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  من القرآن الكرمي
خذُونه وقَد أَفْضى بعضكُم إِلَى بعضٍ وأَخذْنَ مـنكُم  ﴿ وكَيف تأْ:قال تعاىل
  )٢١:النساء()ميثَاقاً غَليظاً

  
  من السنة املطهرة

اتقوا اهللا يف النساء فإنكم أخذمتوهن بأمانة اهللا واستحللتم فروجهن  :(قال 
  )رواه مسلم()بكلمة اهللا

  
  



 ٤

  مقدمة
هدات اليت ينين عليها الزواج، واليت يدرج أكثرها يف باب بعد احلديث يف اجلزء السابق عن املم

والذي )العقد(، وهو ١املستحبات من الفقه، نتناول يف هذا اجلزء األساس األكرب الذي يقوم عليه الزواج
  .ال يتحقق الزواج الشرعي بدونه

معاشرة كال اجلنسني والعقد هو امليثاق الغليظ الذي جعله اهللا تعاىل الوسيلة الوحيدة اليت جيوز فيها 
﴿ وكَيف تأْخذُونه وقَد أَفْضى بعضكُم إِلَى بعـضٍ وأَخـذْنَ مـنكُم ميثَاقـاً     :تعاىللبعضهما، قال 

، وتسميته ذا دليل على عظم املسؤولية املناطة به، ودليل يف نفس الوقت علـى  )٢١:النساء()غَليظاً
  .خطره

اتقوا اهللا يف النساء فإنكم أخذمتوهن بأمانـة اهللا  (:وكلمة اهللا، فقال مساه أمانة اهللا  بل إنه 
  ٢)واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا

ولذلك، فإن البعد املقاصدي الذي يراعي جانب امليثاق يف العقد، وجانب األمانة فيه، يستدعي 
ع اليت ختدم هذه املقاصد، النظر إىل العقد من زاوية خدمته ملقاصد الشريعة من الزواج، فيشتد يف املواض

  .ويتساهل يف اجلوانب الشكلية اليت قد ال تؤثر يف حقيقة املقاصد
وانطالقا من هذا، سنتحدث يف هذا اجلزء عن ثالثة مواضيع كربى، األوالن منهما أصل وأساس، 

  .واآلخر تطبيق ومثرة
ما يتعلق بالعقد من  ، وقد حاولنا فيه أن نلم بكل)أحكام العقد وشروطه(، فهو حول األولأما 

أحكام وشروط ،واصطالحات املذاهب يف ذلك مما متس إليه احلاجة  يف هذا اجلزء أو يف األجـزاء  
الالحقة، وقد ذكرنا التصنيف الذي نعتمده يف ذلك، والذي على أساسه ينبين حديثنا عن أركان العقد 

  .وشروطه
ن ليخدما مصاحلهما بذلك العقد، فهي من ، فهو حول القيود اليت قد يضعها املتعاقداالثاينوأما 

  .الشروط اجلعلية ال الشرعية
، فهو حول أنواع من العقود اختلف فيها الفقهاء اختالفا شديدا، بناء على مراعاا الثالثوأما 

  .ألركان العقد أو عدم مراعاا
  

                                                
 . وهو مننب على ما سبق ذكره، فاالختيار واخلطبة ينتج عنهما العقد الشرعي  )١(
، سـنن  ٣/٣١٨:، املسند املستخرج على صـحيح مسـلم  ١/١٢٥:، املنتقى البن اجلارود٤/٢٥١:صحيح ابن خزمية  )٢(

 . ٢/٦٩:الدارمي



 ٥

  



 ٦

  أحكام العقد وشروطه ـ أوال
  :حيتوي هذا الفصل على أربعة مباحث هي

ذكرنا فيه التصنيفات الفقهية املختلفة ألركـان العقـد وشـروطه،    : أحكام العقدمدخل إىل  •
واصطالحات املذاهب يف ذلك مما متس إليه احلاجة  يف هذا اجلزء أو يف األجزاء الالحقة، وقـد  
ذكرنا التصنيف الذي نعتمده يف ذلك، والذي على أساسه ينبين حديثنا عـن أركـان العقـد    

  .وشروطه
  .باعتبارها الركن األول واألساسي للعقد: االصيغة وشروطه •
شروط احملل، وقد اقتصرنا هنا على أهم الشروط، وسنذكر املوانع املتعلقة باحملل يف جزء خاص،  •

  .يلي هذا اجلزء
، واختالفات املذاهب يف ذلك، واالصطالحات املعتمدة فيها، وهو مما أحكام فساد العقد وبطالنه •

  .زء أو يف األجزاء الالحقةمتس إليه احلاجة يف هذا اجل
  مدخل إىل أحكام العقد ـ  ١

الغرض من هذا املبحث هو التعرف على املواقف املختلفة للمذاهب الفقهية من عقد الـزواج،  
والتعرف على االصطالحات املستعملة يف ذلك لتفادي األخطاء اليت تقع عند بيان خالفات العلماء، 

ات املذاهب املختلفة، ولذلك كان هذا مبحثا متهيديا لتسهيل والناجتة من عدم التعرف على اصطالح
  .الوصول إىل تفاصيل اخلالفات وأدلتها يف املباحث أو الفصول القادمة

  أوال ـ تعريف العقد 
، وهو الربط والشد والضمان والعهد نقيض احلل عقده يعقده عقدا وتعقادا وعقده، وهو: ١لغة

ياأَيها الَّذين  ﴿:واجلمع عقود ومنه قوله تعاىل صال معه، وأصله الشداجلمع بني الشيئني مبا يعسر االنف
﴾قُودفُوا بِالْعوا أَونوقوله تعاىل)١:املائدة(آم:﴿      ـابتلُـغَ الْكبـى يتكَـاحِ حةَ النقْدوا عزِمعلَا تو

  . مان العدةال تعزموا على عقدة النكاح يف ز: واملعىن، أحكامه : أي)٢٣٥:البقرة(﴾
ولَقَد عهِدنا إِلَى آدم من قَبلُ فَنِسي ولَم نجِد لَـه   ﴿: وأصل العقد الربط  والوثيقة قال اهللا تعاىل

: وعقدنا أمر كذا وكـذا أي ، عرفناه : عهدنا أمر كذا وكذا أي: وتقول العرب)١١٥:طه(عزما﴾
  : اعرقال الش؛ كربط احلبل باحلبل ، ربطناه بالقول 

                                                
 . ٢/٧:أحكام القرآن البن العريب، ١/١٧٦:سري غريب القرآن، التبيان يف تف٣/٢٩٦:لسان العرب: انظر  )١(



 ٧

  قوم إذا عقدوا عقدا جلارهم         شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا
عقدت احلبـل فهـو   : حجم العقد واجلمع عقد، وخيوط معقدة شدد للكثرة، ويقال: والعقدة

معقود، وكذلك العهد ومنه عقدة النكاح ،و انعقد عقد احلبل انعقادا،  وموضع العقد من احلبل  معقد 
  .ومجعه معاقد

القالدة ،والعقد  اخليط ينظم فيه اخلرز ومجعه عقود، وقد اعتقد الدر واخلرز وغريه إذا :  عقدةو ال
خيط ينظم فيه خرزات وتعلق يف عنق الصيب ،وعقد التاج فوق رأسه واعتقده  : اختذ منه عقدا، واملعقاد

  .عصبه به
وعقد العهد ، الية لألمراءهو من عقد الو: الواليات على األمصار، ومنه أهل العقد ،وقيل: والعقد

  .واليمني يعقدمها عقدا وعقدمها أكدمها
العهد واجلمع عقود وهي أوكد العهود، ويقـال   : و عقدت احلبل والبيع والعهد فانعقد، والعقد

عهدت إىل فالن يف كذا وكذا وتأويله ألزمته ذلك فإذا قلت  عاقدته أو عقدت عليه فتأويله أنك ألزمته 
  .املعاقدة  املعاهدة  وعاقده  عاهده  وتعاقد القوم  تعاهدواذلك باستيثاق  و
  : يطلق العقد على معنيني: اصطالحا
وهو كل ما يعقد الشخص أن يفعله هو، أو يعقد على غريه فعله على وجه إلزامـه  : املعىن العام

يف العقد وعلى ذلك فيسمى البيع والنكاح وسائر عقود املعاوضات عقودا، ألن كل واحد من طر ،إياه
ألن احلالف ألزم نفسه الوفاء مبا حلف عليه من ؛ ومسي اليمني على املستقبل عقدا ، ألزم نفسه الوفاء به 

، قـال  )١:املائدة(ياأَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُود﴾ ﴿: تعاىل، وهو ما أشار إليه قوله الفعل أو الترك
د الدين، وهي ما عقده املرء على نفسه من بيع وشراء وإجـارة  يعين بذلك عقو: العلماء يف تفسريها

وكراء ومناكحة وطالق ومزارعة ومصاحلة ومتليك وختيري وعتق وتدبري وغري ذلك من األمور ما كان 
ذلك غري خارج عن الشريعة، وكذلك ما عقده على نفسه هللا من الطاعـات كـاحلج والصـيام    

  .١لك من طاعات ملة اإلسالمواالعتكاف والقيام والنذر وما أشبه ذ
مبا أحل ومبا حرم ومبا فرض : أوفوا بالعقود، معناه: وهو ما فسرها به الصدر األول، قال ابن عباس

  .٢،ومبا حد يف مجيع األشياء، وكذلك قال جماهد وغريه

                                                
 . ٦/٣٢: تفسري القرطيب  )١(
 . ٢/٤: تفسري ابن كثري  )٢(



 ٨

: لى ما ينشأ عن إرادتني لظهور أثره الشرعي يف احملل، قال اجلرجـاين يطلق عو: املعىن اخلاص
التـزام  : بأنه ١٠٣يف املادة  جملة األحكاموقد عرفته ، ١د ربط أجزاء التصرف باإلجياب والقبولالعق

وهذا املعىن اخلاص هو املراد هنا بعقد .٢املتعاقدين وتعهدمها أمرا هو عبارة عن ارتباط اإلجياب بالقبول
  .النكاح

   :الفقهيةأركان العقد وشروطه يف املذاهب تصنيف ثانيا ـ 
فقهاء يف تصنيف أركان العقد وشروطه، وهو يف جممله خالف اصطالحي ال عالقة له اختلف ال

باألحكام، ومع ذلك فإنه من املهم االطالع على هذه التصنيفات، ليسهل التعرف من خالهلا علـى  
وجوه االختالف العامة، وعلى مدى األمهية اليت تكتسيها بعض نواحي عقد الزواج على البعض اآلخر 

  . ة الفقهاء لفلسفة الزواج ومقاصده يف الشريعة اإلسالميةحبسب رؤي
  : املالكية تصنيف

  :اختلف فقهاء املالكية يف تصنيف أركان الزواج، ومن أشهر تلك التصنيفات
  :تصنيف مجهور املالكية

  :أربعة إمجاال ومخسة تفصيال، وهي إىل أركان النكاح ٣صنف مجهور املالكية
وهي اإلسالم والبلوغ والعقل والذكورية، واختلف : وشروطه هينه، بدو الزواجال يصح و :الويل •

  .٤يف اشتراط العدالة والرشد فقيل يعقد السفيه على وليته ،وقيل يعقد وليه
لكن ال يشترط ذكره عند عقد النكاح جلـواز نكـاح    ،فال يصح نكاح بغري صداق :الصداق •

فإن النكاح  ،طه أو اشترطا إسقاطه أصالفإن تراضيا على إسقا، التفويض فإنه عقد بال ذكر مهر 
  .ال يصح

وهي ال تقوم إال من الزوج والزوجة اخلاليني من املوانع الشـرعية   ،أي ما تقوم به احلقيقة :احملل •
نوعان  وللمحل كاإلحرام واملرض وغري ذلك، ألن احملل من األمور النسبية اليت ال تقوم إال مبتعدد،

وهي اإلسالم يف نكاح مسـلمة، والعقـل   :وط صحة النكاحمن الشروط عند املالكية هي شر
وهي احلرية والبلوغ والرشـد والصـحة   : شروط  انعقاد النكاح،و والتمييز وحتقيق الذكورية

  .والكفاءة
                                                

 . ١٩٦:التعريفات  )١(
 . ١/٣٦٠:درر احلكام  )٢(
 . ٢/٤: ، الفواكه الدواين٣/١٧٢:اخلرشي:  انظر  )٣(
 . ١٣٤: القوانني الفقهية  )٤(



 ٩

شروط الصيغة و، وهي ما صدر من الويل ومن الزوج أو من وكيلهما الدالة على انعقاد: الصيغة •
تكون ، وأال كلفظ التزويج والتمليك وجيري جمرامها ،قبولا يقتضي اإلجياب والأن تكون مب :هي

فإن تراخى فيه القبول عن اإلجياب يسريا  ،من الطرفنيوأن تكون فورا معلقة عل شرط غري حمقق، 
  . ١يكون اللفظ على التأبيد، وأن جاز

اب من ب ـ  مبعىن أن يكون كل واحد منها جزءا من ماهية العقدـ هذه اخلمسة أركانا  واعتبار  •
  .وباعتبار انعدام املاهية بانعدامها، غري أن هذا رد بعدم اعتبار الشهود ركنا يف العقد ،التجوز

  :تصنيف احلطاب من املالكية
ما الويل أألن حقيقة النكاح ال توجد إال ما، ال ركنا واحدا، وهو اعتباره الزوج والزوجة ركنني 

لصداق والشهود فلم يعدمها من األركان وال من والصيغة فشرطان خلروجهما عن ذات النكاح، أما ا
  .ألن املضر إسقاط الصداق والدخول بال شهود، الشروط لوجود النكاح بدوما

وهي العقد املخصوص ال تتحصل إال بالصيغة كمـا أنـه ال    ،وقد رد عليه بأن حقيقة النكاح
  .٢مان حلقيقتهيتحصل إال بالزوج والزوجة من حيث إما حمالن ال من حيث إما مقو

  :الشافعية تصنيف
عاقدان، وقد الشهادة ووالزوجة والصيغة ال: أربعة أركان، وهيأركان الزواج إىل  ٣صنف الشافعية

  .يعرب عن العاقدين بالويل
ألنه يعترب يف كل منهما ما ال يعترب  ،نيوقد اختلف يف عد الزوجني ركنا واحدا أوركنني منفصل

 مايف اآلخر أو لتعلق العقد .  
ألن الغرض مـن   ،وقد علل بعضهم عدم ذكر االصداق يف أركان النكاح خبالف الثمن يف البيع

  .النكاح االستمتاع وتوابعه وذلك قائم بالزوجني فهما الركنان
وقد ذكر بعضهم أن أركان النكاح تشمل اإلجياب والقبول فقط، ألن النكاح هو  العقد املركب 

مور اليت ذكروها مل تتركب منها ماهيته كما هو مقتضـى التعـبري   وهذه األ، من اإلجياب والقبول 
  . ألن الركن ما تتركب منه املاهية كأركان الصالة ،باألركان

فإما  ،وأجابوا عن ذلك بأن املراد باألركان ما ال بد منها فيشمل األمور اخلارجة كالشاهدين
  .خارجان عن ماهية النكاح وهلذا اعتربمها الغزايل شرطني

                                                
 . ١٣١:القوانني الفقهية  )١(
 . ٣/١٧٢:اخلرشي  )٢(
  .٣/٣٨٧:حاشية البجريمي على اخلطيب، ٤/١٣٣:، حاشية اجلمل٧/٢١٨:حتفة احملتاج، ٤/١٠٣:شرح البهجة  )٣(



 ١٠

  : احلنابلة تصنيف
القبول، واإلجياب، والزوجان اخلاليان من املوانع، :  ثالثة هيأركان الزواج إىل  ١صنف احلنابلة

وقد أسقط بعضهم الزوجني كما يف املقنع واملنتهى وغريه لوضوحه، وألن ماهية النكاح مركبة مـن  
  . اإلجياب والقبول ومتوقفة عليهما وال ينعقد النكاح إال ما

  :احلنفية نيفتص
هو اإلجياب والقبول، ألن االنعقاد هو ارتباط أحد الكالمـني  للزواج ركنا واحدا  ٢اعترب احلنفية

وذلك بوقوع الثاين جوابا معتربا ، ويستعقب األحكام ،باآلخر على وجه يسمى باعتباره عقدا شرعيا
  .المان مها اإلجياب والقبولوالك، ويسمع كل من العاقدين كالم صاحبه ، حمققا لغرض الكالم السابق 

  :طريقة احلنفية يف تقسيم الشروط
  :٣صنف احلنفية الشروط من حيث أثر وجودها أو فقداا إىل األصناف التالية

  : شروط االنعقادـ  ١
وهي اليت يلزم توافرها يف أركان العقد، أو يف أسسه وإذا ختلف شرط منها كان العقد بـاطال  

  :عقاد عندهم هيوخالصة شروط االن، باتفاق
   :ويشترط حملل العقد شرطان مها:ما يرجع إىل حمل العقد

سواء كان كامل األهلية كالبالغ  ،أن يكون كل من العاقدين أهالً ملباشرة العقد بأن يكون مميزاً •
  .الرشيد أو ناقصها كالصيب املميز، غري أن كامل األهلية عقده نافذ، وناقصها عقده موقوف

بأن يسمع كالمه أو يرى إشارته ويعرف مراده  ،عاقدين ما صدر من اآلخرأن يعلم كل من ال •
أن يعرف أن هذه العبارة أو تلك اإلشارة يقصد ا إنشاء العقد وإن مل يعرف معاين ، ومنها

  .الكلمات اللغوية
  :ما يرجع إىل الصيغة

  .احتاد جملس اإلجياب والقبول •
  .ء واحدأن يوافق القبول اإلجياب حىت يتالقيا على شي •
بأن تكون مفيدة ملعناها يف احلال غري معلقة على أمـر سـيحدث يف   . أن تكون الصيغة منجزة •

  .املستقبل
                                                

 . ٥/٣٧:كشف القناع  )١(
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  :وهو املرأة املعقود عليها فيشترط فيها: ما يرجع إىل احملل
  .أن تكون أنثى حمققةاألنوثة •
  .أال تكون املرأة حمرمة عليه حترمياً قطعياً ال شبهة فيه •

  :شروط الصحةـ  ٢
ترتب على ختلف شيء منها بطالن العقد أو فساده على اخلالف بني اجلمهور واحلنفية يف ذلك، وي

  : ، وشروط الصحة عند احلنفية هييف حملهوالذي سنشرحه 
بأن كانت حرمتها ثابتة بدليل  ،الذي يريد التزويج ا حترمياً ظنياً أال تكون املرأة حمرمة على الرجل •

  .لالشتباه يف أمرهظين أو مما خيفى حترميها 
  . أن يكون العقد أمام شهود •

  : شروط النفاذـ  ٣
العقد إذا كان مستوفياً ألركانه وشروط صحته ال تترتب عليه آثاره بالفعل إال بشروط تسمى يف 
عرف الفقهاء بشروط النفاذ، وجيمعها أن يكون لكل من العاقدين احلق يف إنشاء عقد الزواج، ويتحقق 

وكمال األهلية باحلرية والبلوغ  ،ما مع وجود صفة شرعية جتيز هلما إنشاء هذا العقدذلك بكمال أهليته
  .والعقل، والصفة هي األصالة أو الوالية أو الوكالة

  :شروط اللزومـ  ٤
هي الشروط اليت إذا حتققت كلها مل يكن ألحد احلق يف فسخ العقد، فإن ختلفت تلك الشروط 

يشترط للزوم عقد الزواج ، ووز فسخه إذا طلب ذلك صاحب الشأنأو بعضها كان العقد غري الزم جي
  :، ويتحقق ذلك بتوفر الشروط التاليةإمجاالً أن يكون خالياً مما يوجب الفسخ

  .أن يكون الزوج كفئاً للزوجة إذا زوجت نفسها وهي كاملة األهلية، أي بالغة عاقلة رشيدة •
   .زوجت نفسها ولو كان الزوج كفئاً هلا أال يقل مهرها عن مهر أمثاهلا من قوم أبيها إذا •
أن يكون املزوج لفاقد األهلية أو ناقصها كانون واملعتوه والصغري والصـغرية األب أو اجلـد    •

  .املعروفني حبسن التصرف واالختيار
أال يكون الزوج قد غرر يف أمور تتعلق بكفاءته، كأن يدعي نسباً معيناً مت الزواج على أساسه مث  •

  .كان العقد غري الزم بالنسبة إىل طرف الزوجة فلها أو لوليها حق طلب الفسخ ظهر كذبه
  :مذهب الزيدية
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تقسيم خاص متيزوا به عن غريهم، فقد نصوا على أن شروط الزواج اليت ال يصح إال ا  ١وهلم
  : أربعة، وهي

  :وله مخسة أركان هي: العقد: الشرط األول
لو كان  فاسقا ذكرا حرا ألنه ال والية المرأة وال لعبد على الويل، ويشترط أن يكون بالغا عاقل و •

  .ملتها
أن يعقد بلفظ متليك خاص للتزويج كزوجت أو أنكحت أو حنومها أو عام كملكت ونـذرت   •

  .وتصدقت وبعت ووهبت حسب ما يقتضيه العرف
: يقـول أن يكون لفظ التمليك متناوال جلميعها أو بعضها، إذ هو املقصود بالتمليك بالنكـاح ف  •

  .زوجتكها أو ملكتك إياها أو زوجتك بعضها أو ملكتك بعضها
أن يقع قبول لعقد النكاح مثله، ألن من حق العقد أن يكون ماضيا مضافا إىل النفس مشتمال على  •

فيقول فيه زوجتك أو أنكحتك ويصح بدون كاف اخلطاب فيقول زوجت أو ، مجيعها أو بعضها 
  . أنكحت

 الس الذي وقع فيه اإلجياب وهو ما حواه اجلدار يف العمران وما يسمع أن يكون القبول واقعا يف •
  .فيه اخلطاب املتوسط يف الفضاء

إشهاد عدلني، فال يصح العقد  إال حبضور شاهدين ومساعهما اإلجياب والقبول : الشرط الثاين
  .تفصيال وإن مل يقصد إشهادمها

ة، وهي البالغة العاقلة ومن شرط الرضاء أن يكون هو رضاء احلرة واملكاتبة املكلف: الشرط الثالث
فرضاء ، نافذا بأن تقول رضيت أو أجزت أو أذنت أو حنو ذلك مما يدل على أا قد قطعت بالرضا 

فأما لو قالت سوف أرضى أو ما يف ، الثيب يكون بالنطق مباض وذلك بأن تقول رضيت أو حنو ذلك 
  . ضاءحكمه فإنه ليس برضاء وإمنا هو وعد بالر

ومما يقوم مقام النطق القرائن القوية كقبض املهر وطلبه والتهيؤ للزواج ومسريها إىل بيت الزوج 
ومد يدها للحناء هذا إذا مل يدخل هذه القرائن احتمال كأن يكون الويل مهيبا ختشى منه إن مل ترض 

  .فال يصح أن تكون هذه القرائن رضى
  . ، وكذا تعيني الزوج فال يكفي قبلت ألحد أوالديتعيني املرأة حال العقد: الشرط الرابع

  :مذهب اإلمامية

                                                
 . ٤/١٨:، البحر الزخار٢/٢٢: التاج املذهب: انظر  )١(
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يقصر العقد على الصيغة، فقد نصوا عند احلديث عن العقـد أن   ١والظاهر أن مذهب اإلمامية
  .دالني على العقد الرافع لالحتمال، النكاح يفتقر إىل إجياب وقبول 

وال يف شيء من األنكحة حضـور  ،  ونصوا على أنه ال يشترط يف نكاح الرشيدة حضور الويل
  .ولو تآمرا بالكتمان مل يبطل، ولو أوقعه الزوجان أو األولياء سرا جاز ، شاهدين 

امتياز الزوجة عن غريها باإلشارة أو التسمية أو الصفة فلـو  ، ونصوا علىأنه يشترط يف النكاح 
  .مل يصح العقد، أو هذا احلمل ، زوجه إحدى بنتيه

واألجل ، الصيغة واحملل: وهو النوع الثاين من أنواع النكاح عندهم، فأركانه أربعةأما نكاح املتعة 
  .، وسنتحدث عن هذه األركان األربعة عندهم يف حملها اخلاص من هذا اجلزء٢واملهر، 

  :مذهب اإلباضية
الظاهر من مذهبهم قصر العقد على الصيغة، وقد نصوا على أنه جيوز عقد النكاح مـن ويل أو  

فإن فعل جدد وال يفـرق  ، لويل امرأة أن يوكل غري ثقة  - قيل  - وال جيوز ، مع زوج أو نائبه  نائبه
  .وال يقبل من مدعي وكالة إال بصحة، بينهما إن دخل 

وإن ادعت أن وليها وكلها يف تزويج نفسها مل يقبل ، وجاز للشهود أن يشهدوا على هذا القول 
مطلقا ومن ادعى أنه ويل فوكل : وقيل، تصدق إن كانت ثقة جيوز و: وقيل، عنها ومل جيز ولو بينت 

: وقيل، إن كانت بنتا : وقيل، وقيل إن كانت بنتا أو أختا، إن أقرت : وقيل، أو زوج جاز ما مل يرب 
  .٣ال مطلقا إال بالصحة، ونصوا على وجوب افشهاد على الزواج

  :التصنيف الذي نعتمده
احملـل مـن الـزوج    : و اعتبار ثالثة أركان للزواج هينرى أن أوىل تصنيف ألركان الزواج ه

والزوجة، والشهادة على الزواج وإشهاره،  وصيغة الزواج الدالة على التراضي، أما سائر ما عد مـن  
  .األركان فهي شروط يراعي أكثرها اجلانب الشكلي من الزواج دون أي تأثري يف العقد نفسه

بني العاقدين احلقيقيني اللذين مها الزوج والزوجة، وهلذا ال  فالويل مثال عند القائلني به جمرد وسيط
تأثري له على األرجح ـ كما سنرى ـ يف جرب موليته على الزواج مبن ال ترغب فيه، وال بعضلها عمن 

  .ترغب فيه
أما اعتبار اإلشهار أو اإلشهاد أو التوثيق ركنا، فلما ورد من أن الفرق بني الزواج والسفاح هو 
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لزواج، والضرب عليه بالدف الذي هو كناية عن هذا اإلشهار، وألن اإلشهاد هو الوسـيلة  إعالن ا
الوحيدة اليت حتفظ ا حقوق الزوجة، وما يترتب عن الزوجية من آثار كنسب الولـد واسـتحقاق   

  .اإلرث وغري ذلك من احلقوق واآلثار
للقادر عليه، والتشديد يف  والغرض من هذا التصنيف هو تيسري الزواج من ناحية سهولة حتصيله

  .ناحية احملافظة على احلقوق واآلثار املترتبة عنه
وقد أصاب املذهب احلنفي يف الناحية األوىل، فهو أيسر املذاهب يف ذلك، ولكنه مل يصـب يف  

ه بالشروط وومل يفسد، ه بال ويل ومن غري اشتراط عدالة الشهود وفجوز احلنفيةوسع فيه الثانية، فقد 
ه ووصحح، ينعقد مبا يفيد ملك العني للحال : وابل قال، ه بلفظ النكاح والتزويج وومل خيص، ة املفسد

والغرض من كل ذلك تيسري الزواج ، حبضور ابين العاقدين وناعسني وسكارى يذكرونه بعد الصحو 
  ١)عجبت حلنفي يزين  :ومن هنا قيل(، عنهاالزنا وما يترتب  لفاحشةدفعا على مريده، و
ل يف بيان األدلة على ما اعتمدناه من هذا التصنيف عند احلديث عن هـذه األركـان   وسنفص

والشروط املرتبطة ا، وهلذا سيقتصر حبثنا يف هذا الفصل على الصيغة واحملل وسنتكلم عـن سـائر   
  .النواحي يف األجزاء القادمة إن شاء اهللا

