،وتكره احلرام»((( وهو دعاء ع ّلمه اإلمام حممد الباقر Eألحد أصحابه.

وأن يضع الزوج يده عىل رأس زوجته ،مستقبل القبلة ،ويدعو ال ّله تعاىل طالب ًا بركته

وتوفيقه ،ويدعو بالدعاء املأثور املروي عن اإلمام جعفر الصادق« :Eال ّلهم عىل كتابك

تزوجتها ،ويف أمانتك أخذهتا ،وبكلامتك استحللت فرجها ،فإن قضيت يف رمحها شيئ ًا

فاجعله مسل ًام سو ّي ًا ،وال جتعله رشك الشيطان»(((.

وجاء يف مصادر أهل السنة ،عن أيب سعيد موىل أيب أسيد :أن عبد ال ّله بن مسعود وأبا

ذر وحذيفة وغريهم من أصحاب رسول ال ّله Aقالوا له« :إذا دخلت عىل أهلكِّ ،
فصل
فـي ،وارزقهم
ركعتني ،ثم خذ رأس أهلك ،فقل :ال ّلهم بارك يل يف أهيل ،وبارك ألهيل ّ

مني ،وارزقني منهم».

وروى أبو داود عن النبي Aالدعاء التايل« :ال ّلهم إين أسألك خريها ،وخري ما جبلت

عليه ،وأعوذ بك من رشها ومن رش ما جبلت عليه»(((.

وواضح أن هذه املستحبات ،تلفت نظر الزوجني ،ومها يف اللحظات األوىل ،لبناء

حياهتام الزوجية املشرتكة ،إىل البعد الديني يف عالقتهام ،وإىل االرتباط بال ّله تعاىل والتوجه

إليه ،مما يؤكد يف نفسيهام الثقة واالطمئنان ،واستحضار القيم اخليرّ ة ،وجيعلهام مشمولني
بتوفيق ال ّله تعاىل وبركته للنجاح والسعادة.

((( الحر العاملي :محمد بن الحسن،وسائل الشيعة،حديث رقم .5176
((( المصدر السابق:حديث رقم.25172
((( الزحيلي :الدكتور وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته،ج 7ص.128

احتفاالت األعراس
من الطبيعي أن تبعث مناسبة الزواج مشاعر الفرح والرسور يف نفس الزوجني ،وأفراد

عائليتهام ،وأوساط املحبني هلام واملحيطني هبام ،وال بد أن تكون هناك وسائل وأساليب

للتعبري عن تلك املشاعر واألحاسيس اجل ّياشة ،من هنا تعارفت املجتمعات عىل تقاليد
وأعراف ،لالحتفاء بمناسبة الزواج ،تتيح الفرصة إلظهار مشاعر الفرح والبهجة.

وقد شجع اإلسالم عىل االحتفاء بمناسبة الزواج ،كام ورد يف بعض األحاديث

والروايات ،ومن خالل سرية الرسول ،Aونكتفي بمثال واحد ،هو ما تناقلته بعض
كتب السري والتاريخ ،عن وقائع االحتفال بزفاف السيدة فاطمة الزهراء ،Fإىل زوجها

اإلمام عيل بن أيب طالب ،Eذلك االحتفال البهيج ،الذي كان حتت رعاية رسول
ال ّله .Aوقد أورد الدكتور الشيخ حممد عبده يامين صورة خمترصة عن ذلك االحتفال ،يف

كتابه (إهنا فاطمة الزهراء) ننقلها عنه:

«جاء املوعد املتفق عليه للزفاف ،وقد احتفل بنو عبد املطلب هبذا الزواج ،فقد جاء

وعم عيل كرم ال ّله وجهه ـ بشارفني ـ مجلني ـ فنحرمها وأطعم
عم النبيّ A
محزة Nـ ّ
الناس.

وكانت وليمة يف ذلك الزمان من أفضل الوالئم عىل اإلطالق ،فإهنا وليمة أول
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املسلمني من الفتيان ،وبنت املصطفى.A

وملا انتهى الناس ،وفرغوا من الطعام ،أتى الرسول Aببغلته الشهباء ،وثنى عليها

قطيفة ،وقال لفاطمة :اركبي ،وأمر سلامن أن يقود هبا ،ومشى الرسول Aخلفها ،ومعه
محزة وبنو هاشم ،مشهرين سيوفهم ،وأمر بنات عبد املطلب ونساء املهاجرين واألنصار،

أن يمضني يف صحبة فاطمة ،Oوأن يفرحن ويرجتزن ويكربن ،وحيمدن وال يقلن إال ما
يريض ال ّله.

فأنشأت أم سلمة ترجتز وتقول:
رسن بعـــون اللّه جـــارايت واشكــرنه يف كل حــاالت
واذكرن ما أنعم رب العال من كشــف مكروه وآفات
فقد هــدانا بعد كفر وقد أنعشـــنا رب الســـاموات
ورسن مع خري نساء الورى تفـــدىبعــامتوخـاالت

يا بنت من فضله ذو العال بالوحـــي منـه و الرساالت

وأورد ابن شهراشوب املازندراين (تويف  ،)588يف مناقب آل أيب طالب ،مقاطع

أخرى من الرجز ،لغري أم سلمة ثم قال :وكانت النسوة يرجعن أول بيت من كل رجز،

ثم يكربن(((.

الغناء في الأعرا�س:

اختلف فقهاء مذاهب أهل السنة يف حكم الغناء ،فذهب مجهور فقهائهم :إىل أن

استامع الغناء يكون حمرم ًا إذا صاحبه منكر ،وإذا خيش أن يؤدي إىل املنكر ،وإذا كان يؤدي
إىل ترك واجب من الواجبات .أما إذا جترد من ذلك ،وكان بقصد الرتويح عن النفس فهو

حمل خالف ،أجازه بعضهم ومنعه آخرون.

((( ابن شهراشوب المازندراني :محمد بن علي ،مناقب آل أبي طالب ج 3ص ،404الطبعة الثانية 1991م،
دار األضواء  -بيروت.

275

فقه الأ�سرة

{و ِم ْن الن ِ
َّاس َم ْن َي ْشترَ ِ ي
فاحلنفية وبعض احلنابلة عدُّ وه حرام ًا واستدلوا بقوله تعاىلَ :
لهَ و الحْ ِد ِ
يث لِ ُي ِض َّل َع ْن َسبِ ِ
يل ال ّل ِه}((( قال ابن عباس وابن مسعود :هلو احلديث هو الغناء.
َْ َ
وبحديث أيب أمامة Nأن النبي« :Aهنى عن بيع املغنيات ،وعن رشائهن ،وعن كسبهن،

وعن أكل أثامهنن».

وذهب الشافعية واملالكية وبعض احلنابلة إىل أنه مكروه.

وذهب بعض احلنابلة كأيب بكر اخلالّل وأيب بكر عبد العزيز ،وكذلك الغزايل من

الشافعية إىل إباحته(((.

أما فقهاء الشيعة فقد أمجعوا عىل حتريمه ،لألحاديث الواردة عن أئمة أهل
الز ِ
ور}((( أنه الغناء ،وكذلك ما ورد يف
اجتَنِ ُبوا َق ْو َل ُّ
{و ْ
البيت Eيف تفسري قوله تعاىلَ :
َّاس من ي ْشترَ ِ ي لهَ و الحْ ِد ِ
تفسري قوله تعاىلِ :
يث لِ ُي ِض َّل َع ْن َسبِ ِ
يل ال ّل ِه} أنه الغناء،
{وم ْن الن ِ َ ْ َ
َ
َْ َ
{وا َّل ِذي َن الَ َي ْش َهدُ َ
ور}((( أنه الغناء ،وما ورد يف
ون ُّ
وما ورد يف تفسري قوله تعاىلَ :
الز َ
{وإِ َذا َم ُّروا بِال َّل ْغ ِو َم ُّروا ِك َرا ًما}((( أنه ترك استامع الغناء .وأحاديث
تفسري قوله تعاىلَ :
عديدة يف هذا السياق(((.

هذا فيام يرتبط بحكم الغناء بشكل عام.

وأما الغناء يف األعراس ،فقد أجازه مجهور فقهاء أهل السنة ،قال السيد سابق يف فقه

السنة:

ومما أباحه اإلسالم وحبب فيه ،الغناء عند الزواج ،تروحي ًا للنفوس،وتنشيط ًا هلا

((( سورة لقمان :اآلية .6
((( الموسوعة الفقهية :الكويت ج 4ص.91-90
((( سورة الحج :اآلية .30
((( سورة الفرقان :اآلية .72
((( سورة الفرقان :اآلية .72
((( األنصاري :الشيخ مرتضى ،المكاسب  -تحقيق السيد محمد كالنتر ج 3ص ،159الطبعة األولى
1990م ،مؤسسة النور  -بيروت.
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وهجره.
بال ّلهو الربيء .وجيب أن خيلو من املجون ،واخلالعة ،وامليوعة ،وفحش القول ُ

فعن عامر بن سعد Nقال :دخلت عىل قرظة بن كعب ،وأيب مسعود األنصاري

يف عرس ،وإذا جوار يغنني ،فقلت :أنتام صاحبا رسول ال ّله ،ومن أهل بدر  -يفعل هذا

عندكم!! فقاال( :إن شئت فاسمع معنا ،وإن شئت فاذهب ،قد ّ
رخص لنا يف ال ّلهو عند

العرس) .رواه النسائي واحلاكم وصححه.

وز ّفت السيدة عائشة Oالفارعة بنت أسعد ،وسارت معها يف زفافها إىل بيت زوجها
َ

ـ نبيط بن جابر األنصاري ـ فقال النبي« :Aيا عائشة ما كان معكم هلو ؟ فإن األنصار

يعجبهم ال ّلهو» .رواه البخاري وأمحد وغريمها.

ويف بعض روايات هذا احلديث أنه قال« :فهل بعثتم معها جارية ترضب بالدّ ف،

وتغني؟» .قالت عائشة :تقول ماذا يا رسول ال ّله ؟ قال :تقول:
أتينـــاكـم أتينـــاكم

ولوال الذهــب األمحر

ولوال احلنطة السمراء

فحيـــونـــا ُن َح ِّيي ُك ْم
ما حلــــت بواديكم

ما سمــنت عذاريكم

أما فقهاء الشيعة فاملشهور بينهم شهرة واسعة ،استثناء الغناء للنساء فقط يف

حفالت األعراس من التحريم ،برشط أن ال يصاحبه يشء من املحرمات ،كاستامع
الرجال األجانب ،أو اشتامل الغناء عىل الباطل ،أو استخدام آالت ال ّلهو وأساليبه فيه.

ٌ
مشمول
لكن قس ًام من فقهاء الشيعة يرفضون هذا االستثناء ،ويرون أن الغناء يف األعراس
باحلرمة.

من القائلين بالجواز:

كام تقدم ،فإن جواز الغناء يف األعراس هو رأي املشهور من فقهاء الشيعة ،قال الشيخ
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األنصاري يف املكاسب« :غناء املغنية يف األعراس إذا مل يكتنف هبا حمرم آخر :من التكلم
باألباطيل ،واللعب بآالت املالهي املحرمة ،ودخول الرجال عىل النساء .واملشهور

استثناؤه ـ أي من التحريم ـ للخربين عن أيب بصري قال سألت أبا عبد ال ّله ـ الصادقE

ـ عن كسب املغنيات ؟ فقال :التي يدخل عليها الرجال حرام ،والتي تدعى إىل األعراس

ال بأس به .وعن أيب بصري عن أيب عبد ال ّله Eقال :أجر املغنية التي تزف العرايس ليس

به بأس .ونحومها ثالث عنه أيض ًا ،وإباحة األجر الزمة إلباحة الفعل»(((.

وذهب صاحب اجلواهر إىل اجلواز أيض ًا وكذلك الشيخ يوسف البحراين يف

احلدائق.

وممن يرى جواز الغناء يف األعراس من الفقهاء املعارصين السيد حممد الشريازي،

الذي يرى :أن الغناء يف األعراس جائز حتى إذا كان الغناء يف رشيط أو صندوق صوت

مامل يقرتن بحرام آخر ،وكذلك جواز التصفيق يف األعراس ،بل مطلق ًا ،وجواز رقص
النساء للنساء يف األعراس ،وأن إباحة الغناء يف األعراس ال ختتص بليلة الزفاف ،وإنام

تشمل األيام والليايل التي حتف هبا(((.

وممن يرى ذلك السيد اخلوئي ،والسيد السبزواري ،والسيد الروحاين ،والشيخ حممد

أمني زين الدين ،والسيد اخلامنئي الذي يرى أنه :ال بأس يف التغني للنساء يف خصوص

جمالس زفاف العروس ،وال مانع من استخدامهن آالت العزف يف حال التغني ،يف
خصوص تلك املجالس ،عىل النحو املتعارف فيها .وال يبعد جواز استعامل اآلالت

املوسيقية لعزف املوسيقى ال ّلهوية املطربة ،فيام إذا كان مصحوب ًا بالتغني يف جمالس زفاف

العروس(((.

((( األنصاري :الشيخ مرتضى ،المكاسب ـ تحقيق السيد محمد كالنتر ج 3ص ،299الطبعة األولى
1990م ،مؤسسة النور ـ بيروت.
((( الشيرازي :السيد محمد ،الفقه ـ المكاسب المحرمة ج 1ص ،251الطبعة األولى 1996م ـ بيروت.
((( الخامنئي :السيد علي ،أجوبة االستفتاءات ،الجزء الثاني ـ المعامالت ،مسألة .50-49
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لكن فقهاء آخرين ومنهم السيد السيستاين يستشكل يف استثناء غناء النساء يف

األعراس من احلرمة ،ويرى أن األحوط لزوم ًا تركه حتى يف ليلة الزفاف.

مراعاة الحجاب والعفة:

يف غمرة أفراح احتفاالت الزواج ،عادة ما حيصل يشء من التهاون والتساهل يف

االلتزام باحلدود الرشعية ،فالنساء املشاركات من أهايل العروسني وحميطهام ،عادة ما يك َّن
يف أهبى حلل الزينة واجلامل ،كام أن الرجال والشباب املشاركني غالب ًا ما هيتمون بأناقتهم
ومظاهرهم يف حفالت الزواج .وهنا ال بد من رعاية احلجاب من قبل النساء ،وعدم

إظهار أي نوع من أنواع اإلثارة واستعراض املفاتن ،وكذلك عىل الرجال غض البرص،

واالبتعاد عن أجواء اإلثارة ،وينبغي اجتناب االختالط ،واحلذر من بعض التجمعات
الشبابية غري املنضبطة ،التي تستغل مثل هذه املناسبات ،وقد نشأت أخري ًا بعض العادات

املخالفة ألجواء احلشمة والعفاف :مثل أن ّتزف العروس إىل صالة االحتفال ،ويدخل

معها بعض إخوهتا وأقربائها ،وسط النساء املشاركات ،بمربر إظهار معزة العروس عند
أهلها ،لكن ذلك ليس صحيح ًا من الناحية الرشعية ،إال أن تتقيد كل النساء احلارضات
بحجاهبن وحشمتهن ،وهو أمر صعب يف االجتامعات النسائية ملثل هذه املناسبات.

ومن الظواهر املخالفة للرشع استعامل مكربات الصوت يف حفالت النساء ،بحيث

تصل أصواهتن إىل اخلارج ،ويسمع غناءهن وأناشيدهن الرجال األجانب ،وال مانع من
استخدام مكربات الصوت ،ولكن يف حدود املكان اخلاص بالنساء.

وهناك ظاهرة تصوير احلفالت النسائية فوتوغرافي ًا أو بالفيديو ،وال مانع من ذلك،

ترسب الصور واألرشطة ،ورؤيتها من قبل الرجال األجانب.
ولكن اإلشكال يف ّ

إن عدم مراعاة األحكام الرشعية عىل هذا الصعيد ،ليس فقط موجب ًا لإلثم وارتكاب

احلرام ،وإنام قد يكون سبب ًا ملشاكل اجتامعية وأخالقية.
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�إرهاق العرو�سين:

املفروض هتيئة األجواء املناسبة ،لتوفري أكرب قدر من الراحة واالرتياح النفيس

واجلسمي للعروسني،حتى يلتقيا ليلة زفافهام بكامل نشاطهام النفيس واجلسمي ،لكن

املالحظ إثقال كاهلهام بالعديد من املراسيم والعادات ،التي تستغرق منهام وخاصة من

العروس الفتاة وقت ًا طويالً ،وجهد ًا كبري ًا ،حيث تقيض ساعات انتظار يف صالون التجميل،

تصل يف بعض األحيان من ثالث إىل مخس ساعات ،ثم ترصف وقت ًا آخر يف استوديوهات
التصوير ،من ساعة إىل ساعتني ،ثم متكث عدة ساعات ضمن برنامج االحتفال ،وهكذا

تزف إىل زوجها بعد حوايل ست ساعات ،يف أقل التقادير ،وقد تبلغ عرش ساعات ،وتبذل
فيها الكثري من اجلهد النفيس ،والعناء اجلسمي ،الذي تستلزمه حالة االنتظار ،ومقابلة

الناس املهنئني ،والرتحيب هبم.

وهكذا حال الزوج لكن بنسبة أقل .إن إرهاق العروسني بمثل هذه العادات املكلفة،

له نتائج سلبية يف كثري من األحيان .وقد الحظت اجلهات الطبية أن البعض منهم يصاب
بأزمة ربوية ،أو ارتكاريا ،أو زكام ،أو لون من ألوان احلساسية ،أو حالة من اإلعياء
والتعب الشديد.

الزواج الجماعي:

قبل عقد من الزمن ظهرت يف جمتمعنا عادة طيبة ،وسنة حسنة ،هي انبثاق جلنة أهلية

يف كل منطقة ،تتصدى لتنسيق حفل موحد للمتزوجني يف تلك املنطقة ،حتت عنوان

مهرجان الزواج اجلامعي.

وتتحدّ د ليلة معينة ،وتقوم جلنة املهرجان بنرش اإلعالنات ،وتوزيع الدعوات ،وهتيئ

مكان ًا واسع ًا ،وتُعد وليمة اإلطعام ،وجيتمع األعراس كلهم ضمن حفل موحد ،حييط
هبم أهاليهم ،ومجيع أبناء بلدهتم ،ويكون هناك برنامج مفيد لالحتفال ،تلقى فيه الكلامت

ل�سرة
فقه ا أ

280

بين العقد والدخول

واألناشيد ،وبعض العروض املرسحية ،ثم يزف األعراس ،وتعيش البلدة كلها فرح ًا

وهبجة ونشاط ًا عام ًا.

وتؤدي هذه الظاهرة الرائعة أغراض ًا عديدة ،حيث تنخفض فيها الكلفة املادية،

فيدفع كل عروس بني ستة إىل ثامنية آالف ريال ،بينام ترتفع الكلفة لو تزوج بمفرده إىل

عرشين ألف ريال عىل األقل.

كام أهنا توفر اجلهد عىل املتزوج وأهله ،فيحرضون احلفل كضيوف ،ال يتحملون أي

مسئولية عملية ،لوجود جلان عاملة ضمن املهرجان ،فمث ً
ال مهرجان الزواج اجلامعي يف

صفوى ،يعمل ضمن جلانه املختلفة  850شخص ًا متطوع ًا من أبناء املجتمع.

كذلك فإنه يشكل مظهر ًا رائع ًا لتعاون املجتمع ومتاسكه ،وإطار ًا مفيد ًا لتنظيم

الطاقات واجلهود.

فينبغي تشجيع ظاهرة مهرجانات الزواج اجلامعي ،وعدم االلتفات إىل األفكار

السلبية ،التي تعدُّ ه خاص ًا بذوي الدخل املحدود ،وأنه ال يليق باملتمكنني مالي ًا أن يتزوجوا
ضمن املهرجان ،أو أن املتزوج وأهله ال يشعرون بخصوصيتهم ،حينام يتم الزواج بشكل

وتكرس احلالة الطبقية،
مجاعي .إهنا أفكار سلبية حترم املجتمع من فوائد عظيمة كبرية،
ّ

واألعراف املتك ّلفة.

الفصل السابع :الحقوق الزوجية
Iالعالقات الزوجية.
Iالمعا�شرة الجن�سية.
Iنفقة الزوجة.
Iحركة الزوجة خارج البيت.
Iالمعا�شرة بالمعروف.
Iحق الخدمة بين الزوجين.

العالقات الزوجية
اجلانب العاطفي الغريزي ُيعدُّ حجر ًا أساس ًا ،وركن ًا رئيس ًا ،يف العالقات الزوجية،

ألنه حاجة ملحة يف نفس كل من الزوجني ،واالرتباط الزوجي ،هو الفضاء الوحيد

املفتوح إلشباع هذه احلاجة ،و تفعيل هذا اجلانب يؤكد االنشداد اخلاص بني الزوجني

ويعمقه.

من هنا الحظ الباحثون أن الفتور العاطفي ،والربود اجلنيس ،ألي سبب كان ،جسمي ًا

أو نفسي ًا ،هو من أهم عوامل الفشل يف احلياة الزوجية.

واإلسالم الذي يبدي حرص ًا واهتامم ًا كبري ًا ،بإنجاح مرشوع البناء األرسي ،كام روي

عن النبي Aأنه قال« :ما بني يف اإلسالم بناء أحب إىل ال ّله عز وجل من التزويج»(((،
وعنه« :Aأشيدوا النكاح! أشيدوا النكاح»(((.

هذا اإلسالم ال بد أن يويل اجلانب العاطفي ،والعالقة اجلنسية بني الزوجني ،االهتامم

املناسب ،وذلك ما نلحظه من كثرة النصوص والتعاليم الدينية املتعلقة هبذا الشأن.

وبمراجعة فاحصة لكتب احلديث والروايات ،ولكتب الفقه ،نجد ماد ًة واسعة ثرية،
((( المجلسي :محمد باقر ،بحار األنوار ج 100ص.222
((( الهندي :علي المتقي ،كنز العمال  -حديث رقم .44580
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حول الثقافة اجلنسية.

إال أن املالحظ :أن الثقافة اإلسالمية املعارصة ،عاد ًة ما تتجنب معاجلة هذا املوضوع

وطرحه ،ملا يسود األجواء االجتامعية من حت ّفظ واستعابة ملناقشة قضايا اجلنس ،حيث
ُيعد ذلك منافي ًا للوقار واإلحتشام .بالطبع لو كان ذلك صحيح ًا ملا حتدث رسول

ال ّله Aواألئمة الطاهرون Bعن قضايا اجلنس ،هبذا االستيعاب والشمول ،وملا
كتب العلامء هذه األبواب املفصلة ،عن أحكام اجلامع وآدابه ،وعىل هؤالء أن يقرأوا

وصايا رسول ال ّله Aاملطولة عن العالقات الزوجية اخلاصة ،التي وجهها لعيل بن أيب

طالب ،Eمع مالحظة أنه صهره وزوج ابنته ،وقد أوردها الشيخ الصدوق يف كتابيه
(علل الرشائع) و(األمايل) يف عدة صفحات.

ولعله للرد عىل أمثال هذه اهلواجس ،نجد بعض األحاديث املروية عن رسول

ال ّله Aيف هذا املجال ،تبدأ بعبارة «ال يستحي ال ّله من احلق»(((.

يف املقابل نرى ابتذاالً فاضح ًا يف إعالم وثقافة احلضارة املادية الغربية ،للرتويج

لإلثارة اجلنسية ،وتكثيف التحريض اهلابط للشهوات والغرائز ،الذي أصبح سمة غالبة

عىل وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة ،وبني حالة الكبت والتعتيم يف جمتمعاتنا ،وحالة
االبتذال الفاحش السائد عاملي ًا ،يصبح أبناؤنا فريسة سهلة لتيارات اإلغراء واإلغواء ،أو

عرضة للفشل يف حياهتم العاطفية اجلنسية.

املهم من حياة اإلنسان،
واملنهج السليم :هو توفري ثقافة تربوية إرشادية هلذا اجلانب ّ

من وحي تعاليم الدين ،وباالستفادة من البحوث العلمية ،والتجارب النافعة ،بام يلبي
تطلع الشباب إىل املعرفة ،ويوجه سلوكهم نحو األخالق والقيم ،ويقيهم من االنحرافات

واملشاكل ،ويعينهم عىل النجاح يف بناء حياهتم الزوجية السعيدة.
((( المصدر السابق :حديث رقم .44876
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ت�شجيع الرغبة الجن�سية �ضمن الإطار الزوجي:

الحظ بعض العلامء :أن الرشيعة اإلسالمية حتث عىل الزهد يف خمتلف متع احلياة

يعود اإلنسان نفسه عىل االكتفاء باحلد األدنى منها ،كالطعام والرشاب
ولذاهتا ،وأن ّ
والنوم واللباس واملال وما أشبه ،فإنه حتى يف إطار املباح واحلالل من هذه األشياء ،ينبغي

تقوم اجلسم ،واستمرار احلياة ،لتوجيه اهتاممات
اإلقالل واالقتصار ،عىل ما يلبي حاجة ّ
اإلنسان وإمكاناته نحو الباقيات الصاحلات ،بخدمة القيم السامية ،ونفع عباد ال ّله.

وهو أمر ظاهر يف كثري من النصوص الدينية ،ومن سرية األنبياء واألئمة

اهلداة ،Bالذين كانوا يكتفون بأقل الطعام ،وأبسط مستويات املعيشة ،وأقل قدر من
النوم والراحة.

لكننا ال نجد مثل هذا التوجيه فيام يتعلق بالرغبة اجلنسية ،ضمن إطارها الزوجي

املرشوع ،بل عىل العكس من ذلك ،وردت أحاديث وروايات مفادها التشجيع عىل هذه

الرغبة ،كام أن سرية الرسول Aوأئمة أهل البيت ،Bالتي تزخر بصور ومواقف الزهد
يف سائر اللذات واملتع ،تنطوي عىل كثري من صور ومشاهد الدفء العاطفي يف العالقات

الزوجية املرشوعة.

ولعل مبعث ذلك ،معرفة الشارع بخطورة كبت وقمع هذه الغريزة العارمة يف

نفس اإلنسان ،أو انطالقها خارج احلدود ،وأن من صالح اإلنسان ومصلحته تشجيع
هذه الرغبة العميقة ،ضمن إطارها الصحيح ،مما جينبه عقد الكبت واحلرمان ،ويغنيه عن

التفكري يف طرق احلرام.

كام أن تفعيل هذه الرغبة يف اإلطار الزوجي ،يسهم يف قوة العالقة الزوجية ،وتأكيد

االرتباط واالنشداد ،مما حيفظ قوة املجتمع ،ويصون أمنه األخالقي واالجتامعي.
ضمن هذا السياق يمكننا قراءة النصوص التالية:

عن اإلمام جعفر الصادق Eقال :جاءت امرأة عثامن بن مظعون إىل النبيA
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فقالت :يا رسول ال ّله ،إن عثامن يصوم النهار ويقوم الليل ،فخرج رسول ال ّله Aمغضب ًا

حتى جاء إىل عثامن ،فوجده يصيل ،فانرصف عثامن حني رأى رسول ال ّله .Aفقال له:

يا عثامن مل يرسلني ال ّله بالرهبانية ،ولكن بعثني باحلنيفية السمحة ،أصوم وأصيل وأملس
أهيل ،فمن أحب فطريت فليستن بسنتي ،ومن سنتي النكاح(((.

يف صحيح مسلم عن أيب ذر :أن أناس ًا من أصحاب النبي Aقالوا للنبي :Aيا رسول

ال ّله ذهب أهل الدثور باألجور ،يص ّلون كام نصليّ  ،ويصومون كام نصوم ،ويتصدقون
«أوليس قد جعل ال ّله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة،
بفضول أمواهلم .قالَ :
وكل تكبرية صدقة ،وكل حتميدة صدقة ،وكل هتليلة صدقة ،وأمر بمعروف صدقة ،وهني

عن منكر صدقة .ويف بضع أحدكم صدقة» قالوا يا رسول ال ّله ،أيأيت أحدنا شهوته ويكون

له فيها أجر؟ قال« :أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها يف
احلالل كان له أجر»((( .ومثله ورد يف مستدرك وسائل الشيعة(((.

ويف رواية أخرى عن أيب ذر أن رسول ال ّله Aقال« :مباضعتك ألهلك صدقة ،قلت:

يا رسول ال ّله أنصيب شهوتنا ونؤجر؟ قال :Aأرأيت لو وصفته يف غري حقه كان عليه

وزر؟ قلت :بىل .قال :Aأفتحتسبون بالسيئة وال حتتسبون باخلري»(((.

سئل اإلمام حممد الباقر :Eما بال املؤمن قد يكون أنكح يشء؟ ـ يعني كثري النكاح ـ

قال« :ألنه حيفظ فرجه عن فروج ال حتل له ،لكيال متيل به شهوته هكذا وهكذا ،فإذا ظفر

باحلالل اكتفى به واستغنى عن غريه»(((.

((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة  -حديث رقم.25157
((( القشيري النيسابوري :مسلم بن الحجاج ،صحيح مسلم  -حديث رقم .1006
((( النوري الطبرسي :ميرزا حسين ،مستدرك الوسائل  -حديث رقم .16349
((( زيدان :الدكتور عبد الكريم ،المفصل ج 7ص.244
((( النوري الطبرسي :ميرزا حسين ،مستدرك الوسائل،حديث رقم.25540
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عن اإلمام جعفر الصادق« :Eيف كل يشء إرساف إال يف النساء»(((.

�إظهار الأناقة والجمال:

من أجل أن ترتكز مشاعر الرغبة الغريزية ،وامليول اجلنسية ،ضمن اإلطار الزوجي،

فتتحقق العفة ،ويتوثق االرتباط واالنشداد ،يوجه اإلسالم ك ً
ال من الطرفني لالهتامم
بأناقته ومجاله أمام الطرف اآلخر ،ليمأل عينه ،وليستقطب أحاسيسه ،فال ينجذب ملا وراء

ذلك.

إن بعض الزوجات قد تغفل جانب االهتامم بإظهار زينتها ومفاتنها أمام زوجها،

انشغاالً منها بخدمة البيت ،وتربية األوالد ،أو لشعورها بعمق احلب بينهام ،بحيث ال
داعي لألناقة والزينة ،وغالب ًا ما ختصص ثياب الزينة وأساليب األناقة ،عند ذهاهبا حلفلة
أو زيارة ،لكن هذا التفكري خطأ ،فالزوج تصادفه خمتلف األشكال واملناظر ،وخاصة عرب

وسائل اإلعالم ،التي تستغل أنوثة املرأة ،وتتاجر هبا ،فينبغي للزوجة أن تعمل لالستيالء

عىل مشاعر زوجها ،وأن متأل عينيه:

وكذلك األمر للزوج ،عليه أن هيتم بأناقته ومجاله ،ومنظره ونظافته أمام زوجه ،فهي

إنسان متتلك مشاعر وأحاسيس ،وتصادفها خمتلف األشكال واملناظر ،فيجب أن ترى يف

زوجها ما يمأل عينها ،وجيتذب أحاسيسها.

وقد وردت نصوص دينية كثرية ،تذكر الزوجني هبذا اجلانب ،من بينها النامذج

التالية:

عن رسول ال ّله Aأنه قال« :ليتهيأ أحدكم لزوجته كام حيب أن تتهيأ له» قال جعفر

الصادق« :Eيعني التنظف»(((.

عن رسول ال ّله Aأنه قال« :خري نسائكم التي إذا دخلت مع زوجها خلعت

((( المصدر السابق :حديث رقم.25548
((( النوري الطبرسي :ميرزا حسين ،مستدرك الوسائل  -حديث رقم .16767
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درع احلياء»(((.

عن اإلمام جعفر الصادق Eعن رسول ال ّله Aأنه قال يف حق الزوج عىل املرأة:

«عليها أن تطيب بأطيب طيبها ،وتلبس أحسن ثياهبا ،وتزين بأحسن زينتها ،وتعرض

نفسها عليه غدوة وعشية»(((.

عن احلسن بن جهم قال :رأيت أبا احلسن Eاختضب ،فقلت :جعلت فداك،

اختضبت؟ فقال :نعم ،إن التهيئة مما يزيد يف عفة النساء ،ولقد ترك النساء العفة برتك

أيرسك أن تراها عىل ما تراك عليه إذا كنت عىل غري هتيئة؟ قلت:
أزواجهن التهيئة .ثم قالّ :

ال .قال :فهو ذاك(((.

عن اإلمام جعفر الصادق« :Eال ينبغي للمرأة أن تع ّطل نفسها ،ولو أن تعلق يف

مس ًا وإن كانت
متسها باحلنّاء ّ
عنقها قالدة ،وال ينبغي أن تدع يدها من اخلضاب ،ولو أن ّ

مسنّة»(((.

الإثارة والإ�شباع العاطفي:

أجواء العالقات الزوجية جيب أن تكون مفعمة باحلب ،وأن تالمس أعامق مشاعر

الطرفني ،حتى ال تصبح املامرسة اجلنسية جمرد أداء جسمي ،ال يواكبه تفاعل نفيس عاطفي،
وإذا كان أحد الطرفني يعيش حالة اندفاع ورغبة ،فعليه أن يعطي الفرصة للطرف اآلخر

ليشاركه اندفاعه ورغبته.

وألن الرجل غالب ًا ما يكون أكثر جاهزية ،وأرسع حتقيق ًا لرغبته ،جاءت التوجيهات

الدينية بأخذ وضع الزوجة العاطفي بعني االعتبار ،ومساعدهتا عرب أساليب اإلثارة لتكون
((( النوري الطبرسي :ميرزا حسين ،مستدرك الوسائل ـ حديث رقم .16378
((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة  -حديث رقم.25301
((( المصدر السابق :حديث رقم.25549
((( المجلسي :محمد باقر ،بحار األنوار ج  100ص.288
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أكثر استعداد ًا وتفاعالً ،ومتكينها من حتقيق كامل رغبتها واستمتاعها.

فهناك نصوص عديدة تتحدث عن أساليب اإلثارة والعالقة العاطفية ،التي ينبغي

أن تكون بني الزوجني:

أورد مسلم يف صحيحه قول رسول ال ّله Aجلابر بن عبد ال ّله األنصاري« :فهال

جارية تالعبها وتالعبك ،وتضاحكها وتضاحكك»(((.

وأورد أبو حامد الغزايل عنه« :Aال يقعن أحدكم عىل امرأته كام تقع البهيمة ،وليكن

بينهام رسول قيل :ما الرسول يا رسول ال ّله؟ قال :القبلة والكالم»(((.
وعنه« :Aمن اجلفا مواقعة الرجل أهله قبل املداعبة»(((.

وعن اإلمام جعفر الصادق« :Eإذا أتى أحدكم أهله فليكن بينهام مداعبة فإنه أطيب

لألمر»(((.

وعن اإلمام عيل« :Eإذا أراد أحدكم أن يأيت زوجته فال يعجلها فإن للنساء

حوائج»(((.

قال ابن قدامة احلنبيل يف املغني :ويستحب أن يالعب امرأته قبل اجلامع ،لتنهض

شهوهتا ،فتنال من لذة اجلامع مثل ما ناله .وقد روي عن عمر بن عبد العزيز ،عن
النبي Aأنه قال« :ال تواقعها إالّ وقد أتاها من الشهوة مثل ما أتاك ،لكيال تسبقها بالفراغ»

قلت :وذلك إ ّيل؟ قال« :نعم إنك تقبلها ،وتغمزها ،وتلمسها ،فإذا رأيت أنه قد جاءها
مثل ما جاءك ،واقعتها» .فإن فرغ قبلها كره له النزع حتى تفرغ ،ملا روى أنس بن مالك،

قال :قال رسول ال ّله« :Aإذا جامع الرجل أهله فليصدُ قها ،ثم إذا قىض حاجته ،فال
((( القشيري النيسابوري :مسلم بن الحجاج ،صحيح مسلم ،حديث رقم  ،56باب استحباب نكاح البكر.
((( الغزالي :أبو حامد ،إحياء علوم الدين ج 2ص .74دار الهادي  -بيروت .1992
((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة  -حديث رقم.25187
((( المصدر السابق :حديث رقم.25183
((( المصدر السابق :حديث رقم.25184
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ُيعجلها حتى تقيض حاجتها»(((.

�أحكام و�آداب:

لكي ال ينسى اإلنسان متيزه اإلنساين ،وارتباطه بربه وخالقه ،وإيامنه بالقيم السامية،

حتى يف غمرة استمتاعه اجلنيس ،ويف أوج ممارسته الغريزية ،لذلك تضع له الرشيعة

اإلسالمية أحكام ًا وآداب ًا ،يف جمال العالقات الزوجية اخلاصة .نشري إىل بعضها:

يستحب عند إرادة املامرسة اجلنسية ذكر ال ّله تعاىل ،واالستعاذة من الشيطان ،جاء يف

صحيح البخاري عن ابن عباس قال :قال النبي« :Aأما لو أن أحدهم يقول حني يأيت

أهله :باسم ال ّله ،ال ّلهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ،ثم ُقدِّ ر بينهام يف ذلك،

أو ُقيض ولد ،مل يرضه شيطان أبد ًا»(((.

ومثله يف وسائل الشيعة عن اإلمام عيل« :Eإذا جامع أحدكم فليقل بسم ال ّله وبال ّله،

ال ّلهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني .قال :فإن قىض ال ّله بينهام ولد ًا ال يرضه
الشيطان بيشء أبد ًا»(((.

ويكره استقبال القبلة واستدبارها حال اجلامع.

وينبغي أن ال تكون املامرسة اجلنسية بمرأى أو مسمع من أحد ،حتى الطفل الصغري،

ولو كان غري مدرك وغري مميز.

جاء عن اإلمام جعفر الصادق« :Eال جيامع الرجل امرأته وال جاريته ويف البيت

صبي فإن ذلك مما يورث الزنا»(((.

وورد عن اإلمام عيل Eقال« :هنى رسول ال ّله Aأن جيامع الرجل امرأته والصبي

((( ابن قدامة الحنبلي ،المغني ج 10ص.232
((( البخاري :محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري  -حديث رقم .5165
((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة  -حديث رقم.25234
((( المصدر السابق :حديث رقم.25222
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وجيب عىل الزوجني تعلم غسل اجلنابة ،لتوقف أداء الصالة عليه .ويكره النوم

واألكل والرشب قبل الغسل إال أن يتوضأ.

((( النوري الطبرسي :ميرزا حسين ،مستدرك الوسائل  -حديث رقم .16568

المعاشرة الجنسية
من أقوى وأخطر الغرائز التي أودعها ال ّله تعاىل يف نفس اإلنسان ،الغريزة اجلنسية،

التي تستيقظ يف هناية العقد األول من عمره ،ويتكامل ظهورها غالب ًا عند منتصف العقد
الثاين ،وهي عند الفتاة أبكر منها عند الفتى.

وللعوامل الوراثية والبيئية دور يف اإلرساع أو اإلبطاء يف ظهور الغريزة اجلنسية عند

اإلنسان.

هذه الغريزة تشكل قوة ضاغطة عىل نفس اإلنسان وسلوكه ،من أجل إشباعها

واالستجابة هلا ،وقد عَدَّ اإلسالم نضج هذه الغريزة ،إعالن ًا لدخول اإلنسان قاعة االبتالء

واالمتحان ،حيث يصبح مكلف ًا يتحمل مسؤولية ترصفاته رشع ًا وقانون ًا .فالتكليف
مرتبط بالبلوغ ،واكتامل النضج اجلنيس ،من خالل طمث الفتاة (احليض) ،واحتالم الفتى

(إفراز املادة املنوية) ،هو أبرز وأوضح عالمات البلوغ.

ولكن كيف تنبثق هذه الغريزة اجلنسية عند اإلنسان؟

يقرره العلامء هو «أن مجيع غدد اجلسم
ليس هناك إجابة علمية حقيقية ..لكن ما ِّ

بام فيها الغدد التناسلية ،ختضع للغدة احلاكمة املسامة بالغدة النخامية ،والواقعة يف أسفل

املخ ،يف حفرة يف قاع اجلمجمة ،تدعى بالرسج الرتكي  SELLA TURCICAألهنا تشبه
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الرسج الرتكي القديم.

مهمة باملخ تدعى حتت املهاد
ولكن ملكة الغدد نفسها واقعة حتت تأثري منطقة َّ

(الوطاء) ( ،)HYPOTHALAMUSوال تزال هذه املنطقة من املخ ترسل أوامرها إىل
ملكة الغدد يف أثناء الطفولة ،متنعها من إرسال هرموناهتا للغدد التناسلية .حتى إذا قدّ ر

ال ّله أن يبلغ الفتى أو الفتاة ،أمر هذه املنطقة من املخ ،أن توقف رسائلها املثبطة للغدد
النخامية ..فتتوقف تلك الرسائل فور ًا ،وعندئذ ينطلق العقال الذي كان يكبت الغدة
النخامية ويكبح مجاحها ..فتعلم إنه قد آن األوان هلا أن ترسل هرموناهتا املنشطة املغذية

لغدد التناسل ،فتفعل ذلك رسيع ًا..

وكلمة هرمون تعني رسول ..وهذه اهلرمونات ليست إال رس ً
ال كياموية تنتقل عرب

الدم ،من غدة إىل أخرى ،أو من غدة إىل بقية اجلسم ،وتؤثر فيه تأثري ًا شديد ًا..

هذه الرسل الكياموية ال توزن بالكيلوجرام ،وال حتى باجلرام ،كام يوزن الذهب أو

الفضة ..ولكنها توزن بالناناجرام وامليكروجرام (واحد عىل بليون من اجلرام وواحد عىل

بليون من اجلرام) نعم إهنا كمية ضئيلة جد ًا ،ولكنها رغم ضآلتها وحقارة وزهنا ،خطرية
جد ًا ،فإن أقل خلل يف أي منها قد يسبب املوت أو التشوه اخللقي والعقيل أو القصور
اجلسمي واجلنيس والنفيس..

تفرز ملكة الغدد (الغدة النخامية) عدة هرمونات تتحكم يف مجيع الغدد الصامء يف

اجلسم ..وال تتوقف عن هذا اإلفراز منذ أن يولد الطفل ،بل قبل أن يولد ،حتى يموت..
إال يف الغدد التناسلية فإن اإلفراز ال يتم إال عند البلوغ ..أي عندما تتوقف األوامر

املثبطة من منطقة املخ املسامة بتحت املهاد ( )HYPOTHALAMUSعندئذ ترسل الغدة
النخامية هرموناهتا إىل اخلصية يف الذكر واىل املبيض يف األنثى.(((»..

((( البار :الدكتور محمد علي ،خلق اإلنسان بين الطب والقرآن .ص ،49-48الطبعة العاشرة 1995م،
الدار السعودية للنشر.
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بالطبع فإن الرغبة اجلنسية ليست قاهرة ال يمكن كبحها ،إهنا ليست كاجلوع والعطش

الذي يؤثر عىل اجلسم ،بل تشكل ضغط ًا عاطفي ًا عارم ًا يف نفس اإلنسان ،لكنها قابلة
للرتويض والتهدئة ،وبعكس اجلوع والعطش الذي يعرب عن حاجة داخلية إىل الغذاء

واملاء ،فإن الدافع اجلنيس تستنهضه وتستثريه غالب ًا احلوافز اخلارجية ،ومع ابتعاد اإلنسان
عن عوامل اإلثارة اخلارجية ،تكون قدرته عىل ضبط وترويض رغبته اجلنسية أكرب.

ولذلك رشع اإلسالم أحكام غض البرص بني اجلنسني ،وفرض احلجاب ،وأمر

بمراعاة العفة واإلحتشام ،ليبقى اإلنسان ماسك ًا بزمام غريزته ،مسيطر ًا عىل اندفاعاهتا،
ألن انفالت هذه الغريزة يقود الفرد واملجتمع إىل مهاوي الشقاء والدمار.

بين الكبت واالنفالت:

وجود هذه الغريزة يف اإلنسان ليس أمر ًا عبثي ًا ،وليس رش ًا وخطيئة ،بل هو وجود

مهمة يف حياة اإلنسان .فمن خالل هذه الغريزة يكون
مقصود ،يستهدف حتقيق وظائف َّ
استمرار النسل البرشي ،وبواستطها تتأسس احلياة العائلية ،كام أهنا مصدر إمتاع ولذة

لإلنسان ،وقناة تنفيس للكثري من مهومه وأتعابه يف أشواط احلياة.

لذلك يرفض اإلسالم كبت هذه الغريزة الفاعلة ،ملا يف ذلك من التفويت ملصالح

اجلنس البرشي ،واملجتمع اإلنساين ،والسعادة الشخصية ،وملا قد يؤدي إليه كبت هذه

الغريزة من أرضار نفسية وصحية.

يف املقابل ،يعارض اإلسالم إطالق العنان هلذه الغريزة اجلاحمة ،بأن ينقاد اإلنسان

لرغباهتا دون حدود ،وبأي طريقة ،ملا يؤدي إليه ذلك من أرضار شخصية ،وخماطر

اجتامعية ،ويكفي أن نتأمل ما تعاين منه كثري من املجتمعات املعارصة ،بسبب االنحرافات
اجلنسية ،من أمراض فتاكة ،يف طليعتها (اإليدز) الذي أصبح هيدد حياة املاليني من
البرش ،ومن فقدان األمن االجتامعي واألخالقي ،بتفكك احلياة العائلية ،وقيام شبكات
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وعصابات لتنظيم جرائم االختطاف ،وجتارة الدعارة ،واستغالل األطفال والقارصين يف

املامرسات اجلنسية الشاذة.

وبني رفض حالتي الكبت واالنفالت ،يف التعامل مع الغريزة اجلنسية ،يفتح اإلسالم

أبواب الزواج مرشعة عىل مرصاعيها ،باعتباره الطريق الطبيعي السليم إلشباع الغريزة
اجلنسية ،بام خيدم مصلحة النوع البرشي ،وحيقق األمن اإلجتامعي واألخالقي.

وأي طريقة أخرى إلشباع هذه الغريزة غري الزواج تعدُّ حرام ًا وعدوان ًا ،له نتائجه
{وا َّل ِذي َن ُهم لِ ُفر ِ
وج ِه ْم َحافِ ُظ َ
ون * إِالَّ َعلىَ
الوخيمة يف الدنيا واآلخرة .يقول تعاىلَ :
ْ ُ
َت َأي م َفإِ م َغ م ُل ِ
ِ
ني * َف َم ْن ا ْب َت َغى َو َرا َء َذلِ َك َف ُأ ْو َل ِئ َك ُه ْم
وم َ
َأ ْز َواج ِه ْم ْأو َما َم َلك ْ ْ ماَنهُ ُ ْ نهَّ ُ ْ يرْ ُ َ
ا ْل َعا ُد َ
ون}((( وتكررت هذه اآليات بالنص ذاته يف سورة أخرى هي سورة املعارج(((.
وملك اليمني إشارة إىل حالة الرق والعبودية ،التي كانت يف سالف الزمان ،فإذا

امتلك الرجل امرأة حلت له معارشهتا جنسي ًا ،ضمن تفاصيل مذكورة يف كتب الفقه،
وقد جتاوزت البرشية واحلمد ل ّله هذه احلالة ،فلم يعد هناك طريق مرشوع لالستجابة
لنداء الغريزة اجلنسية إال الزواج.

اال�ستمتاع الكامل:

املعارشة اجلنسية عنرص أساس يف تفعيل العالقة الزوجية ،وتوثيق االرتباط ،وتأكيد

اخلصوصية ،وإرساء الكيان العائيل.