  
  ـ الصيغة وشروطها ٢

  تعريف الصيغة وأركاا: أوال
  : الصيغةتعريف 

مصدر صاغَ الشيَء يصوغُه صوغاً وصياغَةً وصغته أَصـوغُه صـياغةً وصـيغةً    : لصوغُ: لغة
يصوغُ الكالم ويزوره، : ما صيغَ، ورجل صواغٌ: وصيغوغةً؛ وعملُه الصياغةُ، والشيءُ مصوغٌ والصوغُ

وهذا شـيء  . وصاغَ فالن زوراً وكذباً إِذا اختلقه. تعارةفالن يصوغُ الكذب، وهو اس: ورمبا قالوا
أَراد : وصاغةُ الـحلـي َألم يمطُلُونَ بالـمواعيد الكاذبة، وقــيل . حسن الصيغة حسن العملِ

صاغ شعراً وكالماً أَي وضعه ورتبه، ويـروى  : يقال. الذين يرتبون الـحديث ويصوغُون الكذب
  . ٢ون، بالـياء، وأَصل الصبغِ التغيـريالصياغ

تطلق الصيغة يف االستعمال الفقهي على األلفاظ والعبارات اليت يتركب منها العقد، : اصطالحا
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وهي اليت تسمى يف ، أي العبارات املتقابلة اليت تدل على اتفاق الطرفني وتراضيهما على إنشاء العقد 
من قول أو ، هي ما يكون به العقد : ى ذلك عرفها بعضهم بقولهوعل، لغة الفقهاء باإلجياب والقبول 

  .وكشفا عن كالمه النفسي، تبيينا إلرادة العاقد ، إشارة أو كتابة 
، وعرفها اإلمامية بأا اللفظ الذي وضعه الشرع ١عرفها ابن عرفة بأا مادل على عقد النكاحو

  .٢وصلة إىل انعقاده
  :مكونات الصيغة
، وقد ]اإلجياب والقبول[ ن لفظني صادران من كال طريف العقد، يطلق عليهما تتركب الصيغة م

  . اختلف الفقهاء يف استعمال هذين االصطالحني، وفيما يلي توضيح هذا االختالف االصطالحي
  :اإلجيابـ  ١

  : تعريفه
: يقال. به أَي استـحقَّهوأَوجبه هو، وأَوجبه، واستوج. وجب الشيُء يجِب وجوباً أَي لزم: لغة

ولزِم ،تجوباً إِذا ثَبو جِبالشيُء ي بجو . ـبجفو البـيع تبجةً، وأَوجِب جِبي البـيع بووج .
وجب البـيع جِبةً ووجوباً، وقد أَوجب لك البـيع وأَوجبـه هـو  إِجيابـاً؛      : وقال اللـحيانـي
الكبـريةُ من الذنوب التـي يستوجب ا العـذاب؛  : والـموجِبةُ. استـحقَّه: واستوجب الشيَء

  . ٣وأَوجب الرجلُ إِذا عملَ عمالً يوجِب له الـجنةَ أَو النار
  :اختلف الفقهاء يف استعمال لفظ اإلجياب على فريقني: اصطالحا
من أحد املتخاطبني مع صالحية اللفظ لـذلك   اإلجياب هو اللفظ الصادر أوال: احلنفيةتعريف 

  .٤رجال كان أو امرأة
أو وليها سواء صـدر  ، والزوجة ، واملؤجر ، اإلجياب هو ما صدر من البائع : اجلمهور تعريف

والزوج ، واملستأجر منفعة العني ، املشتري السلعة املبيعة : ألم هم الذين سيملكون؛ أوال أو آخرا 
  .وهكذا، العصمة 
  :القبول ـ ٢

  :تعريفه
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وقبلـت  . قبل اهلدية وحنوها: يقال، أخذه عن طيب خاطر : من قبل الشيء قبوال وقبوال: لغة
الرضا بالشيء وميل : والقبول. رضيه: وقبل العمل، إذا رضيته : وقبلت الشيء قبوال، صدقته : اخلرب

  . ١استجابه: وقبل اهللا الدعاء، النفس إليه 
  :يف استعمال لفظ القبول ـ كما اختلف سابقا ـ على فريقنياختلف الفقهاء : اصطالحا

  .٢القبول اللفظ الصادر ثانيا من أحدمها الصاحل لذلك مطلقا: تعريف احلنفية
أو ممن ينتفع به كاملستأجر واملستعري ، هو ما يصدر ممن يتملك املبيع أو القرض : مهوراجلتعريف 

وسواء صـدر  ، ممن ميلك االستمتاع بالبضع كالزوج  أو، أو ممن يلتزم بعمل كاملضارب واملودع ، 
هو اللفظ الدال على الرضا بـذلك  : القبول: ، وقد عرفه يف شرائع اإلسالم بقولهالقبول أوال أو آخرا

    .٣قبلت النكاح: كقوله؛ اإلجياب 
  : حكم تقدم القبول على اإلجيابـ  ٣

  :لنياختلف العلماء يف حكم تقدم القبول على اإلجياب على قو
اشتراط تقدم القبول على اإلجياب، وهو مذهب احلنابلة، فال جيوز عندهم تقدم : القول األول

فمىت وجد قبله مل يكن قبوال ، أن القبول إمنا يكون لإلجياب واستدلوا على ذلك باإلجياب على القبول، 
بل يصح بأي لفظ كان ، لفظ وألنه ال يتعني فيه ، ألن البيع يصح باملعاطاة ، خبالف البيع ، لعدم معناه 

  .٤مما يؤدي املعىن
عدم اشتراط تقدم أحدمها على اآلخر، وهو مذهب اجلمهور، إال أن احلنفية يعتربون :القول الثاين

القبول هو ما يذكره الطرف الثاين يف العقد داال على رضاه مبا أوجبه الطرف األول، فهم يعتـربون  
  .٥م الذي يصدر ثانيا قبوالالكالم الذي يصدر أوال إجيابا والكال

  ما تتحقق به صيغة العقد : ثانيا
وهي إما أن تتحق باللفظ، وهو األصل، أو بغريه من اإلشارة والكتابة وغريها، وسنتحدث عن 

  :كال النوعني فيما يلي
   الصيغة اللفظية للعقدـ  ١

                                                
 . ٢١٧:خمتار الصحاح  )١(
 . ١/١٠٤: درر احلكام  )٢(
 . ٢/٢٤٧:شرائع اإلسالم  )٣(
 . ٥/٤٦:مطالب أويل النهى  )٤(
 . ٣/٤٢٢:، مواهب اجلليل٣/٨٧: البحر الرائق  )٥(



 ١٧

عين الفقهـاء ببيـان   د اليت تعرب عن تراضي املتعاقدين، فقهو األلفاظ  الصيغة ملا كان األصل يف
حىت تدل داللة صحيحة صرحية علـى مـراد    األلفاظ اليت ينعقد ا من ناحية مادا وناحية صورا
  :املتعاقدين، وسنفصل كالم الفقهاء يف ذلك فيما يلي

  :لغة الصيغة
ا من واختلفوا يف غريه اتفق الفقهاء على صحة استعمال اللغة العربية للتعبري عن اإلجياب والقبول،

  : اللغات على قولني
عربية، أو غري عربية سواء كان العاقـدان   :يصح التعبري عن العقد بأي لغة كانت: القول األول

  :١وهو مذهب مجهور الفقهاء، ومن أدلتهم على ذلك قادرين على العربية أو عاجزين عنها،
  .يصح بأي لغة ذلكوأن املقصود من الصيغة هو التعبري الواضح الصريح عن إرادة العاقدين،  •
ه لغة بعينها أو صيغ بعينها، بل هو كسائر العقود يأن الزواج ليس أمرا تعبديا حمضا حبيث تشترط ف •

  . الشرعية
أنه ال جيوز للقادر على العربية أن يعقده بغريها، وهو مذهب الشافعية يف قول، : ٢القول الثاين 

فيصح منه عقد النكاح بلسانه ألنه ، سن العربية واحلنابلة، ومذهب الظاهرية واإلمامية، أما من ال حي
عاجز عما سواه فسقط عنه كاألخرس، وحيتاج أن يأيت مبعنامها اخلاص، حبيث يشتمل على معىن اللفظ 
العريب، فإن كان أحد املتعاقدين حيسن العربية دون اآلخر أتى الذي حيسن العربية ا  واآلخر يـأيت  

احتاج أن يعلم أن اللفظة اليت أتى ا صاحبه لفظة ، سن لسان اآلخر فإن كان أحدمها ال حي. بلسانه
  :بأن خيربه بذلك ثقة يعرف اللسانني مجيعا، ومن أدلتهم على ذلك، اإلنكاح 

أنه عدول عن لفظ اإلنكاح والتزويج مع القدرة عليهما، ومها اللفظان اللذان يصح ما فقـط   •
  . الزواج

فكما أا ال تصح بغري العربية للقادر عليها فكـذلك   ،أشبه الصالةف يةأن الزواج فيه ناحية تعبد •
  .الزواج

الرأيني وقد اختلف القائلون ذا القول يف وجوب تعلم ألفاظ الزواج والنكاح باللغة العربية على 
  :التاليني

                                                
 . ٥/١٦٩:،الفروع ١/٣١٨:جممع األر  )١(
، ٩/٤٧: احمللـى ، ٤/٢٢٩:، مغين احملتـاج ٧/٢٢١:، حتفة احملتاج١/٢٨٣:، املنثور يف القواعد الفقهية٩/١٩٠:اموع  )٢(

 . ٢/٢١٧: اإلسالم شرائع



 ١٨

 ألن النكاح غـري  ،أنه ال جيب على من ال حيسن العربية تعلم ألفاظ النكاح ا : الرأي األول
  .فلم جيب تعلم أركانه بالعربية، واجب 

ألن ما كانت العربية شرطا فيه لزمه أن يتعلمها مـع القـدرة،   ، وجوب تعلمها: القول الثاين
  .كالتكبري

  :الترجيح
الظاهر من املقاصد الشرعية يف العقود هو أا معربة عن رضا أصحاا، وذلك يقتضي التعرب عن 

ا على املقصود من العقد، وإال أصبح جمرد عقد شكلي ال يعرب عـن  الرضا بأوضح ألفاظه وأدهلا عرف
غري  لو لقنت املرأةمراده الشرعي، ولذا نعجب أن يلغي بعض الفقهاء هذا االعتبار فينص على أنه لو 

 ،وقبـل الـزوج   ،ال تعلم معناها، وهي زوجت نفسي بالعربية :العربية أن تقول ملن يريد الزواج ا
يف جانب الزواج، ومثله أو ال يعلمون صح  هلها بالعربية وعدم فهمها ملا قالت،جوالشهود يعلمون 

ينبغي أن يكون النكاح كذلك : بقوله قاضي خان وقد علل ذلكال يعلم معناه، وهو الرجل إذا لقنه 
خبـالف  ، فال يشترط فيما يستوي فيه اجلد واهلزل  ،ألن العلم مبضمون اللفظ إمنا يعترب ألجل القصد

  ١)ع وحنوهالبي
وأفسد من ذلك اشتراط العربية مع وقوع النكاح من :(وقد رد ابن القيم على هذا االشتراط بقوله

والعجب أنكم اشترطتم تلفظه بلفـظ ال  ، العرب والعجم والترك والرببر ومن ال يعرف كلمة عربية 
، فعقدمت العقـد بـه   ، ه وإمنا هو عنده مبرتلة صوت يف اهلواء فارغ ال معىن حتت ،يدري ما معناه ألبتة

  ٢)وأبطلتموه بتلفظه باللفظ الذي يعرفه ويفهم معناه ومييز بني معناه وغريه
  : ألفاظ الصييغة

يصح من هذه األلفاظ وهي األلفاظ اليت يصح التعبري ا عن عقد الزواج، وقد حبث الفقهاء فيما 
خشية تسرب مفاهيم أخرى للزواج غري اليت أرادها الشارع عن طريق تبديل األلفاظ، وهـو إدراك  
سابق من الفقهاء ملا للمصطلحات من تدخل يف تثبيت املفاهيم أو تغيريها، وفيما يلي ذكر هذه األلفاظ 

ذا التقسيم حرصا على بناء الزواج على ما اختلف فيه الفقهاء وما اتفقوا عليه، وقد ذكرنا ه: بقسميها
  .ألفاظ متفق عليها مراعاة الختالف العلماء

  :األلفاظ املتفق عليها
  :وهي نوعان

                                                
 . ١/٣٢٨: درر احلكام شرح غرر األحكام: ، وانظر٣/١٩٦:فتح القدير  )١(
 . ١/٢٢١:عالم املوقعنيإ  )٢(



 ١٩

  : ألفاظ متفق على صحة العقد ا
على أنه ينعقد بكل لفظ مأخوذ من ماديت الزواج والنكاح، سواء اتفقا من اجلانبني  ١أمجع العلماء

أو هذا التزويج ،ألمـا  ، قبلت هذا النكاح : فيقول. زوجتك بنيت هذه: مثل أن يقول، أو اختلفا 
فَانكحوا ما طَاب لَكُم  ﴿:تعاىلقوله اللفظان اللذان ورد ما نص الكتاب يف أكثر من عشرين آية منها 

ما قَضى زيد منهـا  فَلَ﴿ :وقوله)٣٢:النور(﴾وأَنكحوا الْأَيامى منكُم  ﴿: وقوله)٣:لنساءا( ﴾من النساِء
  )٣٧: األحزاب( ﴾وطَرا زوجناكَها

  : ألفاظ متفق على عدم صحة العقد ا
  :األلفاظ التاليةاتفق الفقهاء عدم انعقاده بـ

ألا ال تفيد حتليل املرأة لزوجها، : ألفاظ اإلباحة واإلحالل واإليداع واإلعارة والرهن •
  .نه يفيد ملك املتعة للزوجوالزواج من عقود التحليل، أل

ألنه يفيد متليكا مضاف ملا بعد املوت، والزواج يفيد التمليك يف احلال، فلـم  : لفظ الوصية •
توجد عالقة مسوغة الستعمال لفظ الوصية يف الزواج، وروي عن الطحاوي من احلنفية أنه 

وصيت بابنيت لك أ :وعن الكرخي أنه ينعقد به إن قيدت باحلال، كما إذا قال، ينعقد مطلقا
  . ٢اآلن

ألا مع إفادا ملك املنفعة يف احلال إال أا شرعت مؤقتة بوقت معني والزواج : لفظ اإلجارة •
  .شرع على الدوام والتأبيد، وكل تأقيت فيه يلحق به الفساد على األصح

واج من والعلة اجلامعة بني عدم صحة العقد ذه األلفاظ مجيعا هي عدم انطباقها مع شروط الز •
  . ٣ملك املتعة الدائمة من حني العقد، وهلذا يقاس على هذه األلفاظ كل ما ال يدل على ذلك

  :األلفاظ املختلف فيها
كاهلبة والتمليك والبيع والصدقة واجلعل على األقوال األلفاظ السابقة، اختلف الفقهاء فيما عدا 

  :التالية
وقصوره على لفظي النكاح والتزويج وما اشـتق  منع انعقاده ذه األلفاظ كلها : ٤القول األول

، والزهري، وعطاء ، كأنا متزوج مثالً، وهو قول الشافعية واحلنابلة، وبه قال سعيد بن املسيب ،منهما

                                                
 . ٣٠٠:األشباه والنظائر ،٤/١٨: الزخار البحر  )١(
 . ١/٣١٨:جممع األر  )٢(
 . ٤/١٨:البحر الزخار، ٧/٦٠املغين ،  )٣(
 . ٨/٢٦٧، األم٥/٤٦:، مطالب أويل النهى٣/١١٩:، أسىن املطالب٧/٦٠:املغين  )٤(



 ٢٠

  :وربيعة، ومن األدلة على ذلك
وكلمة ، ١)اتقوا اهللا يف النساء فإنكم أخذمتوهن بأمانة اهللا واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا(:قوله  •

فإنه مل يذكر يف القرآن سوامها فوجب الوقـوف معهمـا تعبـدا     ،اهللا هي التزويج أو اإلنكاح
 .واحتياطا

والشرع ، واألذكار يف العبادات تتلقى من الشرع  ،إىل العبادات لورود الندب فيه مييلأن النكاح  •
  .إمنا ورد بلفظي التزويج واإلنكاح

كانت حراماً، وتثبت به األنساب، فيحتاج فيه إىل ألفاظ إذ به حتل املرأة بعد أن  ،أنه عقد له خطره •
  .صرحية

لعـدم  ، وال ميكن الشهادة على النيـة  ، والكناية إمنا تعلم بالنية ، أن الشهادة شرط يف النكاح  •
 . وذا فارق بقية العقود والطالق، فيجب أن ال ينعقد ، اطالعهم عليها 

فقد أجيب على ذلك ، ٢كتكها مبا معك من القرآنمل: فقال، زوج امرأة  أنه  روي منأما ما  •
معارض فهو  وبتقدير صحته، ن الراوي رواه باملعىن ظنا منه ترادفهما أأو ، وهم من الراوي بأنه 

مجع  وحيتمل أنه ، واجلماعة أوىل باحلفظ من الواحد : قال البيهقي. زوجتكها: برواية اجلمهور
وامرأَةً مؤمنةً إِنْ وهبت نفْسها  ﴿ بذلك قوله تعاىل صه ومما احتج به على اختصا، بني اللفظني 

﴾ نِنيمؤالْم وند نم ةً لَكصالا خهحنكتسأَنْ ي بِيالن ادإِنْ أَر بِيلنحيث جعـل  )٥٠:األحزاب(ل
  .٣  النكاح بلفظ اهلبة من خصائصه

كذكر  ،فاظ مع القرينة الدالة على أن املتكلم أراد ا الزواجصحة استعمال هذه األل: القول الثاين
كل أن ، والضابط عندهم يف ذلك هو ٤احلنفية قولاملهر معها وإحضار الشهود وما شابه ذلك، وهو 
ألا لتمليك العني بعد  ،واحترز باحلال عن الوصية ،لفظ وضع لتمليك العني يف احلال جيوز العقد به

 وعن الكرخي أنه ينعقد به إن قيدت باحلال ،الطحاوي من احلنفية أنه ينعقد مطلقااملوت ،بل روي عن 
  :ومن أدلتهم على ذلك ـ كما مر بيان ذلك سابقا ـ

القرآن ذين اللفظني ال يعين قصر إقامة العقد عليهما ،فيكون ما يفيد معنامها مثلهما فال أن ورود  •
  .وجه ملنع الزواج ذه األلفاظ

                                                
، سـنن  ٣/٣١٨:سـلم ، املسند املستخرج على صـحيح م ١/١٢٥:، املنتقى البن اجلارود٤/٢٥١:صحيح ابن خزمية  )١(

 . ٢/٦٩:الدارمي
 . ٣/٣١٢:، سنن النسائي٤/٨٩:، املسند املستخرج على صحيح مسلم٤/١٩٢٠: البخاري  )٢(
 . ٤/٢٢٨:مغين احملتاج، ٣/١٦٨:، شرح الزرقاين٩/٢١٤:النووي على مسلم  )٣(
 . ١/٢٧١:الفتاوى اهلندية  )٤(



 ٢١

صوص الشرعية مل تذكر يف معرض تشريعة إال لفظي النكاح والزواج فغري مسلمة، دعوى أن الن •
وامرأَةً مؤمنةً إِنْ وهبت ﴿ تعاىل  ذكر لفظ اهلبة أيضاً يف مقام تشريعه يف قوله الكرمي ألن القرآن
بِيلنا لهفْسودعوى اخلصوصية بالنيب)٥٠:األحزاب( ﴾ن  صية الثابتة له غري مسلمة، ألن اخلصو

﴿ قَد علمنا : تعاىل قال بعد ذلك يف هذا هي الزواج بدون مهر ال يف خصوص لفظ اهلبة، ألن اهللا
ـ   ورا ما فَرضنا علَيهِم في أَزواجِهِم وما ملَكَت أَيمانهم لكَيلَا يكُونَ علَيك حرج وكَانَ اللَّـه غَفُ

ال يكون يف اختصاصه بعقد الـزواج    ونفى احلرج عن رسول اهللا ،)٥٠:األحزاب(رحيما﴾
   .لعدم أي مزية يف ذلك بلفظ خاص

فأعرض عنها   أن السنة وردت بلفظ التمليك يف قصة املرأة اليت جاءت تعرض نفسها على النيب •
ن مهـر  فسأله ع ،يا رسول اهللا إن مل يكن بك حاجة إليها فزوجنيها :إىل أن قال أحد أصحابه

 ١)قد ملكتكها مبا معك من القرآن(:حىت قال له الرسول  ،واعتذر بأنه ال جيد شيئاً،يعطيه هلا 
أن كلمة اهللا الواردة يف احلديث ال يراد ا لفظا النكاح والتزويج لعدم أي فائدة معنوية من ذلك،  •

اك بِمعروف أَو تسرِيح فَإمس ﴿:تعاىلبل معناه كما ذكره شراح احلديث إما أنه داللة على قوله 
﴾انسأو أن املراد كلمة التوحيد وهي ال اله اال اهللا حممد رسول اهللا  )٢٢٩:البقرة(بِإِح  إذ ال

فَانكحوا ما طَاب لَكُم من ﴿ : تعاىلحتل مسلمة لغري مسلم، أو أن املراد باباحة اهللا والكلمة قوله 
وهذا الثالث هو الصحيح، وباألول قال اخلطـايب واهلـروى   (:ويقال النو)٣:النساء(﴾النساِء 
  .،أو أن املراد بالكلمة االجياب والقبول ومعناه على هذا بالكلمة اليت أمر اهللا تعاىل ا ٢)وغريمها

وهبت لك : وال تقبل التوقيت، فإذا قالت املرأة للرجل ،أن هذه األلفاظ تفيد متليك العني يف احلال •
أو ملكت نفسي أو جعلت لك نفسي مبهر قدره كذا، أو قال وليها ذلك وقبل  نفسي مبهر كذا

الرجل ينعقد الزواج، ألن القرينة تعني املراد منها، وأنه ال يقصد ا حقيقتها، بل يقصد ا الزواج، 
  .وأي شخص يفهم منها الزواج إذا ذكر املهر مع حضور الناس احلفل املعد للزواج

اشتريتك بكذا كان نكاحـا صـحيحا،    :ليس بشرط، فإنه لو قال حلرةأن تصور حكم احلقيقة  •
  .٣واحلرة ليست مبحل للبيع بل الشرط صحة التكلم

كـأن   ،فأجازوا التزويج بلفظ اهلبة إذا ذكر معها الصداق ،التوسط بني املذهبني: القول الثالث
ك ابنيت مبهر كذا، ويقول وهبت ل: هب يل ابنتك مبهر كذا، أو يقول ويل املرأة: يقول طالب الزواج

                                                
 . سبق خترجيه  )١(
 . ٨/١٨٣: النووي عل مسلم  )٢(
 . ٤/٤٤٠:العناية شرح اهلداية  )٣(



 ٢٢

بعـت أو  (:املالكية، وقد اختلفوا يف كل لفظ يقتضي البقاء مدة احلياة مثل قولقبلت، وهو : اآلخر
  :١رأينيعلى )ملكت أو أحللت أو أعطيت أو منحت

ينعقد ا النكاح إن مسى صداقا حقيقة أو حكما، وهو قول ابن القصار وعبد الوهاب والباجي  •
  .وابن العريب

 .ال ينعقد ا ولو مسى صداقا، وهو قول ابن رشد أنه •
اليت سبق ذكرها، وأدلة من  ومن أدلتهم علىصحة العقد بلفظ اهلبة قصة واهبة نفسها للنيب 

  .هي أدلة احلنفية السابقةوأجاز غريها من األلفاظ 
   .٢أو اإلمكان، أو التمليك ، وذهب الظاهرية إىل أنه ال جيوز النكاح إال باسم الزواج أو النكاح 

  :الترجيح
من خالل ما سبق بيانه من أن العربة يف العقود ما اصطلحت عليه األعراف، فإنه ليس لصـيغة  
الزواج صيغة خمصوصة دل عليها الشرع، أو حصر الشرع إقامة العقد ا، ألن الزواج ليس عبادة حمضة 

  .تفتقر إىل هذا النوع من التحديد
العبادات اليت تعبدنا الشارع فيها بألفاظ ال يقوم غريها مقامهـا  ليس ذلك من : (قال ابن القيم

بل هذه العقود تقع من الرب ، كاألذان وقراءة الفاحتة يف الصالة وألفاظ التشهد وتكبرية اإلحرام وغريها
فال فرق أصال بني لفظ اإلنكـاح  ، ومل يتعبدنا الشارع فيها بألفاظ معينة ، والفاجر واملسلم والكافر 

   ٣)زويج وبني كل لفظ يدل على معناهاوالت
كل عقد فاملعترب يف انعقاده ما يدل على معناه ال صيغة خمصوصة :(قال املقري يف كلياته الفقهيةو

   ٤)وخيتلف يف احملتمل حيث يقع النكول
 ولذلك رجعت أقوال أكثر العلماء إىل صحة العقد بأي صيغة كانت على خالف ما يروى عنهم،

ينعقد مبا عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان، وأن : وقال شيخنا: (ن احلنابلةقال ابن مفلح م
وتارة ، فاألمساء تعرف حدودها تارة بالشرع ، وأن الشرط بني الناس ما عدوه شرطا ، مثله كل عقد 

  ٥)وكذلك العقود، وتارة بالعرف ، باللغة 
ر العلماء أن النكاح ينعقد بغري لفـظ  الذي عليه أكث: ومن خطه نقلت: قال الشيخ تقي الدينو

                                                
 . ٢/٣٥٠:حاشية الصاوي: انظر  )١(
 . ٩/٤٧:احمللى  )٢(
 . ١/٢٢١:عالم املوقعنيإ  )٣(
 . ١/١٥٧:شرح ميارة  )٤(
 . ٥/١٦٩الفروع  )٥(



 ٢٣

فإن أمحد نص ، وعليه قدما أصحابه، وقياس مذهبه ، وهو املنصوص عن أمحد : قال. اإلنكاح والتزويج
، وليس يف هذا اللفظ إنكاح وال تزويج ، جعلت عتقك صداقك : يف غري موضع على أنه ينعقد بقوله

أنه : وأول من قال من أصحاب أمحد فيما علمت ،ومل ينقل عن أمحد أحد أنه خصه ذين اللفظني 
لسبب انتشـار  ، وتبعه على ذلك القاضي ومن جاء بعده ، خيتص بلفظ اإلنكاح والتزويج ابن حامد 

  ١)وكثرة أصحابه وأتباعه، كتبه 
تصح عقدة النكاح بلغة املنكح كائنة ما : (كما نص عليه شارح النيل علماء اإلباضيةوهو قول 

وكذا قبـول  ، مما يكون عندهم معناه التزويج ، ع ما جرت عليه العادة يف كالمهم يف مجي، كانت 
  ٢)الزوج ما مل يقارفوا حمرما يف الكالم

ولذلك ال يصح التحريج على العامة يف اختيارهم من الصيغ ما يتناسب مع أعرافهم، فمن األلفاظ 
عضهم بعض احلرج يف هذه الصيغة، فقد وقد ذكر ب)بنيتاأعطيتك (اليت يعرب ا عندنا عن الزواج لفظ 

فالظاهر  ،لو قال أعطيتك بنيت البنك فيقول قبلت(: ورد يف كتب احلنفية مع تساهلهم يف هذه الصيغ
وهـذا  ، ألن قوله أعطيتك بنيت البنك معناه يف العرف أعطيتك بنيت زوجة البنك ، أنه ينعقد لالبن 

، لكنه ال يساعده اللفظ كما علمت ، زوجتك بنيت البنك وإن كان  هو املراد عرفا من قوهلم ، املعىن 
  ٣)والنية وحدها ال تنفع كما مر