وقد أباح الرشع لكل من الزوجني أن يستمتع باآلخر استمتاع ًا كامالً ،بأي شكل

وبأي طريقة أراداها ،فجسد كل منهام مباح لآلخر ،من حيث النظر واالستمتاع،
واملامرسات اجلنسية ،عدا املامرسة اجلنسية الشاذة بالوطء دبر ًا ،فإن اإلسالم ال حيبذها،

إما عىل نحو التحريم ،كام هو رأي أكثر فقهاء السنة وقسم من فقهاء الشيعة ،أو عىل نحو
((( سورة المؤمنون  :اآليات .7-5
((( سورة المعارج :اآليات .32-30
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الكراهة الشديدة كام هو رأي أكثر فقهاء الشيعة وبعض فقهاء السنة.

جاء يف وسائل الشيعة عن سدير قال :سمعت أبا جعفر (حممد الباقر )Eيقول :قال

رسول ال ّله« :Aحماش النساء عىل أمتي حرام»((( .حماش النساء :أدبارهن.

وفيه عن أيب بصري عن أيب عبد ال ّله (جعفر الصادق )Eقال :سألته عن الرجل يأيت
اؤك ُْم َح ْر ٌ
ث
أهله يف دبرها ،فكره ذلك وقال :وإياكم وحماش النساء،وقال :إنام معنى {نِ َس ُ
َلك ُْم َف ْأتُوا َح ْر َثك ُْم َأنَّى ِش ْئت ُْم» أي ساعة شئتم}(((.
بنا ًء عىل هذه النصوص أفتى فقهاء الشيعة بعضهم باحلرمة وبعضهم بالكراهة
الشديدة.
أما فقهاء السنة فقد جاء يف املغني البن قدامة احلنبيل :وال حيل وطء الزوجة يف الدبر،

يف قول أكثر أهل العلم ،منهم عيل ،وعبد ال ّله ،وأبو الدرداء ،وابن عباس ،وعبد ال ّله
بن عمرو ،وأبو هريرة .وبه قال سعيد بن املسيب ،وأبو بكر بن عبد الرمحن ،وجماهد،
وعكرمة ،والشافعي ،وأصحاب الرأي ،وابن املنذر .ورويت إباحته عن ابن عمر ،وزيد

بن أسلم ،ونافع ،ومالك .وروي عن مالك أنه قال :ما أدركت أحد ًا أقتدي به يف ديني

يشك يف أنه حالل .وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك .واحتج من أحله بقول
ِ
اؤك ُْم َح ْر ٌ
{وا َّل ِذي َن ُه ْم
ال ّله تعاىل{ :نِ َس ُ
ث َلك ُْم َف ْأتُوا َح ْر َثك ُْم َأنَّى ش ْئت ُْم} ،وقوله سبحانهَ :
ون * إِالَّ َعلىَ َأ ْز َو ِ
لِ ُفر ِ
وج ِه ْم َحافِ ُظ َ
َت َأ ْيماَنهُ ُ ْم} ولنا ما روي أن رسول
اج ِه ْم ْأو َما َم َلك ْ
ُ
ال ّله Aقال« :إن ال ّله ال يستحي من احلق ،ال تأتوا النساء من أعجازهن»(((...

ا�ستثناءات:

هناك موارد حمدودة ،حظر فيها اإلسالم االستمتاع اجلنيس بني الزوجني ،بشكل

((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة  -حديث رقم.25249
((( المصدر السابق :حديث رقم.25256
((( ابن قدامة الحنبلي :المغني ج 10ص ،226الطبعة الثانية 1992م.
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كامل ،أو خصوص املامرسة اجلنسية (اجلامع) عىل التفصيل اآليت:

1 .1يف حالة اإلحرام بالعمرة أو احلج ،ال جيوز أي لون من ألوان االستمتاع بني
يمس أحدمها
الزوجني ،سواء كانا حمرمني ،أو كان أحدمها حمرم ًا فقط ،فال جيوز أن ّ
اآلخر بشهوة .وتفاصيل هذا املوضوع تبحث يف أحكام احلج.

2 .2يف حالة اإلعتكاف وهو اللبث يف املسجد بقصد التعبد عىل صفة خمصوصة ،وأقله
ثالثة أيام ،فال يصح أثناء االعتكاف أي لون من ألوان االستمتاع اجلنيس بني

الزوجني.

3 .3عندما تكون املرأة حائض ًا أو نفساء ،فإنه حيرم اجلامع ،ولكن جتوز سائر االستمتاعات
عدا اجلامع ،هذا عند الشيعة واحلنابلة ،أما احلنفية واملالكية والشافعية ،فأضافوا

إىل حرمة اجلامع حرمة االستمتاع بام بني السرُّ ة والركبة ،وعند الشيعة هو مكروه
وليس حرام ًا.
فإذا انقطع احليض والنفاس ،جازت املامرسة اجلنسية ،حتى قبل اغتساهلا غسل

احليض عند الشيعة ،وعند احلنفية :فيام إذا انقطع الدم عىل أكثر املدة يف احليض فإنه

جيوز الوطء بدون غسل.

أما مجهور فقهاء السنة من املالكية والشافعية واحلنابلة فذهبوا إىل :أنه ال حيل

وطء احلائض حتى ينقطع الدم وتغتسل.

4 .4يف الصوم الواجب :أيض ًا ال جيوز اجلامع ألنه من املفطرات ،لكن سائر االستمتاعات
جائزة أثناء الصوم ،إذا كان ال حيتمل نزول املني بذلك .وإن كان األفضل االبتعاد

عن أي لون من ألوان االستمتاعات اجلنسية أثناء الصوم.

حق اال�ستمتاع:

بمقتىض عقد الزواج فإن االستمتاع اجلنيس يصبح حق ًا لكل من الزوجني عىل اآلخر،
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وليس مباح ًا أو جائز ًا فقط ،فمن حق الزوج عىل زوجته ،أن تتيح له فرصة االستمتاع متى
أراد ،وكيفام شاء ،ما مل يكن هناك مانع رشعي ،كموارد االستثناءات األربعة السابقة ،أو
مانع صحي «وهو كل حالة صحية جتعل املرأة غري مؤهلة ملامرسة العملية اجلنسية ،بأن

يكون يف ممارسة اجلنس رضر أو حرج عليها ،فإن أدلة نفي الرضر واحلرج حاكمة عىل

أدلة حق االستمتاع»(((.

ومن حق الزوجة عىل زوجها إشباع حاجتها اجلنسية.

واملشهور عند الفقهاء سنة وشيعة :أنه ال جيوز له ترك مقاربتها أكثر من أربعة أشهر ،إال

لعذر كاحلرج والرضر ،أو مع رضاها ،أو اشرتاط تركه عليها حني العقد ،وال جيوز له إطالة

يفوت حقها يف االستمتاع(((.
السفر أكثر من أربعة أشهر عنها دون عذر رشعي ،مما ّ

بل جيب عليه إشباع رغبتها اجلنسية إعفاف ًا هلا عن احلرام ،فلو خاف وقوعها يف احلرام

وجب عليه املبادرة لتلبية رغبتها ،دون التق ّيد بمدة األشهر األربعة(((.

وذهب الشيخ شمس الدين إىل خمالفة مشهور الفقهاء يف املسألة ،عىل أساس أن

استنادهم يف فتواهم هذه بتحديد حق املرأة يف االستمتاع اجلنيس مرة كل أربعة أشهر،

عىل روايات ال يرى أهنا تقوم بالداللة عليه ،وقد ناقشها بالتفصيل ،ثم انتهى إىل النتيجة

التالية :ال نعرف وجه ًا إلطالق الفتوى بأن الواجب عىل الزوج من االتصال اجلنيس مع
زوجته (حق الزوجة عىل زوجها يف ذلك) هو مرة واحدة كل أربع أشهر .والظاهر أن
الشارع قد ترك حتديد هذا األمر للرغبة الطبيعية عند الرجل ،ولظروف الزوجني ،والرغبة

يف احلاالت الطبيعية قد تكون يومية ،وقد تكون يف األسبوع أكثر من مرة ،وخيتلف أمرها
((( شمس الدين :محمد مهدي ،حقوق الزوجية ص .70الطبعة األولى 1996م ،المؤسسة الدولية
للدراسات والنشر ـ بيروت.
((( السيستاني :السيد علي الحسيني ،منهاج الصالحين ،المعامالت ـ القسم الثاني ،مسألة  .9الطبعة األولى
1416ه.
((( المصدر السابق :مسألة .341

ل�سرة
فقه ا أ

300

الحقوق الزوجية

قو ًة وضعف ًا بمراحل العمر ومؤثرات أخرى،ال يمكن ضبطها بمعيار صارم من الناحية
الزمنية ،كام ال يمكن حتديد نشاط أي غريزة من الغرائز.

ولكن الشارع ـ مع ذلك ـ حذر من إمهال حاجة املرأة الطبيعية إىل الوصال اجلنيس،

كام تدل عىل ذلك عدة روايات.

فالظاهر أنه لو ترك الوطء إمهاالً واستهان ًة أو انشغاالً بعمل  -ال عن مغاضبة وال

يف حالة مصيبة  -مع حاجة الزوجة ورغبتها يف الوصال اجلنيس ،فإنه يكون خم ً
ال بحقوق

الزوجية ،وإن مل تبلغ مدة حرمان الزوجة أربعة أشهر(((.

وقال السيد حممد حسني فضل ال ّله« :ال يقترص حق الزوجة يف االستمتاع عىل مجاعها

مرة خالل كل أربع أشهر كام هو املشهور عند الفقهاء ،بل جيب عىل الزوج أن يستجيب هلا
بالنحو الذي حتتاجه من هي مثلها عادة ،من حيث الفرتة الزمنية والكيفية ،حتى لو كانت

قادرة عىل التعفف والصرب عن احلرام عند حرماهنا»(((.

وقال ابن حزم ـ من الظاهرية ـ« :وفرض عىل الرجل أن جيامع امرأته التي هي زوجته

وأدنى ذلك مرة يف كل طهر ،إن قدر عىل ذلك ،وإال فهو عاص ل ّله تعاىل ،وبرهان ذلك
ُوه َّن ِم ْن َح ْي ُث َأ َم َرك ُْم ال ّل ُه} وجيرب عىل ذلك من أبى
قول ال ّله عز وجلَ {:فإِ َذا َت َط َّه ْر َن َف ْأت ُ
باألدب ،ألنه أتى منكر ًا من العمل»(((.

وكذلك اختار الشيخ ابن تيمية :أن حق الزوجة يف الوطء غري مقدر بمدة ،وإنام يقدر

بكفايتها وقدرة الزوج عىل ذلك ،فقال« :وجيب عىل الزوج وطء امرأته بقدر كفايتها ،مامل

ينهك بدنه ،أو يشغله عن معشيته ،غري مقدور بأربعة أشهر»(((.

((( شمس الدين :محمد مهدي ،الحقوق الزوجية ص.137
((( فضل ال ّله :السيد محمد حسين ،فقه الشريعة ج ،3مسألة  755الطبعة السابعة 2003دار المالك -
بيروت.
((( زيدان :الدكتور عبد الكريم ،المفصل ج 7ص.241
((( المصدر السابق :ص.242

نفقة الزوجة
إذا قبلت املرأة رج ً
ال زوج ًا هلا ،وارتبطت حياهتا بحياته ،وتقيدت حريتها بحقوقه

الزوجية ،فإن الشارع قد ضمن هلا مقابل هذا االرتباط والتقييد ،تأمني كل مستلزمات

محله مسؤولية اإلنفاق عىل الزوجة ،مسلمة كانت أو
حياهتا ،وأوجب ذلك عىل الزوج ،و ّ
غري مسلمة ،ما دامت ملتزمة بحقوقه عليها.

إال أن تُسقط املرأة حقها يف النفقة عىل الزوج ،وتتنازل عنه ،أو يشرتط الزوج يف

العقد أنه ال يتحمل النفقة ،وتوافق هي عىل ذلك.

هذا يف الزواج الدائم ،أما الزواج املنقطع (املتعة) ،بناء عىل مذهب أهل البيت Bيف

استمرار ترشيعه وجوازه ،فإنه ال يتوجب عىل الزوج فيه نفقة الزوجة ،إال إذا اشرتطتها يف

العقد ،وقبل الزوج ،فيجب عليه نفقتها بموجب الرشط.

مقدار النفقة:

ال تقدير للنفقة رشع ًا ،بل الضابط القيام بام حتتاج إليه الزوجة يف معيشتها ،من سكن

مناسب تتوفر فيه األثاث والتجهيزات املتعارفة ،وطعام كاف ،وكسوة الئقة ،وعالج

صحي عند املرض ،وكل ما يرتبط هبذه األمور ،حسب ما هو متعارف يف حياة أمثاهلا من
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الزوجات .ليس عىل أساس توفري احلد األدنى من مستوى الكفاية فقط ،بل مع مراعاة
شأهنا ووضعها االجتامعي ،ويف حدود إمكانات الزوج ،يقول تعاىل{ :لِ ُي ِنف ْق ُذو َس َع ٍة
َاها}(((،
ِم ْن َس َعتِ ِه َو َم ْن ُق ِد َر َع َل ْي ِه ِر ْز ُق ُه َف ْل ُي ِنف ْق ممِ َّا آتَا ُه ال ّل ُه الَ ُي َك ِّل ُ
ف ال ّل ُه َن ْف ًسا إِالَّ َما آت َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وه َّن لِت َُض ِّي ُقوا
ُوه َّن م ْن َح ْي ُث َسكَنت ُْم م ْن ُو ْجدك ُْم َوالَ ت َُض ُّار ُ
ويقول تعاىلَ {:أ ْسكن ُ
ود َله ِر ْز ُقهن و ِكسو ُ ن بِالمَْعر ِ
ِ
ف َن ْف ٌس
َع َل ْي ِه َّن}((( ،ويقول
وف َال ُت َك َّل ُ
تعاىل{:و َعلىَ المَْ ْو ُل ُ
َ
ُ َّ َ ْ َ تهُ َّ ْ ُ
إِالَّ ُو ْس َع َها}(((.
وإذا استلزمت حياهتا وجود خادمة هلا ،أو كان ذلك مما يقتضيه وضعها االجتامعي

فعىل الزوج توفري ذلك هلا.

أما عادات الرتف واإلرساف ،من كثرة املالبس الثمينة ،واملبالغة يف الكامليات ،فال

جيب يشء من ذلك عىل الزوج.

وال جيب عىل الزوج يشء من الديون التي يف ذمة الزوجة ،سواء كانت ديون ًا ل ّله،

كالفدية والكفارة والنذر ،أو ديون ًا للناس ،كالغرامات و ما تستدينه وتقرتضه .إال إذا

استدانت شيئ ًا لبعض ما جيب هلا عىل الزوج ،الضطرارها الفوري ،أو لغياب الزوج ،أو

لعدم إنفاقه عليها ،فإن عليه أداء ذلك الدين.

كام ال جيب عىل الزوج نفقات سفرها للحج ،واجب ًا كان أو مستحب ًا.

التحديد الزمني للنفقة:

تستحق املرأة النفقة من حني عقد الزواج ،ما دامت مستعدة لاللتحاق بزوجها،

وحتى يف املدة الفاصلة بني العقد والزفاف ،إال أن يكون متعارف ًا عدم التزام الزوج بالنفقة
خالل هذه املدة ،كام هو احلال فع ً
ال يف جمتمعنا.

((( سورة الطالق :اآلية .7
((( سورة الطالق :اآلية .6
((( سورة البقرة :اآلية.233
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ويبقى هذا احلق ثابت ًا للمرأة ما دامت العلقة الزوجية ،مع التزامها بحقوق الزوج ،فإن

متردت عىل حقوقه املرشوعة ،تصبح ناشز ًا ،تسقط نفقتها ،حتى تعود إىل القيام بوظائفها

الزوجية.

وتستمر نفقتها عىل زوجها حتى لو طلقها إىل حني انتهاء عدة الطالق ،إذا كان

الطالق رجعي ًا ،أي جيوز للزوج الرجوع إليها خالل العدة ،أما إذا كان الطالق بائن ًا،
ال يصح فيه للزوج الرجوع ،فال نفقة هلا أثناء العدة ،إال إذا كانت حام ً
ال فتستحق كامل

النفقة حتى تضع محلها.

وأوجب احلنفية النفقة هلا حتى يف عدة الطالق البائن وإن مل تكن حام ً
ال(((.

بالطبع ينتهي حق النفقة عند وفاة الزوج ،فال نفقة هلا أثناء عدة الوفاة حتى لو كانت

حامالً .وأوجب املالكية ملعتدة الوفاة ،السكنى مدة العدة ،إذا كان املسكن مملوك ًا للزوج،
أو مستأجر ًا دفع أجرته قبل وفاته(((.

الت�صرف في النفقة:

إذا دفع إليها الزوج نفقتها ماالً أو عين ًا ،كانت ملك ًا هلا ،تترصف فيها كام تشاء،فإذا

رصفتها يف غري حاجتها ،مل جيب عىل الزوج تعويضها.

ولو ادخرت نفقتها التي دفعها إليها ،فلم ترصفها ،أو قس ًام منها ،مل حيق له اسرتجاع

يشء من ذلك ،بل هو يف ملكها وحتت ترصفها.

أما األشياء التي يوفرها الزوج يف البيت ،لتستهلك منها الزوجة وتستخدمها حسب

حاجتها ،فإهنا ال متتلك شيئ ًا منها ،وال يصح هلا الترصف فيها خارج حاجتها ،بإعطاء أحد
مث ً
ال إالّ بإذن الزوج.

((( الزحيلي :الدكتور وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص.816
((( المصدر السابق :ص.816
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توفير النفقة:

جيب عىل الزوج إذا مل يكن له مال ،السعي والكسب لتوفري نفقة زوجته ،وإذا مل يكن

قادر ًا عىل الكسب ،أو مل تتوفر له فرصة عمل ،يأخذ من حقوق الفقراء ،من األمخاس
والزكوات والكفارات ،ما يؤمن به نفقتها.

وإذا استطاع االستدانة من غري حرج ومشقة ،مع احتامله القدرة عىل وفاء الدين،

وجب عليه االستدانة لتوفري نفقتها .وال جيب عليه أن يطلب اهلبة من الناس ،أو يستجدهيم

بالسؤال من أجل نفقة الزوجة .ولكن جيوز له ذلك.

االمتناع عن الإنفاق:

إذا امتنع الزوج عن إعطائها شيئ ًا مما حتتاجه حلياهتا ،مع مطالبتها بذلك ،جاز هلا أن تأخذ

من ماله ،ولو بدون علمه وإذنه ،لقضاء حاجتها .ورد يف صحيح البخاري عن عائشة أنه:

عيل جناح أن آخذ
«قالت هند أم معاوية لرسول ال ّله :Aإن أبا سفيان رجل شحيح ،فهل ّ

من ماله رس ًا؟ قال :Aخذي أنت وبنوك ما يكفيك باملعروف»(((.

وجيوز للزوجة عند امتناع الزوج عن النفقة عليها ،أن ترفع أمرها إىل احلاكم الرشعي،
اك بِمعر ٍ
وف َأو َت ِ يح بِإِحس ٍ
ان}(((.
ْ سرْ ٌ ْ َ
ليجربه عىل اإلنفاق أو الطالق .يقول تعاىلَ { :فإ ْم َس ٌ َ ْ ُ
وإذا مل يكن الزوج قادر ًا عىل اإلنفاق عليها ،ومل ترض بالصرب معه ،وجب عليه طالقها،
فإن امتنع عن الطالق رفعت أمرها إىل احلاكم الرشعي ،ليجربه عىل الطالق ،فإن تعذر

إجباره طلقها احلاكم.

�أولوية نفقة الزوجة:

ال يشء أوجب عىل الرجل بعد تأمني نفقة حياته الشخصية ،من نفقة زوجته ،فهي

((( البخاري :محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري -حديث رقم.2211
((( سورة البقرة :اآلية.229
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أوىل حتى من نفقة والديه وأوالده ،ويتبينَّ ذلك من املسائل التالية:
1 .1إنام جيب اإلنفاق عىل الوالدين وعىل األوالد ،إذا كانوا حمتاجني ال مال هلم ،وال
قدرة عىل الكسب املناسب ،ومع قدرهتم املالية أو العملية ،ال جتب عىل اإلنسان
نفقتهم .أما الزوجة فالنفقة حق هلا عىل الزوج ،ولو كانت غنية ثرية.

2 .2لو كان للرجل مبلغ من املال يكفي لإلنفاق إما عىل زوجته ،أو عىل أحد من والديه
وأوالده ،كانت األولوية لإلنفاق عىل الزوجة ،قبل الوالدين واألوالد.

3 .3إذا مل ينفق عىل والديه أو أوالده املحتاجني ،لعدم إمكانه أو المتناعه ،فإنه ال يبقى
حق نفقتهم دين ًا يف ذمته ،أما نفقة الزوجة فتبقى يف ذمته إذا مل يدفعها ،وال تسقط

بميض الزمن ،بل تكون دين ًا عليه ،ولو مات خترج من أصل تركته كسائر ديونه.

ويرى املالكية سقوط نفقة الزوجة عن الزوج بإعساره ،فال تلزمه وال تكون دين ًا

عليه(((.

ويرى احلنفية سقوط نفقة الزوجة بميض املدة بعد وجوهبا ،ما مل تصبح دين ًا يف ذمة

الزوج بفرض القايض أو بالرتايض(((.

((( الزحيلي :الدكتور وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص.812
((( المصدر السابق :ص.778

حركة الزوجة خارج البيت
كل عقد بني طرفني ال بد أن يتم عىل أساس مرشوع اتفاق حيدد التزامات كل طرف

منهام نحو اآلخر.

وبالنسبة لعقد الزواج فإن اإلسالم يقرتح مرشوع اتفاق بني الزوجني ،جيري العقد

عىل أساسه ،ويلتزم كل منهام جتاه اآلخر باحلقوق التي يقرها هذا املرشوع.
وهذا ما تعنيه احلقوق املتبادلة بني الزوجني بحكم الرشع.

وينبغي التنبيه هنا إىل نقطتني:

األوىل :إن هذه احلقوق ليست أحكام ًا رشعية الزمة ،يفرضها الرشع عىل الطرفني

عند إرادهتام الزواج ،بل هي حقوق لصالح انتظام حياهتام الزوجية ،وهي بيدمها،

وبإمكاهنام التعديل والتغيري فيها ،بإسقاط بعض هذه احلقوق ،أو إضافة غريها كرشط

ضمن العقد.

مسودة اتفاق ،حيق لكل منهام التعديل فيها ،فإذا
ولتقريب الفكرة نقول :إهنا مثل ّ

تراضيا عىل أي تغيري ،واتفقا عىل ذلك ،فإن العقد جيري عىل أساس اتفاقهام ،ضمن
الضوابط التي سبق احلديث عنها يف رشوط عقد الزواج.

األخرى :قد ييسء بعض األزواج أو الزوجات استعامل احلق الذي له عىل اآلخر،
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فيتحول احلق من عامل تنظيم الستقرار احلياة الزوجية ،إىل غطاء ومربر ملامرسة اإليذاء

حيرمه الدين ،ويتوعد ال ّله تعاىل عليه باحلساب والعقاب ،كام وضع الرشع
والظلم ،وهذا ما ّ
تقنينات رادعة هلذه الترصفات العدوانية ،عرب القضاء ،وصالحيات احلاكم الرشعي.

�إذن الزوج في الخروج:

ذكر الفقهاء :أن من حقوق الزوج عىل زوجته أن ال خترج من بيته إال بإذنه ،مستندين

يف ذلك إىل أحاديث وروايات واردة عن الرسول Aواألئمة ،Bكحديث ابن عمر

قال :رأيت امرأة أتت إىل النبي Aوقالت« :يا رسول ال ّله ما حق الزوج عىل زوجته؟

قال :Aحقه عليها أال خترج من بيتها إال بإذنه»(((.