ونرى أن عدم نفع النية هنا هو يف األلفاظ احلادثة اليت حيتاج الشهود إىل معرفة داللتها، أما األلفاظ 
الظاهرة إال إذا املشتهرة ـ كما هو حاصل عندنا ـ فإن اللفظ يعرب تعبريا كليا على النية كالكنايات   

  .نفى قصد ذلك
مل تزل : وهذا الترجيح هو ما يلجأ إليه علماء املذاهب لتصحيح عقود النكاح، قال شارح ميارة

الفتيا صادرة عن شيخنا أيب القاسم ابن سراج أبقى اهللا بركته بعدم التوارث مهما مات الـزوجني يف  
الكتب واإلشهاد للدخول ويقدمون فيها دينارا واحدا األنكحة املنعقدة يف اجلهة الشرقية اليت يتأخر فيها 

وما زال األصحاب  ،ويعتل لقوله بعدم املرياث فيه بأنه فات فيه الصيغة ،من الصداق ويسمونه املوزون
ولكن شارح ميارة يتعقبـه خمطئـا ذلـك    )يراجعونه يف ذلك بالبحث وهو على أوله يف فتياه بذلك

يظهر أن تلك األنكحة  ،قول آخرا وقول عبد الوهاب املنقول أوالوإذا روجع قول املقري املن:(بقوله

                                                
 . ٥/٤٧:مطالب أويل النهى  )١(
 . ٦/٢٥٨:شرح النيل  )٢(
 . ٣/٢٦:رد احملتار  )٣(



 ٢٤

  .االجتهاد لتصحيح العقود ال إىل إبطاهلاوهذا يرينا حرص العلماء على ١)امغري خالية من الصيغة بوجه 
ولكنه مع ذلك يستحب االقتصار على األلفاظ اليت وردت ا النصوص مراعاة لالختالف يف هذا 

لدين، وحرصا على عدم تغيري معىن الزواج الذي ورد به الشرع إذا عرب عنه بألفاظ اجلانب اخلطري من ا
ال تدل عليه، ألن كل لفظ حيمل داللة معينة، ويدل على فهم معني للزواج، فمن زوج ابنته بلفظ البيع 

هللا بذلك ـ مثال ـ فإنه يدل على نظرة خاطئة للزواج حتمل معاين استعباد املرأة واسترقاقها، وما أنزل ا
  .من سلطان

  : زمن الصيغة
علـى  الفقهاء زمن الفعل الذي تتم به الصيغة إما أن يكون ماضيا أو مضارعا أو أمرا، وقد اتفق 

  :يف أخرى وابعض هذه الصيغ واختلف
  : ااملتفق عليه يةالزمنالصيغة 

: وقول الزوج ،زوجتك ابنيت: قول ويل املرأة املاضي مثلعلى انعقاد الزواج بصيغة  ٢اتفق الفقهاء
  :قبلت الزواج ا، ومن األدلة على ذلك

كسائر العقود، واختص مبا ينبئ عن املاضي ألنه إنشـاء   صيغة املاضيفينعقد ب ،أن النكاح عقد
  . تصرف وهو إثبات ما مل يكن ثابتا
وهـو  ، خيتص به باعتبار الوضع فاستعمل فيه لفظ ينبئ عن الثبوت  أنه ليس لثبوت الزواج لفظ

فكان ما ينبئ عن الثبوت أوىل من غريه ألن  ،اضي دفعا للحاجة ألن اإلنشاء يعرف بالشرع ال باللغةامل
   .غرضهما الثبوت دون الوعد

  : ااملختلف فيه يةالزمنالصيغة 
زوجين : كما إذا قال رجل لرجل ،يعرب بلفظني أحدمها عن املاضي وباآلخر عن املستقبل أن يوه

قد زوجتـك أو قـال   : أو قال جئتك لتزوجين بنتك فقال األب ،ا ابنتكجئتك خاطب: بنتك أو قالا
زوجيين أو انكحيين : أو قال هلا ،قد تزوجتك على ذلك: فقالت ،أتزوجك على ألف درهم: المرأة

  :فيها على قولني الفقهاء زوجتك أو أنكحت، وغريها من الصيغ وقد اختلف: نفسك فقالت
بشرط وجود قرينة مانعة من احتمال معىن آخر غـري   ،لصيغينعقد الزواج ذه ا: القول األول

فهذه قرائن كافية تؤكد إرادة إنشاء  ،مثل إحضار الشهود، وإعداد احلفل ودعوة الناس ،إنشاء العقد
  :احلنفية واملالكية، ومن أدلتهم على ذلك قولزوجين نفسك أو أتزوجك، وهو  :العقد بقوله

                                                
 . ١/١٥٧:شرح ميارة  )١(
 . ٢/٢١٧، شرائع اإلسالم، ٢/٩٦: يني احلقائقتب  )٢(



 ٢٥

لوال : أنه خطب إىل قوم من األنصار فأبوا أن يزوجوه فقال  - رضي اهللا عنه  - روايتهم عن بالل  •
ومل ينقل أن بالال أعـاد  ، ملكت: أمرين أن أخطب إليكم ملا خطبت فقالوا له أن رسول اهللا 

  .القول، ولو فعل لنقل، وألن الظاهر أنه أراد اإلجياب
تتحقق يف النكاح عادة،  االستحسان، وجه االستحسان هنا أن املساومة اليت تومهها هذه الصيغ ال •

فال بد من لفظ ، فكان حمموال على اإلجياب خبالف البيع، فإن السوم معتاد فيه فيحمل اللفظ عليه 
  .آخر يتأدى به اإلجياب

، ال ينعقد ذه الصيغ مجيعا، وهو مذهب الشافعية واحلنابلة، ومن أدلتهم على ذلك: القول الثاين
  . فروع االستقبال، فلم يوجد االستقبال، فلم يوجد اإلجياب أن لفظ االستقبال عدة، واألمر من

  :الترجيح
نرى أن األرجح يف هذا هو مراعاة الصيغة اليت يعتربها العرف بشرط داللتها على اجلزم، فـإن  
كانت الصيغة ال تدل على اجلزم، فإنه ال ينعقد العقد ا ولو كانت بالزمن املاضي، ألن داللة املاضي 

هي داللة يف العرف العريب الذي أجاز له الفقهاء هذه الصيغة، وهي ال تعين بالضـرورة  على الثبوت 
سرياا يف مجيع األعراف، أما غريها من األزمنة فال حرج يف استعماهلا إذا كانت دالة على هذا اجلزم، 

إِحدى ابنتي هاتينِ  ﴿ إِني أُرِيد أَنْ أُنكحك:وقد ورد يف القرآن الكرمي قول الشيخ الصاحل ملوسى 
دنِي إِنْ شاَء علَى أَنْ تأْجرنِي ثَمانِيةَ حججٍ فَإِنْ أَتممت عشرا فَمن عندك وما أُرِيد أَنْ أَشق علَيك ستجِ

﴾نيحالالص نم ٢٧:القصص(اللَّه( موسى فقال له :﴿ ذلك بيين وبينك﴾)ال ، ق)٢٨:القصص
يا بين : وقد قال النيب . ونفوذ عقد، وحصول مطلوب ، ومتام قول ، وهذا انعقاد عزم  :ابن العريب

وحصل املقصود مـن  ، فانعقد العقد . ١إال إىل اهللا، ال نطلب مثنه : ثامنوين حبائطكم فقالوا؛ النجار 
  ٢)امللك

  :حكم التصحيف يف الصيغة
يري يف معناه، ومن أمثلة التصحيف يف ألفاظ العقد اليت التصحيف هو تغيري يف اللفظ يؤدي إىل تغ

،وهو ماحيدث عندنا يف بعض )زوزتك بإبدال اجليم زايا أو جوزتك بإبدال الزاي جيما(:ذكرها الفقهاء
زودين أو أنتحين  وتزويدها ونتاجها :(املناطق اجلزائرية، ومثله قول األلثغ يف إجياب عقد النكاح وقبوله

  :رأيني هذا التصحيف وقد ذكر الفقهاء يف)أنكحين وتزوجيها ونكاحهابدال عن زوجين و
أن اخلطأ يف الصيغة إذا مل خيل باملعىن ينبغي أن يكون كاخلطإ يف (:اتبع فيه العلماء قول الغزايلرأي  •

                                                
 . ٦/٩٧:، صحيح ابن حبان٢/٥:، صحيح ابن خزمية١/٣٧٣:، مسلم١/١٦٥: البخاري  )١(
 . ٣/٤٩٧:أحكام القرآن  )٢(



 ٢٦

  . ١وأن مجيع ما ذكر فيها وحنوه من اللغات اليت ألفتها العامة ال يضر)اإلعراب
ال ينعقد بألفاظ مصحفة على طريق الغلط، أما لو اتفق قوم على النطق أنه : رأي عن بعض احلنفية •

وتصدر عن قصد واختيار، ففيـه   ،ذه الغلطة حبيث إم يطلبون ا الداللة على حل االستمتاع
وأما صدورها ال عن قصد إىل وضع جديد  ،قول بانعقاد  النكاح ا حىت أفىت به بعض املتأخرين

تعمال اللفظ يف املوضوع له أو غريه طلب داللته عليه وإرادته فبمجرد الذكر فال اعتبار به ألن اس
  .٢ال يكون االستعمال صحيحا فال يكون وضعا جديدا

ونرى أن كال الرأيني متفقني على جواز التصحيف بشرط أن يكون اللفظ املصحف معروفا يف 
وال يفهمه الشهود فال يصح بـه   داللته على الزواج وهو ما يعرف بالعرف، أما ما ال يدل على ذلك

  .العقد إال إذا دلت القرائن عليه
  : حكم األخطاء النحوية يف الصيغة

زوجت لك أو إليك بـدل زوجتـك أو   (ومن األمثلة اليت ذكرها الفقهاء هلذا النوع من اخلطأ 
از األخطـاء  فقهاء جبولوقد أفىت أكثر ا قبلت بفتح التاء،: لو قال الزوجما ومثله )زوجتك بفتح التاء

   .٣النحوية لعمو البلوى ا
  :وفصل آخرون يف املسألة على النحو التايل

  .ال يصح عقده فإنهإن كان ذلك اخلطأ من قادر على العربية عارف ا قادر عل إصالحها،  •
  .٤أما إن كان من جاهل عاجز فيصح •

تها ال ألفاظها، وقد عمت هو اجلواز مطلقا ألن العربة يف العقود هو دالليف هذا ونرى أن األرجح 
مع ذلك يستحب أن يؤتى ا فصيحة معربة تعبدا من غري اعتقـاد   هالبلوى باألخطاء النحوية، ولكن

  .لوجوب ذلك أو تكليف للعامة به
   :ـ صيغة العقد من غري الكالم ٢

رى، األصل يف صيغة العقد أن تكون بالكالم، ولكن قد حتصل بغري الكالم من وسائل التعبري األخ
  :ومن هذه الوسائل

  :الكتابة

                                                
 . ٤/١٠٣:الفتاوى الفقهية الكربى، ابن حجر  )١(
 . ١/٣١٨:جممع األر  )٢(
 . ٤/٢٢٦:مغين احملتاج  )٣(
 . ٤/١٠٣:، الفتاوى الفقهية الكربى٥/٣٩:كشاف القناع  )٤(
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   :خيتلف حكم التعاقد عن طريق الكتابة حبسب احلالتني التاليتني
ومع ذلك عربا عـن  إذا كان العاقدان يف جملس واحد وكانا قادرين على الكالم، : احلالة األوىل

  :لألدلة التاليةفقهاء باتفاق الال ينعقد الزواج بالكتابة يف هذه احلالة  العقد بالكتابة بدل الكالم، فإنه
  .أن عقد الزواج أساسه العلنية دون السرية وبالكتابة يكون سراً •
نوينا كانت شهادة على : أن الشهادة شرط فيه، وال اطالع للشهود على النية ولو قاال بعد املكاتبة •

  .١إقرارمها ال على نفس العقد فال يصح
  :د، وقد اختلف فيها الفقهاء عل قولنيإذا مل يكن العاقدان يف جملس واح: احلالة الثانية
أن ذلك جائز إذا كان مبحضر الشهود ومسع الشهودكال من اإلجياب والقبـول   : ٢القول األول

إن فالنا كتب إيل خيطبين فاشـهدوا أين قـد    :كما لو قالت حني بلغها الكتاب وقرأته على الشهود
إمساعها إياهم إما بقراءة الكتـاب أو  ألم مسعوا كالم اخلاطب ب؛ زوجت نفسي منه فهذا صحيح 

فلما فلهذا مت النكاح، أما إذا كتب إليها  ،ومسعوا كالمهما حيث أوجبت العقد بني أيديهم ،العبارة عنه
ال ينعقد النكاح كما يف حـق  ، فإنه زوجت نفسي منه بغري حمضر من الشهود: بلغها الكتاب قالت

زوجت نفسي منه ال ينعقد : و قالت بني يدي الشهوداحلاضر الشتراط الشهود حني العقد، وكذلك ل
وإمنا مسعوا كالمهـا هنـا ال   ، النكاح أيضا، ألن مساع الشهود كالم املتعاقدين شرط جلواز النكاح 

  .كالمه
، ومن أدلتهم علـى  )الكتاب من الغائب مبرتلة اخلطاب من احلاضر(وقاعدة احلنفية يف ذلك أن 

  : ذلك
ضي اهللا عنها ـ أا مث كانت حتت عبيد اهللا بن جحش فمات بأرض عن عروة عن أم حبيبة ـ ر •

مـع   ، وأمهرها عنه أربعة آالف، وبعث ا إىل رسول اهللا  احلبشة فزوجها النجاشي النيب 
  . ٣شرحبيل بن حسنة

قوم به احلجة، وقد بلغ تارة بالكتاب وتارة باللسان فإنه تكان يرى الكتاب تبليغا  أن الرسول  •
وكان ذلك تبليغا تاما فكذلك يف عقد النكاح الكتاب ،  ملوك اآلفاق يدعوهم إىل الدين كتب إىل

  . مبرتلة اخلطاب
                                                

 . ٩/١٩٠:اموع  )١(
، البحر ٣/٤١:كشف األسرار، ٢/٩٦:تبيني احلقائق، ٣/١٩٧: ، فتح القدير٥/١٦: ، املبسوط٢/٢٣١:بدائع الصنائع  )٢(
 . ٦/٤١٥:، رد احملتار٤/٢٧٢: الرائق
صـحيح ابـن   :، وانظـر ٢/١٩٨:سـتدرك هذا حديث صحيح على شـرط الشـيخني ومل خيرجاه،امل  : قال احلاكم  )٣(
 . ٣/٣١٥:، سنن النسائي٢/٢٣٥:، سنن أيب داود١٧٩:، املنتقى البن اجلارود١٣/٣٨٦:حبان
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  .فهو مبرتلة اخلطاب من احلاضر ،أن الكتاب له حروف ومفهوم يؤدي عن معىن معلوم •
 الشافعية، واختلف قـول  قول، وهو بالكتابة ال ينعقد الزواج يف غيبة أو حضور: ١القول الثاين

  :احلنابلة يف ذلك، لألدلة التالية
 .، وهو يتناىف مع الكتابةاشتراط حضور الشهود ومساع كال املتعاقدين •
يف ذلك بعث به إىل  أن الصحيح يف حديث النجاشي أن عمرو بن أمية كان وكيل رسول اهللا  •

  .٢أبيهاالنجاشي  يزوجه إياها، وقيل الذي ويل العقد عليها خالد بن سعيد بن العاص ابن عم 
  ٣)ال تكفي اإلشارة وال الكتابة إال لضرورة خرس:(أن الكتابة كناية ،قال الدردير •
   .يف الكتابة مع اشتراطهما تراخي القبول عن اإلجياب •

  :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو صحة العقد بالكتابة إذا دعت الضرورة لذلك، كأن يكون العاقد 

  .ل من يتوىل العقد مراعاة للخالفغائبا، أو أخرس، واألوىل توكي
وقد ذكر النووي الكيفية املثلى لذلك إذا دعت الضرورة ملثل هـذه الطريقـة مـن التعاقـد،     

وال ، وحيضر الكتاب عدالن ، زوجتك بنيت : وحيث حكمنا بانعقاد النكاح باملكاتبة فليكتب:(فقال
بأنفسهما كفى فإذا بلغ الكتاب الزوج بل لو حضرا ، اشهدا : وال أن يقول هلما، يشترط أن حيضرمها 

ويكتب القبول وحيضر القبول شاهدا اإلجياب، فإن شهده آخران فوجهان أصحهما ال ، فليقبل لفظا 
  ٤)ألنه حضر اإلجياب والقبول شاهدان وحيتمل تغايرمها، والثاين الصحة ،يصح ألنه مل حيضره شاهد له 

  : اإلشارة
  :٥رة حبسب األحوال التاليةخيتلف حكم التعاقد عن طريق اإلشا

العاجز عن الكالم إن كان ال حيسن الكتابة، فإنه ينعقد زواجه بإشارته املعروفـة  : احلالة األوىل
باتفاق الفقهاء،، وقد أجاز احلنفية اإلشارة من املصمت هو الذي عرض له مانع من الكالم ألجل علة 

  .حللقمما يرجى زواله كوجع ا كان عرضت، وقد كان فصيحا ولو
وفرق الشافعية بني إشارة األخرس اليت ال خيتص ا الفطنون فحكموا بانعقاده ا خبالف مـا  

  .خيتص ا الفطنون فإنه ال ينعقد ا ألا كناية
                                                

 . ٣/١١٨:أسىن املطالب، ٨/٤٧٣: اإلنصاف، ٩/١٩٠:اموع  )١(
 . ٦/٧٥:حاشية ابن القيم  )٢(
 . ٨/٤٧٣: اإلنصاف: ، وانظر٢/٣٥٠:حاشيسة الصاوي  )٣(
 . ٣٠٩:األشباه والنظائر: ، وانظر٩/١٩٠:اموع  )٤(
 . ٤/٢٣٠:مغين احملتاج، ٤/٢٧٨: ، املوسوعة الفقهية٢/٢٣١:بدائع الصنائع  )٥(
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يف صحة عقده على الفقهاء قد اختلف والعاجز عن الكالم إن كان حيسن الكتابة، : احلالة الثانية
  :قولني

، ألن األصل يف العقد أن يكون بالكالم، فإذا عجز عنه طلب معرفـة  أنه ينعقد: القول األول
  . غرضه بأي وسيلة، ويستوي يف ذلك اإلشارة والكتابة ألما يدالن على مراده

أنه ال ينعقد باإلشارة بل ال بد من الكتابة، ألا أقوى بياناً من اإلشـارة حيـث   : القول الثاين
  .فانه ال يعرفها إال القليل، وإذا مل يتساويا اعترب األقوىيعرفها كل من يقرأ، خبالف اإلشارة 

ذهب مجهور الفقهاء  إىل عدم اعتبارها يف العقود ، وقد إشارة القادر على الكالم: احلالة الثالثة
: كما قال تعاىل ،خالفا للمالكية الذين ذهبوا إىل أن إشارة الناطق معتربة كنطقه ألا يعرب عليها بالكالم

وسبح بِالْعشي رب اجعلْ لي آيةً قَالَ آيتك أَلَّا تكَلِّم الناس ثَلَاثَةَ أَيامٍ إِلَّا رمزا واذْكُر ربك كَثريا  ﴿ قَالَ
  :اإلشارة، وللمالكية تفصيل يف ذلك خالصته: والرمز)٤١:آل عمران(والْإِبكَارِ﴾

سواء كانت اإلشارة من الزوج أو ، بلفظ اإلنكاح أو التزويج أنه إن وقعت اإلشارة من املبتدئ  •
  .الويل صحت واعتربت

أما لو كان املبتدئ ابتدأ بلفظ حنو اهلبة والصدقة مع ذكر الصداق، فإمنا تكفي اإلشارة من الزوج  •
 .١خبالف عكسه، وهو أن يكون املبتدئ بلفظ حنو اهلبة من الزوج فال تكفي اإلشارة من الويل

  : حالترجي
نرى أن األرجح يف املسألة ـ نظرا خلطورة العقد ـ عدم صحة التعبري باإلشارة يف جملس العقد   
لعدم داللتها الصرحية، إال لألخرس الذي ال يعرف الكتابة، فعقد الزواج أخطر من أن يبىن على إشارة 

  . قد يساء فهمها
  :إرسال الرسول

ملوجب، وقد اتفقت املذاهب الفقهية على صحة ومثل الكتابة إرسال الرسول الذي يبلغ إجياب ا
تزوجتك : العقد ذه الصورة إن حصل اإلشهاد ،فلو أرسل شخص رسوالً المرأة ليبلغها أنه يقول هلا

قبلت زواجه أو زوجته نفسي تم العقد إذا كان أمام شاهدين مسعا كـالم  : أو زوجيين نفسك فتقول
غ الرسالة، ومل يفرق احلنفية يف ذلك بني الزوج أو الويل ولـو  الرسول باإلجياب وقبوهلا يف جملس تبلي

  .كان الرسول كافرا أو امرأة أو صبيا مميزا أو عبدا حمرما، وأجازوا أن يكون الرسول أحد الشاهدين
زوجـت  : بل أجاز أبو يوسف أن ال يسمع كالم الرسول أو قراءة الكتاب، بناء على أن قوهلا

                                                
 . ٢/٢٠: حاشية العدوي  )١(
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ألنـه يصـري عقـدا    ؛ والشهادة يف شطري العقد شرط ، يفة وحممد نفسي شطر العقد عند أيب حن
فإذا مل يسمعا كالم الرسول وقراءة الكتاب فلم يوجد شطر الشهادة على العقد، وقول ، بالشطرين 

وقد حضر الشاهدان، وهو خالف رأي اجلمهور يف ذلك، ومما ، الزوج بانفراده عقد عند أيب يوسف 
  :استدلوا به لذلك

ولكل واحد من هؤالء عبارة مفهومة فيصـلح أن   ،ة تبليغ عبارة املرسل إىل املرسل إليهأن الرسال •
  .يكون رسوال

فاآلدمي املميز أوىل أن يصـلح   ،جعل اهلدهد رسوال يف تبليغ كتابه إىل بلقيس أن سليمان  •
  .لذلك

ة بأن الرسول بلغها لكن الزواج ذه الصورة ال يلزم الزوج إال إذا أقر بالرسالة أوأقامت عليه البين
رسالة املرسل، أما إذا أنكر الزوج الرسالة ومل تقم عليه البينة هلا فالقول قوله، وال نكاح بينـهما ألن  

  .الرسالة ملا مل تثبت كان املخاطب فضوليا ومل يرض الزوج مبا صنع فال نكاح بينهما
ى الرسول املبلغ إن كان من واألوىل حىت ال يتالعب الناس بالعقود الشرعية أن جيعل الضمان عل

أهل الضمان، وقد اختلف احلنفية يف مقدار املهر الذي جيب ضمانه على املبلغ يف حال جحود املرسل 
  :رأينيعلى 

وإنكاره أصل ، أن على الرسول مجيع املهر حبكم الضمان، وذلك ألن الزوج منكر ألصل النكاح  •
  .ق بزعم الكفيلالنكاح ال يكون طالقا فال يسقط به شيء من الصدا

ألن من ضرورة سقوط نصف  الصداق عن األصيل سقوطه عن  ،أن على الرسول نصف الصداق •
  .١فلهذا كان الكفيل ضامنا لنصف الصداق ،الكفيل

  :وقد مجع بعض احلنفية بني الرأيني كما يلي •
من  وطلبت املرأة، هلا على الرسول نصف الصداق إذا استحلف القاضي الزوج بنكاحها فنكل أن  •

  .ن الفرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول األالقاضي التفريق ففرق بينهما، 
إذا مل تطالب املرأة القاضي بالتفريق، فيكون يف زعمها أن الواجب مجيع املهر فيجب على الرسول  •

  .٢كله
  .ونرى أن هذا الرأي هو األرجح احتراما للعقد وتعظيما له ومنعا للتالعب به •

  : املعاطاة
                                                

 . ٥/٢٠:املبسوط  )١(
 . ٣٤٥:جممع الضمانات  )٢(
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بل يتراضيان على قدر من املهر وينفـذه  ، أن ال يذكر العاقدان شيئا من اإلجياب والقبول  ١ووه
الزوج أو وكيله، وتأخذه املرأة أو وكيلها، وتسلم املرأة نتيجة ذلك نفسها، وهو ال جيوز إمجاعا،  ومن 

  :األدلة على ذلك
بل ويف   - رضي اهللا عنهم  -  ويف عهد أصحابه أن الناس كانوا يتزوجون يف عهد رسول اهللا  •

مجيع العصور ومل يؤثر عنهم أم عقدوا الزواج ذه الصورة، خبالف العقود األخرى فإن الكثري 
فليس يف هذه الصورة إال اإلجياب، والزواج ال يتحقـق   ]التعاطي[منها كانوا يعقدونه باألفعال 

  .باإلجياب وحده
، يع مبالغة يف صيانة احلرمات عن اهلتك واحتراما لشأازها يف البامل ينعقد الزواج باملعاطاة مع جو •

 .ينعقد به يف اخلسيس ال النفيس :ولذا قال بعضهم
  .أن اإلسالم رسم للعقد طريقة يعقد ا ليست هذه منها •

  : اإلقرار بالزواج
كالمها  الفقهاء يف ذلك على قولني وقد اختلف،  من دون عقد سابقكأن يقول الرجل هي امرأيت

  :ليه احلنفيةنص ع
وهـذا ال   ،أنه ال ينعقد الزواج به، ألن اإلقرار إظهار ملا هو ثابت وليس بإنشاء: القول األول

يتناىف مع ما صرحوا به من أن النكاح يثبت بالتصادق، ألن اإلقرار ال يكون من صيغ العقد، واملـراد  
  .بهإنه يثبت بالتصادق أن القاضي يثبت الزواج بالتصادق وحيكم : بقوهلم

جعلت : أنه ينعقد به إن كان مبحضر من الشهود وجيعل اإلقرار إنشاء، كما لو قالت: القول الثاين
  .نفسي زوجة لك فإنه ينعقد به، وإن مل يكن مبحضر من الشهود ال ينعقد

نه تفصيل يف املذهب فان األول حممول على ما إذا قد نصوا على أن األرجح يف هذا اخلالف أو
بار عن حصول عقد الزوجية بينهما يف املاضي ومل يكن بينهما عقد أو كان العقد بغري قصدا جمرد اإلخ

  .شهود، والثاين على ما إذا قصدا باإلخبار إنشاء العقد فينعقد يف احلال
  : باهلاتفالعقد 

ألنه يشترط لصحته حضور احلايل واملستعمل عند مجاهري الناس،  بواسطة اهلاتفالزواج  ال ينعقد
  .يسمعان كالم العاقدين ويفهمان املراد منه إمجاال عند مجاهري الفقهاءشاهدين 

وحضور الشهود ومساعهم ممكن يف حال اجتماع العاقدين يف مكان واحد ويف حالة إرسـال  

                                                
 . ٢/٩٥: تبيني احلقائق، ٢/٣٨٧:، بلغة السالك١/٣٢٨: درر احلكام  )١(
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التكلم يف اهلاتف فان الشاهدين يسمعان كالم حال أما يف ، الرسول أو الكتاب ألن السماع ممكن فيها
اعهما اإلجياب وحده أو القبول وحده غري كاف يف صحة العقد، وكذلك لو أحد العاقدين فقط ومس

  . شهد اثنان على كالم أحدمها وآخران على كالم اآلخر ألن الشهادة مل توجد على العقد
أما عند من مل يشترط الشهادة فيمكن أن يقال إنه ينعقد مىت تأكد كل من الطرفني من شخصية 