وحديث اإلمام الباقر Eعنه« :Aوال خترج من بيتها إال بإذنه»(((.

ورواية عيل بن جعفر أنه سأل أخاه اإلمام موسى بن جعفر« Eسألته عن املرأة أهلا

أن خترج بغري إذن زوجها؟ قال :ال»(((.

ويستثنى من ذلك خروجها للواجب الرشعي كاحلج ،ولرضورات حياهتا إذا توقفت

عىل خروجها كالعالج.

ويسقط هذا احلق من يد الزوج إذا اشرتطت الزوجة إسقاطه يف عقد الزواج ،بأن

تشرتط هلا حرية اخلروج متى شاءت ،أو إىل أماكن وأغراض معينة ،كام لو اشرتطت حقها
يف اخلروج للدراسة أو العمل ،أو لزيارة أهلها وأصدقائها.

وينبغي للزوج أن يأذن لزوجته يف زيارة أقربائها ،وعيادة مرضاهم ،وتشييع جنائزهم،

ونحو ذلك.

((( الزحيلي :الدكتور وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص.335
((( الكليني :محمد بن يعقوب ،الكافي ج 5ص.506
((( مسائل علي بن جعفر :ص -179حديث رقم .333
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حدود هذا الحق:

يتفق الفقهاء عىل عدم جواز خروج الزوجة بدون إذن زوجها ،إذا كان ذلك منافي ًا

حلقه يف اإلستمتاع معها ،فهنا ال يصح هلا اخلروج ،وحرمان زوجها من رغبته ،إال إذا أذن

هلا بذلك.

أما إذا كان الزوج منرصف ًا عن هذه الرغبة ،بسفره ،أو وقت انشغاله بأعامله املختلفة،

وأرادت الزوجة اخلروج إىل أمر مستحب أو مباح ،فهل جيب عليها استئذانه؟ وهل جيوز

له منعها دون مربر مرشوع؟

أغلب الفقهاء يرون ذلك ،أنه ال جيوز هلا اخلروج حتى عند عدم منافاة حق الزوج

يف االستمتاع إال بإذن الزوج ،وأنه يصح له منعها عن اخلروج ،حتى ألغراض مندوبة

وراجحة رشع ًا كصلة الرحم ،وطلب العلم ،وعيادة املريض ،وخدمة الدين واملجتمع،
فض ً
ال عن األغراض املباحة كالنزهة والرتفيه عن النفس ،والرشاء من السوق.

لكن بعض العلامء ناقش يف السعة املطلقة هلذا احلق ،يقول السيد اخلوئي:D

«الروايات الكثرية الدالة عىل عدم جواز خروجها عن البيت بدون إذن الزوج فيام إذا

كان منافي ًا حلقه ،دون غري املنايف كاخلروج اليسري ،وال سيام هنار ًا ملالقاة أبيها أو أمها ،أو
لزيارة احلرم الرشيف ،ونحو ذلك ،فإن املستفاد من تلك األدلة بمقتىض الفهم العريف :أن

املحرم ليس هو اخلروج باملعنى املصدري املتحقق آن ًا ما أعني فتح الباب ووضع القدم
ّ
خارج الدار ،بل احلرام هو الكون خارج البيت والبقاء يف غري هذا املكان ،فاملنهي عنه هو

املكوث خارج الدار عند كونه منافي ًا حلق الزوج الذي هو القدر املتيقن من األدلة»(((.

ولذا كانت فتواه Dيف رسالته العملية ،بإطالق هذا احلق ،عىل أساس االحتياط

الوجويب ،بسبب توقفه عند داللة النصوص عىل ذلك ،قال يف منهاج الصاحلني ج 2ـ

مسألة « :1407ال جيوز للزوجة أن خترج من بيتها بغري إذن زوجها فيام إذا كان خروجها
((( الخوئي :السيد أبو القاسم ،مستند العروة الوثقى – كتاب الصوم ج 2ص.361
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منافي ًا حلق االستمتاع هبا بل مطلق ًا عىل األحوط».

ويقول الشيخ حممد مهدي شمس الدين ما ملخصه:

ليس يف آيات الكتاب العزيز ما يمكن أن يكون دلي ً
ال يف مسألة وجوب االستئذان

عىل الزوجة ،وسلطة املنع للزوج بشكل مطلق ،واملرجع الذي اعتمده الفقهاء يف املسألة

هو روايات السنة الواردة فيها ،وأغلبها غري صحيحة السند ،وما صح سنده غري ثابت

الداللة عىل ذلك.

خاصة إذا ما أخذنا بعني االعتبار ما تؤكد عليه اآليات القرآنية يف العالقة بني
اك بِمعر ٍ
وف َأ ْو
الزوجني ،وأهنا ختضع ملعيار املعارشة باملعروف يقول تعاىلَ { :فإ ْم َس ٌ َ ْ ُ
ان}((( ،ويقول تعاىل{ :و َعا ُشرِ وهن بِالمَْعر ِ
َت ِ يح بِإِحس ٍ
وف}(((.
َ
ُ َّ ْ ُ
سرْ ٌ ْ َ
فال يقتيض حق املساكنة أن يتحول بيت الزوجية إىل سجن للمرأة ،ال يرشع هلا

اخلروج منه إال بإرادة الزوج ،فإن الروايات التي ورد فيها النهي عن اخلروج إال بإذن

الزوج ،ليست مطلقة إىل مجيع األحوال واحلاالت ،كام أهنا ال تدل عىل أكثر من وجوب

االستئذان عليها ،ولكن ال داللة فيها عىل أن له حق ًا يف عدم اإلذن ،ألن ذلك ينايف
املعروف ،فاملعارشة واإلمساك يف حالة منعها من اخلروج يف احلاالت العرفية السائغة،

ليست معارشة وإمساك ًا باملعروف.

وال وجه لإلشكال هنا بأنه إذا كان عليه أن يأذن هلا باخلروج ،فأمرها باالستئذان،

وهنيها عن اخلروج بدون استئذان يكون لغو ًا .وذلك ألن املقصود هو املحافظة عىل
االحرتام واالعتبار العريف للزوج ،ولالستفادة من رأيه ،يف تشخيص موارد اخلروج

الراجحة واملرجوحة واملحرمة ،من حيث الوقت واملكان واهليئة والغاية ،فاالستئذان يف

((( سورة البقرة :اآلية.229
((( سورة النساء :اآلية .19
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احلقيقة أقرب إىل طلب املشورة والنصيحة(((.

ويرى السيد حممد حسني فضل ال ّله :أن من حق الزوج عىل زوجته :أن جيدها زوجها

إىل جواره حيث يريدها ،فال جيوز هلا اخلروج من بيته يف األوقات واحلاالت التي يرغب

بوجودها إىل جانبه ،ولو مل يكن يريدها جنسي ًا ،وهو ما يصطلح عليه بـ(اخلروج املنايف حلق

االستمتاع) ،وذلك باملعنى الذي يتجاوز االستمتاع احليس اجلنيس إىل األنس بحضورها،
وأما حيث ال حيتاجها زوجها ،فإنه جيوز هلا اخلروج من بيته بدون إذنه ،لشؤوهنا املختلفة،

حتى لو كان موجود ًا يف البيت ،لكنه منرصف عنها يف قراءة أو جمالسة ضيوف ،أو نحومها،
مما ال يكون خروجها يف مثله منافي ًا حلقه يف االستمتاع(((.

ر�أي فقهاء ال�سنة:

قال ابن قدامة احلنبيل يف املغني« :وللزوج منعها من اخلروج من منزله إىل ما هلا منه

بد ،سواء أرادت زيارة والدهيا أو عيادهتام ،أو حضور جنازة أحدمها .قال أمحد ،يف امرأة هلا

زوج وأم مريضة :طاعة زوجها أوجب عليها من أمها ،إال أن يأذن هلا ...ولكن ال ينبغي
للزوج منعها من عيادة والدهيا وزيارهتام ،ألن يف ذلك قطيعة هلام ،ومح ً
ال لزوجته عىل
خمالفته ،وقد أمر ال ّله تعاىل باملعارشة باملعروف ،وليس هذا من املعارشة باملعروف»(((.

وعند احلنفية أهنا خترج للوالدين يف كل مجعة بإذن الزوج وبدونه ،وللمحارم يف كل

سنة مرة بإذنه وبدونه(((.

وعند الشافعية يكره منعها من عيادة أبيها إذا أثقل يف مرضه ،وحضور مواراته إذا

((( شمس الدين :محمد مهدي ،حقوق الزوجية ص 91-77الطبعة األولى 1996م ،المؤسسة الدولية ـ
بيروت.
ّ
((( فضل الله :السيد محمد حسين ،فقه الشريعة ج 3مسألة .751
((( ابن قدامة :المغني ج 10ص ،224الطبعة الثانية 1992م ،هجر للطباعة والنشر ـ القاهرة.
((( الموسوعة الفقهية  -الكويت ج 19ص.110
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مات ،ألن منعها مما ذكر يؤدي إىل النفور ويغرهيا بالعقوق(((.

وجاء يف صحيح البخاري عن سامل عن أبيه عن النبي« :Aإذا استأذنت امرأة أحدكم

إىل املسجد فال يمنعها»(((.

((( الزحيلي :الدكتور وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص.336
((( البخاري :محمد بن إسماعيل صحيح البخاري :النكاح ـ باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى
المسجد وغيره.

المعاشرة بالمعروف
{الر َج ُال َق َّوا ُم َ
ون
جعل ال ّله تعاىل للرجل حق القوامة يف احلياة الزوجية ،فقال تعاىلِّ :
علىَ النِّس ِ
اء بِماَ َف َّض َل ال ّل ُه َب ْع َض ُه ْم َعلىَ َب ْع ٍ
ض َوبِماَ َأن َف ُقوا ِم ْن َأ ْم َوالهِِ ْم}((( .فهو يتحمل
َ
َ
مسؤولية الكيان العائيل ،باملبادرة إىل تأسيسه ،حيث يطلب يد الفتاة ،ويدفع املهر ،ثم هو

املتكفل باإلنفاق عىل متطلبات احلياة لألرسة ،وهو املتصدي حلاميتها والدفاع عنها.

وهذا ما تشري إليه اآلية الكريمة ،فالرجل يف موقعية تتيح له التزام هذه املسؤولية

وحتملها ،من حيث قوته اجلسدية ،وطبيعته النفسية املؤهلة أكثر لتحمل املشاق واألعباء،

وتوفري نفقات احلياة.

بينام متتاز املرأة برقة اجلسد ونعومته ،وبام متتلك من فيض احلنان والعاطفة ،الذي

يؤهلها للقيام بدور األمومة العظيم.

فهناك امتيازات وخصائص متقابلة بني الزوجني ،فليس هناك امتياز مطلق ألحدمها

عىل اآلخر ،بل نقاط قوة عند كل منهام جتاه اآلخر ،وبمشاركتهام وتكاملهام تتحقق

سعادهتام ،ويؤديان دورمها اإلنساين االجتامعي.

وقوامة الرجل عىل املرأة يف احلياة الزوجية تكليف قبل أن تكون ترشيف ًا ،ويف مقابل

((( سورة النساء :اآلية .34
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الواجبات امللقاة عىل عاتقه جتاهها ،تكون له بعض الصالحيات وأمهها أن حق الطالق
بيده ،ما مل تشرتط هي يف العقد وكالتها عنه يف طالق نفسها ،حيث تشاركه بموجب هذا
الرشط يف حق الطالق حسب رأي الشيعة ،أو تشرتط أن يكون أمرها بيدها تطلق نفسها

متى شاءت حسب رأي السنة.

وللزوج حق االستمتاع ،وهي تشاركه يف ذلك ،لكن صالحيته أوسع ،كام أن له

التحكم يف أمر خروجها من املنزل ،عىل تفصيل سبق بيانه .لكن هذه الصالحيات
املمنوحة للرجل من خالل موقع القوامة يف احلياة الزوجية ،ال يصح أبد ًا أن تتحول إىل

تسلط وقهر ،وإىل استضعاف للمرأة وإساءة لكرامتها .وألن ذلك كثري ًا ما حيدث من
بعض األزواج جتاه زوجاهتن ،فقد جاء التأكيد يف آيات عديدة ،وأحاديث كثرية ،عىل
أمهية مراعاة حقوق الزوجة املادية واملعنوية ،والتعامل معها باحرتام وإحسان.

�إطار المعروف:

تؤكد أكثر من آية يف القرآن الكريم :أن تعامل الزوج مع زوجته جيب أن يكون يف

إطار املعروف ،وتكرر ذلك يف اثني عرش موضع ًا من القرآن الكريم منها :يقول تعاىل:

{ولهَ ُ َّن ِم ْث ُل ا َّل ِذي َع َل ْيه َِّن بِالمْ َ ْع ُر ِ
وف}(((.
َ 1 .1
َإم َس ٌ
اك ب َِم ْع ُر ٍ
يح بِإ ِْح َس ٍ
ان}(((.
وف َأ ْو َتسرْ ِ ٌ
{2 .2ف ْ
وه َّن ب َِم ْع ُر ٍ
وه َّن ب َِم ْع ُر ٍ
وف َو َ
وه َّن ضرِ َ ًارا لِ َت ْع َت ُدوا
ال تمُ ِْس ُك ُ
وف َأ ْو سرَ ِّ ُح ُ
{3 .3ف ََأ ْم ِس ُك ُ
َو َم ْن َيف َْعلْ َذلِ َك َفق َْد َظ َل َم َنف َْس ُه}(((.
{و َعلىَ المْ َ ْو ُلو ِد َل ُه ر ِْزق ُُه َّن َو ِك ْس َوتهُ ُ َّن بِالمْ َ ْع ُر ِ
وف}(((.
َ 4 .4

((( سورة البقرة :اآلية .228
((( سورة البقرة :اآلية.229
((( سورة البقرة :اآلية.231
((( سورة البقرة :اآلية.233
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وه َّن بِالمْ َ ْع ُر ِ
وف}(((.
{و َعاشرِ ُ ُ
َ 5 .5
ُوه َّن ب َِم ْع ُر ٍ
وه َّن ب َِم ْع ُر ٍ
وف}(((.
وف َأ ْو فَا ِرق ُ
{6 .6ف ََأ ْم ِس ُك ُ
واملعارشة باملعروف تعني أن تكون خمالطة الرجل ومعاملته لزوجته بأسلوب الئق،

منسجم مع تعاليم الرشع ،وأعراف املجتمع.

قال الطباطبائي يف تفسري امليزان« :املعروف هو الذي يعرفه الناس بالذوق املكتسب

من احلياة االجتامعية املتداولة بينهم»(((.

وقال السيد السبزواري« :إن هلن من احلقوق فيام تعارف بني الناس عىل الرجال

مثل ما للرجال عليهن .ومل يذكر سبحانه وتعاىل ما هو الثابت عىل كل واحد منهام ،وإنام
أوكله إىل ما تعارف عليه الناس ،ليشمل مجيع ما يتعلق بحسن املعارشة ،واخللق احلسن،

وما ورد يف الرشع ،وما حيكم به العقل ،فإن مجيع ذلك من املعروف .وقد كرر سبحانه
وتعاىل هذا اللفظ يف اآليات املتعلقة بالنكاح والطالق اثنتي عرشة مرة لبيان أن مجيع ذلك

من سنن الفطرة ،وشؤون املجتمع اإلنساين ،وهي ختتلف باختالف األعصار واألمصار
واملجتمعات»(((.

وقال الشيخ السعدي النجدي( «:وعارشوهن باملعروف) وهذا يشمل املعارشة

القولية والفعلية ،فعىل الزوج أن يعارش زوجته باملعروف ،من الصحبة اجلميلة ،وكف

األذى ،وبذل اإلحسان ،وحسن املعاملة ،ويدخل يف ذلك النفقة والكسوة ونحومها،
فيجب عىل الزوج لزوجته املعروف من مثله ملثلها يف ذلك الزمان واملكان ،وهذا يتفاوت

بتفاوت األحوال»(((.

((( سورة النساء :اآلية .19
((( سورة الطالق :اآلية.2
((( الطباطبائي :السيد محمد حسين ،تفسير الميزان ج 2ص.236
((( السبزواري :السيد عبد األعلى ،مواهب الرحمن في تفسير القرآن ج 4ص .10
((( السعدي :الشيخ عبد الرحمن بن ناصر ،تيسير الكريم الرحمن ص.242
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أما يف السنة الرشيفة فقد وردت أحاديث وروايات كثرية ،تويص األزواج بحسن

املعارشة مع زوجاهتن .ففي صحيح البخاري عنه Aأنه قال« :فاستوصوا بالنساء

خري ًا»((( .وعنه« :Aفاتقوا ال ّله يف النساء فإنكم أخذمتوهن بأمانة ال ّله واستحللتم
فروجهن بكلمة ال ّله»(((.

وعنه« :Aأكمل املؤمنني إيامن ًا أحسنهم خلق ًا وخيارهم خيارهم لنسائهم»(((.

وعنه« :Aأوصاين جربئيل باملرأة حتى ظننت أنه ال ينبغي طالقها إال من فاحشة

مبينة»(((.

وعن إسحاق بن عامر قال :قلت أليب عبد ال ّله (الصادق) :Eما حق املرأة عىل زوجها

الذي إذا فعله كان حمسن ًا؟ قال :يشبعها ويكسوها ،وإن جهلت غفر هلا .وقال :Eكانت

امرأة عند أيب Eتؤذيه فيغفر هلا(((.

يف املقابل ،فإن هناك نصوص ًا وتعاليم تؤكد عىل الزوجة حسن املعارشة لزوجها،

ومعاملته باحرتام ،فقد ورد عن رسول ال ّله Aأنه قال« :أعظم الناس حق ًا عىل املرأة

زوجها»(((.

وعنه« :Aويل المرأة أغضبت زوجها ،وطوبى المرأة ريض عنها زوجها»(((.

االحترام المتبادل:

املعارشة باملعروف بني الزوجني تعني شيئني:

((( البخاري :محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري ـ حديث رقم .5186
((( القشيري :مسلم بن الحجاج ،صحيح مسلم ـ حديث رقم .1218
((( البنا :أحمد عبد الرحمن ،الفتح الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل ج 16ص.236
((( الكليني :محمد بن يعقوب ،الكافي ج 5ص .512
((( المصدر السابق :ص.511
((( الهندي :علي المتقي ،كنز العمال ـ حديث رقم .44771
((( المجلسي :محمد باقر ،بحار األنوار ج 100ص.246
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أوالً :أن يؤدي كل منهام لآلخر حقوقه ،ضمن مستوى املتعارف يف املجتمع ،وليس

ضمن احلد األدنى ،فنفقة الزوجة مثالً ،تكون حسب املتداول ألمثاهلا يف املجتمع.

وثانياً :االحرتام املتبادل ،مما يرتبط باجلانب املعنوي ،فال جيوز إيذاء الزوجة بجرح

مشاعرها ،أو إهانتها وإذالهلا بغري حق ،كام ال جيوز للزوجة خدش احرتام زوجها

وكرامته.

ورد يف احلديث عن رسول ال ّله Aأنه قال« :من كان له امرأة تؤذيه مل يقبل ال ّله

صالهتا وال حسنة من عملها حتى تعينه وترضيه ،وإن صامت الدهر ،وقامت وأعتقت
الرقاب ،وأنفقت األموال يف سبيل ال ّله ،وكانت أول من ترد النار ،ثم قال :Aوعىل
الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب إذا كان هلا مؤذي ًا ظامل ًا»(((.

وال يقف األمر عند حدود التحريم الرشعي واستحقاق اإلثم عند إيذاء الزوجة ،بل

أقر اإلسالم إجراءات رادعة ،لالنتصاف للمرأة ومحاية حقوقها ،إذا كان الزوج معتدي ًا

مسيئ ًا ،ألن الدين ال يسمح أن تبقى املرأة مستضعفة فريسة الضطهاد الزوج ،غري امللتزم
بأوامر ال ّله تعاىل.

قال الفقهاء :إذا كان الزوج يؤذي زوجته ويشاكسها بغري وجه رشعي ،جاز هلا رفع

أمرها إىل احلاكم الرشعي ،ليمنعه من اإليذاء والظلم ،ويلزمه باملعارشة معها باملعروف،
عزره بام يراه ـ من توبيخ أو رضب أو ما أشبه ـ فإن مل ينفع أيض ًا كان هلا
فإن نفع وإال ّ
املطالبة بالطالق ،فإن امتنع منه ومل يمكن إجباره عليه طلقها احلاكم الرشعي(((.

واآليات القرآنية واضحة يف أن احلالة املرشوعة املقبولة للحياة الزوجية هي املعارشة
ٍ
ِ
وه َّن
ُوه َّن بِ َم ْع ُروف َأ ْو سرَ ِّ ُح ُ
باملعروف ،وإال فهو إهناء العالقة والترسيح بإحسان { َف َأ ْمسك ُ
بِمعر ٍ
وف}.
َ ُْ
((( المجلسي :محمد باقر ،بحار األنوار ج 100ص.246
((( السيستاني :السيد علي الحسيني ،منهاج الصالحين ،المعامالت ،القسم الثاني ـ مسألة .360

حق الخدمة بين الزوجين
بالزواج تنشأ أخص وأوثق عالقة بني شخصني مها الزوج والزوجة ،وحيصل بينهم

انفتاح مطلق عىل مستوى الروح واجلسد ،ومشاركة مصريية يف شؤون احلياة ،وقد عرب

{ه َّن
القرآن الكريم عن شدة االلتصاق بني الزوجني بتشبيهها بالتصاق اللباس باجلسد ُ
ِ
ِ
اس لهَ ُ َّن}((( .ووصف احلياة الزوجية بأهنا سكن يأوي إليه اإلنسان
اس َلك ُْم َو َأ ْنت ُْم ل َب ٌ
ل َب ٌ
ِ
ِ
ِِ
ويعيش يف أحضانه ِ
اجا لِت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها َو َج َع َل
{وم ْن آ َياته َأ ْن َخ َل َق َلك ُْم م ْن َأن ُفسك ُْم َأ ْز َو ً
َ

َب ْينَك ُْم َم َو َّد ًة َو َرحمْ َ ًة}(((.

لكن هذه العالقة الفريدة املميزة ال تلغي خصوصية كل من الزوجني ،وال تسلبه

استقالل شخصيته ،فهام شخصيتان مستقلتان ،قررتا بملء إرادهتام االقرتان والرشاكة،

ضمن ضوابط حقوقية ،حتمي خصوصية كل منهام يف حدود رغبته واختياره ،وتصون
{ولهَ ُ َّن ِم ْث ُل ا َّل ِذي َع َل ْي ِه َّن
العالقة املفتوحة بينهام من أي نزوع لإلساءة واالستغالل َ
بِالمَْعر ِ
وف َولِلر َج ِ
ال َع َل ْي ِه َّن َد َر َج ٌة}(((.
ِّ
ُْ
((( سورة البقرة :آية .187
((( سورة الروم :آية.21
((( سورة البقرة :آية.228
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ودرجة القيمومة التي يعطيها اإلسالم للرجل يف احلياة الزوجية ،ال تعني إلغاء

حتمل مسؤولية اإلنفاق
خصوصية املرأة ،وال جتاوز استقاللية شخصيتها ،فالقيمومة هي ّ

والرعاية لألرسة ،وأن بيده حق الطالق ،وله حق االستمتاع ،الذي جييز له أن يمنع ما
يزاحم هذا احلق ،ضمن تفصيل تناولته مسائل الفقه.

أما عىل الصعيد الديني ،فهي إنسان منحها ال ّله تعاىل إرادة االختيار كالرجل ،لتتحمل

أمام ال ّله تعاىل مسؤولية اختيارها ،فال يصح للزوج لو كانت زوجته كتابية مثالً :أن يفرض
عليها اعتناق اإلسالم ،ذلك أنه {الَ إِك َْرا َه فيِ الدِّ ِ
ين}(((.
وكذلك لو كانت الزوجة ضمن مذهب إسالمي آخر غري مذهب الزوج ،فال حيق له

إكراهها ،وال مضايقتها ،حتى تعتنق نفس مذهبه.

ولو تعددت املدارس داخل املذهب الواحد ،فليس للزوج أن يضغط عىل زوجته

لالنتامء إىل مدرسة معينة يؤمن هبا.

ويف مسألة املرجعية والتقليد ،فاملرأة حرة يف اختيار املرجع الذي تطمئن إىل توفر

رشوط املرجعية لديه ،وال حق للزوج أن جيربها عىل تقليد مرجع معينَّ .
وعىل املستوى الفكري والثقايف ،ليست ملزمة بأفكار زوجها وثقافاته ،بل تقبل ما

تقتنع به وترتأيه.
وموقفه.

ويف املجال السيايس هلا حرية الرأي واملوقف ،وإن اختلفت مع رأي زوجها

نعم ،يمكن ألي منهام أن يسعى إلقناع اآلخر ،برأيه الديني أو الفكري أو السيايس،

الذي يراه أحق وأصوب ،لكن دون ضغط أو إكراه ،ففي أجواء احلياة الزوجية ،ينبغي أن

{و َج َع َل َب ْينَك ُْم َم َو َّد ًة َو َرحمْ َ ًة}(((.
تسود بينهام املودة والرمحة َ
((( سورة البقرة :آية.256
((( سورة الروم :آية.21
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وعىل الصعيد املايل :فإن للمرأة استقالهلا االقتصادي التام ،فنفقتها واجبة عىل الرجل

عىل كل حال ،أما أمواهلا فهي صاحبة القرار واملترصفة فيها ،وال حق للرجل ،وال أمر وال

هني يف أموال زوجته ،تدخرها إن شاءت ،أو تستثمرها كام تريد ،أو تستهلكها ،أو تعطيها

ألي أحد.

وما يقوم به بعض الرجال من الضغط عىل زوجاهتم العامالت واملوظفات ،لألخذ

من رواتبهن ،إن مل يكن بطيب نفس منهن ،فهو غصب وهنب حمرم رشع ًا.

وعىل املستوى االجتامعي :فاملرأة حرة يف صداقة من شاءت ،ويف التواصل مع من

ترغب ،من أرحامها وغريهم ،ويف ممارسة أي دور اجتامعي ،ال حيدها إال أوامر ال ّله تعاىل
ونواهيه ،وبرشط أن ال يزاحم ذلك حق زوجها يف االستمتاع ،واستئذانه يف اخلروج من
البيت ،إذا كان اخلروج مزامح ًا حلق االستمتاع  -كام هو رأي بعض الفقهاء  -أو مطلق ًا

حسب رأي املشهور.

ويف ما عدا موضوع االستمتاع ،فاملرأة حرة يف نفسها ووقتها ،تفعل ما تشاء وما تريد،

وال حق لزوجها يف منعها من يشء ال يزاحم حقه .حتى قال الشهيد الثاين يف املسالك:
«واألقوى أن الزوج فيام وراء حق املساكنة واالستمتاع كاألجنبي»(((.

خدمة المنزل:

من املتعارف عليه أن تقوم املرأة للزوج باخلدمة املنزلية ،فتطبخ الطعام ،وتغسل

املالبس واألواين ،وتكنس البيت ،وتقوم باحتياجات األوالد.

وهو جهد طيب تبذله املرأة ،وتستحق عليه الثواب الكبري من قبل ال ّله تعاىل ،لكن

ما جيب أن ُيعلم أن ذلك ليس واجب ًا عىل املرأة ،وليس هو حق ًا عليها ،يقول الفقهاء« :ال
يستحق الزوج عىل الزوجة خدمة البيت وحوائجه التي ال تتعلق باالستمتاع ،من الكنس

((( الشهيد الثاني :مسالك األفهام ج 8ص ،360مؤسسة المعارف اإلسالمية ـ الطبعة األولى 1416ه.
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أو اخلياطة أو الطبخ أو تنظيف املالبس أو غري ذلك ،حتى سقي املاء ومتهيد الفراش ،وإن

كان يستحب هلا أن تقوم بذلك»(((.

بل اتفق الفقهاء أنه ال جيب عىل املرأة إرضاع ولدها وال حضانته ،وهلا املطالبة بأجرة

عىل الرضاعة واحلضانة.

وعدم وجوب خدمة الزوج عىل الزوجة ،هو رأي فقهاء الشيعة واحلنابلة والشافعية

وبعض املالكية ،لكن احلنفية ومجهور املالكية أوجبوا ذلك عىل املرأة ،مستدلني بام ورد

من أنه Aقىض عىل ابنته فاطمة Fبخدمة البيت ،وعىل عيل Eما كان خارج البيت من

عمل ،وأنه Aكان يأمر نساءه بخدمته كقوله« :Aيا عائشة أسقينا ،يا عائشة أطعمينا،
هلمي َّ
الشفرة وأشحذهيا بحجر» ،ور َّد ابن قدامة احلنبيل عىل هذا االستدالل
يا عائشة ّ

بقوله« :إن املعقود عليه من جهتها االستمتاع ،فال يلزمها غريه ،كسقي دوابه ،وحصاد
زرعه ،فأما قسم النبي Aبني عيل وفاطمة ،فعىل ما تليق به األخالق املرضية ،وجمرى

العادة ،ال عىل سبيل اإلجياب ،كام قد روى عن أسامء بنت أيب بكر ،أهنا كانت تقوم بفرس
الزبري ،وتلتقط له النوى ،وحتمله عىل رأسها .ومل يكن ذلك واجب ًا عليها»(((.

ومن املؤسف أن بعض الرجال يلزمون زوجاهتم بخدمتهم ،وخدمة األوالد والعائلة

والضيوف ،بشكل متعسف ،وكأن ذلك واجب عليهن ،وتتعرض بعض الزوجات لألذى

إذا ما قرصت يف شؤون اخلدمة ،أو أخطأت يف يشء منها.

الإخدام للزوجة:

ذكر الفقهاء أن الزوجة «إن كانت من أهل بيت كبري ،وهلا رشف وثروة ال ختدم

بنفسها ،فعىل الزوج إخدامها ،وإن تواضعت يف اخلدمة بنفسها ،وكذا إن كانت مريضة

حتتاج إىل اإلخدام لزم .و إن مل تكن رشيفة ،بل لو كانت الزوجة أم ًة تستحق اإلخدام
((( السيستاني :السيد علي الحسيني ،منهاج الصالحين – المعامالت ،القسم الثاني ،مسألة .340
((( ابن قدامة :المغني ج 10ص.226
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جلامهلا لزم ذلك هلا ،للقضاء بالعادة ...وإذا وجبت اخلدمة عىل الزوج لزوجته ،فالزوج

باخليار ،بني اإلنفاق عىل خادمها إن كان هلا خادم ،وبني ابتياع خادم ،أو استئجارها ،أو
اخلدمة هلا بنفسه ،وليس هلا التخيري ...وال يلزمه أكثر من خادم واحد ،ألن االكتفاء حيصل

هبا ،ويف املسالك :احتامل اعتبار عادهتا يف بيت أبيها ،فإن كانت ممن ختدم بخادمني أو أكثر

وجب ،ألنه من املعارشة باملعروف.(((»...

وهذه املسألة حمل اتفاق بني املذاهب اإلسالمية .وذلك يعني أن املرأة ال جيب عليها

خدمة الزوج بحال من األحوال ،بل ذلك مستحب ،هلا فيه األجر العظيم ،والثواب

اجلزيل ،ولكن الزوج عليه توفري اخلدمة للزوجة يف بعض احلاالت ،كام إذا كانت من

ذوي الشأن ،وقد اعتادت أن تخُ دم ،وكذلك لو كانت مريضة ،أو ذات عاهة تقعد هبا عن

اخلدمة.

((( النجفي :الشيخ محمد حسن ،جواهر الكالم ج 11ص ،218-217دار المؤرخ العربي -بيروت
.1992

الفصل الثامن :في العالقات الزوجية
Iالخالفات الزوجية.
Iحماية الحقوق الزوجية.
Iالتحكيم والإ�صالح.
Iتعدد الزوجات.

الخالفات الزوجية
من وظائف الزواج األساسية حتقيق االطمئنان واالستقرار النفيس ،حيث جيد كل

من الزوجني يف اآلخر مبعث رسور وارتياح ،وسند تعاطف ودعم ،يف مواجهة مشاكل
احلياة ،وتلبية احتياجاهتا.

لذلك يعبرّ القران الكريم عن العالقة الزوجية بأهنا سكن وملجأ ،يأوي إليه اإلنسان،
ِ
ِ
ِِ
يقول تعاىلِ :
اجا لِت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْينَك ُْم َم َو َّد ًة
{وم ْن آ َياته َأ ْن َخ َل َق َلك ُْم م ْن َأن ُفسك ُْم َأ ْز َو ً
َ

َو َرحمْ َ ًة}((( ،وال حيصل السكون واالطمئنان يف احلياة الزوجية ،إال إذا كانت العالقة بني
الزوجني يف إطار املودة والرمحة ،واملودة تعني احلب واالنشداد العاطفي ،والرمحة تعني

رفق كل منهام باآلخر ،وشفقته عليه.

وذلك هو أرضية التوافق الزواجي ،والذي ال حتقق احلياة الزوجية أغراضها إال

بوجوده .ويعني التوافق الزواجي :قدرة كل من الزوجني عىل التواؤم مع اآلخر ،ومع

مطالب الزواج .ونقيض التوافق حالة التنافر ،التي تبدأ بحصول انطباعات سلبية من

أحد الزوجني جتاه اآلخر ،أو من كليهام ،وبصدور ممارسات وترصفات من أحدمها خمالفة

لرغبة اآلخر ،أو من كليهام ،مما يل ّبد سامء احلياة الزوجية بغيوم اخلالف والنزاع ،ويكدّ ر
((( سورة الروم  :اآلية.21
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صفوها بشوائب األذى واالنزعاج.

إن اخلالفات واملشاكل يف احلياة الزوجية ،إذا مل تعالج تسلب الطرفني راحتهام

وسعادهتام ،وتُفقدمها أهم ميزات وخصائص االرتباط الزواجي.

ويضغط اخلالف العائيل عىل اإلنسان أكثر من أي خالف آخر ،ألنه يقع يف أقرب

الدوائر واحللقات إىل ذاته.

كام تنعكس اخلالفات العائلية عىل تربية األوالد ،فتتمزق نفوسهم ،وتضيع حقوقهم،

ويستقبلون احلياة من خالل أجواء سيئة ملوثة.

بالطبع مهام كانت درجة التوافق الزواجي عالية ،فإهنا ال متنع حصول بعض اخلالفات

واإلشكاالت ،فيام بني الزوجني ،بخاصة يف السنوات األوىل من الزواج ،حيث تكون
خربة كل منهام باآلخر قليلة ،والثقة يف بدايتها ،لكن أسلوب التعامل ،مع املشاكل احلادثة،

حيوهلا إىل مصدر إغناء ومحاية
إذا كان واعي ًا ناضج ًا ،فإنه يمنع تفاقمها وتطورها ،بل ّ
لتجربة التوافق بني الزوجني.

�أ�سباب الم�شاكل:

ال أحد من الزوجني يرغب يف وجود مشاكل يف حياته الزوجية ،بل يتمنيان السعادة

واالنسجام ،لكن هناك عوامل وأسباب ًا ،تنشأ وتنمو يف ظلها اخلالفات واملشاكل العائلية،
منها أسباب ذاتية ،تعود إىل ضعف ثقافة العالقات الزوجية ،حيث يعتمد األزواج اجلدد

يف بناء حياهتم الزوجية ،عىل االندفاع العاطفي ،وحماكاة احلالة القائمة يف املجتمع ،وعىل
اإلدراك العفوي البسيط لطبيعة العالقة الزوجية ،دون أن يتوفروا عىل معرفة مناسبة

لترشيعات اإلسالم وتعاليمه ،فيام يرتبط باحلقوق املتبادلة بني الزوجني ،وبآداب وأخالق
التعامل العائيل .ودون إطالع كاف عىل األبحاث والتوجيهات العلمية املتخصصة.

ومن األسباب الذاتية :انحراف املزاج وسوء األخالق ،الذي قد يكون لدى أحدمها
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أو كليهام ،وبمقدار ذلك حتدث اخلالفات واألزمات ،إن مل يكن الطرف اآلخر قادر ًا عىل

االستيعاب والتكيف.

وهناك أسباب خارجية ،منها تدخالت بعض أهايل الزوجني ،ومنها الصعوبات

احلياتية املعيشية ،فكثري ما تنعكس األزمات االقتصادية للعائلة ،عىل التوافق الزواجي.

الوعي والثقافة الزوجية:

الوعي احليايت للزوجني ،وتوفرمها عىل مستوى من الثقافة الزوجية ،يشكل عامل

وقاية وحصانة من نشوب اخلالفات الضارة ،أو اشتدادها وتفاقمها.

ومهام كانت درجة التوافق الزواجي ،فإن حصول يشء من اخلالف أمر حمتمل

ومتوقع ،وخاصة عند مواجهة األزمات والصعوبات ،وهنا يأيت دور الوعي ،ونضج

حيول
الشخصية ،ملعاجلة املوقف بتعقل وحكمة ،بعيد ًا عن التشنج واالنفعال ،الذي ّ

املشكلة البسيطة إىل قضية مع ّقدة.

والتعاليم الدينية التي تتحدث لكل من الزوجني حول حقوق اآلخر ،وفضله ومكانته،

وحتمل ما قد يصدر منه من أخطاء أو تقصري ،إنام تريد تعزيز
وحتث عىل احرتامه وخدمتهّ ،
املناعة يف نفسية الطرفني ،جتاه ما قد يواجههام من مشاكل يف عالقتهام الزوجية.

فهناك نصوص دينية كثرية ختاطب الزوج ليعرف قدر زوجته ،وليحسن معارشهتا،

وليتحمل مسؤوليته جتاهها .ففي موارد متعددة يؤكد القرآن الكريم عىل معارشة الزوجة
ِ
ِ
شرِ
ُوه َّن
وه َّن بِالمَْ ْع ُروف}((( ،ويقول تعاىلَ { :ف َأ ْمسك ُ
{و َعا ُ ُ
باملعروف ،يقول تعاىلَ :
بِمعر ٍ
وف}(((.
َ ُْ
وينهى ال ّله تعاىل الرجل عن توجيه أي مضايقة لزوجته ،أو إنزال أي رضر هبا،

يف رشائط حياهتا املعيشية كالسكن ،حتى ولو كانت مطلقة ،ما دامت يف فرتة العدة
((( سورة النساء :اآلية .19
((( سورة البقرة :اآلية.231
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ِ
ِ
ِ
ِ
وه َّن
ُوه َّن م ْن َح ْي ُث َسكَنت ُْم م ْن ُو ْجدك ُْم َوالَ ت َُض ُّار ُ
الرجعية ،يقول تعاىلَ {:أ ْسكن ُ
لِت َُض ِّي ُقوا َع َل ْي ِه َّن}(((.
ويف السنة الرشيفة أحاديث وروايات كثرية هبذا االجتاه ،كقوله« :Aما زال

جربيل يوصيني باملرأة حتى ظننت أنه ال ينبغي طالقها إال من فاحشة مبينة»(((،

وعنه« :Aأال ومن صرب عىل خلق امرأة سيئة اخللق ،واحتسب يف ذلك األجر ،أعطاه ال ّله
ثواب الشاكرين يف اآلخرة»(((.

وعنه« :Aأال خريكم خريكم لنسائه ،وأنا خريكم لنسائي»(((.

وعنه« :Aقول الرجل للمرأة :إين أحبك ال يذهب من قلبها أبد ًا»(((.

وعن إسحاق بن عامر قال :قلت أليب عبدال ّله (جعفر الصادق) :Eما حق املرأة عىل

زوجها الذي إذا فعله كان حمسن ًا؟ قال :Eيشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر هلا .وقال

« :Eكانت امرأة عند أيب Eتؤذيه فيغفر هلا»(((.

وعن اإلمام الصادق« :Eرحم ال ّله عبد ًا أحسن فيام بينه وبني زوجته»(((.

وعن اإلمام الصادق« :Eال غنى بالزوج عن ثالثة أشياء فيام بينه وبني زوجته :وهي

املوافقة ليجتلب هبا موافقتها وحمبتها وهواها ،وحسن خلقه معها ،واستعامله استاملة قلبها

باهليئة احلسنة يف عينها ،وتوسعته عليها»(((.

من ناحية أخرى ،هناك نصوص دينية ختاطب الزوجة ،لتذكرها بفضل الزوج،

((( سورة الطالق :اآلية .6
((( المجلسي :محمد باقر ،بحار األنوار ج 100ص.253
((( المصدر السابق :ص.244
((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة ـ حديث رقم.25340
((( المصدر السابق :حديث رقم.24930
((( المصدر السابق :حديث رقم.25330
((( المصدر السابق :حديث رقم.25334
((( المجلسي :محمد باقر ،بحار األنوار ج 75ص.237
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كرب لألرسة ،ومتحمل
ودوره ومكانته يف حياهتا الزوجية ،وأن عليها أن حترتم مقامه ّ

ألعبائها ومسؤولياهتا.

روت أم املؤمنني عائشة عن رسول ال ّله Aأنه قال« :أعظم الناس حق ًا عىل املرأة

زوجها»(((.

وعنه« :Aلو كنت آمر ًا أحد ًا أن يسجد لغري ال ّله ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها،

والذي نفس حممد بيده ال تؤ ّدي املرأة حق رهبا حتى تؤ ّدي حق زوجها»(((.

وعن حصني بن حمصن األنصاري أن عمته أتت النبي Aفقال هلا :أذات زوج أنت؟

قالت :نعم .قال« :Aانظري أين أنت منه ،فإنام هو جنتك ونارك»(((.

وعنه« :Aإنه ليس من امرأة أطاعت وأدت حق زوجها ،وتذكر حسنته ،وال ختونه

يف نفسها وماله ،إال كان بينها وبني الشهداء درجة واحدة يف اجلنة»(((.

الإر�شاد والتوعية:

إن إجراء عقد الزواج باإلجياب من قبل الزوجة أو وكيلها ،والقبول من طرف الزوج

أو وكيله ،يعني توقيعهام عىل اتفاقية مشرتكة ،ينبغي أن يسبقها معرفة واضحة من كليهام،
بام تلزمه هذه االتفاقية من واجبات جتاه اآلخر ،وما تعطيه من حقوق عىل اآلخر .لكن
مثل هذه املعرفة الواضحة ،بالواجبات واحلقوق الزوجية ،قد ال تتوفر لكثري ممن يدخلون

عش الزواج الذهبي.

املهمة ،يأيت بعد التأهيل واالستعداد املناسب
ومن امللحوظ :أن التصدي لألعامل َّ

إلنجازها ،فقيادة الطائرة ،أو حتى السيارة ،ومبارشة العمل الطبي ،بل حتى التمريض،
((( الهندي :علي المتقي ،كنز العمال  -حديث رقم .44771
((( المصدر السابق :حديث رقم .44776
((( المصدر السابق :حديث رقم .44796
((( المصدر السابق :حديث رقم .44804
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وكذلك التعليم وما شابه من األعامل واملهام ،عادة ما يسبقها تأهيل وإعداد ،لكن احلياة
الزوجية عىل أمهيتها يدخلها الشاب والفتاة ،دون التوفر عىل برنامج تأهييل إرشادي،

ودون احلصول عىل مستوى من الثقافة واملعرفة ،لطبيعة هذه العالقة الزوجية ،ووظائفها

وآداهبا ،ومواجهة ما قد يعرتضها من عراقيل وصعوبات.

إن ذلك جيب أن تتكفله مناهج التعليم يف املرحلة الثانوية واجلامعية ،وجيب أن يسبق

عقد الزواج إرشاد توعوي ،ولو عن طريق التثقيف الذايت ،بأن يقتني كل من الزوجني

بحوث ًا تتضمن تعاليم اإلسالم يف تسيري احلياة الزوجية ،بوسائل مقروءة أو مسموعة.

ومن املناسب جد ًا أن يكون هناك دور وإسهام لألشخاص املتصدين إلجراء عقود

الزواج ،من الوكالء واملأذون الرشعي ،يف توجيه املقبلني عىل الزواج إىل توجيهات

اإلسالم وأحكامه ،يف جمال العالقات الزوجية ،باحلديث معهم ،وإعطائهم الكتب
املسجلة ،أو تشجيعهم عىل اقتنائها.
واملطبوعات املناسبة ،واملحارضات
ّ

ويف ذلك نفع كبري ،وأجر عظيم من قبل ال ّله تعاىل ،ألنه مصداق للدعوة إىل اخلري،

ول ّلهداية واإلرشاد ،ولألمر باملعروف والنهي عن املنكر.

كام يشكل خدمة لإلصالح االجتامعي ،وتقوية كيان املجتمع ،وتوثيق تالمحه.

وقد بادرت بعض املؤسسات االجتامعية ،لعقد دورات تثقيفية توعوية ملجاميع من

املقبلني عىل احلياة الزوجية ،وهو برنامج مفيد جد ًا ،ينبغي أن يتحول إىل سنَّة حسنة،

ليساعد أبناءنا وبناتنا عىل النجاح يف حياهتم الزوجية ،خاصة ونحن نعيش ظرف ًا زادت فيه
حدة املشاكل العائلية ،وارتفعت وترية الطالق ،كام تتحدث األرقام واإلحصائيات.

حماية الحقوق الزوجية
إن ترشيع احلقوق املتبادلة واملناسبة بني الزوجني ،يف نظام اإلجتامع اإلسالمي،

يشكل األساس الرصني ،والقاعدة الصلبة ،لبناء رصح العالقة السليمة بينهام ،وإلقامة

حياة أرسية طيبة.

حيث مل يرتك الترشيع اإلسالمي سفينة العالقات الزوجية ،لرياح العاطفة واملزاج

رشع ضوابط وحدود ًا واضحة
الذايت ،وال ألمواج العادات والتقاليد غري العادلة .بل ّ

للعالقة بني الزوجنيّ ،
وحذر من تعدّ هيا وجتاوزها ،ففي آيتني متتاليتني من سورة البقرة،

يتحدث القرآن الكريم عن هذه الضوابط ،حتت عنوان (حدود ال ّله) ،ويكرر هذا العنوان
هلا ست مرات يف اآليتني الكريمتني .يقول تعاىل{ :إِالَّ َأن يخَ َا َفا َأالَّ ُي ِقيماَ حدُ و َد اللهِّ َفإِ ْن
َاح َع َل ْي ِهماَ فِيماَ ا ْفتَدَ ْت بِ ِه تِ ْل َك ُحدُ و ُد اللهِّ َف َ
ِخ ْفت ُْم َأالَّ ُي ِقيماَ ُحدُ و َد اللهِّ َف َ
وها َو َمن
ال َت ْعتَدُ َ
ال ُجن َ
َي َت َعدَّ ُحدُ و َد اللهِّ َف ُأ ْو َل ِئ َك ُه ُم ال َّظا ُلمِ َ
ون}((( .ويف اآلية التي تليها يقول تعاىل{ :إِن َظنَّا َأن
ُي ِقيماَ ُحدُ و َد اللهِّ َوتِ ْل َك ُحدُ و ُد اللهِّ ُي َب ِّين َُها لِ َق ْو ٍم َي ْع َل ُم َ
ون}(((.
ثم إن اإلسالم مل جيعل احلقوق الزوجية امتياز ًا وال سالح ًا بيد أحد الطرفني ،بل هي
((( سورة البقرة :اآلية.229
((( سورة البقرة :اآلية.230
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حقوق متبادلة متوازنة بينهام ،يقول تعاىل{ :ولهَ ن ِم ْث ُل ا َّل ِذي َع َلي ِهن بِالمَْعر ِ
وف}(((.
َ ُ َّ
ْ َّ ْ ُ
واملامثلة هنا ِ
{م ْث ُل ا َّل ِذي َع َل ْي ِه َّن} ال تعني املشاهبة واملطابقة يف نوع احلقوق،

وتفاصيلها ،فكل حق عىل أحدمها ،يكون بذاته حق ًا عىل اآلخر ،وبنفس القدر ،كال،

ألن هناك شيئ ًا من االختالف يف طبيعة دور كل منهام يف احلياة الزوجية ،يستلزم نوع ًا
من التغاير يف الوظائف واحلقوق ،فالنفقة حق للمرأة عىل الرجل ،وليس له عليها حق

اإلنفاق ،وخروجها من البيت حيتاج إىل إذنه( ،ضمن تفصيل سبق بيانه) بينام ليس هلا عليه

مثل هذا احلق .إن املامثلة إذ ًا تعني املقابلة واملشاهبة يف أصل وجود االلتزام بحقوق من كل
طرف جتاه اآلخر ،وهي متوازنة متكافئة ،لكنها متغايرة يف بعض اجلوانب والتفاصيل.