  .من ذلك عسري الشتباه األصوات وإمكان تقليدهااآلخر ووضوح عبارته والتأكد 
ولكن اهلواتف احلديثة املتطورة، واليت قد تكون هلا تطويرات أكثر يف املستقبل تزيل هذا العـائق  
فتنقل الصوت والصورة بدقة عالية، حبيث ميكن أن يرى الشهود ويسمعون كال العاقدين، ولكنه مع 

االسة واللقاء يف حال انتفاء الضرورة سدا لذريعة التالعب ذلك يبقى هذا حال ضروريا ال يغين عن 
  .بالعقود الشرعية

أما عند املالكية الذين ال يشترطون اإلشهاد إال عند البناء، فيمكن أن يتم العقد ذه الصورة بشرط 
  .التأكد من أن الصوت غري مقلد، وأن األمر جد ال تالعب فيه

  :اإلنترنت
، وهي من الوسائل اليت جيري ا االتصال الكثيف بـني  )االنترنت(يثة من وسائل االتصال احلد

  الناس، بل تعقد ا الصفقات وتتم من خالهلا مجيع اخلدمات، فهل جيوز إجراء عقد الزواج من خالهلا؟
نرى ـ واهللا أعلم ـ بناء على الضوابط السابقة، بأن االنترنت أكثر تطورا من اهلاتف، فيمكن أن 

ة والصوت، وأن جتمع بني الكالم والكتابة، فهي بذلك وسيلة مضمونة األداء، فيصح العقد تنقل الصور
من خالهلا بشرط تويل وسيط عارف باألحكام الشرعية، ضامن للحقوق، كأن يتوىل خمتصون وضع 

ق برنامج وسيط إلجراء العقود الشرعية، تتوفر فيه املعرفة باألحكام الشرعية باإلضافة إىل ضمان احلقو
  .يف حال النكول

هي اليت ، ن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل إ:(وقد قال ابن تيمية قدميا
فَانكحوا ما طَاب  ﴿: وذلك أن اهللا تعاىل قال، وهي اليت تعرفها القلوب ، تدل عليها أصول الشريعة 

  )٣:النساء(لَكُم من النساِء ﴾
  شروط الصيغة : الثثا

  :ر الفقهاء للصيغة الشروط التالية مع اختالف بينهم يف تفاصيلهاذك
  احتاد الس يف عقد النكاح  ـ  ١

  : أقوالللعلماء يف ارتباط اإلجياب بالقبول يف عقد النكاح مع احتاد الس ثالثة 



 ٣٣

  وهو مذهب احلنفية والصحيح عند، مع عدم اشتراط الفور، اشتراط احتاد الس: ١القول األول
 يصدر من العاقدين أو أحدمها ما يلغي ملفلو ، احلنابلة وعند بعض املالكية، فلو اختلف الس مل ينعقد

كأن يرجع املوجب عن إجيابه قبل القبول، أو يعرض الطرف اآلخر فال جيد ذلك  ،اإلجياب بعد صدوره
داً إال أن وجود الفاصـل بـني   ال ينعقد العقد، ألن املكان وإن كان واحإنه ف ،القبول إجياباً يرتبط به

  .اإلجياب والقبول بالعمل األجنيب منع االحتاد حكما
هذا وجملس عقد الزواج بالنسبة للتعاقد بطريق الرسالة أو الكتاب هو جملس تبليغ الرسالة أو قراءة 

 ينعقد الإنه مث قبلت ف ،الكتاب أمام الشهود، فلو بلغ الرسول الرسالة إىل املرأة مث اشتغلت بشيء آخر
  .العقد، وكذلك لو قبلت يف جملس آخر لعدم احتاد الس فيهما

أال يوجد ذكرنا احتاد الس أن يكون القبول فور اإلجياب، ألن املراد كما  وال يلزم من اشتراط
ومل يوجد رجوع مـن   ،منهما أو من أحدمها ما يلغيه، فلو صدر اإلجياب وطال الوقت والس قائم

  .شتغال بشيء آخر ممن وجه إليه اإلجياب مث صدر القبول انعقد العقداملوجب، وال ا
هذا إذا كان العقد بني حاضرين، فان كان بني غري حاضرين بكتاب مكتوب أو برسالة رسول 

  .فالقبول مقيد مبجلس تبليغ الرسالة أو قراءة الكتاب ألنه هو جملس العقد يف هذه الصورة كما قلنا
ط الفورية بني اإلجياب والقبول يف الس الواحد، واغتفروا فيه الفاصـل  اشترا: ٢القول الثاين 

وقد استثىن املالكية من اشتراط الفورية بني اإلجياب والقبول أن  ،وهو قول املالكية والشافعية ،اليسري
إن : وصح:(إن مت فقد زوجت ابنيت فالنة من فالن املشار إليها بقول خليل: يقول الشخص يف مرضه

فنص أصبغ على جوازها سواء طال ، وهل إن قيل بقرب موته تأويالن ، )قد زوجت ابنيت مبرضمت ف
  .وقد خرحت هذا املسألة عن األصل باإلمجاع، زمان املرض أو قصر خالف ملن اعترب قصر الزمن 

وضبط الفاصل الكثري بأن يكون زمنا لو سكتا فيه خلرج اجلواب عن كونه جوابا، واألوىل ضبطه 
  . فبالعر

وهو رواية للحنابلة، وعليها ال يبطل النكاح ، صحة العقد مع اختالف الس  :٣القول الثالث
  . مع التفرق

  :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو اعتبار الس والفورية، ألا أدل على اإلجياب والقبول، وأضمن 

                                                
 . ١/٢٦٩:، الفتاوى اهلندية٦/٢١٢:، املبسوط١/٢٦٩:، الفتاوى اهلندية١/٣٢٧: كامدرر احل  )١(
 . ٢/٤:الفواكه الدواين  )٢(
 . ١/٢٠٧:املوسوعة الفقهية  )٣(
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القبول، فلذلك من اليسر أن ينقلـب  لرضى الطرفني، ألنه قد يتراجع املوجب بعد إجيابه بسبب عدم 
القابل موجبا، ويعيد املوجب األول صيغة قبوله، فيتفادى بذلك هذا العقد اخلطري أي لبس قد يدل على 

  .عدم الرضى
  ١بقة القبول لإلجيابـ مطا ٢

والعقد مأخوذ من  الزواج من التصرفات اليت ال تنتج آثارها إال مبطابقة القبول لإلجياب فهو عقد،
وبالتايل إىل إرادتني ويتحقق ، الحتياجه إىل طرفني ، وقد شبه الفقهاء العقد باحلبل ، د طريف احلبل عق
اتفاق اإلرادتني على شيء واحد، فإذا ختالفا خمالفة كلية أو جزئية ال ينعقد الزواج إال يف حالة ما إذا ب

، وميكن حصر مل يكن صرحياً كانت املخالفة إىل خري للموجب فإنه ينعقد، ألن التوافق موجود وإن
   :احلاالت اليت تتم فيها املخالفة يف احلالتني التاليتني

  :املخالفة يف حمل العقد :احلالة األوىل
 ،زوجين ابنتك عائشة: مثل أن يقول الراغب يف الزواج ،يف احمللاملخالفة كانت وذلك فيما لو 

  .، لعدم التراضي على حملهال ينعقد العقدزوجتك ابنيت فاطمة، ويف هذه الصورة : فريد عليه بقوله
  :املخالفة يف مقدار املهر:احلالة الثانية

أن تكون املخالفة فيها خـري   منال خيلو ، وهو بأن يقبل بأقل أو أكثر مما أوجبه املوجب وذلك
، وإما أن تكون ضارة للموجب أو نافعة له، وحكمها يف هذه احلالة هو للموجب أو ليس فيها ذلك

  :ليكما ي
: زوجين ابنتك فالنة مبائة فيقول اآلخر: مثل أن يقول الراغب يف الزواج :إن كانت ضارة •

زوجتكها مبائتني، ويف هذه احلالة ال ينعقد العقد، ألن اإلجياب والقبول ختالفا يف املهر، وهو 
منه وإن مل يكن ركناً يف العقد إال أنه عند ذكره مبقداره مع اإلجياب يلتحق به ويصري كجزء 

  .فيجب أن يكون القبول موافقاً هلذا اموع
زوجين أختـك  : مثل أن يقول الراغب يف الزواج :إن كانت املخالفة فيها خري للموجب •

زوجتك أخيت بـألف،  : زوجتكها خبمسمائة، أو يقول ويل املرأة: فالنة بألف، فيقول اآلخر
عقد، ألن املخالفة هنا فيها موافقة فيقول اآلخر قبلت زواجها بألفني، ففي هذه احلالة ينعقد ال

ضمنية إلجياب املوجب، واإلرادتان متوافقتان، فإن من يلزم نفسه باألكثر يقبل باألقل، ومن 
الزيادة يف املهر من ، لكن هذه يقبل أن يزوج بنته أو أخته بالقليل ال ميانع يف زواجها بالكثري

                                                
 . ١/٢٦٩:الفتاوى اهلندية٤/١٠٤:،شرح البهجة٣/١٩٦:،فتح القدير٥/٦١: املبسوط  )١(
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مل تقبلها صراحة يف الس ال جيوز هلا بعد  قبل الزوج ال تستحقها الزوجة إال إذا قبلتها، فلو
ذلك أن تطالب ا، ألن التمليك ال يكون بدون قبول إال يف املرياث جبعل الشـارع، أمـا   
النقصان من جانب الزوجة فال يشترط فيه قبول الزوج، ألنه إسقاط وحط عنه وهو ال حيتاج 

 .إىل قبول
  إجناز الصيغةـ  ٣

ملعناها يف احلال غري معلقة على أمر سيحدث يف املسـتقبل، أو   بأن تكون مفيدةويتحقق ذلك 
   :١وميكن حصر األحوال اليت قد ينتفي فيها إجناز الصيغة فيما يليمضافة إىل زمن مستقبل، 

  :تعليق العقد بشرطأوال ـ 
  : تعريف التعليق

به من حلم أو عنب وحنوه وكل علق به بالكسر علُوقاً أي تعلق، واملعالق واملُعلُوق ما علق : لغة
شيء علق به شيء فهو معالَقُه والعالقَةُ بالفتح عالقة اخلُصومة، وأعلَق أظفاره يف الشـيء أنشـبها   
 لَّقأيضا إرسال العلق على املوضع ليمص الدم ويف احلديث اللدود أحب إيل من اإلعالق وع القواإلع

  .٢وتعلقه أيضا مبعىن علَّقه  تعليقا الشيء  تعليقا، وتعلَّق به مبعىن
، هو ربط حصول مضمون مجلة حبصول مضمون مجلة أخرى، ويسمى ميينا جمـازا  : اصطالحا

هو الربط بني مجلتني بأن جيعـل  وملا فيه من معىن السببية كاليمني، أو ، ألنه يف احلقيقة شرط وجزاء 
  .بأداة من أدوات التعليق كإن وإذاحتقيق مضمون إحدامها موقوفاً على حتقيق مضمون األخرى 

كأن  ،هو ما جعل حتقق اإلجياب والقبول أو أحدمها معلقاً على حتقق شيء آخر: الزواج املعلقو
زوجتك ابنيت إن رضي أخي فيقول اآلخر قبلت، أو يقول الرجل للمرأة زوجـيين  : يقول رجل آلخر

  .نفسك فتقول زوجتك نفسي إن رضي أيب
  .على شيء آخر فريتبط وجوده بوجودهففي كل منهما تعليق 

  : حكمه
، وبيان حكم ذلك فيما حكم الزواج خيتلف تبعاً لوجود الشيء املعلق عليه وعدمه وقت التعليق

  :٣يلي

                                                
، مـنح  ٥/١٢٩:، مطالـب أويل النـهى  ٣/٣٣٣:لبجريمـي ،حاشية ا٤/١٣٣:،فتوحات الوهاب١/٣٣٤:درر احلكام  )١(
 . ٣/٣٠٤:اجلليل
 . ١٠/٢٦٢:، لسان العرب/١٨٩:خمتار الصحاح  )٢(
 . ٣/٥٣:، رد احملتار٢/٨:اجلوهرة النرية، ٢/٤:الفواكه الدواين، ٧/٧٠:املغين، ٥/١٨٤:اخلرشي، ٤/١٩:البحر الزخار  )٣(
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  :انعدام املعلق عليه وقت التعليق : احلالة األوىل
  :الكية يف ذلكإذا كان املعلق عليه معدوماً وقت التعليق ال ينعقد العقد يف أي حالة، ومن نظم امل
  ال يقبل التعليق بيع والنكاح       فال يصح بعت ذا إن جا فالح

إذا جاء الشهر الفالين دفعت لك الصداق أو الثمن  :أماإن أراد تأجيل الثمن والصداق كأن يقول
  :ومن األدلة على ذلك ،فهو جائز قطعا بال خالف

  .قأن عقد الزواج من عقود التمليكات وهي ال تقبل التعلي •
  .، والتعليق تأخري لهأن الشارع وضعه ليفيد حكمه يف احلال بدون تأخري •
أن تعليقه على أمر سيحدث يف املستقبل خيرجه عما وضعه الشارع له وجيعله حمـالً للمقـامرة    •

  .واحتمال حصول آثاره أو عدم حصوهلا، فكان تعليقه منافياً لوضعه الشرعي
  :وحكموا على عدم انعقادها مجيعا، وهيوقد ذكر الفقهاء الصور احملتملة لذلك 

إذا جاء الشتاء زوجتك ابنيت، ومثله : مثل قوله وذلك حمقق الوجود، أن يكون املعلق عليه  •
زوجتك محل هذه املرأة ألنه مل يثبت له حكم البنات قبل الظهور يف غري اإلرث : ما لو قال

إذا ولدت امرأيت بنتا زوجتكها ألنه : والوصية، وألنه مل يتحقق أن يف البطن بنتا ،ومثله لو قال
  .تعليق للنكاح على شرط فهو جمرد وعد ال ينعقد به عقد

إن رحبت من جتارتك زوجتك، أو إن : مثل قوله هلا: حمتمل الوجودأن يكون املعلق عليه  •
جنحت يف االمتحان تزوجتك، فإن الربح والنجاح ال نقطع بوجودمهان وقد نص املالكية هنا 

إن مت فقد زوجت ابنيت فالنة مـن  : (مستثناة هي أن يقول الشخص يف مرضه على مسألة
وهي مسألة خارجة عن ، فقد نص أصبغ على جوازها سواء طال زمان املرض أو قصر )فالن

  .األصل باإلمجاع
إن : زوجيين نفسك فقالـت : مثل ما لو قال هلا:مستحيل الوجودأن يكون املعلق عليه  •

   .زوجتك نفسيشربت ماء هذا البحر كله 
  :١وجود املعلق عليه وقت التعليق: احلالة الثانية

تزوجتك على كذا من املال إن أجاز أيب أو : لو قالت امرأة لرجل حبضرة شاهدينما ل ذلك اومث
رضيت أو أجزت،  وأن يقول ،ال يصح إال إذا كان األب حاضرا يف الس، فإنه قبلت :فقال ،رضي

  : ومن األدلة النصية على ذلك

                                                
 . ٦/٢١٤:، اية احملتاج٤/٢٣١:،مغين احملتاج٧/٣٢٣:احملتاجحتفة ، ٣/١٢٠:أسىن املطالب، ٨/٤٧:اإلنصاف  )١(
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إن أيب زوجين من ابن أخيه لريفع يب خسيسـته وأنـا   : عن عائشة أن فتاة دخلت عليها فقالت •
فأرسل إىل أبيها ، فأخربته  فجاء رسول اهللا  اجلسي حىت يأيت رسول اهللا : قالت. كارهة
ولكن أردت أن أعلم ، يا رسول اهللا قد أجزت ما صنع أيب : فقالت، فجعل األمر إليها ، فدعاه 

 ١ .ساء أن ليس إىل اآلباء من األمر شيءالن
 فزوجها النجاشي الـنيب  ، أن أم حبيبة كانت حتت عبد اهللا بن جحش فمات بأرض احلبشة   •

  . ٢مع شرحبيل بن حسنة وبعث ا إىل رسول اهللا ، وأمهرها عنه أربعة آالف 
فقال  ،وج بغري إذينإن عبدي تز: أن رجال أتاه  بعبد له فقال  - رضي اهللا عنه  - روي عن علي  •

رضي  - فقال علي . طلقها يا عدو اهللا: فقال السيد لعبده. فرق بينهما: - رضي اهللا عنه  - له علي 
  .٣فإن شئت أيها العبد فطلق وإن شئت فأمسك، قد أجزت النكاح : للسيد  - اهللا عنه 

وحتدث  ،غائبةبنيت إن كانت حية مع كوا كانت ازوجتك : ويلحق ذه احلالة ما لوقال الويل
ألن إن إذا أدخلت على  ،ومل يثبت ذلك فإن هذا التعليق يصح معه العقد ،مبوا أو ذكر موا أو قتلها

  .ماض حمقق كانت مبعىن إذ وإذ معناها التحقيق
ويلحق ا كذلك تعليقه مبشيئة اهللا تعاىل فإن العقد يصح به، وقد نقل اإلمجاع يف ذلك، ألنـه  

شاءه، حيث استجمعت أركانه وشروطه، ولكن جيب التنبيه هنا إىل أن لفـظ   شرط موجود إذا اهللا
املشيئة قد تطلقه العامة وتريد به التعليق ال التحقيق ،ففي هذا احلالة ال ينعقد العقد مع لفظ املشيئة ،وهو 

ن قصد لو قال زوجتك إن شاء اهللا تعاىل وقصد التعليق، أو أطلق مل يصح، وإ:(ما قيده الفقهاء بقوهلم
  )التربك أو أن كل شيء مبشيئته تعاىل صح

فإنه يصح، ألنه  )قد شئت وقبلت:(، فقال)زوجتك ابنيت إن شئت:(ويلحق ا كذلك ما لو قال
شرط موجب العقد ومقتضاه، ألن اإلجياب إذا صدر كان القبول إىل مشيئة القابل، وال يتم العقـد  

  .بدونه
  : تعليق العقد على زمن: ثانيا
زوجيين نفسك يف أول العام  :كأن يقول هلا ،يضيف املوجب الصيغة إىل زمن مستقبل أن ٤وهو

                                                
قال البيهقي هذا مرسل ابن بريـدة مل  : ، قال الزيلعي٦/١٣٦: ، أمحد١/٦٠٢:،سنن ابن ماجة ٣/٢٨٤: سنن النسائي  )١(
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  .القادم فتقول قبلت
وهذا ال ينعقد أصالً ال يف وقت العقد وال يف الزمن الذي أضافه إليه، ألن الزواج مشروع ليفيد 

فتكون اإلضافة منافيـة   ملك املتعة يف احلال، واإلضافة إىل املستقبل مانعة من ترتيب آثاره يف احلال،
ملقتضى العقد فيلغو، وألن اإلضافة ال خترج عن كوا وعداً بالزواج حني جييء الوقت املذكور والوعد 

إذا مضى شوال : رجل قال للرجل: سألت الشعيب فقال: عن عمر بن عامر قال، فبالزواج ليس زواجاً
  .١ليس هذا بنكاح: زوجتك ابنيت فقال

  تأبيد الصيغة  ـ ٤
ي أن ال حتمل الصيغة أي داللة على التوقيت، كأن يؤقت العقد مبدة حمددة، ويبحث الفقهـاء  أ

عادة هنا مسألة حكم زواج املتعة، وقد رأينا أن أوىل الفصول تعلقا ذه املسألة هو الفصل التايل، ألن 
  .املقيدة للعقدزواج املتعة مع كثرة اجلدل الدائر بشأنه ال يعدو أن يكون نوعا من أنواع الشروط 

فقد زفر وحنب أن نشري هنا إىل أن من أهل السنة من أجاز تقييد العقد باملدة مع إلغائها، وهو قول 
يتزوج امرأة بشهادة شاهدين إىل عشرة أيام هو صحيح الزم ألن الزواج ال يبطل بالشروط قال فيمن 

هادة شاهدين عشرة أيام ألن النكاح عين النكاح املوقت هو أن يتزوج امرأة بش: (الفاسدة، قال الشارح
بل تبطل هي ويصح النكاح، فصار كما إذا تزوجها على أن يطلقها بعد  ،ال يبطل بالشروط الفاسدة

  ٢)شهر صح وبطل الشرط، أما لو تزوج ويف نيته أن يطلقها بعد مدة نواها صح
، يقول للعقد تؤيده قول زفر ألن مقتضى قواعدهم يف الشروط املقيدةاحلنفية وقد رجح كثري من 

وهو منسوخ، لكن ،ألن غاية األمر أن يكون املوقت متعة ،ومقتضى النظر أن يترجح قوله(:ابن اهلمام
وهو ما ينتهي العقد فيه بانتهاء املدة  ،املنسوخ معىن املتعة على الوجه الذي كانت الشرعية عليه: نقول

بدا ويلغو شرط التوقيت، فحقيقة إلغاء شـرط  ويتالشى، وأنا ال أقول به كذلك، وإمنا أقول ينعقد مؤ
  ٣)التوقيت هو أثر النسخ

وهلذا ال خيتلف قول احلنفية وخاصة زفر عن قول اإلمامية إال يف أن زواج املتعة عند اإلمامية ينتهي 
ولذا إذا انقضت املدة ال ينتهي النكاح بـل هـو   (بانتهاء املدة بينما ال ينتهي عند احلنفية إال بالطالق 

، بل إن يف أقواهلم ما يتفق مع ذلك أيضا، فكلـهم يتفقـون علـى أنـه إن     )تمر إىل أن يطلقهامس
أن الزواج صحيح، ألنه أبد الزواج مث شرط قطع التأبيد )تزوجتك على أن أطلقك إىل عشرة أيام(:قال

                                                
 . ٣/٤٤٨:املصنف  )١(
 . ٢/١١٥:تبيني احلقائق  )٢(
 . ٣/٢٤٩: فتح القدير  )٣(



 ٣٩

  .١بذكر الطالق يف الزواج املؤبد، والزواج املؤبد ال تبطله الشروط
ويف )املعترب يف العقود معانيها ال األلفاظ(تعة نفسه فيه جمال عندهم للنظر فـبل إن الزواج بلفظ امل

   ٢)وقال أتزوجك متعة انعقد النكاح ولغا قوله متعة( كتب احلنفية
  .وسنأيت ملزيد من التحقيق يف زواج املتعة بني السنة واإلمامية يف حمله من هذا اجلزء

                                                
 . ٢/٢٧٤:بدائع الصنائع  )١(
 . ١/٣٣١:جممع األر  )٢(



 ٤٠

  ـ شروط احملل  ٣
، وسنتحدث هنا عن الشروط األساسية املرتبطة )الزوج والزوجة(ومها  ويقصد باحملل طرفا العقد،

  .ما، وسنرى املويد من الشروط يف حماهلا من األجزاء التالية هلذا اجلزء
  شروط الزوجة: أوالً

  :من أهم الشروط املرتبطة بالزوجة الشرطان التاليان
  
   :أن تكون الزوجة امرأةـ  ١

، )بآدمية(أشري إليه يف تعريف ابن عرفة للزواج بأنه  ألنوثة، وهو ماابأن تكون أنثى حمققة   ١وذلك
وأصنافا حدثت يف عصرنا كزواج الرجال  ،وهو خيرج بذلك أصنافا كثرية ذكرها الفقهاء السابقون

  :وهذه األصناف هيبالرجال والنساء بالنساء، 
    :الزواج من اجلن

 مع عدم مايدل عليها من النصوص الشرعية، اقدميا وحديث وهي مسألة ذكرها الفقهاء يف كتبهم
وهو من الدخن الذي نراه حلق بالفقه نتيجة تدخل األعراف والتقاليد واألساطري يف الشريعة السمحة 
النقية، ومن األمثلة على ذلك ما علق به بعض املالكية معقبا علىتعريف ابن عرفـة للـزواج بأنـه    

فقد سئل اإلمام ، تضي عدم صحة نكاح اجلنية وليس كذلك قول ابن عرفة بآدمية يق: (بقوله)بآدمية(
ولكن أكره أن توجد امرأة ، ال أرى به بأسا يف الدين : عن نكاح اجلن فقال  - رضي اهللا عنه  - مالك 

والتعليل يقتضي املنع ، فقوله ال بأس يقتضي اجلواز ، حاملة فتدعي أنه من زوجها اجلين فيكثر الفساد 
  ٢)وهو منتف يف العكس

وال نرى هلذا التعليق من قيمة شرعية ألنه ال يوجد يف النصوص الشرعية ما يدل على إمكانيـة  
وهو ما  ،زواج اإلنس باجلن فكيف بإباحته ،وسد الذريعة يقتضي سد كل املنافذ املؤدية إىل االحنراف

جلنسي بل يعدوه واالحنراف ال يقتصر فقط على االحنراف ا، - رضي اهللا عنه  - مالك اإلمام أشار إليه 
  .  إىل االحنراف العقلي بتقبل اخلرافات واعتقادها دينا

اللهم ارزقين جنية أتزوج ا : (وقد أدت املبالغة يف أمر اجلن بعضهم إىل أن يدعو فيقول يف دعائه

                                                
 . ٤/١٤٦:، الغرر البهية٣/١٦٢:أسىن املطالب  )١(
 . ٢/٣:الفواكه الدواين  )٢(



 ٤١

  ١)تصاحبين حيثما كنت
آن، والعامة بل دخلت هذه األساطري واخلرفات التفاسري القرآنية حىت ما اختص منها بأحكام القر

: قال علماؤنا:( عن ملكة سبأ حبماسة وشدةقال ابن العريبيعتقدون يف التفسري ما يعتقدونه يف القرآن، 
وأمها جنية بنت أربعني ملكا، وهذا أمـر تنكـره امللحـدة،    ، هي بلقيس بنت شرحبيل ملكة سبأ 

لك صحيح ونكاحهم مـع  ذ ،وال يلدون وكذبوا لعنهم اهللا أمجعني، إن اجلن ال يأكلون : ويقولون
، وحنن ال ننكره ٢)وإال بقينا على أصل اجلواز العقلي، فإن صح نقال فبها ونعمت . اإلنس جائز عقال

ـ كما يقول ابن العريب ـ إلحلادنا وإمنا لتوقفنا عند احلدود اليت وضعها لنا الشرع، فأي نص مـن   
ا؟ مث هل اجلواز العقلي هـو املعتـرب يف   القرآن أو من السنة يثبت ذلك حىت نعتقده أو ندعو العتقادن

  وهل كل جائز عقال جائز واقعا وشرعا؟ ؟العقائد والفقه أم اجلواز الشرعي
هو مايسمى بالفقه االفتراضـي  وما أكثرها،  انتشار مثل هذه األقوالما نرى، يف ن السبب، يف إ

يه من بعده التفاصيل مثل ما ويرتب عل ،الذي يبدؤه األول احتماال عقليا وخيتمه اآلخر جوازا شرعيا
إال ، وإن صح نكاح جنية فيتوجه أا يف حقوق الزوجية كاآلدمية لظواهر الشرع (:نرى يف هذا النص
وقد يتوجه القول ، وقد ظهر مما سبق أن نكاح اجلين لآلدمية كنكاح اآلدمي للجنية ، ما خصه الدليل 

ملنع كون هذا الشرف له تأثري يف منع ، ه نظر وفي، وإن جاز عكسه لشرف جنس اآلدمي ، باملنع هنا 
وحيتمل أن يقال ، ألن اجلين يتملك فيصح متليكه لآلدمية ، النكاح، وقد حيتمل عكس هذا االحتمال 

وال يضر نصه يف اهلبة لتعترب الوصية ا ، ظاهر كالم من مل يذكر عدم صحة الوصية جلين صحة ذلك 
وال دليل ، وكافرهم كاحلريب ، يك املسلم احلريب فمؤمن اجلن أوىل ألنه إذا صح متل، ولعل هذا أوىل ، 

، فأما متليك بعضهم من بعض فمتوجـه  ، إن ملك بالتمليك وإال فال ، ويبايع ويشارى ، على املنع 
ويقطعـه  ، ومعلوم إن صح معاملتهم ومناكحتهم فال بد من شروط صحة ذلك بطريق قاطع شرعي 

  ٣)وكافرهم كاحلريب، ما بيدهم ملكهم مع إسالمهم  ويقبل قوهلم أن، قاطع شرعي 
على هيئة احتماالت تربز الرباعة الفقهية يف ختريج مثل هذا ] هـ٧٦٣ت[هذا ما ذكره ابن مفلح
لريتب االحتماالت ويضع األسئلة يف كتاب ]هـ٩١١ت[ بعده السيوطي النوع من الفرضيات، ليأيت 

عند  –ذا أراد أن يتزوج بامرأة من اجلن إ:(فقهية فيقوللقواعد الانب مهم يف الشريعة هو اخصصه جل
﴿ ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُِسـكُم   :قال فهل جيوز ذلك أو ميتنع فإن اهللا تعاىل –فرض إمكانه 

                                                
 . .١/٦٠٤:الفروع  )١(
 . ٣/٤٨١ :أحكام القرآن البن العريب  )٢(
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 ٤٢

 ،)٢١:الـروم (يات لقَومٍ يتفَكَّرونَ﴾أَزواجا لتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً إِنَّ في ذَلك لَآ
وهو املذكور يف شـرح   –فامنت الباري تعاىل بأن جعل ذلك من جنس ما يؤلف، فإن جوزنا ذلك 

وهل له منعها من التشكل يف غري صور  ؟فهل جيربها على مالزمة املسكن أو ال –الوجيز البن يونس 
وهل يعتمد عليها فيما يتعلق بشروط صحة ، فرة أو ال ألنه قد حتصل الن، اآلدميني عند القدرة عليه 

وهـل إذا  ، وهل جيوز قبول ذلك من قاضيهم أو ال ، النكاح من أمر وليها وخلوها عن املوانع أو ال 
وهل يكلف ، فهل يعتمد عليها وجيوز له وطؤها أو ال، رآها يف صورة غري اليت ألفها وادعت أا هي 

١)كالعظم وغريه إذا أمكن االقتيات بغريه، م اإلتيان مبا يألفونه من قو  
اإلنـس  زواج السـيوطي   بل نرى كل متأخر جيتهد لينبه عل مامل ينبه له السابق، فبعد أن أصل

، من جنس ما يؤلف الزوجةجعل  تعاىلما قرر مما ينفيه ما استدل به أوال من أن الباري وقرر باجلن، 
فمن الوجوه  ،وينبه على أنه مل ينتبه له أحدمن اجلن واإلنس،  املتناسلنياألوالد إذا به ببحث يف حكم 

وال  ،أنه قد منع من نكاح احلر لألمة ملا حيصل للولد من الضرر باإلرقاق(اليت ذكرها ملنع الزواج باجلنية
وله م اتصال وخمالطة أشد من ضرر  ،شك أن الضرر بكونه من جنية وفيه شائبة من اجلن خلقا وخلقا

ر فإذا منع من نكاح األمة مع االحتاد يف اجلنس لالختالف يف ،الذي هو مرجو الزوال بكثياإلرقاق 
  ٢)وهذا ختريج قوي مل أر من تنبه له ،فألن مينع من نكاح ما ليس من اجلنس من باب أوىل ،النوع

يروون يف ذلك حديثا يستدلون به على عـدم اجلـواز   ولتسهيل مثل هذا التدليس على العامة 
وهو ما رواه ابن هليعة عن يونس بن يزيد عن  ،وكأم بذلك يصححون به اجلواز الوقوعي ،الشرعي

هو مرسل عـن  : واحلديث ضعيف من وجهني ٣)عن نكاح اجلن ى رسول اهللا : (الزهري قال
  .وفيه ابن هليعة من جهة أخرى ،الزهري من جهة

يضيفون إليه م حية الثابتة إال أومعرفتهم بضعفه ومصادمته للنصوص الصر ومع روايتهم للحديث
   .٤يجعلون النهي للكراهة ال للتحرمي تأويال ف

عقودا وليست فروع الزواج من اجلن مبسائل نادرة أو شاذة أو خاصة، بل إن العامة عندنا تطبقها 
وال يستغرب الفقهاء،  ءشرعية يقيمها بعض املشايخ بني اإلنس واجلن معتمدين يف ذلك على قول هؤال

وعلى كالم القمويل الذي هو املعتمد لو جاءت (:لك من العامة بعد أن ينص الفقهاء على ذلك بقوهلمذ

                                                
 . ٢٥٦:األشباه والنظائر  )١(
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 . ٢٥٦:األشباه والنظائر  )٣(
 . ٣/٣٥٩:حاشية البجريمي  )٤(



 ٤٣

ومثلـها  ، ال ويل يل خاص وأريد أن أتزوج ذا جاز له العقد عليها : امرأة جنية للقاضي وقالت له
قود الشرعية بني ، ومل يبق إال أن جيعل قاض خاص يقوم بإجراء الع١)اإلنسية لو أرادت التزويج جبين

   .اجلن واإلنس
ما ذكر واليت تذكر يف مظاا من أبواب الفقه  ومن الفروع اليت ذكرها الفقهاء ألمثال هذه املسائل

حيتمل أن حيرم : (يف باب الرضاع عند ذكر اشتراط كون املرأة حية أن ذلك يشمل اجلنية قال البلقيين
  ٢)لبنها ألا من جنس املكلفني

أن من تزوج جبنية جاز له وطؤها وهي على غري صـورة  خصص حلقوق الزوجية، ويف الباب امل
من  يف ذلك ومن الدواهي اليت تقشعر هلا األبدان ما قرره بعضهم، وال ينقض ملسها وضوءه، اآلدمية 

ولآلدمـي وطء   ،لآلدمية متكني زوجها اجلين ولو على صورة حنو كلب حيث ظنت زوجيتـه (أن 
وال ينتقض الوضوء مبس أحدمها لآلخر يف  ،ى صورة حنو كلبة حيث ظن زوجيتهازوجته اجلنية ولو عل
وتثبت هـذه   ،ألنه حينئذ كالبهيمة وال يصري أحدمها بوطئه يف هذه احلالة حمصنا ،غري صورة اآلدمي

  ٣)األحكام إن كانا على صورة اآلدمي
أن شرط  الفقهاء على ينص بعضباب اإلمامة بل إن هذه األحكام تدخلت حىت يف العبادات ففي 

 .صحة االقتداء باجلين أن يكون على صورة اآلدمي، وكذا يف صحة اجلمعة به حيث كان من األربعني
٤  

عدم اجلواز الشرعي  منما ذكره الفقهاء ال الشرع اخلرافة أن منبع هذه األحكام ومما يدل على 
وجيوز تزوج اجلنيـة   ن املاء واجلن،ال جتوز بني بين آدم وإنسا(فـللتزاوج بني البشر وعروس البحر، 

  .وهو مقدمة لتعقيب من فقهاء آخرين لتنتج عنه بعد ذلك التفاصيل الكثرية ،)بشهادة الرجلني
  الزواج من اخلنثى 

  :يقسم الفقهاء اخلنثى إىل قسمني
، أو امرأة ، فيعلم أنه رجل ، فيه عالمات الذكورة أو األنوثة  تظهروهو من : اخلنثى غري مشكل

إمنا فيه خلقة زائدة  أو فيها خلقة زائدة ،وحكمه الشرعي يف إرثه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت و
  .من الذكورة واألنوثة عالماته فيه
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 ٤٤

، وال يعلم أنه رجل أو امرأة، فيه عالمات الذكورة أو األنوثة  تظهروهو من ال : اخلنثى املشكل
  .أو تعارضت فيه العالمات

ونوع ليس له ، واستوت فيه العالمات ، نوع له آلتان : املشكل نوعاناخلنثى من هذا أن فتبني 
وال ندري نسبة وجود هذا النوع من اخلنثى ،ولكنها فيما يبدو نسبة نادرة جدا، ، ١واحدة من اآللتني

وكأن لـه   ،ومع ذلك حيضى اخلنثى املشكل بنصيب عظيم يف تراثنا الفقهي ويف معظم أبواب الفقه
﴿ وأَنه : يا خطريا، وما أحسن ما استدل به ابن قدامة عند ذكره للخنثى من قوله تعاىلوجودا فعليا واقع

وبثَّ منهمـا رِجالًـا كَـثريا ونِسـاًء      ﴿:وقوله تعاىل، )٤٥:النجم(خلَق الزوجينِ الذَّكَر والْأُنثَى﴾
  ٢)فليس مث خلق ثالث:(وقد علق على ذلك بقوله،)١:النساء(﴾

ألنه هو املعترب  ،حسن ما قيل يف حكم اخلنثى املشكل فيما يتعلق بالزواج هو اعتبار ميله الطبيعيوأ
بل عالقته جبهاز اإلطـراح ،قـال ابـن     ،فإنه ال عالقة له بذلك ،يف النواحي اجلنسية خبالف املبال

ـ ، وقد يعرف نفسه مبيل طبعه إىل أحد الصنفني وشهوته له :(قدامة رى العـادة يف  فإن اهللا تعاىل أج
، وهذا امليل أمر يف النفس والشهوة ال يطلع عليه غريه ، احليوانات مبيل الذكر إىل األنثى وميلها إليه 

  ٣)فيما خيتص هو حبكمه، فرجع فيه إىل األمور الباطنة ، وقد تعذرت علينا معرفة عالماته الظاهرة 
ان أو امرأة ال يبقى له بعد ذلك من ولكن ميله ال يعترب إال مرة واحدة فلو تزوج بعدها رجال ك

ومل يكن ، مل مينع من نكاح النساء . أنا رجل: إذا قال اخلنثى املشكل:(جمال لتغيري اجلنس،قال ابن قدامة
   ٤)مل ينكح إال رجال. أنا امرأة: فقال، وكذلك لو سبق ، له أن ينكح بغري ذلك بعد 

ه يبقى على أصل اجلنس الذي خلق عليه وليس من اخلنثى املشكل يف عصرنا من بدل جنسه فإن
  .، وهو ما سنتحدث عنه يف العنوان التايلوال ينفعه التبديل

  :تغيري اجلنس
نتيجة لالحندار األخالقي الذي يعاين منه الغرب ونتيجة الفكر اجلاهلي الذي يتبناه ظهر ما يسمى 

، سواء كان حتويـل  عاديةلية جتري اآلن يف الغرب يف مراكز كثرية كعم ، وهيعمليات تغيري اجلنسب
  .نثى أو العكسأ إىلالذكر 

جيري استئصال العضو الذكري وبناء مهبل وعملية خصاء وتكبري الثديني، ويف  ففي احلالة األوىل

                                                
 . ٥/٤٠:، الفروع٢٠/٢٢:املوسوعة الفقهية  )١(
 . ٧/١٥٨:املغين  )٢(
 . ٧/١٥٨:املغين  )٣(
 . ٧/١٥٨:املغين  )٤(
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استئصال الثديني وبناء عضو ذكري وإلغاء القناة التناسلية االُنثوية بدرجات متفاوتة، جيري احلالة الثانية 
  . نفسي وهرموين ويصحب كل ذلك عالج

يعـود  ، للجنس الذي ولدوا عليه نتيجة لعوامل خمتلفةتهم كراهيجلنسهم هوهؤالء سبب تغيري و
ونتيحة للفكر العام الـذي  ، اليت نشأوا عليها سليمةالتربية غري الو حيامأغلبها إىل فترات مبكرة يف 

  .يسود العامل الغريب ويراد فرضه على العامل
إنما يـتغري  قيقة ال يؤثر يف تغيري اجلنس احلقيقي، فالذكر ذكر واألنثى أنثى، يف احلتغيري اجلنس و

  .، وهو كلباس الرجل لباس املرأة فإن ذلك ال يغري من األمر شيئاالشكل فقط
وللحكم الشرعي يف هذه املسألة ناحيتان كسائر األحكام الشرعية، أما احلكم التكليفي، فهـو  

لطبيب واملعاجل، ألن فيه تغيريا خللق اهللا، فإن حرم النمص وهو قـص  حرمة أمثال هذه العمليات من ا
  بعض الشعر فكيف بتغيري اجلنس، 

ترتب االحكام املتعلقة باجلنس الفعلي على أما احلكم الوضعي فقد نص الفقهاء املعاصرون على 
يف حال عدم البيان مع شرط بيان احلال، و جيوز له الزواج باجلنس املخالف بالفعلأنه و، الفرد املذكور

  .يكون من  العيوب اليت حيصل ا التفريق
  الزواج املثلي
  . ١امليل اجلنسي إىل اجلنس املماثلهو مصطلح حديث يراد منه  Homosexualityاجلنسية املثلية 

ومبا أن هذا الزواج أصبح من أنواع الزواج املعروفة يف الغرب، فلذلك سنتحدث عنـه وفـق   
ع الرد عليها، مث نبني احلكم الشرعي، وإن كان معلوما من الدين بالضـرورة،  تصورام من جهة، م

  .وأظلمت يف عينه الرؤية، ولكن الضروري أحيانا حيتاج إىل بيان ملن ختلخلت عنده املفاهيم 
  :مربرات الزواج املثلي ونقضها

السلوك عـن   حاولت الدراسات العلمية اليت يتخذها الشواذ مطية لسلوكهم املنحرف تربير هذا
  :طريقني
  :ـ تبيني مناسبته للفطرة ١

                                                
وتعين الكلمة اشتهاء املماثـل بـني اجلـنس     lesbianismإذا كانت اجلنسية املثلية بني النساء أطلق عليه بالسحاق   )١(

هناك من يذكر بان االسم مشتق من جزيرة لسبوس اليونانية، واليت كانت تعيش فيها الشاعرة سافوا وقد كانت متارس . األنثوي
تتضمن العالقة اجلنسية مع نفس اجلنس من النساء وذلك باختيار املـرأة امـرأة   . نانياتعالقات احلب مع مثيالا من النساء اليو

أخرى متارس معها احلياة اجلنسية وال يهم فرق السن يف ذلك االختيار وإمنا املهم هو اشتهاء املرأة اليت ترغب يف املمارسة معهـا  
  . تلك العالقة اجلنسية

 . الذي يعاقب عليه القانون يف بعض الدول باإلعدام Pederastyي يطلق عليه هناك اللواط باألطفال األبرياء والذو
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وذلك بادعاء أنه حالة نفسية طبيعية، حىت ال يعترب سلوكا شاذا منحرفا خارجا عن الفطرة، بل 
  . األوىل حب نفس اجلنس، والثانية حب اجلنس اآلخر أو املغاير: ن الفرد مير مبرحلتنيأذكر فرويد 

لي تكون ضعيفة مقارنة مبكونات حب نفس اجلـنس  مكونات حب اجلنس اآلخر لدى املثوأن 
  . القوية لديه مما يدفعه إىل االنسجام وممارسة احلب مع نفس اجلنس

  :٢عن هذا املربر باالعتبارات التالية١يف مقال له جبريدة النهارالسيد حممد حسني فضل اهللا وقد رد 
ستقبال عضو الرجـل اجلنسـي   ن العضو الذي متارس فيه هذه العالقة ليس معداً يف طبيعته الأ •

وخصوصاً من جهة ضيق املكان واآلالم املالزمة، حبيث حيتاج االمر اىل ما يشبه العملية اجلراحية 
  .الجياد مكان ميكن ان يتحرك فيه العضو اجلنسي للرجل

عد الخراج الغائط من الرجل، يعطي نوعاً من انواع التقزز النفسي بشكل أن هذا العضو الذي أ •
ال اذا عاش االنسان يف حالة غيبوبة عنه بفعل اللذة اليت حيصل عليها او بفعل العادة اليت رمبا طبيعي ا

  .يكون قد خضع هلا من الناحية النفسية او من نواح اخرى حميطة بظروفه اجلنسية
نه ال حيدث تفاعل كبري باملعىن اجلسدي بني الرجل والرجل اآلخر مساو يف حجمه وطبيعتـه  أ •

الرجل واملرأة لتكون املسألة جمرد حالة يقذف فيها الرجل يف دبر الرجل اآلخر نطفته،  للتفاعل بني
  . من دون اي تفاعل روحي ونفسي يف هذا اال

ان العملية اجلنسية الطبيعية جتعل الطرفني فاعالً ومنفعالً يف العملية اجلنسية ولو كان ذلك من جهة  •
املشترك يف ما بينهما، اا متثل حالـة شـركة بـني    هذا التجاذب الروحي والتجاذب الشهوي 

  .الطرفني، بينما ال متثل حالة اللواط ذلك
   .٣ن الشذوذ اجلنسي املذكّر قد يساهم يف اجياد بعض االمراض املعروفة كالسيداأ •
ن السحاق بني املرأة واملرأة ميثل نوعا من انواع تقمص احدى املرأتني لدور الرجل لتكون املرأة أ •

نية تعيش انوثتها، ولكن املسألة ال متثل نوعا من انواع الوضع الطبيعي للعالقة اجلنسية، ألـا  الثا
تكون جمرد احتكاك جسد جبسد وال تكون مسألة احتاد اجلسد جبسد، واذا كانت بعض النساء 

مسألة طبيعية فيما هو الشخص الذي كوا يستخدمن العضو الصناعي للرجل فإن ذلك ال يعين 
ال يستطيع ان حيقـق  ، وهذا دور الرجل او الشخص الذي ميثل دور املرأة يف العملية اجلنسية ميثل

هذا النوع من احلصول على عمق االحساس اجلنسي بالشكل الذي ميثل االنـدماج واالحتـاد   
                                                

 . ٢٠٠٤متوز  ٢٥االحد ، االسالم ومثليو اجلنس، السيد حممد حسني فضل اهللا، النهار  )١(
 . النقل متصرف فيه  )٢(
 . سنذكر تفاصيلها عند ذكر األضرار  )٣(
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والوصول اىل ما ميثله اجلنس عندما يتصاعد يف االحساس االنساين اىل مستوى ما يسمى القمة وما 
  . كاىل ذل

نطلق من ظروف معينة لدى الرجل واملرأة، قد ال تكون طبيعية يف كـثري مـن   أن هذا الوضع ي •
وهكذا نالحظ اا ال متثل اي نتاج يف ما اعد له . احلاالت، وقد تكون مرضية يف بعض احلاالت

ذلك،  الرجل واملرأة من مسألة التناسل الذي هو امر طبيعي يف النمو االنساين يف امتداده وما اىل
  . لتعود املسألة اجلنسية جمرد مسألة ذاتية متاما تنطلق من عناصر ذاتية معينة يف هذا اال

ن هذا الزواج ال ميثل معناه االنساين يف اندماج انسان بانسان ومشاركة انسان إلنسان بـاملعىن  أ •
والعكـس   ا جمرد حاالت نفسية خييل فيها هلذا الطرف انه زوج للطرف االخربل إاجلسدي، 

ن العالقات االنسانية ال تنطلق من جمرد حاالت مزاجية تتحرك يف نطاق الرغبات ، مع أصحيح
  .الطارئة لالنسان، او الرغبات املرضية لالنسان

  :ـ تبني مناسبته لبيولوجية جسم اإلنسان ٢
سـي اىل  ن يكون مرد الشذوذ اجلنهناك بعض احملاوالت اليت تدعي العلمية يف هذا اال، تؤيد أ

  .عوامل وراثية متوراثة جينيا
فاجلني هو الشفرة اليت تخرب اخلاليا يف اجلسم أي نوع من االنزميات تفرز، وبأي كمية، وكذلك 

واهلورمونات بدورها تـتحكم يف  . تتحكم اجلينات يف أنواع وكمية اهلورمونات اليت يفرزها اجلسم
  . تكويني ووظائف أجزاء كثرية من اجلسم

عم بعض العلماء أم اكتشفوا أن دماغ الرجال املثليني تكون املنطقـة األماميـة فيـه    فمثالً يز
Anterior Commissure  أكرب من مثيلتها يف الرجال غري املثليني، وهذا قد يكون ناجتاً عن زيادة

  . يف دم األم يف فترة احلمل Androgenهرمون الذكورة 
شترك معه ياحليوانات من الناحية البيولوجية لإلنسان وأقرب يف تصورهم القرد الشمبانزي ومبا أن 

" أجرى العلماء جتارم على الشـمبانزي واكتشـفوا أن الشـمبانزي    فقد من اجلينات، % ٩٨يف 
ينشغل يف بعض األحيان بسلوك جنسي مثلي بني الذكور، رمبـا لتوطيـد    Bonobos" بونوبوس 

ولكن ال مينـع هـذا   . اً واحداً ضد الذكور اآلخريناالنتماءات الفريقية، أي ليكون عدة ذكور فريق
   .التصرف الذكور من جمامعة اإلناث كذلك

أن هناك نسبة بسيطة من اخلراف تكون مثلية مائة باملائة وال تقترب من واكتشفوا ـ أيضا ـ ب  
  .النعاج أبداً

تماعية، للقول إن الشذوذ اجلنسي ليس منبعثاً عن ظروف اج هؤالء فحملت هذه االكتشافات 
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كما يقول البعض، ألن الشمبانزي واخلراف تتصرف حسب الطبيعة وال تتحكم فيها املوانع االجتماعية 
Social Inhibitions وإذا كان هذا صحيحاً فال بد أن يكون الشذوذ اجلنسي موروثاً . مثل اإلنسان

  . عن طريق اجلينات
من املعهد القومي )شانق دنق زانق(و )ودينولدوارد أ(ويف حماولة إلثبات هذه النظرية، قام العاملان 

. اليت تتوالد مرة كل أسبوعني Fruit Flyللصحة، يف والية ماريالند األمريكية، بدراسة ذبابة الفاكهة 
واحداً اعتقدا أنه املسؤول عن السلوك اجلنسي يف الذبابة وحقنا هذا اجلني يف ذكور الذبابة  جيناً فعزال

  . يف وعاء زجاجي كبري للمراقبة)وإناثاً ذكوراّ(مث وضعا الذباب 
واندهش هذان العاملان عندما تبني هلما أن الذكور أصبحت جتامع بعضها الـبعض ومل ـتم   

ولذلك قررا أن هناك جيناً واحداً من جمموع جينات مسؤولة عن تكوين الشذوذ اجلنسي يف . باإلناث
  . الذكور

رجالً من الذكور املثليني ووجدوا أن  ١١٤حاالت  مث جاء الدكتور دين هامر وزمالؤه فدرسوا
نسبة األخوان واألعمام من ناحية األم وأبناء خاالت هؤالء الذكور تكثر فيهم نسبة الشذوذ اجلنسي 

  . بنسبة أعلى بكثري من متوسط األشخاص اآلخرين
وهم بثالث وتابعوا شجرة العائلة يف هؤالء الرجال ووجدوا أن بعضهم لديهم أجداد مثليون سبق

  . وكل األجداد املثليني كانوا من جانب األم. Generationsأو أربعة أجيال 
فاستنتج هؤالء العلماء أن اجلني املسؤول عن الشذوذ اجلنسي ال بد أن يكون يف الكروموسـوم  

  )وهو كرموسوم األنوثة Chromosome Xاكس 
ي يوجد يف النصف األسـفل مـن   واستنتج هؤالء العلماء أن اجلني املسؤول عن الشذوذ اجلنس

ويقول الدكتور . كروموسوم اكس، لكنهم مل يستطيعوا حىت اآلن التعرف على هذا اجلني أو اجلينات
قد يكون هناك أكثر من جني ، فامليول اجلنسي للشخص أكثر تعقيداً من أن حيدده جني واحد(:هامر

  )واحد حيدد السلوك اجلنسي
دكتور هامر أربعني جوزاً من األخوان املثليني ووجد أن ثالثة وأكثر داللة من هذا، فقد درس ال

يف نفس املكان من الذراع األسـفل مـن    DNAوثالثني من هؤالء األجواز ميلكون نفس مادة ال 
  . كروموسوم اكس

رمبا نتفهم قول بعـض  (:، فقال١وقد رد السيد حسني فضل اهللا على هذا املربر ردا واعيا مجيال

                                                
 . ٢٠٠٤متوز  ٢٥االحد ، فضل اهللا، النهاراالسالم ومثليو اجلنس، السيد حممد حسني   )١(
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ان االرتباط باملثل ال يكون بناء على حالة مزاجية فحسب، بل مثة اسـباب جينيـة   االوساط العلمية 
بيولوجية او هرمونية او نفسية ضاغطة خارجة عن ارادته، وليس له الطاقة على مواجهتها، لكننا مع 
تأكيدنا دور اجلينات يف كثري من عناصر شخصية االنسان او يف بعض جوانب حركيته، لكننا نعتقد 

 متثل احلتمية اليت تشل االنسان عن تغيريها بطريقة وبأخرى، حنن نعرف ان االنسان ميكـن ان  اا ال
يتدخل يف بعض شؤون هذه اجلينات وغريها من احلاالت اهلرمونية او النفسية، ويتصرف فيها بطريقة 

  . علمية موضوعية، وذلك مبا يؤدي اىل عالج احلاالت املرضية
ض تأثريات هذه اجلينات وغريها من االسباب املرضية ميكن ان تشل قدرة هلذا فاننا ال نعتقد ان بع

االنسان عن عملية السيطرة على هذا الفعل وذاك، واذا كانت املسألة تواجه جهدا فاننا نعـرف ان   
الكثري من عالج االمراض النفسية او عالج االمراض اجلسدية متثل جهدا كبريا قد يستوعب الكثري من 

  . ان يف حياتهاوضاع االنس
ان القضية هي ان االرادة االنسانية تتحدى حالة االستسالم ملا ميكن ان يقتل يف االنسان ذاته او 
يقتل يف االنسان قيمه او يفسد على االنسان مبادئه واوضاعه، لذلك ان اجلينات قد ىيء املناخ لبعض 

وتبقى االرادة االنسانية املتحركة يف خط  االمور السلبية يف عمل االنسان، لكنها ال تصادر املناخ كله،
العقل االنساين ويف الوسائل اليت ميكن لالنسان ان يستخدمها من اجل تغيري نفسه او تغـيري بعـض   

  . اوضاعه
واخريا، قد يكون التحرمي او املنع هو خطوة اوىل يف طريق مساعدة هذا االنسان للعمل علـى  

وعات الشرعية متثل عملية احيائية لالنسان بأن انسانيتك هي معاجلة نفسه، حيث من الطبيعي ان املمن
اقوى من كثري من املؤثرات الكامنة يف بعض عناصر ذاتياتك الوراثية او اجلينية، الن االنسان الذي جعل 

   )اهللا سبحانه وتعاىل له املسؤولية يف ان حيكم الكون، كيف ال يتمكن من ان حيكم نفسه؟
  :أضرار الزواج املثلي

مل تظهر الفاحشة يف قوم قط حىت يعلنوا ا إال فشا فيهم الطـاعون  (، فإنه دق رسول اهللا ص
   ١)واألوجاع اليت مل تكن مضت يف أسالفهم الذين مضوا

وهذا ما ينطبق انطباقا كليا على هذا النوع من االحنراف، وسنذكر هنا بعض ما يقوله األطباء عن 
  .رونه شيئا طبيعيا متوافقا مع جسد اإلنسان وفطرتهاملخاطر اليت حيملها هذا الذي يتصو

  :األمراض املعدية

                                                
 . ن ابن عمرورواه احلاكم ع. هذا حديث صاحل للعمل به: وقال يف الزوائد ٤٠١٩ابن ماجه كتاب الفنت رقم   )١(
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 Diseases of the Colonيف جملة أمراض القولون واملستقيم  ١٩٩٠يف دراسة نشرت عام  
and Rectum من الشواذ من الرجال الـذين لـديهم   % ٥٥إن : يقول الدكتور ستيفن وكسنر