�ضمانات االلتزام:

إن ترشيع احلقوق الزوجية هو بمثابة تصميم خلريطة البناء األرسي ،لكن هذه

اخلريطة مهام كانت رائعة يف هندستها وتصميمها ستبقى حرب ًا عىل ورق ،إن مل تتوفر إرادة
التنفيذ وااللتزام بتلك احلقوق ،عىل الصعيد الفعيل ،يف العالقة بني الزوجني.

وملحوظ حصول كثري من التجاوزات والتعديات عىل احلقوق الزوجية يف جمتمعاتنا،

وما ارتفاع نسبة الطالق ،وكثافة قضايا اخلالفات العائلية يف املحاكم ،إالّ مؤرش عىل وجود
تلك التجاوزات والتعديات.

فال بد من تفعيل ضامنات االلتزام ،وبرامج محاية احلقوق الزوجية ،لتوفري أجواء

التوافق الزواجي ،وأرضية االنسجام والسعادة ،ولوقاية العالقات األرسية من التصدع

واالهنيار.

ومن أهم ضامنات االلتزام باحلقوق الزوجية ،معرفتها والوعي هبا من قبل الطرفني،

حيث نلحظ أن كثري ًا من األزواج جيهل االلتزامات املتوجبة عليه ،ويتصور أن له عىل
((( سورة البقرة :اآلية.228
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زوجه حقوق ًا مل يفرضها الشارع املقدس ،ونتيجة هلذا اجلهل والتصورات غري الصحيحة،
حتدث املشاكل واألزمات العائلية.

فمثالً :يعتقد بعض األزواج ،أن اخلدمة املنزلية حق عىل الزوجة ،فيغضب إذا قرصت

أو تقاعست عن بعض اخلدمات ،كالطبخ والغسل ،ورعاية شؤون األطفال ،وقد يتخذ

إجرا ًء ملحاسبتها ومعاقبتها ،اعتقاد ًا منه أهنا أخ ّلت بواجب عليها.

وقبل مدة من الزمن حتدثت مع أحد األشخاص ،حول أزمة بينه وبني زوجته ،كادت

أن تؤدي إىل الفراق ،ألهنا اشرتت منزالً من أمواهلا الشخصية أثناء سفره دون علمه،
وكان يتصور أنه ال جيوز هلا أن تقوم بمثل هذه اخلطوة دون إذنه ،وإالّ فام هي قيمته كزوج

إذ ًا؟ وحينام أخربته أن ال حق وال سلطة للزوج رشع ًا عىل ترصفات زوجته يف أمواهلا
وشؤوهنا الشخصية ،تفاجأ هبذا الكالم!!

كام أن بعض الزوجات ،ترى أن عىل زوجها تلبية كل رغباهتا ،وخاصة يف جمال

التسوق ومتابعة موضات األزياء والكامليات ،وامتناع الزوج عن ذلك تعتربه تقصري ًا

جتاه حقوقها!!

وأكثرهن يحَ ْ َس ْبن تفكري الزوج يف االقرتان بزوجة أخرى ،وإقدامه عىل ذلك ،خيانة

وذنب ًا ال ُيغتفر ،ويصبح مربر ًا للتمرد عىل حقوق الزوج ،والتخيل عن كل التزام جتاهه.

وأعرف عن إحدى الزوجات أهنا تقدمت بدعوى للمحكمة الرشعية ،لطلب

الطالق من زوجها ،ألنه قد تزوج بامرأة أخرى ،مع إقرارها يف املحكمة بعدم وجود أي

تقصري من زوجها جتاهها.

بل تطور األمر عند بعض الزوجات إىل مراقبة اتصاالت زوجها اهلاتفية ،وتسجيل

مكاملاته ،لضبطه متلبس ًا باجلريمة!!

إن هذه التصورات واملامرسات ،تكشف يف كثري من األحيان ،عدم املعرفة والوضوح

يف قضايا احلقوق الزوجية ،بينام يريد ال ّله تعاىل بياهنا ووضوحها للناس كام تشري اآلية
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{وتِ ْل َك ُحدُ و ُد اللهِّ ُي َب ِّين َُها لِ َق ْو ٍم َي ْع َل ُم َ
ون}(((.
الكريمةَ :

�إجراءات الحماية:

إن جمرد املعرفة والوعي باحلقوق ،ال يمنع من جتاوزها والتعدِّ ي عليها ،ذلك أن

دوافع وعوامل خمتلفة ،قد تغري أحد الزوجني بانتهاك يشء من حقوق الطرف اآلخر،
وهنا ال بد من ترشيع إجراءات حلامية هذه احلقوق .وهذا ما تكفلت به أحكام النشوز

املفصلة يف الفقه اإلسالمي.

والنشوز يف اللغة :االرتفاع ،يقال( :نشز من األرض) عن املكان املرتفع عام حوله.

ويف االصطالح الرشعي :خمالفة الزوج أو الزوجة ملا يقتضيه عقد الزوجية من

إلزامات ،بحسب جعل الشارع .فالنشوز صفة تنطبق عىل كل واحد من الزوجني إذا

مل يلتزم بحقوق اآلخر عليه ،مع التزام اآلخر بحقوق الناشز .فكام يتحقق النشوز من
الزوجة ،إذا مل تلتزم بحقوق الزوج عليها مع التزامه بحقوقها ،كذلك يتحقق من الزوج،

إذا مل يلتزم بحقوق زوجته عليه ،مع التزامها بحقوقه عليها((( .وقد استعمل القرآن الكريم

لفظ النشوز وصف ًا لسلوك الزوجة مع زوجها ،ولسلوك الزوج مع زوجته ،قال تعاىل:
التيِ تخَ َا ُف َ
{وال َّ
وزا}(((.
{وإِ ِن امرأة َخا َف ْت ِمن َب ْع ِل َها ن ُُش ً
ون ن ُُش َ
وز ُه َّن}((( .وقال تعاىلَ :
َ

ن�شوز الزوجة:

نشوز الزوجة يتحقق بخروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها ،وذلك بعدم متكينه

مما يستحقه من االستمتاع هبا ،وكذا بخروجها من بيتها دون إذنه ،وال يتحقق برتك طاعته
((( سورة البقرة :اآلية.230
((( شمس الدين :الشيخ محمد مهدي ،حقوق الزوجية ص ،18-17الطبعة األولى 1996م ،المؤسسة
الدولية للدراسات والنشر  -بيروت.
((( سورة النساء :اآلية .34
((( سورة النساء :اآلية .128
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فيام ليس واجب ًا عليها(((.

قال ابن قدامة احلنبيل« :فإن أظهرت النشوز ،وهو أن تعصيه ومتتنع من فراشه ،أو

خترج من منزله بغري إذنه»(((.

فالنشوز باملعنى الرشعي ،ال حيصل من الزوجة ،إال إذا متردت عىل االلتزام بأحد

هذين احلقني املطلوبني منها لزوجها ،بمقتىض عقد الزوجية ،ومها :االستمتاع ،واستئذانه
يف اخلروج من البيت ،أما خمالفتها له يف غري ما يرتبط هبام ،ال يعترب نشوز ًا ،وال ترتتب عليه

أحكام النشوز.

قال الشهيد الثاين يف املسالك« :ليس من النشوز وال من مقدماته بذاءة اللسان

والشتم ،ولكنها تأثم به ،وتستحق التأديب عليه ،وهل جيوز للزوج تأديبها عىل ذلك

ونحوه مما ال يتعلق باالستمتاع ،أم يرفع أمره إىل احلاكم؟ قوالن تقدما يف كتاب األمر
باملعروف ،واألقوى :أن الزوج فيام وراء حق املساكنة واالستمتاع كاألجنبي ،وإن ن َّغص
ذلك عيشه وكدر االستمتاع ..وال أثر لالمتناع من حوائجه التي ال تتعلق باالستمتاع ،إذ

ال جيب عليها ذلك»(((.

وقال السيد الشريازي« :والظاهر أن النشوز رشع ًا حسب األدلة ،ال يتحقق

بامتناع أحدمها عن املستحب بالنسبة إىل اآلخر ،وإن كان ذلك موجب ًا لعدم املالئمة
واملوافقة ،وسبب ًا لتغري احلالة السابقة ،فامتناع املرأة مما ال جيب عليها ،من الرضاع
والطبخ والكنس والغسل وما أشبه ،ليس بنشوز ،وحتققه منهام ليس شقاق ًا ،وكذلك

ليس من النشوز والشقاق السب ،بل وحتى الرضب والتضارب وما أشبه ،مما يعتاد عند

بعض العوام»(((.

((( السيستاني :السيد علي الحسيني ،منهاج الصالحين .المعامالت  -القسم الثاني ،مسألة .350
((( ابن قدامة :المغني ،ج 10ص ،259الطبعة الثانية 1992م ،هجر  -القاهرة.
((( النجفي :الشيخ محمد حسن ،جواهر الكالم ،ج 11ص ،132الطبعة األولى 1992م  -بيروت.
((( الشيرازي :السيد محمد الحسيني ،الفقه ج 67ص.364
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دفاع الزوج عن حقوقه:

ترص
حينام متتنع الزوجة عن االستجابة لرغبة زوجها يف االستمتاع دون مربر ،أو ّ
عىل اخلروج من بيتها دون رضاه لغري واجب ،فإن الشارع املقدس أتاح له استعامل بعض

أساليب الدفاع عن حقوقه ،إلعادة زوجته إىل طريق االستقامة ،وتتدرج األساليب

املرشوعة لردع الزوجة عن متردها عىل النحو التايل:
ِ
التيِ تخَ َا ُف َ
1 .1الوعظ :قال تعاىلَ {:وال َّ
وه َّن»((( .فإذا ظهرت مؤرشات
ون ن ُُش َ
وز ُه َّن َفع ُظ ُ
عىل حالة التمرد من قبل الزوجة ،عىل حقوق الزوج ،فينبغي املبادرة إىل معاجلة

هذه احلالة ،نفسي ًا وفكري ًا ،بانفتاح الزوج عىل زوجته ،وت ّلمس دوافعها إىل هذه
الترصفات ،وخماطبة وجداهنا وعقلها ،بأن اضطراب عالقتها الزوجية ،ليس يف

مصلحتها دنيا وآخرة ،وحتذيرها من غضب ال ّله تعاىل ،ومن تدمري مستقبلها
العائيل .ومناقشة األفكار والتصورات والدوافع الباعثة عىل التمرد ،وإثبات

خطئها وسوئها ،باألسلوب املقنع ،والطريقة املؤثرة ،وقد تستلزم احلالة تكرار

املوعظة وتعدد أساليبها.

أما استعامل أسلوب األمر والنهي ،ومقابلتها بالنهر والزجر ،فهو ال حيقق املطلوب،

وقد يؤدي إىل نتيجة عكسية.

 2 .2اهلجر يف املضجع :إذا مل تجُ ْ ِد املوعظة ،ومل تنجح يف تغيري موقف الزوجة ،ينتقل
الزوج ملامرسة أسلوب آخر ،يضغط به عىل شخصيتها ،وهو إظهار إعراضه

عنها ،وعدم مباالته هبا ،وذلك عن طريق هجرها يف فراش النوم ،يقول تعاىل:
ِ
وه َّن فيِ المَْ َض ِ
اجعِ}((( .باالنفراد عنها وقت النوم ،أو أن يدير
وه َّن َو ْاه ُج ُر ُ
{ َفع ُظ ُ
ظهره هلا إذا ناما يف مكان واحد.

((( سورة النساء :اآلية .34
((( سورة النساء :اآلية .34
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3 .3هل جيوز رضب الزوجة؟ :حينام يفشل أسلوب املوعظة والنصيحة ،وال جيدي
مرصة عىل متردها،
أسلوب الضغط النفيس باهلجر واإلعراض ،ومع بقاء الزوجة ّ

فهل يظل الزوج مكتوف األيدي ساكت ًا عىل جتاوز حقوقه؟ هل احلل إهناء عالقته
الزوجية معها ،ويف الطالق ما فيه من مضاعفات عىل حياة الطرفني واألوالد؟

هل يرفع األمر إىل احلاكم ويف ذلك كشف ألرسار حياهتام الزوجية ،وخاصة مع
تعذر اإلثبات يف القضايا الداخلية؟

يبقى هناك أسلوب حيتمل فيه التأثري ،وإعادة املرأة إىل رشدها ،وهو استعامل يشء من

اإليذاء اجلسدي بالرضب ،الذي له انعكاس نفيس كبري ،وقد حيقق املطلوب.

إن رضب الزوجة وسيلة غري حمببة ،وهو أسلوب مهني ،لذلك وردت نصوص كثرية

حتذر من استعامله ،فقد روي عن رسول ال ّله Aأنه قال« :أي رجل لطم امرأته لطمة أمر

حر وجهه سبعني لطمة يف نار جهنم»(((.
ال ّله عز وجل مالك ًا خازن النريان فيلطمه عىل ِّ

وعنه« :Aإين أتعجب ممن يرضب امرأته وهو بالرضب أوىل منها ،ال ترضبوا

نساءكم باخلشب فإن فيه القصاص»(((.

وعنه« :Aأيرضب أحدكم املرأة ثم يظل معانقها»(((.

لكن هذا األسلوب البغيض إذا أصبح وسيلة لتاليف ما هو أبغض منه ،وكان بمثابة

الكي آخر الدواء ،فإن اإلسالم أجاز للزوج استخدامه ،ضمن حدود ضيقة.

قال الفقهاء ...« :جاز له رضهبا إذا كان يؤمل معه رجوعها إىل الطاعة ،وترك النشوز،

ويقترص منه عىل أقل مقدار حيتمل معه التأثري ،فال جيوز الزيادة عليه مع حصول الغرض

منه ،وإال تدرج إىل األقوى فاألقوى ،ما مل يكن مدمي ًا وال شديد ًا مؤثر ًا يف اسوداد بدهنا
((( النوري الطبرسي :ميرزا حسين ،مستدرك الوسائل ،حديث رقم .16619
((( المصدر السابق :حديث رقم .16618
((( الكليني :محمد بن يعقوب ،الكافي ،ج 5ص.509
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أو امحراره ،والالزم أن يكون ذلك بقصد اإلصالح ،ال التشفي واالنتقام ،ولو حصل

بالرضب جناية وجب الغرم»(((.

أي إنه إذا أحدث برضبه أثر ًا يف جسدها ،ولو تغري ًا يف لون جلدها ،بامحرار أو اسوداد،

فعليه الدية املقررة يف كتاب الد ّيات .وهو رأي الشيعة (واحلنفية والشافعية .أما احلنابلة

واملالكية فريون أنه ال ضامن عليه ألن الرضب مأذون فيه رشع ًا)(((.

إن هناك من يستغلون هذا الرأي الرشعي ،بانتهاج أسلوب العنف اجلسدي مع

حمرم ،وكل
زوجاهتم ،يف غري حمله ،ويتجاوز احلد املسموح به ،وذلك عمل إجرامي َّ
القوانني معرضة لالستغالل وإساءة االستعامل ،إن اجلواز حالة استثنائية عند مترد

الزوجة عىل احلقوق الزوجية ،وعند فشل الوسائل األخرى يف املعاجلة ،برشط أن يكون
الرضب بقصد اإلصالح ال التشفي واالنتقام ،وأن ال يرتك أثر ًا يف اجلسد من إدماء أو
اسوداد وامحرار ،كل ذلك مع احتامل تأثري الرضب يف إصالحها ،ومع العلم بعدم التأثري

ال جيوز.

وذكر ابن قدامة احلنبيل« :وال يزيد يف رضهبا عىل عرشة أسواط لقول رسول
ال ّله« :Aال يجَ ِلد أحد فوق عرشة أسواط إالَّ يف حدٍّ من حدود ال ّله» .متفق عليه»(((.
4 .4جتميد حقوقها :عند حتقق النشوز من الزوجة ،بتمردها عىل حقوق زوجها،
يكون من حق الزوج جتميد حقوقها ،من النفقة ،والعالقة اجلنسية ،واملبيت ،إىل

أن تعود إىل جادة االلتزام بوظائف الزوجية ،فتعود هلا كل حقوقها.

5 .5الرجوع إىل احلاكم الرشعي :حيث ال جمال الختاذ أي إجراء آخر من قبل الزوج،
غري اإلجراءات السابقة ،فإذا أرصت الزوجة عىل نشوزها ،رفع األمر إىل احلاكم

((( السيستاني :السيد علي الحسيني ،منهاج الصالحين ،المعامالت ـ القسم الثاني ،مسألة.353
((( الزحيلي :الدكتور وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،ج 7ص.340
((( ابن قدامة :المغني ج 10ص.261
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الرشعي ،ليترصف بام يراه مناسب ًا.

دفاع الزوجة عن حقوقها:

يتحقق نشوز الزوج بتمرده عىل حقوق زوجته الواجبة عليه ،من النفقة ،والعالقة

اجلنسية ،واملبيت عندها يف ليلتها ،وحسن املعاملة ،فإذا أخل بأحد هذه احلقوق ،فإن أمام

الزوجة وسائل الدفاع التالية:

1 .1املطالبة باحلق :حيث ال يلزمها السكوت واالستسالم ،بل هلا أن تتمسك بحقها،
وتطالبه بأدائه.

2 .2الوعظ والتحذير :بالتخاطب الوجداين مع الزوج ،وتذكريه بحدود ال ّله تعاىل،
وحتمله للمسؤولية أمامه ،وأنه تعاىل يسخط للظلم ،ويمقت الظاملني ،وحتذره

من مضاعفات اضطراب حياهتام الزوجية ،وانعكاس ذلك عىل نفوسهام وعىل

األوالد.

3 .3انتزاع حقوقها املالية :إذا امتنع الزوج عن بذل النفقة لزوجته ،أو قصرّ يف ذلك،
ومل تجُ د معه املطالبة والوعظ ،جاز هلا أن تأخذ مقدار نفقتها من أمواله بدون إذنه،
فقد جاءت هند بنت عتبة أم معاوية إىل رسول ال ّله Aفقالت :إن أبا سفيان

رجل شحيح ،وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إال ما أخذت منه ،وهو ال يعلم،

فقال« :Aخذي ما يكفيك وولدك باملعروف» ((( .

4 .4جتميد بعض حقوقه :فحني يتوقف عن اإلنفاق عليها ،وتضطر للعمل
لتوفري نفقاهتا ،فإهنا أثناء عملها غري ملزمة بطاعته ،واالستجابة له يف ما يطلبه

من حقوقه.

5 .5تدخل احلاكم الرشعي :غالب ًا ما ال تستطيع الزوجة أن تفرض مطالبها املرشوعة،
((( البخاري :محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري ،حديث رقم .5364
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وأن تنتزع حقوقها بقدرهتا الذاتية ،وهنا عليها أن تعرف أن النظام اإلسالمي،
واحلكم الرشعي ،يقف إىل جانبها ،ويدافع عن حقوقها ،ويلزم الزوج بوظائفه

جتاهها.

فعند امتناع الزوج عن بذل النفقة الالزمة هلا ،يمكنها أن ترفع أمرها إىل احلاكم

الرشعي ،فيخريه بني اإلنفاق أو الطالق ،فإن رفض األمرين ،انتزع احلاكم الرشعي

نفقتها من ماله رغ ًام عنه ،فإن مل يمكن ذلك ،جاز للحاكم أن يطلقها إذا أرادت الزوجة

ذلك.

وإذا هجرها زوجها ومل يقم بواجب العالقة الزوجية معها ،ترفع أمرها إىل احلاكم

الرشعي ،فيلزمه بالرتاجع عن هجره هلا أو الطالق ،فإذا رفض األمرين ،قام احلاكم

الرشعي بتأديبه بام يراه مناسب ًا من سجن وغريه ،وإذا مل ينفع ذلك وأرادت الزوجة الطالق

طلقها احلاكم الرشعي.

وإذا كان الزوج يؤذي زوجته ويشاكسها بغري وجه رشعي ،جاز هلا رفع أمرها إىل

احلاكم الرشعي ،ليمنعه من اإليذاء والظلم ،و ُيلزمه باملعارشة معها باملعروف ،فإن نفع

عزره بام يراه ،فإن مل ينفع أيض ًا كان هلا املطالبة بالطالق ،فإن امتنع منه ،ومل يمكن
وإال ّ

إجباره عليه ،طلقها احلاكم الرشعي(((.

يبتز زوجته ،فيؤذهيا ،أو يقصرّ يف حقوقها ،لتبذل له شيئ ًا من
وال جيوز للزوج أن ّ
أمواهلا ،ليقوم بحقوقها ،أو ليطلقها ،فذلك املال الذي يأخذه يكون من السحت احلرام.

((( السيستاني :السيد علي الحسيني ،منهاج الصالحين ،المعامالت  -القسم الثاني ،مسألة .360

التحكيم واإلصالح في الخالفات الزوجية
واقع احلياة الزوجية استقرار ًا و اضطراب ًا ،ال تقترص آثاره عىل حياة الزوجني ،بل

تنعكس نتائجه سلب ًا وإجياب ًا عىل املجتمع كله .وتتضح هذه احلقيقة يف النقاط التالية:

1 .1تؤثر طبيعة عالقة اإلنسان الزوجية عىل حالته النفسية والسلوكية ،وبالتايل عىل
مستوى إنتاجيته وفاعليته ،فإذا كان يعيش توافق ًا زواجي ًا ،فسينعكس ذلك إجياب ًا

عىل أدائه االجتامعي ،ويف احلياة العامة ،وإذا كان يعاين اضطراب ًا يف عالقته الزوجية،

فسيؤثر سلب ًا عىل إنتاجيته وسلوكه.

 2 .2ويظهر األثر األكرب حلالة العالقة الزوجية ،عىل تنشئة األوالد وتربيتهم ،ففي
ظل اإلستقرار العائيل ،تتوفر هلم رعاية وتربية أفضل ،أما مع أجواء االضطراب
والنزاع يف العالقة بني الوالدين ،فسيكونون هم الضحايا ،ملا يناهلم من متزق نفيس

عاطفي ،والنشغال األبوين عنهام ،وقد يصبحون ساحة النتقام أحد الزوجني من

اآلخر.

وتشري البيانات التي تتحدث عن جنوح األحداث ،إىل أن النسبة الغالبة منهم

تنتمي إىل عوائل تعاين اضطرابات يف عالقاهتا الزوجية:

كام يالحظ املوجهون الرتبويون يف مدارس التعليم ،أن أغلب الطالب الذين
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يعانون من تدين املستوى التعليمي واألخالقي ،هم من أبناء عوائل تفقد االنسجام

الداخيل.