من مرضـى  % ٨٠، كما أن gonorrheaبالسيالن شكاوى من منطقة املستقيم والشرج مصابون
من الشواذ الذين ال يشتكون من % ١٥من الشواذ جنسيا، هذا باإلضافة إىل إصابة  syphilisالزهري 

، كما أن ثلث الشواذ جنسيا مصابون بفريوس اهلربس chlamydiaوجود أعراض مرضية باملندثرة 
  .ستقيم والشرجيف منطقة امل herpes simplex virusالبسيط النشط 

وقد ذكرت دراسة أخرى أن الشواذ من الرجال مصابون بالسيالن يف منطقة احللـق بنسـبة   
  .من أسوياء الرجال باملرض نفسه% ٤.١، باملقارنة بإصابة %١٥.٢

  : سرطان الشرج
هناك عدة نظريات تعلل انتشار سرطان الشرج بني الشواذ جنسيا وبني األسوياء الذين ميارسون 

من أجل تسهيل تلك  lubricantsإحداها بسبب استخدام بعض املزلّقات . عن طريق الشرجاجلنس 
نظرية أخرى تقول بأن دخول احليوانات املنوية والسائل املنوي إىل تلك املنطقة قد يكـون  . املمارسة

 وآخر النظريات هي اإلصابة بالسرطان تبعا لإلصابة بااللتـهاب . سببا آخر لإلصابة بسرطان الشرج
  .human papillomavirusبفريوس الورم احلليمي اإلنساين 
  :مرض كابوسي اخلبيث

، والذي يعتقد أن للمخدرات اليت يستخدمها الشـواذ  Kaposi sarcoma :أو ما يطلق عليه
عالقة باإلصابة ذا املـرض بـني    poppersجنسيا من أجل استرخاء عضلة الشرج واملعروفة بـ 

  .مصايب مرض اإليدز منهم
  :سرطان الغدد الليمفاوية

خلل باجلهاز املناعي، وذلك قد يكون بسبب امتصاص املستقيم للسائل املنوي ليصـل إىل  وهو 
  .الدورة الدموية، وهو ما يعتقد العلماء أنه يصيب اجلهاز املناعي بالضعف

  :مشاكل جراحية مبنطقة الشرج
ريب داخل املستقيم، وتكوين كاجلروح الشرجية واحتباس جسم غ: بسبب ممارسة الشذوذ وذلك

  .أوعية دموية جديدة باملنطقة وتليف املستقيم
وهكذا كل األمراض اجلنسية اهلربس، القرحة، الرخوة، الورم البلغمي احلبييب التناسلي، الـورم  
احلبييب املغبين، ثآليل التناسل، املليساء املعدية، التهاب الكبد الفريوسي، إيل غري ذلك مـن فطريـات   

  .ليات اجلهاز التناسلي اليت تصيب ماليني الناسوطفي
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  :األيدز
ليس مرضا واحدا ولكنه عدة أعراض متزامنة وأمراض خمتلفة وسرطانات عديدة لـذلك  وهو 

   .يسمي مبتالزمة العوز املناعي أو اإليدز
ن موهو سببه فريوس ضئيل ال يري إال بعد تكبريه مئات اآلالف من املرات باهر اإللكتروين، و

واليت هي من أصغر الكائنات الدقيقة املعروفة لدينا وهلا  Retrovirusesجمموعة الفريوسات املنعكسة 
قدرة عجيبة يف استعمار اخلاليا احلية والتكاثر فيها بواسطة التحكم يف أسرار اجلينات املوجـودة يف  

  .اخلاليا
عمود الفقري والعقل املدبر جلهـاز  ويهاجم فريوس اإليدز اخلاليا اللمفاوية املساعدة اليت متثل ال

  .املناعة عند اإلنسان فيتكاثر فيها ويدمرها ومن مث يدمر هذا اإلنسان ويهلكه
يتركز هجوم فريوس اإليدز علي اخلاليا املساعدة فيشل حركتها ويتكاثر فيها بعد فك رمـوز  و

اليا جديدة، كما تقـوم  أسرار جيناا مث يدمرها، وخترج منها أعداد هائلة من الفريوسات اجم خ
أعداد هائلة من اخلاليا املساعدة السليمة باالنتحار حينما يأتيها اخلرب بأن هذا الفريوس دخل إيل واحدة 

  .منهن ويتواىل تثبيط آليات الدفاع يف جهاز املناعة، حيت تنهار وسائل الدفاع متاما
لة علي اإلنسان، والغازية له مـن  املتطف وعندئذ تشن الكائنات الدقيقة من امليكروبات املختلفة

هجوما كاسحا علي اجلسم فتقضي عليه بعد أن يصاب بالتهابات  - القوي منها والضعيف - اخلارج 
رئوية طفيلية وفطرية حادة، مع إسهال شديد شبيه بالكولريا، وبعدما يفقد وزنه ويتحول إيل هيكـل  

ابته بأورام سرطانية وأمراض جلديـة  عظمي مع تضخم كبري يف الطحال والغدد اللمفاوية وبعد إص
عديدة، وال يترك هذا الفريوس أي مكان يف اجلسد إال أصابه حىت اجلهاز العصيب واملخ فيصاب املريض 
بالتشتت العقلي واإلحباط والكآبة مث االختالل العقلي واجلنون يف املراحل املتـأخرة، باإلضـافة إيل   

ي والذي يؤدي إيل الشلل وأحيانا إيل العمي مث ينتـهي  التهابات الدماغ والنخاع الشوكي والسحائ
  . املريض إيل املوت واهلالك

ينتشر بصورة أكرب بني الشواذ اللوطيني والزناة احملتـرفني  ـ كما هو معروف  ـ وهذا املرض  
  .واملتعاطني للخمور واملخدرات وكل من وقع يف محأة الرذيلة

ا املرض املدمر ال جيدون له دواء أو عالجا، ألنه يغري وقد وقف األطباء والباحثون عاجزين أمام هذ
من خواصه باستمرار، وقد صنف الفريوس املوجود حاليا وفق مثاين أو تسع جمموعات كبرية نتيجـة  

  .للتحول الوراثي، وهو يف ازدياد وانتشار كل يوم
ونا وقد قدرت وقد وصلت حاالت اإلصابة بفريوس املرض يف العامل اليوم إيل أكثر من ستني ملي
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م وحيت اية ١٩٨١منظمة الصحة العاملية عدد الذين القوا حتفهم بسبب فريوس اإليدز منذ ظهوره عام
  . م أكثر من عشرين مليونا من البشر ٢٠٠١عام

فيه من اآلالم واألوجاع لعدة سنوات قبل أن يقضي حنبه، يعاين املريض والشديد يف هذا املرض أن 
بل واهلروب منه واهللع ،النفسية املدمرة للمريض بعد نبذه من أقرب الناس إليه هذا عالوة علي اآلالم 
  .حىت من جثته بعد موته

  :حكم الزواج املثلي
هلذا النوع من الزواج رفضا شديدا، بل إنـه ال  رفض االسالم انطالقا مما سبق، فإنه ال شك يف 

، أو اجلنسي الذي يسمى اللـواط دائرة الشذوذ شك يف كفر مستحله، سواء كان هذا الزواج ضمن 
  . الدائرة الثانية دائرة الشذوذ اجلنسي املؤنث والذي يسمى السحاقضمن 

وقد نص القرآن الكرمي على اعتبار النوع األول سببا من أسباب هالك حضارة كاملة جعلها تعاىل 
﴿ إِنكُم لَتأْتونَ :هم، وهو خياطبتعاىل على لسان لوط يف القرآن الكرمي منوذجا حلضارة الشواذ، قال 

  )٨١:ألعراف(الرجالَ شهوةً من دون النساِء بلْ أَنتم قَوم مسرِفُونَ﴾ 
قوم لوط الذين اشتهروا ذا اإلجرام وانفردوا به عن العاملني حينا بالظاملني القرآن الكرمي  وقد نعت

لْنا عاليها سافلَها وأَمطَرنا علَيها حجارةً من سـجيلٍ منضـود   ﴿ فَلَما جاَء أَمرنا جع:تعاىلحيث قال 
 ﴾يدعبِب نيمالظَّال نم يا همو كبر دنةً عموسـاىل وحينا بالعادين قـال  ، )٨٣ـ   ٨٢:هود(م ﴿ :تع

ب اجِكُموأَز نم كُمبر لَكُم لَقا خونَ مذَرتونَ﴾ وادع مقَو متقال بالفاسقني، وحينا )١٦٦:الشعراء(لْ أَن
وا قَوم سوٍء ﴿ ولُوطاً آتيناه حكْماً وعلْماً ونجيناه من الْقَرية الَّتي كَانت تعملُ الْخبائثَ إِنهم كَان:تعاىل

 ﴾نيق٧٤:االنبياء(فَاس(  
، ١)أخوف ما أخاف عليكم عمل قوم لوط(:االحنراف، فقال شاعة هذا ب وقد بني الرسول 

   ٢)ال ينظر اهللا إىل رجل أتى ذكرا أو امرأة يف دبرها(:وقال 
ونرى هلذا أن حيكم بأشد العقوبات على من يقع يف هذه الفواحش ـ استدالال مبا قصه اهللا تعاىل 

  .يقمع االحنراف مثل الردع ـ سدا لذرائعها، وقمعا لالحنراف، فال يف قصة لوط 
فهو ال خيتلف عن اللواط يف أسبابه ونتائجه، عالقة االنثى باالنثى جنسياً، أما النوع الثاين، وهو 

  .وإن كان خيتلف يف العقوبة املرتبطة به
  :عالج الشذوذ اجلنسي

                                                
 . ابن ماجة والترمذي وصححه احلاكم  )١(
 . ابن حبان يف صحيحه  )٢(
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نه، انطالقا من هذا احلكم الشرعي الذي ال خالف فيه، ما حكم من امتزجت هذه الفاحشة بكيا
  حبيث ال يستطيع منها خالصا؟

  هل نعذره كما عذره الغرب، أم يشتد عليه ويبالغ يف اإلنكار والعقوبة؟
أما اإلسالم، فإنه ـ كما يتعامل بالشدة مع هذه الظاهرة ـ باعتبارها احنرافا خطريا إال أنه جيعل   

عالج آخر، بل إنه حيث  من ذلك التشديد وسيلة من وسائل الردع وأسلوبا من أساليبه، وال مينع أي
  .على البحث فيه

  هل الشذوذ اجلنسي قابل للعالج؟ . جدالً واسعا بني علماء الغربهذه القضية أثارت وقد 
ـ  يف اعتقادهم ـ باعتبارهيعتقد فريق من العلماء يف الغرب أن حماولة عالج الشاذ جنسيا    اتنوع

واألصل عند هؤالء هـو  ، لشاذ بأمل نفسي أكربلن ينجم عنه إال إصابة ا ـ  للممارسة اجلنسية اطبيعي
  .إقناع الشاذ بأنه طبيعي، وجعل الشاذ يتصاحل مع اجتاهاته اجلنسية

يذكر أنه حىت اآلن يف مكان مثل الواليات املتحدة األمريكية غري مسموح للطبيب النفسي حماولة و
  حصاء االضطرابات النفسيةعالج الشاذ جنسيا، مبا أن الشذوذ اجلنسي غري مدرج بكتيب تشخيص وإ

  .إال أن هناك فريقا آخر يدافع عن حق الشاذ يف العالج من حالته تلك إذا رغب يف ذلك
ويف حبث علمي أثار دهشة علماء النفس الغربيني، قام فريق من العلماء بدراسة جمموعة من الشواذ 

من هؤالء الشواذ السابقني قد  %٦٧اكتشف البحث أن .. السابقني ملعرفة مدى تغير اجتاهام اجلنسية
من الرجال منهم % ٧٥أصبحوا طبيعيني متاما من حيث املمارسة اجلنسية السوية والرغبة فيها، كما أن 

من النساء قد تزوجوا زجيات طبيعية، باإلضافة إىل أن كل هؤالء قد اعترف بأنه حيس بأنـه  % ٥٠و
  .مما كانوا عليه قبل أن يغريوا اجتاهام)ة للنساءبالنسب(أو أكثر أنوثة )بالنسبة للرجال(أكثر ذكورة 

وقد قالوا بأن عملية التحويل قد استغرقت يف الغالب أكثر من عامني، وأم قد جلئوا إىل حماولة 
تغيري اجتاههم اجلنسية بسبب أولوية اعتقادام الدينية بالنسبة إليهم، باإلضافة إىل إحساسـهم بعـدم   

  .النوعية الشاذة من العالقات االستقرار النفسي يف تلك
وقد أخرب الشواذ السابقون فريق األطباء بأن الطرق اليت جنحت معهم لتحويل ميوهلم اجلنسـية  
تركزت على حتليل مرحلة الطفولة وعالقام األسرية، ومعرفة كيفية تأثري تلك املرحلة على إصابتهم 

  .بالشذوذ اجلنسي أو بعدم اإلحساس باالنتماء إىل جنسهم
  : ومن الوصفات العالجية اليت ذكرت هلذا

   .إذا شعر الفرد مبيل حنو نفس اجلنس عليه السيطرة وحتويله للجنس اآلخر •
  .ممارسة رياضة اليوجا اليت تعمل على تنقية النفس من التفكري ذه املمارسة •
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  . االهتمام بالتعاليم الدينية وان هذه الظاهرة خمجلة •
  . يد االجتماعية اليت يسري عليها اتمعاالهتمام باألعراف والتقال •
  . اإلسراع باستشارة الطبيب املختص والطبيب النفسي املختص •
  . التخلص من املسكرات واملخدرات ألا سبب يف ظهور تلك احلالة •
  . استعمال التحليل النفسي لعالج تلك احلالة مبختلف الطرق النفسية •
  . لةاستشارة ذوي الرأي للسيطرة على تلك احلا •
  . االبتعاد عن املنحرفني مهما كلف األمر •
  . ينبغي تعميم التوعية على األفراد ملختلف األعمار •
  ينبغي على الوالدين توجيه األبناء ونصحهم قبل حدوث احلالة  •
  . ينبغي االبتعاد عن التكتم على هذه الظاهرة وأن تعم الصراحة العلمية بني اآلباء واألبناء •

  :أصليا للزوج كون املرأة حمالـ  ٢
سواء كان التحرمي مؤبداً كاألم والبنت واألخت  ،أال تكون املرأة حمرمة عليه حترمياً قطعياً ١وهو

وباقي احملرمات، أو مؤقتاً كزوجة الغري واملسلمة بالنسبة لغري املسلم، والوثنية بالنسبة للمسلم ،فإن عقد 
أة ليست حمالً أصالً للزواج فيكون العقد خالياً على واحدة من هؤالء كان العقد باطالً، ألن هذه املر

  .من احملل والعقد ال يوجد بدون حمله
ولذلك يشترط التحقق من العالقة الرابطة بني الزوجني قبل إيقاع العقد بله الدخول ملا يترتب من 

ع عدم التحقق من مفاسد نرى الكثري منها حيدث بسبب التساهل خاصة يف احلرمة الناشئة عن الرضا
اشتبهت أخته بعدد حمصور من األجنبيات منع من التزوج بكل واحدة (،ولذلك ذكر الفقهاء أنه لو 

فصلني يف هذا اجلـزء  ،وللمسألة تفاصيل كثرية ،وقد خصصنا هلا ٢)منهن حىت يعلم أخته من غريها
  .يشمالن موانع الزواج املؤبدة واملؤقتة

عي فجعلوها من شروط االنعقاد بينما جعلوا املـرأة  وقد فرق احلنفية بني املرأة احملرمة بدليل قط
فمن كانت حرمتها ثابتة بدليل ظين أو مما خيفى حترميها لالشتباه  ،احملرمة حترمياً ظنياً من شروط الصحة

يف أمره،كتزويج املرأة على عمتها أو خالتها، وتزوج املعتدة من طالق بائن، وتزوج أخت زوجته اليت 
ا خلفاء كل منهما واالشتباه فيه، فمثل هذا الزواج عندهم يكون منعقداً، ألن املرأة طلقها يف أثناء عد

حمل للزواج يف اجلملة حيث يرى بعض الفقهاء صحته لكنه يكون فاسداً لعدم صالحيته يف ذاته لترتب 
                                                

 . ٣/٩٩:، البحر الرائق٢/٦٧:قواعد األحكام ،٢/٢١٢:،الفروق١٠/٢٢٠:، املبسوط٢/١٢٢:املدونة:انظر  )١(
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 ٥٥

  . اآلثار عليه، وما يترتب عليه من بعض اآلثار جاء نتيجة الدخول بتلك املرأة بعد العقد
وقع العقد وجب التفريق بينهما إن مل يتفرقا باختيارمها، وال جيب به شيء إن وقع التفريق قبل فإن 

الدخول، فان أعقبه دخول ترتب عليه بعض اآلثار من وجوب املهر والعدة وثبوت النسب إن أمثر هذا 
  .الزواج

لتحرمي، فإن كـان  واخلالصة أن الزواج باملرأة احملرمة عند احلنفية خيتلف حكمه باختالف نوع ا
  .قطعياً متفقاً عليه جعل العقد باطالً، وكان انتفاء هذه احلرمة شرطاً النعقاد العقد

وإن كان ظنياً أو خمتلفاً فيه كان للعقد وجود، غري أنه ال يصلح يف ذاته لترتب اآلثار عليه، فـان  
ان انتفاء هذه احلرمة وك، أعقبه دخول ترتب على هذا الدخول بعض آثار الزواج لوجود العقد صورة

  .شرطاً لصحة العقد حبيث إذا ختلف هذا الشرط كان العقد فاسداً
وهذه التفرقة مبنية على التفرقة بني الباطل والفاسد يف الزواج كما هو مذهب احلنفية، أما من ال 

صحة العقد يفرق بني الزواج الباطل والفاسد فقد سوى بني احملرمات كلها وجعل انتفاء احملرمية شرطاً ل
  .١سواء كانت قطعية أو ظنية خمتلفاً فيها أو مما خيفى أمرها لالشتباه فيها
  ثانيا ـ شروط الزوج

بأن يكون أهالً ، وذلك األهلية إلجراء العقدكل الشروط اليت ذكرها الفقهاء للزوج تصب يف 
ملميز ال ينعقد الزواج، ألن ملباشرة العقد بأن يكون مميزاً، فان كان فاقد التميز كانون والصيب غري ا

  .فاقد التميز ال إرادة له، ومىت انعدمت اإلرادة انعدم العقد
  :وتنقسم أهلية العاقدين حبسب نفاذها وعدمه إىل قسمني

   .وهو ما كان من كامل األهلية كالبالغ الرشيد: نفاذ العقد •
  . وهو ما كان من ناقص األهلية كالصيب املميز: عدم نفاذ العقد •

  :دث هنا عن بعض املسائل املتربطة بفقد األهليةوسنتح
  :حكم زواج الصغري قبل البوغ

تزوجيه، فقد اتفق األئمة األربعة على  واأجاز ممع عدم إجازة الفقهاء لعقد الصيب لعدم متييزه إال أ
ن إ(بل ذهب الفقهاء إىل أنه  ،وال العقلوعدم اشتراط البلوغ يف صحة الزواج، ،جواز تزويج الصغار
  )وانون املطبق البالغ إىل النكاح زوجهما احلاكم بعد األب والوصي احتاج الصغري العاقل

وليس له تزوجيه مبعيبة (إىل أن للويل تزويج ابنه الصغري بأربع ألنه قد يرى املصلحة فيه  بل ذهبوا
                                                

 . ٣/٩٩:البحر الرائق: انظر  )١(



 ٥٦

ا انون فال جيوز تزوجيه أم)له فيما ال مصلحة له فيه عيبا يرد به يف النكاح ألن فيه ضررا به وتفويتا ملا
  .١أكثر من واحدة الندفاع احلاجة ا

والصواب إن أمن طالقه وخشي فساده إن مل :(وقد خلص اللخمي من املالكية أحكام الصيب بقوله
وإن أمن  ،ولو مل يطلبه ومقابله مينع  ولو طلب إال أن يقل املهر ،يزوج وال وجه لتسريه وجب تزوجيه

ومقابله إن قدر على صونه  منـع وإال زوج بعـد    ،ه أبيح إال أن يطلبه فيلزمطالقه ومل خيش فساد
  ٢)التربص

  :ومن أدلة جواز ذلك
﴿ واللَّائي يئسن من الْمحيضِ من نِسائكُم إِنْ ارتبتم فَعدتهن ثَلَاثَةُ أَشهرٍ واللَّائي لَـم  :قوله تعاىل •

﴾ نضحل على الالئي مل حيضن عدة وال يكون إال عن نكاحفجع )٤:الطالق(ي.   
وأدخلت عليـه   ،تزوجها وهي بنت ست سنني ما روي عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب  •

  . وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعا
ما قد يكون فيه من حتقيق مصلحة يف بعض احلاالت، فقد جييء الكفء يطلب زواج الصغرية،  •

فيزوجها حىت ال يفوت الكفء إذا ما انتظر بلوغهـا   ،ابنته الصغرية والويل حريص على مصلحة
  .٣حيث ال يوجد يف كل وقت

  :حكم زواج انون
بل قال بعض الشافعية بوجـوب تـزويج    ،وقد أباحت الشريعة اإلسالمية كذلك زواج انون

  :انونة يف حالتني
  .حالة توقها للزواج ،بأن فهم منها ذلك •
  . ٤واج بقول عدلني من األطباءتوقع الشفاء بالز •

وال  ،وكذلك انون فقد تظهر رغبته يف النساء أو يتوقع شفاؤه بالزواج أو حيتاج إىل متعهـدة 
  . يوجد يف حمارمه من يقوم بذلك

لوخشي منه الفساد أما إن مل خيش منه ذلك فال يزوج  وجعل املالكية العلة يف تزويج انون ما
   ٥)جمنونا احتاج:(ولهكما عرب خليل عن ذلك بق
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 ٥٧

ألنه ميكن أن يتزوج لنفسه ؛ أما من من كان جنونه متقطعا فال جيوز تزوجيه إال بإذنه إن كان بالغا 
فإن حكمه حكـم  ، ومثله من زال عقله مبرض مرجو للزوال  ،فلم تثبت والية تزوجيه لغريه كالعاقل

  ١)فإن دام به صار كانون، العاقل 
ال  أنه ، ويلحق به كذلك السكران ،وعن مالك٢اخلرف بانون يف احلكم ويلحق اإلباضية الشيخ

وروى ابن حبيب عن مطرف وابن املاجشون وأصـبغ سـبيل    ،جيوز نكاح السكران ويلزمه طالقه
  .٣السكران يف نكاحه وإنكاحه سبيل املعتوه وال يلزمه منه شيء
أما تزوجيه (احلاجة سواء للصيب أو انون ويفهم من قول الفقهاء يف هذه املسائل مجيعا أن العربة ب

  ٤)فال يلزم بل ال جيوز ،بغري حاجة
ويزوج انونة أبوها أو جدها يف حال صغرها أما إن بلغت فيمكن أن يزوجها ولو ثيبا القاضي 

وألم أعرف مبصلحتها فرياجع اجلميع حىت  ،ويسن له مراجعة أقارا وأقارب انون تطييبا لقلوم
  .٥خ والعم واخلالاأل

  :حكم زواج السفيه
  :تعريف السفيه

وهو نقص ، وهي مصادر سفه يسفه من باب تعب ، ضد احللم : السفه والسفاه والسفاهة :لغة
وسفه بالضم وسـفه  ، مالت به : أي - تسفهت الريح الشجر : يقال. يف العقل أصله اخلفة واحلركة

  . واجلمع سفائه، واملؤنث منه سفيهة. وسفاهواجلمع سفهاء وسفه ، صار سفيها : أي، بالكسر 
وهـو  : ويقابله الرشد. هو التبذير يف املال واإلسراف فيه وال أثر للفسق والعدالة فيه :اصطالحا

  . ٦إصالح املال وتنميته وعدم تبذيره
  :  أثر السفه يف صحة الزواج

اشتراط إذن الويل لصحته اتفق الفقهاء على صحة نكاح السفيه احملجور عليه، لكنهم اختلفوا يف 

                                                
 . ٥/٥٥: مطالب أويل النهى  )١(
 . ٦/٣٦٧:شرح النيل  )٢(
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التبذير يف املال والفساد : ، والراجح عند الشافعية أنه)والضحاك،  والسدي، والثوري ، وابن عباس ، وقتادة ، وهو قول  احلسن 
 . وهو قول ألمحد. فيه ويف الدين معا



 ٥٨

  :١على األقوال التالية
  :صحة نكاحه أذن الويل أو مل يأذن، وهو مذهب احلنفية ،ومن أدلتهم على ذلك:القول األول

  .أن السفيه كالبالغ الرشيد يف وجوب العبادات والعقوبات كاحلدود والقصاص وغريها •
  .أنه عقد غري مايل ولزوم املال فيه  ضمين •
  .يصح مع اهلزل عقد الزواج أن •
  . من احلوائج األصلية لإلنسان الزواج أن •

إن شاء زوجه بنفسه وإن شاء : عدم صحته إال بإذن الويل ،وقد جعلوا اخليار للويل: القول الثاين
أنه تصرف جيب به املال  ثور، ومن أدلتهم على ذلك أذن له ليعقد بنفسه، وهو مذهب الشافعية وأيب

  .لشراءفلم يصح بغري إذن وليه كا
فإن دخل ا فال حد ، فإذا تزوج بغري إذن وليه فال شيء للزوجة إن مل يدخل ا عند الشافعية 

 - ، والقول الثاين يلزمه مهر املثل ٢كما لو اشترى شيئا بغري إذن وليه وأتلفه - وال يلزمه شيء . للشبهة
  .٣يلزمه أقل شيء يتمول: والثالث، كما لو جىن على غريه 

فإن ، ويكون النكاح موقوفا على إجازة الويل، صحة نكاح احملجور عليه بسفه : ثالقول الثال
  : وإن رده بطل ،وهو مذهب املالكية ،ومن آثار البطالن عندهم، أجازه نفذ 

  .ال شيء عليه من مهر وال غريه وكانت طلقة واحدة :قبل البناءإن كان 
  :اآلراء التاليةحق املرأة يف املهر على  فقد اختلف فيه قول املالكية حول :بعد البناءإن كان 

ألن ما سلم إىل السـفيه   ،عبد امللكوهو قول ترد الزوجة ما قبضت أو قبض وال يترك هلا شيئا،  •
  .فقاس ابن ماجشون ذلك على البيع ،على وجه املعاوضة بطل مجيع عوضه كالبيع

 ،لبضع ال حيل بذله بغري عوضألن ا ،مالك وأكثر أصحابه، ودليله االستحسان، وهو قول يترك هلا •
ألنه بذلك يتميز من السفاح وما  ،فيلزم احملجور فيستوفيه على وجه مباح أقل ما يكون عوضا له

  .زاد على ذلك فال تأثري له يف اإلباحة فريد عليه
أن السفيه إذا انتفع مبا اشترى بغري إذن وليه لزمه قيمته فكذلك يلزمه ما يستباح بـه البضـع إذا    •

.                                                                                                                     ٤اهاستوف
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سواء كانت احلاجة للمتعة أم للخدمة، وهـو   ،يصح زواجه بشرط احتياجه إليه: القول الرابع
فيه على النكاح إن كان السفيه حمتاجا إليه  بأن قول للحنابلة والشافعية، بل حيق للويل عندهم إجبار الس

فإن مل يكن حمتاجا إليه فليس للويل ذلك، ومن أدلتهم على ، كان زمنا أو ضعيفا حيتاج إىل امرأة ختدمه 
  .١أنه مصلحة حمضة والنكاح مل يشرع لقصد املال: ذلك

  : الترجيح
ألنـه   ،ن بشرط أن حيتاط يف مهرهأذن وليه أو مل يأذ ،جواز زواجهنرى أن األرجح يف املسألة 