3 .3كام تنعكس حالة العالقات الزوجية عىل وحدة ومتاسك املجتمع ،األمن االجتامعي،
ألن اضطراهبا متتد آثاره إىل مساحة واسعة من عوائل الزوجني ،واملتعاطفني معهام،
وقد تتصاعد اخلالفات لتصل إىل املحاكم واجلهات الرسمية ،أو تتطور إىل نزاعات

حا ّدة.

 4 .4وتشكل اخلالفات العائلية ثغرة يف أمن املجتمع األخالقي ،ألن اضطراب العالقات
الزوجية ،قد يدفع بعض الزوجات واألزواج إىل البحث عن عالقات عاطفية

خارج اإلطار الزوجي ،فتحصل اخليانات الزوجية ،واالنحرافات السلوكية.

يف مواجهة هذه األخطار ال بد أن يتحمل املجتمع مسؤوليته يف الوقاية منها ،بتوفري

أجواء االستقرار العائيل ،ومعاجلة أسباب االضطراب ،وبالتصدي واملبادرة حلل اخلالفات

العائلية ،فال يصح السكوت والتفرج من قبل املجتمع ،عىل حاالت اخلالف والشقاق يف

احلياة الزوجية.

التحكيم العائلي:

حتدث القرآن الكريم ،عن رضورة املبادرة والتصدي ملعاجلة أي خالف زوجي ،هيدد

باضطراب العالقة الزوجية ،وطرح مرشوع ًا للمعاجلة واحلل ،يتمثل يف اختيار َح َك ٍم من

عائلة الزوج ،وآخر من عائلة الزوجة ،ينتدبان لدراسة مشكلة اخلالف بينهام ،ويقرتحان
ما يلزم للحل ،وأمرمها يكون نافذ ًا عىل الزوجني .يقول تعاىل{ :وإِ ْن ِخ ْفتُم ِش َق َ ِ
َ
اق َب ْين ِهماَ
ْ
َفابع ُثو ْا ح َك من َأ ْه ِل ِه وحك ًام من َأ ْه ِلها إِن ي ِريدَ ا إِصالَحا يو ِّف ِق اللهُّ بينَه إِ َّن اللهَّ ك َ ِ
ْ ً َُ
ُ
ِّ ْ َ
َ َ
ْ َ َ ماً ِّ ْ
َان َعليماً
َ ْ ُ ماَ
َخبِ ًريا}(((.
((( سورة النساء :اآلية .35
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واختيار احلكمني من أهل الزوجني ،يقصد منه االستفادة من عاطفتهام ،وحرصهام

عىل مصلحة الزوجني القريبني منهام ،كام أن اطالعهام عىل أرسار حياة الزوجني ،ال يشكل

إحراج ًا كبري ًا ،كاطالع األجانب ضمن املحاكم العامة ،إضافة إىل جتاوز هذا التحكيم
العائيل قيود ونفقات املحاكم العامة.

لكن ذلك مرشوط ،بأن يأيت كل واحد من احلكمني بقصد اإلصالح ،وعودة

االنسجام والوئام بني الزوجني ،ال بقصد االنتصار لطرف ،أو االنتقام من اآلخر .وهذا
ما يؤكد عليه قوله تعاىل{ :إِن ُي ِريدَ ا إِ ْصال ًَحا ُي َو ِّف ِق اللهُّ َب ْين َُهماَ }.

من يبعث الحكمين؟

{وإِ ْن ِخ ْفت ُْم ِش َق َ
اق َب ْينِ ِهماَ َفا ْب َع ُثو ْا } ...توجه أمر ًا باملبادرة إىل بعث
اآلية الكريمة َ
حكمني للمعاجلة واإلصالح« .فالظاهر وجوب هذا البعث وفاق ًا جلامعة ،لظاهر األمر،

ولكون ذلك من األمر باملعروف ،ومن احلسب التي نصب احلاكم ألمثاهلا»((( .وبه قال
الرشبيني الشافعي يف (مغني املحتاج) ونقله عن عدد من العلامء(((.

وذهب بعض الفقهاء إىل أنه مستحب وأن األمر يف اآلية «إرشاد إىل طريق من طرق

اإلصالح فال يستفاد منه الوجوب»(((.

ويرى أكثر الفقهاء «أن املخاطب بالبعث ـ بعث احلكمني ـ احلكام املنصوبني ملثل

ذلك»(((.

ويبدو للمتأمل يف اآلية الكريمة :أن الراجح ما ذكره علامء آخرون ،منهم السيد

السبزواري ،الذي قال ما نصه« :حيث إن املوضوع من اإلصالح واملعروف ،وهو حمبوب
((( النجفي :الشيخ محمد حسن ،جواهر الكالم ،ج 11ص.137
((( الخطيب :الشيخ محمد الشربيني ،مغني المحتاج ،ج 3ص ،261دار إحياء التراث العربي  -بيروت.
((( السبزواري :السيد عبد األعلى ،مهذب األحكام ،ج 25ص.228
((( النجفي :الشيخ محمد حسن ،جواهر الكالم ،ج 11ص.136
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عند الرشع ،بل عند مجيع الناس ،فاخلطاب متوجه إىل كل من يطلع عىل املوضوع ،ويتمكن
عىل رفع الشقاق بينهام ،بقول حسن ،وتدبري لطيف ونحومها ،مثل قوله تعاىلَ { :ف َأ ْص ِل ُحوا

َبينْ َ َأ َخ َو ْيك ُْم}((( ،وال خيتص بخصوص احلاكم الرشعي ،إال إذا كان تنازع و ختاصم
بينهام ،حيتاج إىل فصله بحسب موازين القضاوة وإن كان األحوط تعيينه مطلق ًا»(((.
وليس هناك خالف يف جواز املبادرة واستحباهبا من أجل إصالح ذات البني ،من

قبل أي جهة ،كأن يبادر الزوجان أو أهلومها ،أو احلاكم ،أو غريهم «وباجلملة ينبغي أن
ال يكون خالف يف جواز البعث من كل من هؤالء ،ووجوبه إذا توقف اإلصالح عليه،
خصوص ًا احلاكم والزوجني»(((.

فإذا بعث الزوجان حكمني من قبلهامُ ،يعدَّ ان وكيلني فيميض قرارمها يف حدود
ٍ
حينئذ ،يف رأي أكثر الفقهاء.
الوكالة املمنوحة لكل منهام ،ال أكثر ،وليسا حكمني
ويرى السيد الشريازي صحة كون من يبعثهام الزوجان حكمني ،أيض ًا ،قال ما نصه:

«صحة جعل الزوجني احلكمني بعنوان احلكم ،كام يصح أن يكون بعنوان الوكيل ،أو
باالختالف ،والفرق هو أن احلكمني حيكامن حسب ما يرياه صالح ًا ،بعد جعلهام إيامها
حكمني ،بينام الوكيل ال يتمكن أن يعمل إال يف دائرة الوكالة ،وهذا هو الفارق بني

األمرين»(((.

أما أهل الزوجني فلو بعثا شخصني للتحكيم يف الشقاق ،فيحتاج إىل إجازة الزوجني،

ليكونا وكيلني عنهام ،فيميض رأهيام ضمن حدود الوكالة ،أو عىل أساس أهنام حكامن كام
هو رأي السيد الشريازي .أو بإجازة احلاكم الرشعي ،فيكونان حكمني ينفذ قرارمها.

ولو بعث أهل الزوجني حكمني دون إجازة الزوجني أو احلاكم ،فال اعتبار لذلك ،إال يف
((( سورة الحجرات ،آية10
((( السبزواري :السيد عبد األعلى ،مهذب األحكام ،ج 25ص.229
((( النجفي :الشيخ محمد حسن ،جواهر الكالم ،ج 11ص.137
((( الشيرازي :السيد محمد الحسيني ،الفقه ،ج 67ص.404
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حدود الوساطة إلصالح ذات البني.

وللحاكم الرشعي صالحية بعث احلكمني حتى من دون رضا الزوجني ،وخاصة إذا

رفعت خصومتهام إليه.

ولو مل يكن حاكم رشعي ،أو مل يمكن الوصول إليه ،قام عدول املؤمنني هبذه املسؤولية،

فتبعث اجلهة املتصدية منهم احلكمني ويكون أمرمها نافذ ًا.

�صفات الحكمين:

لكي ينجح احلكامن يف مهمتهام اإلصالحية ،ولتكون قراراهتام معتمدة من قبل

الشارع ،ال بد من توفر الصفات املساعدة عىل ذلك ،وقد حتدث الفقهاء عن تلك الرشائط

عىل النحو التايل:

1 .1القرابة من الزوجني :حيث نصت اآلية الكريمة عىل أن يكون احلكامن من أهل
الزوجني {ف َْاب َع ُثو ْا َح َكماً ِّم ْن َأ ْه ِل ِه َو َح َكماً ِّم ْن َأ ْه ِل َها} ألن ذلك يف الغالب أنجح
ملهمة اإلصالح ،وإذا كان األجنبي أقدر عىل التأثري ،فال مانع من اختياره ،وكذلك
لو مل يكن هلام أهل ،أو مل يكن من أهلهام من يصلح للقيام هبذا الدور ،فيمكن

اختيار أي عنرصين صاحلني.

2 .2البلوغ.
3 .3العقل.

4 .4الصالحية؛ بمعنى قدرهتام عىل القيام هبذا الدور ،بمعرفة األحكام املتعلقة باحلقوق
الزوجية ،وامتالك اخلربة االجتامعية .ويمكن أن يتعدد احلكم عن كل طرف ،بأن
يكون شخصني أو أكثر من جهة الزوجة ،وكذلك من قبل الزوج.

5 .5العدالة :وهي رشط عند فقهاء السنة ،أما فقهاء الشيعة فلم يشرتطوا ذلك.
6 .6اإلسالم :وهو رشط إذا كان الزوجان مسلمني.
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7 .7الذكورة :وقد اشرتطها بعض الفقهاء ،وسكت عن ذلك أكثرهم ،ورصح بعض
الفقهاء بعدم اشرتاطها .قال السيد السبزواري« :الظاهر عدم اعتبار الرجولية

فيهام بعد كون املرأة قابلة لذلك»(((.

مهمة الحكمين:

اهلدف األساس للتحكيم ،هو إصالح العالقات الزوجية ،التي أصاهبا النزاع

والشقاق ،وإرجاعها إىل حالة الوفاق والوئام .وإلنجاز هذه املهمة ،عىل كل من احلكمني

أن يتحدث مع من يمثله برصاحة وانفتاح ،ليعرف واقع حالته ،وما يشكو منه ،وما يطلبه،
ويتحاور معه يف املوضوع ،للوصول إىل نتيجة للمعاجلة.

ثم يلتقي احلكامن ويتدارسان األمر برصاحة ووضوح ،ال خيفي أحدمها عىل اآلخر

شيئ ًا مما له ارتباط بمعاجلة املوضوع .ويتفقان عىل رأي واحد للحل ،ورأهيام ملزم للطرفني،
«فكلام استقر عليه رأهيام وحكام به نفذ عىل الزوجني ،ويلزم عليهام الرضا به ،برشط كونه

سائغ ًا ،كام لو رشطا عىل الزوج أن يسكن الزوجة يف البلد الفالين ،أو يف مسكن خصويص،
أو عند أبوهيا ،أو ال يسكن معها يف الدار أمه أو أخته ،ولو يف بيت منفرد ،أو ال تسكن

معها رضهتا يف دار واحدة ،ونحو ذلك .أو رشطا عليها أن تؤجله باملهر احلال إىل أجل،
أو ترد عليه ما قبضته قرض ًا ،ونحو ذلك .بخالف ما إذا كان غري سائغ ،كام إذا رشطا عليه

ترك بعض حقوق الرضة ،من قسم أو نفقة أو غريمها.(((».

أما لو رأى احلكامن أن احلل هو الطالق والفراق ،فهل يميض قرارمها؟

فقهاء الشيعة حيرصون نفاذ أمر احلكمني فيام يتعلق باإلصالح واجلمع ،أما التفريق

فال يميض أمرمها فيه ،إال إذا كانا وكيلني عن الزوجني يف ذلك ،أو اشرتطا منذ البدء أن
هلام اجلمع والتفريق ،أو بموافقة الزوج عىل الطالق ،وإذا كان التفريق يتضمن بذالً وفدية

((( السبزواري :السيد عبد األعلى ،مهذب األحكام ،ج 25ص.231
((( السيستاني :السيد علي الحسيني ،منهاج الصالحين  -المعامالت ،القسم الثاني ،مسألة .362
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ويوافق الشيعة عىل ذلك أبو حنيفة والشافعي ،وإحدى الروايتني عن أمحد بن

حنبل.

وعند املالكية ينفذ أمرمها يف اإلصالح والتفريق.

ّ
تعدد الزوجات
احلالة الطبيعية أن يتزوج الرجل امرأة واحدة ،تتمركز مشاعر احلب و املودة بينهام،

ويسيطر كل منهام عىل قلب األخر ،دون أي منافس ،ويشرتكان يف بناء حياة عائلية سعيدة،

تنتج للمجتمع أبنا ًء وأفراد ًا صاحلني.

لكنه شاع يف املجتمعات البرشية ،ومن قديم التاريخ ،نظام تعدد الزوجات لدى

قسم من الرجال يف املجتمع ،ومل يكن ذلك حالة عامة ،يف أي جمتمع من املجتمعات،
بحيث يتزوج كل رجل أكثر من زوجة ،وإنام كان حيصل أن يتزوج بعض من الرجال

عدد ًا من النساء ،وغالب ًا ما كان أولئك الرجال الذين تتعدد زوجاهتم من طبقة احلاكمني،
أو األثرياء والنافذين.

ومن أشهر الشعوب التي أخذت بنظام تعدد الزوجات يف العصور القديمة :العربيون،

والعرب يف اجلاهلية ،والصقالبة ،وبعض الشعوب السكسونية ،وكان معموالً به لدى
اليهود ،واإليرانيني يف عهد الساسانيني ،ولدى شعوب أخرى ،وقد أباحت اليهودية تعدد

الزوجات ،ومل يرد يف املسيحية نص يمنعه.

ومل يكن لتعدد الزوجات حد يف بعض املجتمعات ،كعرب اجلاهلية ،فقد ورد أن غيالن
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بن سلمة أسلم عىل عرش نسوة ،فقال له النبي« :Aأمسك أربع ًا وفارق سائرهن»(((.

وروى أبو داود وابن ماجة ،عن قيس بن احلارث قال :أسلمت وعندي ثامن نسوة،

فأتيت النبي Aفذكرت ذلك له ،فقال :اخرت منهن أربع ًا.

وروى الشافعي عن نوفل بن معاوية :أنه أسلم وحتته مخس نسوة ،فقال له

النبي :Aأمسك أربع ًا وفارق األخرى((( .وذكر (كريستينسن) يف كتاب (إيران يف زمان
الساسانيني) :إن مبدأ تعدد الزوجات يعد األساس يف تشكيل العائلة ،وكان للرجل أن
يتزوج من النساء ما وسعه(((.

تحليل اجتماعي:

حتدث العامل املؤرخ (ول ديورانت) يف موسوعته قصة احلضارة ،عن نظام تعدد

الزوجات يف التاريخ البرشي ،واملربرات التي أنتجته يف املجتمعات اإلنسانية ،ونقتطف
من حتليله الفقرات التالية:

لقد ظن رجال الدين (املسيحي) يف العصور الوسطى ،أن تعدد الزوجات للزوج

الواحد ،نظام ابتكره حممد ابتكار ًا مل يسبق إليه ،لكنه يف الواقع نظام سابق لإلسالم بأعوام
طوال ،ألنه النظام الذي ساد العامل البدائي ،وهنالك من األسباب عدة عملت كلها عىل

تعميم هذا النظام ونرشه.

إن حياة الرجال يف املجتمع األول ،كانت أشد عنف ًا ،وأكثر تعرض ًا للخطر ،بسبب

اضطالعهم بالصيد والقتال ،ولذا زاد املوت يف الرجال عليه يف النساء ،وا ّطراد الزيادة يف

عدد النساء يضع أمام املرأة اختيار ًا بني حالتني :فإما تعدد الزوجات للرجل الواحد ،وإما
عزوبة عقيمة ليس عنها حميص لبعض النساء.

((( ابن عاشور :محمد الطاهر ،التحرير والتنوير ج 4ص.17
((( الزحيلي :وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص.166
((( مطهري :مرتضى ،نظام حقوق المرأة في اإلسالم ص 269الطبعة الثالثة 1987م ـ طهران.
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كذلك حيب الرجال أن تكون عشرياهتم يف سن الشباب ،والنساء يكتهلن برسعة

يف املجتمعات البدائية ،بل إن النساء أنفسهن ك ّن أحيان ًا حي ّبذن تعدد الزوجات ،حتى
يباعدن بني فرتات الوالدة ،دون أن ينقصن عند الرجل شهوته وحبه للنسل ،وأحيان ًا ترى

الزوجة األوىل ،وقد أهبظها عبء العمل ،تشجع زوجها عىل الزواج من امرأة ثانية ،حتى
تقاسمها مشقة العمل ،وتنسل لألرسة أطفاالً يزيدون من إنتاجها وثرائها.

وال شك أن تعدد الزوجات ،الءم حاجة املجتمع البدائي يف ذلك الصدد ،أتم مالءمة،

ألن النساء فيه يزدن عدد ًا عىل الرجال ،وقد كان لتعدد الزوجات فضل يف حتسني النسل،
أعظم من فضل الزواج من واحدة ،الذي نأخذ به اليوم ،ألنه بينام ترى أقدر الرجال

وأحكمهم يف العرص احلديث ،هم الذين يتأخر هبم الزواج عن سواهم ،وهم الذين ال

ينسلون إال أقل عدد من األبناء ،ترى العكس يف ظل تعدد الزوجات ،الذي يتيح ألقدر
الرجال أن يظفروا ـ عىل األرجح ـ بخري النساء ،أن ينسلوا أكثر األبناء ،وهلذا استطاع

تعدد الزوجات أن يطول بقاؤه بني الشعوب الفطرية كلها تقريب ًا ،بل بني معظم مجاعات
اإلنسان املتحرض ،ومل يبدأ يف الزوال يف بالد الرشق إال يف عرصنا احلارض ،ألنه قد تآمرت

عىل زواله بعض العوامل.

ويف هذه احلالة أصبح تعدد الزوجات املكشوف ،حتى يف اجلامعات البدائية ،ميزة

تتمتع هبا األقلية الغنية وحدها ،أما سواد الناس فال جياوزون الزوجة الواحدة ،ثم خيففون

وطأة ذلك عىل نفوسهم بالزنا ،بينام ترى أقلية أخرى آثرت العزوبة راضية أو كارهة(((.

تعدد الزوجات:
مبررات ّ
ّ

وما أشار إليه هذا العامل املؤرخ ،من مربرات لتعدد الزوجات يف املجتمعات اإلنسانية،

هي مربرات حقيقية ،ويمكننا توضيحها أكثر عرب النقاط التالية:
((( ديورانت :ول ،قصة الحضارة ج 1ص 72-70دار الفكر 1988م.
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 -1عادة ما يكون عدد اإلناث أكثر من عدد الذكور ،وليس ذلك لسبب زيادة

مواليد الفتيات عىل الفتيان دائ ًام ،وإنام أيض ًا لتعرض الذكور لألخطار وأسباب املوت

أكثر ،كاحلروب وحوادث العمل.

ويذكر الفيلسوف الربيطاين (برتراند رسل) يف كتاب (الزواج واألخالق) أنه:

يوجد اآلن  -وقت كتابته  -يف إنكلرتا أكثر من مليوين امرأة زائدة عىل عدد الرجال،

وهؤالء النسوة طبق ًا للعرف السائد ،جيب أن يعشن إىل آخر العمر عقيامت يف الواقع،
وهذا يشكل حرمان ًا عظي ًام هلن ،إن نظام الزوجة الواحدة مبني عىل افرتاض تساوي عدد
النساء والرجال يف البلد ،فحني ينعدم التساوي ،يقع ظلم عظيم عىل أولئك الذين جيب

أن يعيشوا حالة العزوبة ،طبق ًا هلذا القانون الريايض(((.

ويف أعقاب احلرب العاملية الثانية ،كتبت الصحف األملانية عن حرمان عدد كبري

من النساء من احلصول عىل زوج وبيت عائيل ،وحصلت حركة ضغط من النساء عىل
احلكومة األملانية ،إللغاء قانون الزوجة الواحدة ،وإقرار تعدد الزوجات ،لكن الكنيسة

عارضت ذلك(((.

 -2واملرأة أرسع بلوغ ًا وهتيئ ًا للزواج من الرجل ،فالفتيات الاليت يولدن مع الفتيان يف

سنة واحدة ،يتهيأن للزواج بيلوجي ًا وسيكيلوجي ًا قبلهم ببضع سنوات ،كام هو معروف.
ويف الوقت نفسه فإن االستعداد اجلنيس أرسع نضوب ًا وخفوت ًا عند املرأة ،حيث تتالشى

قدرهتا عىل اإلنجاب ،ولياقتها اجلسمية قبل الرجل .لذلك أصبح مألوف ًا أن يتزوج الرجل

من امرأة تصغره بعدة سنوات.

 -3ومتر باملرأة فرتات تعاين فيها من العوائق اجلنسية ،كأيام العادة الشهرية ،وبعض

فرتات احلمل ،بينام ال يعاين الرجل من مثل ذلك.

((( مطهري :مرتضى ،نظام حقوق المرأة ص.297– 292
((( المصدر السابق.
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 -4وهناك نساء يفقدن أزواجهن لبعض األسباب ،من وفاة أو طالق ،فال يتيرس هلن

جلب اهتامم الرجال كزوجة أوىل ،وقد تكون املرأة مصابة بالعقم ،أو أي مرض آخر ،ففي
ظل نظام الزوجة الواحدة فقط ،تصعب معاجلة مثل هذه احلاالت.

كل هذه األسباب تنتج حاالت العنوسة واحلرمان من الزواج ،لعدد من النساء ،كام

قد تدفع الرجال للعالقات اجلنسية غري املرشوعة ،وهو ما تعاين منه املجتمعات الغربية

اآلن ،وبشكل مبتذل فاضح.

من أجل ذلك أمىض اإلسالم ما كان معموالً به من تعدد الزوجات ،ولكن ضمن

حدود وضوابط.

التعدد:
حدود
ّ

اتفقت كلمة فقهاء املسلمني :عىل أنه ال جيوز للرجل أن يتزوج أكثر من أربع زوجات

بالنكاح الدائم ،يف وقت واحد ،وحتى لو طلق واحدة منهن ،مل جيز له أن يتزوج اخلامسة،

حتى خترج زوجته املطلقة من عدهتا ،إذا كان الطالق رجعي ًا ،أي يصح له الرجوع فيه.

أما إذا كان الطالق بائن ًا ،فاملشهور عند فقهاء الشيعة :أنه جيوز له الزواج من أخرى

قبل انتهاء عدهتا ،وهو رأي السيد الشريازي من املعارصين .كام أفتى بذلك املالكية

والشافعية((( واحتاط بعض الفقهاء الشيعة بوجوب االنتظار إىل انتهاء عدة البائنة ،كام
هو رأي السيد السيستاين من املعارصين.

وهو رأي احلنفية أيض ًا ،حيث يرون وجوب االنتظار حتى يف الطالق البائن(((.
أما إذا كانت العدة لفسخ الزواج فال جيب االنتظار باتفاق الفقهاء.

وإذا ماتت الزوجة الرابعة ،فهل جيب عليه االنتظار؟ أو جيوز له الزواج من أخرى

فور ًا؟ املشهور عند فقهاء الشيعة عدم وجوب االنتظار ،وهو رأي فقهاء السنة أيض ًا .لكن
((( الموسوعة الفقهية  -الكويت ج 36ص.225
((( المصدر السابق.
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بعض فقهاء الشيعة أوجب الصرب احتياط ًا مدة عدة الوفاة أربعة أشهر وعرشة أيام .وهو
رأي السيد السيستاين.

انكحوا ما َطاب َلكُم ِمن النِّس ِ
ِ
اء َم ْثنَى
َ
ْ َ َ
وحتديد تعدد الزوجات بأربع لقولـه تعاىلَ { :ف ُ َ

َو ُثال َ
اع}((( .إضافة إىل العديد من األحاديث الرصحية هبذا التحديد .والواو يف
َث َو ُر َب َ

قوله تعاىلَ { :م ْثنَى َو ُثال َ
اع} للتخيري ،يعني :إما اثنتان ،أو ثالث ،أو أربع ،وهذا
َث َو ُر َب َ

باتفاق املسلمني .ونسب الدكتور وهبة الزحييل يف كتابه (الفقه اإلسالمي وأدلته) إىل
الشيعة :أهنم جيوزون الزواج بتسع نساء ،عىل أساس أهنم يعدُّ ون الواو هنا للجمع مثنى

وثالث ورباع ،فاملجموع تسعة((( .ومل يذكر مصدر ًا هلذا اإلدعاء.

وهذا القول افرتاء عىل الشيعة ،حيث مل يرد ال يف كتب تفاسريهم ،وال يف كتب

فقههم ،وهو أنموذج للنقل عن الشيعة من مصادر خمالفيهم ومناوئيهم ،لرسم صورة

مشوهة عنهم ،بعيدة عن املوضوعية والواقع.

والتحديد بأربع خاص بالزواج الدائم ،أما الزواج املؤقت الذي يرى الشيعة استمرار

جوازه ،فإنه غري مشمول هبذا التحديد.

لزوم العدل بين الزوجات:

إنام جيوز للرجل أن يتزوج أكثر من زوجة ،إذا كان جيد نفسه قادر ًا عىل التعامل معهن

بعدالة ،بأن ال جيور عىل حقوق واحدة لصالح األخرى ،يف النفقة أو يف املبيت ،حيث
جيب عليه أن يتحمل نفقات زوجاته ،فال يصح له أن جيحف باحتياجات واحدة منهن،
ونفقة كل واحدة بحسب وضعها وشأهنا ،فليس املقصود بالعدالة املساواة ،وإنام توفري

املستلزمات ،فلو كانت حياة إحداهن تتطلب نفقة أكثر من األخرى ،وجب عليه ذلك،

مع توفري حاجة األخرى ضمن احتياجها.

((( سورة النساء :اآلية .3
((( الزحيلي :وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ج 7ص.166
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وأما املبيت فإن عليه أن يعدل يف القسمة بني زوجاته ،وحق الزوجة أن يبيت عندها

زوجها ليلة من كل أربع ليال ،وال جيوز ملن يعرف من نفسه عدم القدرة عىل العدل أن
يتزوج أكثر من واحدة ،لقوله تعاىلَ {:فإِ ْن ِخ ْفتُم َأالّ َتع ِد ُلوا َفو ِ
احدَ ةً}(((.
َ
ْ
ْ

التعدد:
ا�شتراط عدم
ّ

إذا اشرتطت الزوجة عىل الزوج ،يف عقد النكاح أو يف غريه ،أن ال يتزوج عليها

صح الرشط ،ويلزم عليه أن ال يتزوج ،وإذا تزوج عليها يكون آث ًام مذنب ًا لكن زواجه

صحيح(((.

تعدد الزوجات:
الموقف من ّ

من الناحية الرشعية ،فإن اإلسالم قد أجاز تعدد الزوجات ضمن احلدود والضوابط

املقررة ،وال يستطيع مسلم أن يعرتض عىل ترشيعات اإلسالم ،وما دامت املسألة يف إطار
اجلواز واإلباحة ،فاألمر مرتوك لوضع كل إنسان وظروفه ،ولألعراف واالعتبارات

السائدة يف املجتمع.

ومن الواضح أن ظروف احلياة اليوم ،أصبحت أكثر تعقيد ًا من السابق ،فأخذ زوجة

أخرى ،يعني إدارة عائلة وأرسة أخرى ،تستلزم نفقات مادية ،وجهود ًا يف الرعاية والرتبية،

فمن كان قادر ًا عىل ذلك ،ومطمئن ًا من تطبيق العدالة املطلوبة رشع ًا ،فليس من الصحيح
تعويق رغبته وإرادته يف تعدد الزوجات.

إن هناك أشخاص ًا يف املجتمع ،تستدعي ظروفهم الشخصية والعائلية اختاذ زوجة

أخرى ،لكن حتسس الزوجة األوىل بشكل مبالغ فيه ،قد جيعل الرجل أمام أحد خيارين
((( سورة النساء :اآلية .3
((( السيستاني :السيد علي ،منهاج الصالحين ج 3مسألة  ،333الشيرازي :السيد محمد ،أجوبة المسائل
الشرعية ،إعداد جعفر الحائري .4392
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كالمها صعب :إما أن يكبت رغبته ،ويتجاهل حاجته ،وقد يلجأ إىل طريق احلرام .أو

يغامر بخراب وهدم بيته العائيل.

من ناحية أخرى ،فإن عدد النساء العوانس يف تصاعد وتزايد ،وتعدد الزوجات هو

الذي يفسح أمامهن أمل احلياة الطبيعية ،ويتيح هلن فرصة السعادة الزوجية ،وممارسة دور

األمومة.

وأشارت إحصائيات لوزارة التخطيط يف اململكة العربية السعودية :أن عدد الفتيات

الاليت مل يتزوجن ،وجتاوزن سن الزواج اجتامعي ًا ( 30عام ًا) بلغ حتى هناية 1999م حوايل

مليون و 925ألف ًا و 814فتاة .وأوضحت اإلحصائية :أن عدد املتزوجات يف السعودية

بلغ مليونني و 836ألف ًا و 475امرأة ((( .

وذكرت إحصائية سابقة أن عدد العوانس يف الكويت بلغ  40ألف عانس(((.

وجيب أن نعرتف بأن جز ًءا من املشكلة يكمن يف النامذج والتجارب السيئة ،التي قد

حتصل من قبل من يتزوجون زوجة أخرى ،ثم ال يامرسون العدالة ،بل هيملون الزوجة

األوىل ،وجيحفون بحقوقها ،وتتضاءل حتى رعايتهم واهتاممهم بأبنائهم منها.

وإذا كان مفهوم ًا وجود مربرات للميل العاطفي نحو الزوجة اجلديدة ،عربت
عنه اآلية الكريمة {و َلن تَستَطِيعوا َأ ْن َتع ِد ُلوا ب النِّس ِ
اء َو َل ْو َح َر ْصت ُْم}((( حيث تعني
ْ
َ ْ ْ ُ
َ ينْ َ َ
استحالة العدالة يف امليل النفيس والعاطفي ،ولكنه ليس منطقي ًا أن ال يعدل اإلنسان يف
اجلانب املمكن ،وهو العدالة يف النفقة والرعاية ،وأداء احلقوق الرشعية.
يقول تعاىلَ { :فإِ ْن ِخ ْفتُم َأالَّ َتع ِد ُلوا َفو ِ
احدَ ةً}(((.
َ
ْ
ْ

ورد عن اإلمام حممد الباقر Eعن جده رسول ال ّله Aأنه قال« :من كانت له امرأتان

((( المجلة:أسبوعية ،لندن عدد  1071بتاريخ2000/8/26م ص.21
((( المسلمون :جريدة ،لندن عدد  666بتاريخ 1418 /7/7ه.
((( سورة النساء :اآلية .129
((( سورة النساء :اآلية .3
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فلم يعدل بينهام يف القسم من نفسه وماله جاء يوم القيامة مغلوالً مائ ً
ال ش ّقه حتى يدخل
النار»(((.

وورد مثله عن أيب هريرة عنه Aأخرجه الرتمذي واحلاكم.

يعرفنا حقائق أحكامه ،وأن يوفقنا
وختاماً :نسأل ال ّله تعاىل أن يبصرّ نا يف دينه ،وأن ّ
لاللتزام برشائع اإلسالم ،ومكارم األخالق ،إنه سميع جميب.
رب العاملني.
واحلمدللّه ّ

((( الحر العاملي :محمد بن الحسن ،وسائل الشيعة حديث رقم.27248

المصادر
1 .1ابن تيمية :أمحد بن عبد احلليم ،جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية،
مجع عبد الرمحن بن حممد بن القاسم العايص.

2 .2ابن حجر العسقالين :أمحد بن عيل ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ،الطبعة
األوىل 1997م ،دار السالم ،الرياض.

3 .3ابن حنبل :أمحد ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،الطبعة األوىل 1998م ،عامل
الكتب ،بريوت.

4 .4ابن عاشور :حممد الطاهر ،التحرير والتنوير املعروف بتفسري ابن عاشور،
الطبعة األوىل2000م ،مؤسسة التاريخ ،بريوت.

5 .5ابن قدامة :عبد اهلل بن أمحد بن حممد ،املغني البن قدامة ،الطبعة الثانية 1992م،
هجر للطباعة والنرش والتوزيع ،القاهرة.

6 .6ابن ماجة القزويني :حممد بن يزيد ،رشح سنن ابن ماجة القزويني ،دار اجليل،
بريوت.

7 .7ابن منظور :حممد بن مكرم بن عيل ،لسان العرب املحيط1988 ،م ،دار اجليل،
دار لسان العرب ،بريوت.
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8 .8أبو حامد الغزايل :حممد بن حممد ،إحياء علوم الدين ،وبذيله كتاب املغني عن
محل األسفار يف ختريج ما يف األحياء من أخبار ،حتقيق هيئة التأليف والتحقيق
والرتمجة بدار اهلادي ،الطبعة األوىل 1992م ،دار اهلادي ،بريوت.

9 .9اإلمام الرضا :عيل بن جعفر ،مسائل عيل بن جعفر ،حتقيق مؤسسة آل

البيت Eإلحياء الرتاث ،الطبعة األوىل 1409هـ ،املؤمتر العاملي لإلمام الرضا

 ،Eقم.

1010األنصاري :مرتىض ،كتاب املكاسب ،حتقيق السيد حممد كالنرت ،الطبعة األوىل
1990م ،مؤسسة النور للمطبوعات ،بريوت.

1111البار :حممد عيل ،الفحص قبل الزواج واالستشارة الوراثية ـ نظرة فاحصة
للفحوصات الطبية اجلينية1420 ،هـ ،سلسلة اإلصدارات العلمية ،2الندوة
العاملية للشباب اإلسالمي ،الرياض.

1212البار :حممد عيل ،خلق اإلنسان بني الطب والقرآن ،الطبعة الثانية عرش2000م،
الدار السعودية للنرش والتوزيع ،جدة.

1313البحراين :يوسف بن أمحد بن إبراهيم ،احلدائق النرضة يف أحكام العرتة
الطاهرة ،حتقيق حممد تقي األيرواين ،الطبعة الثالثة 1993م ،دار األضواء،

بريوت.

1414البخاري :حممد بن إسامعيل ،صحيح البخاري1999 ،م ،دار الكتب العلمية،
بريوت.

1515البنا :أمحد عبدالرمحن ،الفتح الرباين لرتتيب مسند أمحد بن حنبل ـ مع خمترص
رشحه األماين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

1616التربيزي :جواد ،املسائل املنتخبة ،الطبعة الثالثة 1380هـ ،دار الصديقة
الشهيدة  ،Fقم.
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1717اجلامع :عيل حسن ـ الدبوس :إبراهيم عبداهلل ،أمراض الدم الوراثية ،صحة
الرشقية ـ ملف صحي وثائقي يصدر عن املديرية العامة للشؤون الصحية

باملنطقة الرشقية ،العدد احلادي عرش 1998م ،الدمام ،اململكة العربية

السعودية.

1818اجلنّايت :حممد إبراهيم ،دروس يف الفقه املقارن ،الطبعة األوىل 1411هـ ،دار
الكتاب اإلسالمي ،قم.

1919احلر العاميل :حممد بن احلسن بن عيل ،تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل
مسائل الرشيعة ،الطبعة األوىل 1993م ،مؤسسة آل البيت Bإلحياء الرتاث،
بريوت ،لبنان.

2020احلكيم :حمسن الطباطبائي ،مستمسك العروة الوثقى ،الطبعة الرابعة
1391هـ ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان.

2121احليل :جعفر بن احلسن بن أبى زكريا ،رشائع من الفقه اإلسالمي اجلعفري،
1978م ،دار مكتبة احلياة ،بريوت ،لبنان.

2222اخلامنئي :عيل احلسيني ،أجوبة االستفتاءات ،الطبعة األوىل 1995م ،دار
احلق ،بريوت ،لبنان.

2323اخلوئي :أبو القاسم املوسوي ،التنقيح يف رشح العروة الوثقى ،مطبعة اآلداب،
النجف األرشف.

2424اخلوئي :أبو القاسم املوسوي ،رصاط النجاة يف أجوبة االستفتاءات ،الطبعة
الثانية 1995م ،مكتبة الفقيه ،الكويت.

2525اخلوئي :أبو القاسم املوسوي ،مباين تكملة ملنهاج1975 ،م ،مطبعة اآلداب،
النجف األرشف.

2626ديورانت :ول وايريل ،قصة احلضارة ،ترمجة زكي نجيب حممود1988 ،م ،دار
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اجليل ،بريوت.

2727رفعت :حممد ،ألف باء احلياة الزوجية1996 ،م ،دار الفكر العريب ،بريوت.

2828الزحييل :وهبة ،التفسري املنري يف العقيدة والرشيعة واملنهج ،الطبعة األوىل
1991م ،دار الفكر املعارص ،بريوت.

2929الزحييل :وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،الطبعة الثالثة 1984م ،دار الفكر،
دمشق.

املفصل يف أحكام املرأة وبيت املسلم ،الطبعة الثالثة
3030زيدان :عبدالكريم،
ّ
2000م ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.

3131سابق :السيد ،فقه السنة ،الطبعة الثالثة 1977م ،دار الكتاب العريب ،بريوت.
3232السبزواري :عبداألعىل املوسوي ،مهذب األحكام يف بيان احلالل واحلرام،
الطبعة الرابعة 1413هـ ،قم.

3333السبزواري :عبداألعىل املوسوي ،مواهب الرمحن يف تفسري القرآن ،الطبعة
الثانية 1988م ،مؤسسة أهل البيت للطباعة والنرش ،بريوت.

3434السعدي :عبدالرمحن بن نارص ،تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان،
1997م ،دار الزخائر ،بريوت.

3535الساموي :حممد طاهر ،إبصار العني يف أنصار احلسني ،الطبعة األوىل 1419هـ،
مركز الدراسات اإلسالمية ملمثلية الويل الفقيه يف حرس الثورة اإلسالمية،

قم.

3636السيستاين :عيل احلسيني ،الفقه للمغرتبني ،الطبعة األوىل 1998م.

3737السيستاين :عيل احلسيني ،منهاج الصاحلني ،الطبعة األوىل 1416هـ ،مكتب
آية اهلل العظمى السيد السيستاين ،قم.

3838شلبي :حممد مصطفى ،أحكام األرسة يف اإلسالم ،الطبعة الرابعة 1983م،
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الدار اجلامعية ،بريوت.

3939شمس الدين :حممد مهدي ،حقوق الزوجية ،الطبعة األوىل 1996م ،املؤسسة
الدولية للدراسات والنرش ،بريوت.

4040الشهيد الثاين :زين الدين عيل ،مسالك األفهام ،الطبعة األوىل 1416هـ،
مؤسسة املعارف اإلسالمية ،بريوت.

4141الشوكاين :حممد بن عيل ،نيل األوطار ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

4242الشريازي :حممد احلسيني ،أجوبة املسائل الرشعية ،إعداد الشيخ جعفر
احلائري ،الطبعة األوىل 1993م ،دار املنهل ،بريوت.

4343الشريازي :حممد احلسيني ،الفقه ،الطبعة الثانية 1987م ،دار العلوم،
بريوت.

4444الشريازي :حممد احلسيني ،املسائل اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة والعرشون
1994م ،دار العلوم ،بريوت.

4545الشريازي :حممد احلسيني ،املسائل املقدادية ،الطبعة الثانية2000م ،دار اخلليج
العريب ،بريوت.

4646الشريازي :حممد احلسيني ،مناسك احلج1415 ،هـ ،هيئة الرسول األعظم،
بريوت.

4747الشريازي :نارص مكارم ،األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ،الطبعة األوىل
1992م ،مؤسسة البعثة ،بريوت.

4848الصدر :حممد صادق ،ما وراء الفقه ،الطبعة األوىل 1999م ،دار األضواء،
بريوت.

4949الصنعاين :حممد بن إسامعيل ،سبل السالم رشح بلوغ املرام ،الطبعة السادسة
1991م ،دار الكتاب العريب ،بريوت.
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5050الطباطبائي :حممد حسني ،امليزان يف تفسري القرآن ،حتقيق حسني األعلمي،
الطبعة األوىل 1991م ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت.

5151الطباطبائي :حممد كاظم اليزدي ،العروة الوثقى ،الطبعة الثانية 1990م،
مؤسسة االعلمي للمطبوعات ،بريوت.

5252الطربيس :الفضل بن احلسن ،جممع البيان يف تفسري القرآن ،حتقيق جلنة من
العلامء واملحققني ،الطبعة األوىل 1995م ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات،

بريوت.

5353الطربيس :الفضل بن احلسن ،مكارم األخالق ،الطبعة السادسة 1972م،
منشورات الرشيف الريض.

5454الطربيس :حسني نوري ،مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل ،الطبعة الثالثة
1991م ،مؤسسة آل البيت Bإلحياء الرتاث ،بريوت.

5555الطويس :حممد بن احلسن ،هتذيب األحكام ،حتقيق حسن املوسوي ،الطبعة
الثانية 1959م ،دار الكتب اإلسالمية ،النجف األرشف.

5656ابن عيل :اإلمام القاسم بن حممد ،االعتصام بحبل اهلل املتني1983 ،م ،مطبعة
اجلمعية العلمية امللكية ،األردن.

5757فضل اهلل :حممد حسني ،تفسري من وحي القرآن ،الطبعة الثانية 1998م ،دار
املالك ،بريوت.

5858فضل اهلل :حممد حسني ،فقه الرشيعة ،الطبعة السابعة2003م ،دار املالك،
بريوت.

5959الفضيل :عبداهلادي ،دروس يف فقه اإلمامية ،الطبعة األوىل1419هـ ،مؤسسة
أم القرى ،بريوت.

6060القشريي النيسابوري :مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم برشح النووي ،دار
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إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

6161القشريي النيسابوري :مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم ،الطبعة األوىل
1419هـ ،دار املغني ،الرياض.

6262الكليني :حممد بن يعقوب ،الكايف1985 ،م ،دار األضواء ،بريوت.

6363كنعان :أمحد حممد ،املوسوعة الطبية الفقهية ،الطبعة األوىل2000م ،دار
النفائس ،بريوت.

6464املازندراين :حممد بن عيل بن شهرآشوب ،مناقب آل أبى طالب ،الطبعة الثانية
1991م ،دار االضواء ،بريوت.

6565املجلة ،جملة أسبوعية تصدر من لندن ،العدد  ،1071بتاريخ 26
أغسطس2000م.

6666املجليس :حممد باقر ،بحار األنوار ،الطبعة الثالثة 1983م ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت.

6767املسلمون :جريدة تصدر يف لندن ،العدد  666بتاريخ  7يوليو 1418هـ.

6868مطهري :مرتىض ،نظام حقوق املرأة يف اإلسالم ،ترمجة أبوزهراء النجفي،
الطبعة الثالثة 1987م ،منظمة اإلعالم اإلسالمي ،طهران.

6969مغنية :حممد جواد ،فقه اإلمام جعفر الصادق ،الطبعة السادسة 1992م ،دار
اجلواد ،بريوت.

7070املكتب التنفيذي ملجلس وزراء العمل والشؤون االجتامعية بدول
جملس التعاون اخلليجي ،دعم األرسة يف جمتمع متغري ،الطبعة األوىل

1994م ،البحرين.

7171النجفي :حممد حسن ،جواهر الكالم ،الطبعة األوىل 1992م ،مؤسسة املرتىض
العاملية ـ دار املؤرخ العريب ،بريوت.
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7272النووي :حميي الدين بن رشف ،مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج،
رشح حممد الرشبيني اخلطيب ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان.

7373اهلندي :عيل املتقي بن حسام الدين ،كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال،
حتقيق بكري حباين ،الطبعة اخلامسة 1985م ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.

7474وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،املوسوعة الفقهية ،الطبعة الرابعة
1993م ،الكويت.

7575يامين :حممد عبده ،إهنا فاطمة الزهراء ،الطبعة األوىل 1996م ،دار املنار،
دمشق.
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زواج الث ِّيب 67.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... ..

أولياء عقد الزواج73.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .

الف�صل الثالثّ :
محل عقد الزواج ..المحرمات من الن�ساء 79.. .. .... .. .... ..

ل�سرة
فقه ا أ
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الفهر�س

املحرمات بالنسب81.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .
ّ
الرضاع وحتريم التزاوج 87.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ...

املحرمات بالرضاع 91.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... ..
ّ
الرضاع بعد الزواج 97.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... ..

املحرمات باملصاهرة 101 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....
ّ
الزنا وحتريم التزاوج 107 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....

حتريم النسب واملصاهرة من الزنا 113 .. .. .... .. .... .. .... .. .... ..

الشذوذ اجلنيس وحتريم التزاوج 119 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .
التزاوج مع اختالف الدين 123 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .

اإلسالم والر ّدة بعد الزواج 131 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .
الزواج بمتزوجة 137 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .

عقد الزواج حال اإلحرام 143 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... ..

الف�صل الرابع :اختيار الزوج 147.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ...
الكفاءة يف الزواج 149 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... ..
اختيار الزوج 157 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....
االختيار واخلطوبة167 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... ..

اختالف املذهب هل يمنع التزاوج؟ 175 .. .. .... .. .... .. .... .. ....
الفحص الطبي قبل الزواج181 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .

الف�صل الخام�س :عقد الزواج 191.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ..
عقد الزواج 193 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .
إجراء عقد الزواج199 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... ..
رشائط صحة العقد205 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .
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الرشوط يف عقد الزواج211 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ..
مستحبات ومكروهات العقد 217 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. ...
الصداق227 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ..
استحقاق املهر 233 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ...

الف�صل ال�ساد�س :بين العقد والدخول239.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. ..
بني العقد والدخول 241 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....
فسخ العقد من قبل الزوج 247 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .

فسخ العقد من قبل الزوجة 253 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....
التدليس وفسخ الزواج259 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ..

ليلة ال ُع ْرس والزفاف 265 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....
احتفاالت األعراس 273 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....

الف�صل ال�سابع :الحقوق الزوجية 281.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .
العالقات الزوجية283 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... ..
املعارشة اجلنسية 293 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .

نفقة الزوجة301 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .

حركة الزوجة خارج البيت 307 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....
املعارشة باملعروف 313 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... ..

حق اخلدمة بني الزوجني 319 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... ..

الف�صل الثامن :في العالقات الزوجية325.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. ..
اخلالفات الزوجية327 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... ..

محاية احلقوق الزوجية 333 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ...
التحكيم واإلصالح يف اخلالفات الزوجية343 .. .. .... .. .... .. .... .

ل�سرة
فقه ا أ
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الفهر�س

تعدّ د الزوجات351 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ...

املصادر 361 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ...

الفهرس369 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ..

عنوان المؤلف
اململكة العربية السعوية
ص.ب 1322 :القطيف 31911
هاتف+966 3 8555210 :
فاكس+966 3 8512600 :
املوقع عىل اإلنرتنتwww.saffar.org :
الربيد األلكرتوينoffice@saffar.org :