مع ماله جملة األحكام العدليـة يف   التعاملبسبب تصرفاته يف ماله حجر عليه ،وقد نصت على طريقة 
وعليه فيجوز تزوج السفيه احملجور بامرأة مع …صح نكاح السفيه احملجور وطالقه (:بقوهلا ٩٩٣املادة 

وإذا زاد فالزيـادة  ، ثل أو أنقص من مهر املثل فبها فإذا كان املهر املسمى مهر امل، تسمية مهر معني 
وكذلك احلكم فيما لو   ،باطلة، وإذا طلق احملجور بالسفه زوجته قبل الدخول لزمه نصف املهر املسمى

   .٢)تزوج أربع نسوة
نفس حكم يف ذلك هلا  املرأة احملجورةوذا ميكن تفادي علة السفه مع بقاء أصل حل الزواج، و

ولو تزوجت امرأة سفيهة من  ،زويج املرأة احملجورة نفسها من رجل كفؤ مبهر املثل جائزةفت ،الرجل
وإن كان املهر أقل من ، ألن النكاح يصح مع احلجر ؛ رجل كفؤ مبهر مثلها أو بأقل مما يتغابن فيه جاز 

، م هلا مهر مثلها إن شئت الدخول ا فتم: فإن كان مل يدخل ا يقال له، مهر مثلها مبا ال يتغابن فيه 
فإن كان زوجها حمجورا مثلها ، وإن كان قد دخل ا فعليه أن يتمم هلا مهر مثلها ، وإال يفرق بينكما 

  .وإن كان أقل خوطب باإلمتام أو الفرقة، ومسي أكثر من مهر مثلها بطل الفضل 
السفيه مع بقـاء  ومبثل هذا التشريع وغريه من اإلجراءات اليت قد يضعها ويل األمر ميكن زواج 

  .احلجر على تصرفاته املالية، ألن احلجر ال يتعلق إال باملال
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  ـ أحكام فساد العقد وبطالنه ٤
  :التعريف

اختلف احلنفية مع اجلمهور يف اصطالحي الفساد والبطالن، ومايترتب عن كليهما من آثـار،  
البطالن، والفرق بينهما فيما وألمهية معرفة هذا االختالف فسنرى تعريف اجلمهور واحلنفية للفساد و

  :يلي
  :التعريف اللغوي

ذهب ضياعاً وخسراً، فهو باطل، :   بطَل الشيُء يبطُل بطْالً وبطُوالً وبطْالناً: يقال: البطالن
 هزل، واالسم البطَل،: ذهب دمه بطْالً أَي هدراً، وبطل فـي حديثه بطَالة وأَبطل: وأَبطَله هو، ويقال

نقـيض الـحق، والـجمع أَباطيل، علـى غري قـياس، وجيمع الباطل بواطل؛ وواحدة : والباطل
السحرة، مأْخوذ منه، : جاء بالباطل؛ والبطَلَة: ودعوى باطلٌ وباطلة؛ وأَبطل. اَألباطيل أُبطُولة؛ وإِبطالة
ـين البطُولُ: وقالوا. ورجل بطَّال ذو باطل باطل ب .بتداولوا الباطل؛ عن : طَّلوا بـينهموت

جهالة: والتبطُّل. اللـحيانـي بـينهم أُبطُولة يتبطَّلون ا : وقالوا. فعل البطَالة وهو اتباع اللهو واـل
  . ١جاء بكذب وادعى باطالً: وأَبطل فالن. جعلته باطالً: وأَبطَلت الشيَء. أَي يقولوا ويتداولوا

ـي: الفساد ض الصالح، فَسد يفْسد ويفِْسد وفَسد  فَساداً وفُسوداً، فهو فاسد وفَِسيد نق
ـيهما، وال يقال انفَسد وأَفْسدته أَنا، وقوم فَسدى كما قالوا تدابروا : ساقطٌ وسقْطَى، وتفَاسد القوم: ف
: حتـى استعصى علـيه، والـمفْسدةُ وقطعوا اَألرحام؛ واستفسد السلطانُ قائده إِذا أَساء إِلـيه

مصلَـحة ـيه : خالف االستصالح، وقالوا: واالستفساد. خالف اـل هذا اَألمر مفْسدةٌ لكذا أَي ف
  .٢فساد

  : التعريف االصطالحي
فال ، فإن كان أثرا له كامللك مثال، أو أثرا له ، احلكم الشرعي إما أن يكون صفة لفعل املكلف 

أو ، إن كان صفة فاملعترب فيه اعتبارا أوليا املقاصد الشرعية سواء كانت املقاصد دنيوية و، حبث له هنا
  :أخروية

فالفعل املتعلق مبقصود دنيوي إن وقع حبيث يوصل إليه فصحيح، وإال فإن كان عدم إيصاله إليه 
فعل ال نفس من جهة خلل يف أركانه وشرائطه فباطل أو  فاسد فاملتصف بالصحة والفساد حقيقة هو ال

                                                
 . ٢٣: الصحاح ، خمتار١١/٥٦:لسان العرب  )١(
 . ٢١١: ، خمتار الصحاح٣/٣٣٥: لسان العرب  )٢(
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  .احلكم، ألن معىن صحة البيع مثال إباحة االنتفاع باملبيع، ومعىن بطالنه حرمة االنتفاع به
وقد اعترب بعضهم هذه األحكام من خطاب الوضع، ألنه حكم بتعلق شيء بشيء تعلقا زائدا على 

رع حكم بتعلق وذلك أن الشا، وهو تعلقه باحملكوم عليه وبه ، التعلق الذي ال بد منه يف كل حكم 
ألن ، الصحة ذا الفعل وتعلق البطالن أو الفساد بذلك، واعتربها آخرون أحكاما عقلية ال شـرعية  

الشارع إذا شرع البيع مثال حلصول امللك وبىن شرائطه وأركانه، فالعقل حيكم بكونه موصال إليه عند 
  .١أو غري مصل،  حتققها وغري موصل عند عدم حتققها مبرتلة احلكم بكون الشخص مصليا

وعلى هذا فإن الصحة والبطالن والفساد معان متقابل،ة حاصلها أن الصحيح هو ما اسـتجمع  
أركانه وشرائطه حبيث يكون معتربا شرعا يف حق احلكم، والباطل والفاسد نقيض الصالح يف عـدم  

  .الشرعية
كام الشرعية، فقد اختلف بناء على هذا التمهيد للمفهوم العام للفساد والبطالن وعالقتهما باألح

الفقهاء اختالفا اصطالحيا يف الفرق بني مصطلحي الفساد والبطالن، وهو تفريق اصطالحي ال حيتاج 
، وخالصـة  ٢)وهذا اصطالح ال معىن لالحتجاج عليه نفيـا وإثباتـا  (:إىل استدالل، قال التفتازاين

  :االختالف كما يلي
بينما عرفه لفعل الشرع حبيث ال تترتب عليه اآلثار، خمالفة ا بأنهالفساد  عرف اجلمهور: الفساد

  .٣ما شرع بأصله دون وصفهبأنه احلنفية 
على وجه غري مشروع بأصله أو بوصفه أو  فيه تقع املعاملة ما عرف اجلمهور الباطل بأنه: البطالن

وينشأ عـن  ، على وجه غري مشروع بأصله ال بوصفهالعقد فيه قع ه ما يأنباحلنفية ، بينما عرفه ما
وخروجها عن كوا أسبابا مفيدة لتلك األحكام اليت ، البطالن ختلف األحكام كلها عن التصرفات 

  . فبطالن املعاملة ال يوصل إىل املقصود الدنيوي أصال ألن آثارها ال تترتب عليها، تترتب عليها 
ميكن للفاسـد عنـد   مع اجلمهور يف البطالن، وخيتلفان يف الفساد، حبيث  بذلك يتفق احلنفية و

  .٤احلنفية أن تترتب عليه آثاره إذا أمكن تصحيحه بإزالة ما عرض له من فساد
وميكـن  ، حاصله أنه ما تغري وصـفه  )وسر تفريق احلنفية بني الفساد والبطالن من حيث اللغة

يث ال ينتفع فسد اللحم إذا ننت مع بقاء االنتفاع به، بينما يقال للحم إذا صار حب: االنتفاع به كما يقال
                                                

ونرى أنه ال مانع من اعتبار كال األمرين، فهي شرعية من حيث إخبار الشارع بتعلقها، وعقلية من حيث إدراك العقل   )١(
 . ألثر ذلك

 . ٢/٢٤٤:شرح التلويح على التوضيح  )٢(
 . ٢/١٦٩:درر احلكام: انظر  )٣(
 . ١/١٤٦: العطار على اجلالل حاشية  )٤(
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ومرادهم من مشروعية أصل الفاسد كونه ، وال خيفى مناسبته للمعىن اللغوي ..به للدود أو للسوس بطل
  ١)وصحته فإن كونه فاسدا مينع صحته، ماال متقوما ال جوازه 

وسر تفريقهم من حيث الشرع أم أطلقوا املشروعية على األصل نظرا إىل أنه لو خـال عـن   
  .وإال فمع اتصافه بالوصف املنهي عنه ال يبقى مشروعا  أصال،  الوصف لكان مشروعا

وما ذكره احلنفية من هذا التفريق ضروري للتمييز بني أصل الفساد الداخل على العقد، هل هو 
فساد ذايت أم فساد عرضي ميكن إصالحه، وهلذا جند مجهور العلماء يضطرون، خالفا ألصوهلم،للتفريق 

الفقه يف مسائل كثرية، فيعربون بالفاسد على ما كان خمتلفا يف فسـاده بـني   بني الباطل والفاسد يف 
أو اخلالف فيها شاذ، ومن أمثلـة  ، واليت حكموا عليها بالبطالن هي املسائل امع عليها ، املذاهب 

وإن كانوا يشترطون اإلشهاد قبل الدخول ، حيث جييز املالكية العقد بدونه ، ذلك النكاح بدون شهود 
حيث جييزمها ، والنكاح بدون ويل ، وجييزه أيضا أبو ثور ومجاعة من الفقهاء، وكنكاح احملرم باحلج ، 

ويوجبون مهر املثل لكل مـن املـرأيت،   ، احلنفية، وكنكاح الشغار يصححه احلنفية ويلغون الشرط 
، جة من الغري أو املتزو، كنكاح اخلامسة ، ويقصدون بالباطل ما كان جممعا على فساده بني املذاهب 

  .٢أو نكاح احملارم، أو املطلقة ثالثا 
  : ٣عالقتها بالفساد والبطالنأنواع العقود و

بناء عل ما سبق من املصطلحات اخلاصة بالعقود، تنقسم العقود عموما وعقد الزواج خصوصا 
  :اليةويشاركهم فيها كثري من متأخري املذاهب األربعة إىل األقسام الت ،حبسب مصطلحات احلنفية

  :ـ العقد الالزم ١
 ،وهو املستويف ألركانه وشروطه كلها حبيث ال يبقى ألحد حق االعتراض عليه وطلب فسـخه 

فهوأقوى أنواع العقود ألنه ليس ألحد حـق  ، وتترتب عليه اآلثار اليت رتبها الشارع عليه بال استثناء
  .االعتراض عليه كما ال ميلك أحد العاقدين فسخه

  :لـ العقد الباط ٢
وهو الذي اختل فيه ركن أو فقد شرطاً من شروط االنعقاد، كزواج فاقد األهلية إذا باشر العقد 
بنفسه، وتزوج غري املسلم باملسلمة لعدم حملية املرأة فيها، وال يترتب على هذا العقد أي أثر من آثـار  

                                                
 . ٦/٧٥:البحر الرائق  )١(
 . ١٤٩: شرح الكوكب املنري: انظر  )٢(
،فـتح  ٤/١٤٦:، إعانة الطـالبني ٤/٢٠٩:، حاشية البجريمي٤/٣٢٩:البحر الزخار: انظر تفاصيل وأمثلة على ذلك يف  )٣(

: ، املوسوعة الفقهية٣/٤٧:، حاشية ابن عابدين٣/١٨١:، البحر الرائق٣٩٩:، لسان احلكيم١/٣٤٧:، اية الزين٢/٩٨:الوهاب
 . ، وغريها٣٠/٢٢٨
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 طاعة، وال يرد عليه الزواج، ألن وجوده كعدمه، فال حيل به الدخول، وال جيب به مهر وال نفقة وال
  .طالق، وال عدة فيه بعد املفارقة، وال يثبت به توارث وال حرمة املصاهرة إال عند من يثبتها بالزىن

  :ـ العقد الفاسد ٣
وهو الذي ختلف فيه شرط من شروط الصحة بعد استيفائه ألركانه وشروط انعقاده، كالزواج 

ؤقت، وكتزوجه بامرأة حمرمة عليه بسبب الرضاع وهو بغري شهود عند من يشترط الشهادة ،والزواج امل
ال يعلم حبرمتها بناء على إخبار الناس بأنه ال يوجد بينهما صلة حمرمة، مث ظهر بعد الدخول أا حمرمة 

  .عليه
ال حيل ذا العقد الدخول باملرأة وال يترتب عليه أي أثر من آثار الزوجية، فإن حصـل بعـده   و

  .ان معصية جيب رفعها بالتفريق بينهما جرباً إن مل يفترقا باختيارمهادخول حقيقي باملرأة ك
  : ـ العقد املوقوف ٤

ومل تكن له صفة  ،وهو ما فقد فيه شرط النفاد بأن باشره من ليست له والية شرعية على إنشائه
نه صـحيح  فإ ،كتزوج الصغري املميز بدون إذن وليه،جتيز له إنشاء العقد من أصالة أو والية أو وكالة

موقوف على إجازة من له الوالية عليه إال إذا استمر العقد بدون إجازة أو رد إىل حني بلوغه، فـإن  
اإلجازة تنتقل إليه إن أجازة نفذ وإن مل جيزه بطل، وكعقد الفضويل وهو من يعقد لغريه بدون والية أو 

عد إجازته أو الدخول احلقيقي وكالة، وال يترتب عليه ـ رغم صحته ـ أي أثر مع آثار الزواج إال ب  
  .بعده

فإذا أجيز ترتبت عليه مجيع اآلثار اليت رتبها الشارع عليه، وإذا دخل باملرأة قبل اإلجازة ترتبـت  
عليه آثار العقد الفاسد السابقة ،فحكم الزواج املوقوف قبل إجازته كحكم الزواج الفاسد يف أن كالً 

  .، وأما بعده فيترتب عليهما بعض اآلثارمنهما ال يترتب عليه أي أثر قبل الدخول
والفرق الوحيد بينهما أن الفاسد ال يقر حبال من األحوال وال يلحقه تصحيح، أمـا املوقـوف   
فتلحقه اإلجازة ولو بعد الدخول فيصري نافذاً تترتب عليه كل آثار الزوجية من وقت ابتداء العقد، ألن 

نشائه فينقلب نافذاً من وقت إنشائه، وإن مل جيزه من له اإلجازة الالحقة تنسحب على العقد من وقت إ
  .الوالية كان ذلك إبطاالً له من مبدئه

فإذا دخل الرجل باملرأة يف العقد املوقوف بعد رده وبعد علمه بالرد يكون فعله زىن ال شبهة فيه 
  .فيترتب عليه ما يترتب على العقد الباطل
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  األنكحة الفاسدة عند املذاهب الفقهية
  :مذهب احلنفية
ومن أمثلته ما لو تزوج حمرماً من حمارمه، فإن العقد على واحدة منهن وجوده : النكاح الباطل

أو معتدة إن علم أا للغري، فهذا العقد كعدمه، وهو عقد باطـل  . كعدمه، ومثله العقد على متزوجة
ومثله أيضاً إذا أرغمته على أن  يوجب الوطء به احلد إن كان عاملاً باحلرمة، وإال رفع عنه احلد لشبهة،

ينكحها مكرهاً، فإن النكاح يف هذه احلالة ال يوجب مهراً، ولكن بعد الوطء يثبت به النسب وجتب 
  .العدة

وهو فيما إذا فقد شرطاً من شرائط الصحة، مع وجود اخلالف فيـه، ومثالـه   : النكاح الفاسد
من غري شهود، ونكاح أم املزين ا، واملنظور إليها  بصحة العقد: النكاح بدون شهود، فإن املالكية قالوا

بشهوة، ونكاح البنت من الزنا، فإن العقد عليها صحيح عند الشافعية، وكذلك العقد على من طلقت 
بعد اخللوة الصحيحة بدون عدة، فإنه صحيح عند الشافعية ألن العدة ال تثبت إال بالوطء، فالعقد يف 

عند احلنفية ،ولكنه صحيح عند غريهم، فيجب به املهر، وتثبت به العدة،  هذه األمثلة وإن كان فاسداً
  .والنسب

والنكاح الفاسد، أو الباطل ال يتوقف فسخه على القاضي، بل لكل واحد منهما فسخه ولو بغري 
حضور صاحبه، سواء دخل ا، أو ال، وجتب العدة من وقت التفريق، ويثبت النسب له كما تقدم، 

بوت النسب، وأقلها ستة أشهر من وقت الوطء، فإذا وطئها أول يوم من الشهر، مث جاءت وتعترب مدة ث
  .١بولد بعد اية ستة أشهر ثبت نسبه منه، وإال فال

  :ملالكيةامذهب 
  :٣النكاح الفاسد عندهم نوعان

ومن أمثلته نكاح احملارم بنسب، أو رضاع، واجلمع بني ما ال حيل اجلمـع  : امع على فساده
نهما، وتزوج خامسة يف عدة الرابعة، وهذا لو وقع يفسخ قبل الدخول وبعده بال طالق، فإن فسخ بي

قبل الدخول فال شيء فيه، ألن القاعدة أن كل عقد فسخ قبل الدخول ال صداق فيه، كان متفقاً على 
نت وعمتها، أو فساده أو خمتلفاً فيه، سواء كان الفساد بسبب العقد أو بسبب الصداق، فإذا مجع بني الب

خالتها يف عقد واحد أو عقدين، ومل يعرف السابق منهما، ووطئهما كان هلما الصـداق وعليهمـا   
االسترباء بثالث حيضات، مث إن كان قد مسى هلما مهراً حالالً كان هلما املسمى أما أن مسى هلما مهراً 

                                                
 . ، وغريها٣/١٦٦:، البحر الرائق٢٣٠، ١/٢١٦:، اهلداية٦/١٦٧: ، املبسوط٣/٢١: حاشية ابن عابدين: انظر  )١(
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كانا عاملني بالتحرمي والقرابة، فإن كان هلما صداق املثل، وال حيدان إال إذا  - كخمر، وحنوه  - حراماً 
 .ذلك وجب عليهما احلد لكونه زنا يف هذه احلالةب، كانا عاملني

من امع على فساده النكاح املؤقت، وفيه املهر املسمى على املعتدة، وأن ال حد فيه، ولكن فيه و
مل، ويفسخ بال طالق العقاب والتأديب بالوطء، ويفسخ بال طالق، ومنه نكاح املتعة إذا كان غري عا

 .قبل الوطء، وبعد، أما إن كانا عاملني فإما يكونان زانيني جيب عليهما احلد
. ومن أمثلته النكاح حال اإلحرام بالنسك، فإنه فاسد عنـد املالكيـة  : غرب امع على فساده

حراماً، كخمر، صحيح عند احلنفية، وفيه املسمى إن كان حالالً بعد الوطء، ومهر املثل إن كان املهر 
وخرتير، وال شيء فيه إن فسخ قبل الوطء كما عرفت، ومنه نكاح الشغار، فإنه وإن كان ال جيـوز  
اإلقدام عليه باإلمجاع، ولكن احلنفية يقولون بصحته بعد الوقوع واملالكية يقولون بفساده، وفيه مهر 

ائز عند احلنفية، وفيه املسمى إن كان املثل بالوطء، ومنه أن تتوىل املرأة زواج نفسها بدون ويل، فإنه ج
حالالً، ومنه نكاح السر ويفسخ قبل الدخول ال بعده، ومنه النكاح بصداق فاسد، والنكاح على شرط 

 .يناقض العقد
  :حلنابلةامذهب 

هو اختل فيه شرط، ومنه نكاح املتعة وجيب فيه املسمى، ومنه نكـاح   ١النكاح الفاسد عندهمو
وال احلل للمطلق، وهلا بالوطء املسمى، ومنه نكاح . سب وال حيصل به اإلحصاناحمللل، ويلحق به الن

الشغار، ومنه أن يشترط ما ينايف العقد، كأن يتزوجها بشرط أن ال حيل له وطؤها، ومنه غري ذلك مما 
 .سيأيت

  :لشافعيةامذهب 
الباطل فهو مـا  هو ما اختل فيه شرط من الشروط املتقدمة، أما النكاح  ٢النكاح الفاسد عندهم

اختل فيه ركن، وحكم الفاسد والباطل واحد يف الغالب، فمن األنكحة الباطلة نكاح الشغار، ومنها 
نكاح املتعة، واألول باطل الختالل ركنه، وهو الزوجة، فإن جعلها حمالً للعقد هي وصداقها لألخرى 

ومعوضاً، والثاين باطل الختالل . امرأة، وصداق، فقد جعل املرأة عوضاً: فمورد النكاح الذي يرد عليه
الصيغة، وهي من أركان النكاح، ألنه يشترط فيها أن ال تكون مؤقتة بوقت، ومنها نكـاح احملـرم   
بالنسك، وهو باطل الختالل احملل، وهو الزوج أو الزوجة، ومها ركنا النكاح إذ الشرط خلومها من 

                                                
، ٨/٣٠٤ :اإلنصاف للمـرداوي  ٢/١٠٧: ، احملرر يف الفقه٥/١٦٩: ، الفروع٢٣٢: ، دليل الطالب٧/١٧٢: املبدع  )١(

 . ٣/١١٧: الروض املربع
 . ، وغريها٨/٣٩٦: ، روضة الطالبني٥/٣٩٩: ، الوسيط٣/٣٥١: ، إعانة الطالبني٥/١٧: ، األم٢/٦١: املهذب  )٢(



 ٦٦

أن ينكح الويل من له عليها الوالية لرجلني، وال يعرف املوانع، واالحرام من املوانع عند الشافعية، ومنها 
العقد السابق، فإن العقدين يبطالن كما تقدم، وبطالما الختالل احملل، وهو املرأة، فإا ليست حمالً 

 .لتزوج اثنني
ذا، والوطء بنكاح الشغار، والنكاح املؤقت، ونكاح احملرم بالنسك، ونكاح املرأة اليت عقد عليها ه
 . الثنني، ال حد فيه وجتب به العدة، ويثبت به النسب ومهر املثلالويل

  :مذهب الظاهرية
مثل ، أو على شرط فاسد ، كل نكاح عقد على صداق فاسد :(وقد نص عليه ابن حزم يف قوله

، أو على خرتير ، أو على مخر ، أو بعضه إىل أجل كذلك ، أن يؤجل إىل أجل مسمى أو غري مسمى 
أو أن ال يتسرى ، أو على أن ال ينكح عليها ، أو على شيء بعينه يف ملك غريه ، ملكه أو على ما حيل 

أو علـى أن  ، أو أن ال يغيب مدة أكثر من كذا ، أو عن دارها ، أو أن ال يرحلها عن بلدها ، عليها 
وإن فهو نكاح فاسد مفسوخ أبدا  - أو حنو ذلك ، أو على أن ينفق على ولدها ، يعتق أم ولده فالنة 
، وهكذا كل نكاح فاسد . وال صداق وال عدة، وال يتوارثان وال جيب فيه نفقة ، ولدت له األوالد 

وإن ، فإن كان مسى هلا مهرا فلها الذي مسي هلـا  ، حاشا اليت تزوجت بغري إذن وليها جاهلة فوطئها 
فإن كان الصداق الفاسد . فإن مل يكن وطئها فال شيء هلا، كان مل يسم هلا مهرا فلها عليه مهر مثلها 

، والشروط الفاسدة إمنا تعاقداها بعد صحة عقد النكاح خاليا من كل ذلك فالنكاح صحيح تـام  ، 
وتبطل الشروط ، فذلك جائز ، إال أن يتراضيا بأقل أو أكثر ، ويقضى هلا مبهر مثلها ، ويفسخ الصداق 

  ١(كلها
شترط فيه التحليل والطالق فهو نكـاح  ومل ي، ونص على أن كل نكاح انعقد ساملا مما يفسده 

ألن كل ناكح ملطلقة ثالثا  - وسواء اشترط ذلك عليه قبل العقد أو مل يشترط  - صحيح تام ال يفسخ 
وأما إذا عقد النكاح على شرط . هو ما انعقد عقدا غري صحيح: فالتحليل احملرم هنا، فهو حملل وال بد 

فإن كان عاملا أن ذلك ال حيل فعليه ، فإن وطئ فيه ، فاسد ونكاح ، التحليل مث الطالق فهو عقد فاسد 
فإن كان جاهال فال حد  - وال يلحق الولد ، وعليها إن كانت عاملة مثل ذلك، ألنه زنا ، الرجم واحلد 

، وهكذا القول يف كل عقد فاسد بالشغار . وباهللا تعاىل التوفيق - والولد الحق ، وال صداق ، عليه 
  .٢أي شرط كان، رط ليس يف كتاب اهللا تعاىل واملتعة والعقد بش

  :مذهب الزيدية
                                                

 . ٩/٨٦:احمللى  )١(
 . ١٢/١٩٥:احمللى  )٢(



 ٦٧

هو ما مل يصح إمجاعا، كالنكاح قبل انقضاء العدة امع عليها وحنو ذلك  ١النكاح الباطل عندهم
خالصة ما نصوا عليه يف ذلك أنه ال خيلو الزوجان إما أن يكون مذهبهما اجلـواز أو التحـرمي  أو   ، 

  : خيتلفان
وإن كان . هما جواز النكاح من غري إشهاد وحنوه فال إشكال يف صحة نكاحهمافإن كان مذهب

وإن كانا جاهلني وقت ، مذهبهما التحرمي فإن دخال فيه عاملني كان باطال ومها زانيان حيدان وال مهر 
فإن علم أحدمها وجهل اآلخر مع اتفاق املذهب فهو باطل ال حيتاج إىل ، العقد كان فاسدا ومل يعترضا

  .وإن كان عاملا كان زىن ومل يلحقه الولد، سخ حاكم إال أنه يلحق النسب بالزوج إن كان جاهال ف
فما حكم ، أما إذا اختلف مذهبهما فكان مذهب أحدمها اجلواز والثاين التحرمي فإما يتحاكمان 

لم مع فسخ فإن وقع دخول قبل احلكم حد من ال يستجيزه إذا ع، به احلاكم لزم اآلخر ظاهرا وباطنا 
  .وأما من يستجيزه فمع اجلهل ال شيء عليه ومع العلم حيد. النكاح ال مع احلكم بصحته فال حد
  :آثار النكاح الفاسد والباطل

؛ نص الفقهاء على أنه ال حكم للنكاح الباطل أو الفاسد قبل الدخول، ألنه ليس بنكاح حقيقة 
لل الكاساين سر التفريق الشرعي بني آثار النكاح أما بعد الدخول فيتعلق بالفاسد بعض اآلثار، وقد ع

األصل فيه أن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة النعدام حمله أعين حمـل   :(قبل الدخول وبعده بقوله
واحلر جبميع أجزائه ، ومنافع البضع ملحقة باألجزاء ، ألن امللك يثبت يف املنافع ؛ وهو امللك ، حكمه 

وألن امللك يف اآلدمي ال يثبـت إال  ؛ وامللك ينايف اخللوص ، رية خلوص ألن احل؛ ليس حمال للملك 
واحلرية تنايف الرق إال أن الشرع أسقط اعتبار املنايف يف النكاح الصحيح حلاجة الناس إىل ذلك ، بالرق 

ويف النكاح الفاسد بعد الدخول حلاجة الناكح إىل درء احلد وصيانة مائه عن الضياع بثبات النسب ، 
فجعل ، وال عقوبة توجب املهر ، جوب العدة وصيانة البضع احملترم عن االستعمال من غري غرامة وو

، وهو ما قبل الدخول ، وال ضرورة قبل استيفاء املنافع ، منعقدا يف حق املنافع املستوفاة هلذه الضرورة 
  ٢(فال جيعل منعقدا قبله

ن الفصول املختلفة، فنذكر املهر يف فصل املهر، وسنذكر اآلثار املتعلقة بالعقد الفاسد يف حماهلا م
والنسب يف املبحث اخلاص به، والعدة يف الفصل اخلاص بالعدة، وغريها، وسنذكر هنا بعض هـذه  
اآلثار كأمثلة للتفريق بني النكاح الفاسد والباطل دون ذكر التفاصيل اليت جند الكالم عنها يف حماهلـا  

  :اخلاصة ا
                                                

 . ٢/٦٩:التاج املذهب  )١(
 . ٢/٣٣٥:بدائع الصنائع  )٢(



 ٦٨

  :العقد الباطل
رتب على هذا العقد أي أثر من آثار الزواج، ألن وجوده كعدمه، فال حيل به الدخول، وال ال يت

جيب به مهر وال نفقة وال طاعة، وال يرد عليه طالق، وال عدة فيه بعد املفارقة، وال يثبت به توارث 
  .وال حرمة املصاهرة إال عند من يثبتها بالزىن
عقد كانت املخالطة بينهما حراماً، وجيب عليهما االفتراق، وإذا دخل الرجل باملرأة بناء على هذا ال

فإن مل يفترقا فرق القاضي بينهما، وعلى كل من يعلم بذلك الدخول أن يرفع األمر إىل القاضي، وعلى 
  .القاضي أن يفرق بينهما ألن هذا الدخول زىن وهو معصية كبرية جيب رفعها

  :العقد الفاسد
  :ما يليالفاسد يف النكاح يترتب على الدخول 

  .ال يقام على الرجل واملرأة حد الزىن باالتفاق لوجود الشبهة الدارئة للحد عنهما •
جيب على الرجل مهر املثل إن مل يكن مسى هلا مهراً عند العقد أو بعده، فإن كان مسى هلا مهـراً   •

 .املسمى على خالف بني الفقهاء يف ذلك سنعرفه يف حمله وجب عليه املهر
  .الدخول حرمة املصاهرة تثبت ذا •
جتب به العدة على املرأة من وقت افتراقهما أو وقت تفريق القاضي، وال جتب هلا نفقة يف هـذه   •

  .العدة
  .يثبت نسب الولد •
ال توارث فيه إذا مات أحدمها ولو قبل التفريق بينهما، وال جتب به على الرجل نفقة وال سكىن،  •

 .قع به طالق على املرأةكما ال جتب عليها الطاعة للزوج، وال ي
  :حكم إقامة احلد على من تزوج زواجا فاسدا

سواء اعتقدا حلـه أو  ، اتفق الفقهاء على أنه ال حد يف الدخول من النكاح الفاسد املختلف فيه
حرمته، وقد رويت بعض اخلالفات يف هذا اال، منها ما روي عن أمحد مما يدل  على أنه جيب احلد 

وقد ذكر ابن ، إذا اعتقدا حرمته، وهو اختيار الصرييف من أصحاب الشافعي، بال ويلبالوطء يف النكاح 
، ومفهومه وجوب احلد فيمـا مل  ١جيب يف هذا النكاح حد إذا اعتقد صحتهال :تيمية هذا القيد بقوله

                                                
 . ٣/٨٤:الفتاوى الكربى  )١(



 ٦٩

ن إ، وال تزوج املرأة نفسـها  ، ال تزوج املرأة املرأة  (:يعتقد صحته، وقد استدلوا على ذلك بقوله 
  ١(الزانية هي اليت تزوج نفسها 

رضي  - أشد يف النكاح بغري ويل من علي  ما كان أحد من أصحاب النيب : وعن الشعيب قال
فخطبها ، أن الطريق مجعت ركبا فيه امرأة ثيب ، كان يضرب فيه، وعن عكرمة بن خالد   - اهللا عنه 
رفع   - رضي اهللا عنه  - على عمر فلما قدموا ، فأنكحها رجل وهو غري ويل بصداق وشهود ، رجل 

  .وجلد الناكح واملنكح، ففرق بينهما ، إليه أمرمها 
  :وقد استدل اجلمهور املخالفون مبا يلي

  .كالنكاح بغري شهود، فلم جيب به احلد ، أن هذا خمتلف يف إباحته  •
يل أنه مساها بدل، وتسميتها زانية جيوز ، واالختالف فيه أقوى الشبهات ، أن احلد يدرأ بالشبهات  •

  .بذلك مبجرد العقد
وجلدمها مبجرد العقد مـع  ، ولذلك جلد املنكح ومل جيلد املرأة ، أن عمر جلدمها أدبا وتعزيرا  •

  . اعتقادمها حله
وقد انتهى األمر إىل ، فإن عليا أشد الناس فيه ، أن حديث علي حجة على من أوجب احلد فيه  •

  .مل يروا فيه جلدا فدل على أن سائر الناس والصحابة، اجللد 
فهما ، فإذا علما احلل والتحرمي، أو شبهه ، كنكاح املرأة املزوجة أو املعتدة ، أما األنكحة الباطلة 

  :، وقد اختلفوا يف نوع احلد على قولني٣وال يلحق النسب فيه،  ٢وعليهما احلد، زانيان 
بالتحرمي، وهو مذهب مالـك   أنه موجب حلد الزىن مىت كان الفاعل عاقالً عاملاً: القول األول

  .والشافعي وابن حنبل
أنه ال يوجب احلد، ولكن يعزر عاقده أشد أنواع التعزير لقبح فعله، وجيب عليـه  : القول الثاين

مهر املثل، ألن الدخول باملرأة ال خيلو من حد أو مهر، وال جتب العدة بعد التفريق، ألنه ال عـدة يف  
األنساب من االختالط، وال يثبت ذا العقد نسب حيافظ عليه، وهو الزىن حيث إا جتب حمافظة على 

  .مذهب أيب حنيفة ،واستدل على ذلك بأن صورة العقد شبهة تكفي ألن يدرأ ا احلد عنه
                                                

إن الـيت تـزوج     : وكنا نقول: رواه ابن ماجة والدارقطين من طريق بن سريين عن أيب هريرة، ويف لفظ: ل ابن حجرقا  )١(
نفسها  هي الزانية، ورواه الدارقطين أيضا من طريق أخرى إىل ابن سريين فبني أن هذه الزيادة من قول أيب هريرة، ورواه البيهقي 

، ٢/٢٥٩: التحقيق يف أحاديـث اخلـالف  : ، وانظر٣/١٥٧:نه ا، تلخيص احلبريمن طريق عبد السالم بن حرب عن هشام ع
 . ٢/٨٠:الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية

 . يف هذه احلالة ال حيد ، فقد اتفق الفقهاء على أنهإذا دخل مبن تزوجها وهو جاهل بأا حمرمة عليه أما  )٢(
 . وسنرى تفصيل هذا يف حمله ٧/١٠: املغين  )٣(



 ٧٠

  : لترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول إذا دخل ا يف زواج جممع على بطالنه مع العلـم  

  .بينه وبني الزنا، وليست هناك أي شبهة تدرؤ عنه احلدبالبطالن، ألنه ال فرق 



 ٧١

  املقيدة للعقد وأحكامها الشروطا ـ ثاني
بعد أن تبني لنا يف الفصل السابق أمهية صيغة العقد باعتبارها الركن الدال على تراضي الطرفني، 

الشـروط   فقد حبث الفقهاء فيها ـ زيادة على ما سبق ذكره ـ ما يشترطه العاقدان من شروط، أو  
املقيدة للعقد، أو الشروط اجلعلية، وقد رأينا أن خنصها بفصل خاص ألمهيتها والرتباط كثري من مصاحل 

  :الزوجني ا، وقد قسمنا احلديث عنها إىل املبحثني التاليني
  .أنواع الشروط املقيدة للعقد حبسب عالقتها مبا يقتضيه العقد وعدمه، وأقوال العلماء يف ذلك  .١
املواقف التفصيلية يف ، وقد ذكرنا فيه بعض الشروط املقيدة للعقد من ذج من مواقف العلماءمنا  .٢

، ألن الكالم يف املبحث األول حيتاج خاصة ما يتعلق منها بواقعنااليت تتعلق بالشروط، آحاد القضايا 
  .لبعض األمثلة املوضحة

  
  أنواع الشروط املقيدة للعقد وأحكامهاـ  ١

  :روط املقيدة للعقد حبسب عالقتها مبا يقتضيه العقد إىل ثالثة أقسام هيقسم الفقهاء الش
  اشتراط ما يقتضيه العقد : أوال

شرطه أن ينفق على الزوجة  أو يكسوها، أو يبيت عندها أو يقسم هلا، أو ال يؤثر   ١ومن أمثلته
يت التزيد على مقتضى عليها، أو ال يضر ا يف نفقة وال كسوة وال يف عشرة، وأمثال هذه الشروط ال

  .العقد
االقتصار على مثل هذه الشروط، وروي عنهم من ذلـك   وقد كان من سنة السلف الصاحل 

 - ، فعن أنـس  )٢٢٩:البقرة(﴾فَإمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان ﴿:خصوصا قوهلم حني العقد
أزوجك على (:من بعض أهله قال لزوجها أنه كان إذا زوج امرأة من بناته أو امرأة  - رضي اهللا عنه 

فَإمساك بِمعـروف أَو   ﴿::، وكان ابن عباس إذا زوج اشترط)إمساك مبعروف أو تسريح بإحسان
انسبِإِح رِيحسأنكحك على ما قال اهللا تعـاىل : ، وكان ابن عمر إذا أنكح قال)٢٢٩:البقرة(﴾ت:﴿ 

 رِيحست أَو وفرعبِم اكسفَإمانس٢٢٩:البقرة(﴾بِإِح(  
: ما رواه إبراهيم، قال  - رضي اهللا عنهم  - الصاحل ومما يدل على أن هذا كان منتشرا بني السلف 

فَإمسـاك بِمعـروف أَو تسـرِيح     ﴿::أكانوا يشـترطون عنـد عقـدة النكـاح    : سألته فقلت
                                                

: ، كشاف القنـاع ٣/٥٥: ، الكايف يف فقه ابن حنبل٧/٨٠: ، املبدع٢/١٤: ، الفواكه الدواين٢/٢٨٣: الشرح الكبري  )١(
٥/٩١ . 



 ٧٢

انس١ا ما كان أصحابنا يشترطونوإن مل يشترطو، ذلك هلم: قال فقال ،)٢٢٩:البقرة(﴾بِإِح.   
  : حكمه

اتفق الفقهاء على  أن كل الشروط املوافقة ملقتضى العقد ال توقع يف العقد خلـال، وال يكـره   
اشتراطها، وحيكم ا سواء شرطت أو مل تشرط، ولكن الشتراطها عند املالكية تأثري فيما إذا أثبتـت  

تطليق نفسها من غري رفع للحاكم، أما إن مل تشترط الزوجة الضرر، فإنه إن كان شرطا يف العقد فلها 
  : ذلك يف العقد ففي افتقار تطليقها نفسها للرفع للحاكم وعدم افتقاره قوالن

  . أن ذلك هلا من غري رفع كما لو اشترطته يف عقد نكاحها: القول األول
  .أا ال تطلق نفسها إال بعد الرفع للحاكم: القول الثاين

  :املالكية هذا التفصيل يف قولهوقد ذكر ناظم من 
  وحيثما الزوجة تثبت الضرر      ومل يكن هلا به شرط صدر
ـيل هلا الطالق كامللتزم         وقيل بعـد رفعه للحكم   قـ
وال يصح نكاح : (وقد اقتصر ابن حزم من الشروط يف الزواج على هذا الشرط، يقول يف احمللى

 الذمة أو املدفوع، أو املعني، وعلى أن ال يضر ـا يف  على شرط أصال، حاشا الصداق املوصوف يف
   ٢)إمساك مبعروف أو تسريح بإحسان: نفسها وماهلا

  ما يكون مناقضا  ملقتضى العقد : ثانيا
  : صوره

اختلف الفقهاء يف صور هذه الشروط بناء على اختالفهم يف اعتبارها مناقضة ملقتضى العقـد أو  
مع بيان أا قد تكـون  صور هذه الشروط على املذاهب املختلفة، عدم مناقضتها له، وسنذكر بعض 

  : قبل بيان حكمها عندهممتفقة مع غريها من املذاهب، وذلك 
، أو وأن يؤثر عليها، شرطه على املرأة أن ال يقسم هلا، ذكروا من الشروط املناقضة للعقد: املالكية

أو أن ، أو ال يطأها ارا، أو ال يأتيها إال ليال، دهاأو ال يعطيها ول، أو ال يكسوها، أو أن ال ينفق عليها
إن مل يـأت  أنه أو على ، أو على أن اخليار لغريمها، حد الزوجني باخليارأأو على أن ، ال إرث بينهما

أو على أن الطالق بيـد غـري   ، أو على أن أمرها بيدها مىت شاءت، بالصداق لكذا فال نكاح بينهما
   .٣الزوج

                                                
 . ٣/٢٨٣:املصنف  )١(
 . ٩/١٢٣:احمللى  )٢(
 . ١/٣٣٢:، فتح العلي املالك٢/٧٥، ٢/١٢٩:املدونة  )٣(



 ٧٣

أن أمر طالقها إليها أو على أن ال مهر هلا هلذا النوع  لشروط اليت ذكرها الشافعيةمن ا: الشافعية
  .١أو على أن ال خيرجها من جهة أهلها أو على أن نفقتها عليها أو نفقته أو أن أمر اجلماع إليها

عليها  أو أن ال ينفق، أن يشترط أن ال مهر هلااحلنابلة هلذا النوع من الشروط اليت ذكرها : احلنابلة
أو يعزل عنها أو يقسم هلا أقل مـن قسـم   ، أو تشترط عليه أن ال يطأها، أو إن أصدقها رجع عليها

أو شرط على ، أو شرط هلا النهار دون الليل، صاحبتها أو أكثر أو ال يكون عندها يف اجلمعة إال ليلة
  . ٢املرأة أن تنفق عليه أو تعطيه شيئا

إذا تزوج امرأة على طالق امرأة أخرى أو نفية هلذا النوع أنه احلمن الشروط اليت ذكرها : احلنفية
  .٣على العفو عن القصاص أو تزوجها على أن ال خيرجها من بلدها أو على أن ال يتزوج عليها

أو ، شرط هبة أو بيع أو أن ال يتسرى عليها: ذكر ابن حزم من الشروط املناقضة للعقد: الظاهرية
  .٤أو على حكم فالن، أو على حكمها، جها فعلى حكمهأن ال يرحلها أو أنه إن تزو

ومن أمثلتها عندهم أن يشترط عند العقد أن تنفق عليه وتكسوه وتسكنه أو ال تلزمه  :اإلباضية
أو ، اإلنفاق والكسوة واإلسكان أو ال يعدل، أو شرطت عليه أن ال ميلك طالقها أو ال جيامعها مطلقا 

أو مـن  ، أو غنية أو فقرية ، أو أا بكر أو ثيب ، أن تلد أو أن ال تلد أو اشترط ، إال يف ليل أو ار 
أو ، أو أن ال صـداق هلـا   ، أو أن ال ترثه أو أن يعزل عند اجلماع ، قبيلة كذا أو معروفة النسب 
أو أن كل امرأة تزوج عليها فطالقها ، أو مىت ادعت الطالق صدقت ، اشترطت مىت شاءت فارقته 

أو خروج ، أو إذا تسرى فهي حرة أو أن رأيها مقدم يف اجلماع ، تزوجها فهي طالق  أو إذا، بيدها 
  .٥مرتله أو غري ذلك مما له عليها

ومن األمثلة اليت ذكروها أن يقول على أن أمر طالقها إليها أو على أن ال مهر هلا أو على : الزيدية
  .٦ته أو أن أمر اجلماع إليهاأن ال خيرجها من جهة أهلها أو على أن نفقتها عليها أو نفق

  :حكمه
صحة العقد، ولكل مذهب تفاصيل خاصة مثل هذه الشروط مع احلكم بعلى إلغاء  الفقهاءاتفق 

  :سنذكرها فيما يلي
                                                

 . ٢/٣٠:التاج املذهب  )١(
 . ٥/٢١٦:، الفروع البن مفلح٦/٦٧: كربى، الفتاوى ال٧/٧٢: املغين  )٢(
 . ٢/٢٧٧:بدائع الصنائع  )٣(
 . ٩/١٢٣: احمللى  )٤(
 . ٦/٢٨٢:شرح النيل  )٥(
 . ٢/٣٠: التاج املذهب  )٦(
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  : املالكيةمذهب 
على أن هذا القسم ال جيوز اشتراطه يف عقد النكاح ويفسد به النكاح إن شرط فيه،  ١اتفق املالكية

  :صالحية استمراره على ثالثة أقوال ولكنهم اختلفوا يف
  . يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده •
  . يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ويسقط الشرط، وهذا هو املشهور  •
  .إن أسقط مشترط الشرط شرطه صح النكاح، وإن متسك به فسخ •

يف خمتصر  وهو ما نص عليه، وقد أجاز املالكية من الشروط هنا اشتراط تأجيل البناء سنة ال أكثر
  )وإال بطل ال أكثر، ومتهل سنة إن اشترطت لتغربة أو صغر(:خليل بقوله

وقد أجاب املالكية على هذه املخالفة لقواعدهم يف أمثال هذه الشروط بأن البناء قد حيكم بتأخريه 
خلراج وحتديد املدة بالسنة ألا حد يف أنواع من العلم كالعيب وا، إذا دعت الزوجة إليه وإن مل يشترط

، عمن تزوج بشرط أن ال يدخل مخس سنني(:أما ما زاد على السنة فقد سئل اإلمام مالك، والعهدة
  ٢)بئسما صنعوا والنكاح ثابت وله البناء ا قبل ذلك: فقال

  :  احلنابلةمذهب 
وتتضـمن   ،ألا تنايف مقتضى العقد ،من الشروط الباطلة يف نفسهااعترب احلنابلة هذه الشروط 

وسنذكر هنا بعض ما روي حقوق جتب بالعقد قبل انعقاده، ومع ذلك يصح العقد بوجودها،  إسقاط
  : عن اإلمام أمحد فيما يتعلق ذا النوع من الشروط، وذلك يف نوعني من الشروط

أو أن ال ينفق عليها أو إن أصدقها رجـع  ، مثل أن يشترط الزوج أن ال مهر هلا: الشروط املالية
  . ى املرأة أن تنفق عليه أو تعطيه شيئاأو شرط عل، عليها

قال أمحد يف الرجل يتزوج املرأة على أن تنفق عليه يف كل شهر مخسـة دراهـم، أو عشـرة    
  ٣).النكاح جائز وهلا أن ترجع يف هذا الشرط(:دراهم

أو يعزل عنها أو يقسم هلا أقل من قسم صاحبتها أو ، مثل اشتراطها عليه أن ال يقرا: حق التمتع
أو شرط هلا النهار دون الليل ،وقد نص أمحد يف رجـل  ، ثر أو ال يكون عندها يف اجلمعة إال ليلةأك

ال أرضى إال ليلـة  : وقالت، مث رجعت، وشرط عليها أن يبيت عندها يف كل مجعة ليلة، تزوج امرأة
مسة كان ذلك ال أرضى إال باملقا: وإن قالت، فإن ذلك جائز، هلا أن ترتل بطيب نفس منها: وليلة فقال

                                                
 . ١/٣٣٣: فتح العلي املالك  )١(
 . ٣/٤٢٦:منح اجلليل  )٢(
 . ٧/٧٢:املغين  )٣(



 ٧٥

ونقل عنه األثرم يف الرجل يتزوج املرأة ويشترط عليها أن يأتيها يف األيام ، تطالبه إن شاءت، حقا هلا
  .١فإن شاءت رجعت، جيوز الشرط

  : احلنفيةمذهب 
  .٢يصح الزواج ويفسد الشرطنص احلنفية على أنه 

  :الظاهريةمذهب 
شترط ذلك بعد العقد فالعقد صـحيح  إن اشترط ذلك يف نفس العقد فهو عقد مفسوخ، وإن ا

والشروط كلها باطلة سواء علقها بطالق أو بأن أمرها بيدها أو أا باخليار أو إن تزوجها على حكمه، 
  .٣أو على حكمها، أو على حكم فالن، فكل ذلك عندهم عقد فاسد

  :اإلباضية
، مل يعطها من حقوقهـا  ويف احلكم فيلزمه أن يعطيها ما، على أنه يبطل الشرط عند اهللا  ٤نصوا

أما إن وقع الشرط عليها مث ناب فأبطلته والتزمته باختيارها ، ويرد إليها ما صرفت عليه لذلك الشرط 
وإن حاكمته على ما صرفت عليه لذلك الشرط حكم هلا، ولزم النكاح وعليه ، فال بأس عليه أن يقبله 

ليه، وهلم قول آخر هو أما على شرطهما نفقتها وكسوا وسكناها والعدالة مع شرطه أن ال يكن ع
  . والصحيح عندهم ما ذكرناه، فال يكن عليه ، فيهن 

، هلا عليه  - سبحانه وتعاىل  - ألن النفقة والقيام فرضهما اهللا ؛ وإمنا مل يصح الشرط على املشهور 
ومصادرة عن ،  ففي نقل ذلك بالكلية مناقضة لكالمه تعاىل، وكذا الطالق بيد الرجل ، ال عليها له 

فلم يرد ، فهو رد فكان ذلك شرطا أحل حراما ؛ وجميء بأمر ليس عليه الشرع ، املصلحة اليت رآها لنا 
خبـالف مـا إذا   (املؤمنون على شروطهم إال شرطا أحل حراما أو شرطا حرم حالال )عليه حديث

إذا علق هلا الطالق إىل  وأما، تفضلت عليه بشيء من حقوقها فإنه ال مناقضة يف ذلك بل تسامح وعفو 
وكذا إذا جعله بيدها معلقا إىل شيء فوقـع الشـيء   ، وقوع شيء فإنه إذا وقع الشيء فكأنه املطلق 

  .إذ علقه هو وأجازه منها، فطلقت نفسها فكأنه هو املطلق هلا 
  :الزيدية

النة على أن تطلق ف: على أن كل شرط مستقبل إن جيء به على جهة لفظ العقد حنو ٥وقد نصوا
                                                

 . ٧/٧٢:املغين  )١(
 . ٣/١٣١:رد احملتار  )٢(
 . ٩/١٢٣: احمللى  )٣(
 . ٦/٢٨٢:شرح النيل  )٤(
 . ٤/٣١:، البحر الزخار٢/٣٠: التاج املذهب  )٥(



 ٧٦

أو على أن ال تسكن بلد كذا، صح العقد ولغا الشرط إن مل يكن غرضا، فإن كان غرضا ومل يف به 
وإن جيء به بلفظ الشرط حنو إن طلقت فالنة أو إن مل تفعل كذا فقد زوجتك فسد ، وفيت مهر املثل 

  . به العقد إال أن يكون حاليا حنو إن كنت ابن فالن فقد زوجتك فال يفسد به العقد
إذا أيت به على صفة العقد،  - ويلغو شرط أي عقد يقتضي  خالف ما يوجبه العقد كان الشرط 

  .ويصح العقد ويبطل الشرط
لكن إذا نقصت له شيئا من املهر ألجل أحد هذه الشروط فإن وىف بذلك الشرط صح النقصان، 

هي أو وليهـا أو   وإن مل يف رجعت عليه مبا نقص من مهرها، غالبا، وذلك احترازا من أن تشرط
  . الزوج أن ال يطأها رأسا فإن هذا الشرط خيالف موجب العقد وال يلغو بل يفسد به العقد

أما إذا كان الشرط على أن يطأها مدة معلومة حىت تصلح مثال، فيصح العقد ويلغو الشرط، ومثله 
  .أن شرط اخليار يف النكاح ال يفسده فيصح العقد ويلغو الشرط

زوجتك أو زوجت أو قبلت أو تزوجت صح : ابنيت على زواج ابنتك مين فقالومن قال زوجتك 
وكذا لو قال زوجين ابنتك على زواج ابنيت منك فقال زوجت أو تزوجت أو قبلت صح . العقدان معا

فأما لو . فالقبول وقع ملا مشله العقد، العقدان أيضا ألن املعىن قبلت زواج ابنتك على زواج ابنيت منك 
فإن قال ، ك ابنيت على أن تزوجين ابنتك فقال تزوجت أو قبلت فإنه يصح األول ال الثاين قال زوجت

وكذا إن قال زوجين ، ايب زوجت مل يصح أيهما ألنه مل جيب على األول جبواب قبلت أو تزوجت 
ابنتك على أن أزوجك ابنيت صح األول فقط ألنه قد حصل فيه اإلجياب والقبول فإن قال تزوجت مل 

  .يصح أيهما
  :اإلمامية

أنه إذا حللها فال نكـاح  ، فلو شرطت يف العقد ، وقد نصوا على أنه إذا تزوجت املطلقة ثالثا 
يصح النكاح ويبطل الشرط : ولو شرطت الطالق قيل، يلغى الشرط : ورمبا قيل، بطل العقد ، بينهما 

وكان ذلك يف نيته أو نية الزوجة أو ،  وإن دخل ا فلها مهر املثل، أما لو مل يصرح بالشرط يف العقد، 
حتل للمطلق مع الفرقة وانقضاء العدة ، فمع الدخول ، يصح العقد : الويل مل يفسد وكل موضع قيل

  .١ما مل يكن عن عقد صحيح، ألنه ال يكفي الوطء ؛ ال حيل له ، يفسد : وكل موضع قيل
  :األدلة على صحة العقد وبطالن الشرط وعدم لزومه

                                                
 . ٢/٢٤٥:شرائع اإلسالم  )١(
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  :١لة اليت ذكرها الفقهاء لبطالن الشرط مع صحة العقد الدليلني التالينيمن األد
  .أن الشروط باطلة ألا تنايف مقتضى العقد، فهي تتضمن إسقاط حقوق جتب بالعقد قبل انعقاده •
أن العقد صحيح ألن هذه الشروط تعود إىل معىن زائد يف العقد ال يشترط ذكره، وال يضر اجلهل  •

ما لو شرط يف العقد صداقا حمرما، ألن الزواج يصح مع اجلهل بالعوض، فجاز به، فلم يبطله، ك
  .أن ينعقد مع الشرط الفاسد

  مصلحةما ال يقتضيه العقد وال ينافيه وللزوجة فيه : ثالثا
أو أن ال خيرجها من بلدها، أو من بيتها، ، وصوره كثرية غري منحصرة، ومنها أن ال يتزوج عليها

  :اختلف فيه العلماء على قولني، وقد ٢أو أن ال يغيب عنها
  صحة العقد وعدم لزوم الشرط : القول األول

قول الزهري، وقتادة وهشام بن عروة ومالك، والليث، والثوري، والشافعي، وابن املنذر،  وهو
واحلنفية، وهلم تفاصيل خمتلفة يف آحاد تلك الشروط مع اتفاقهم على بطالا وصحة العقد بـدوا  

ب الوفاء ا، ولبعض هذه املذاهب تفاصيل خاصة تقرم أحيانا من القول الثاين سنعرض هلا واستحبا
  :فيما يلي

  : عند املالكية
يكره أهل العلم الشروط يف الزواج : على كراهة مثل هذه الشروط،  قال ابن حبيب ٣اتفق املالكية

على مثل هذا أحد ال خيرجها إين ألكره أن ينكح (:وإيقاع شهادم عليها، وروى أشهب عن مالك
، وحجة املالكية يف كراهة )من بلدها، وال مينعها من داخل يدخل عليها، وال مينعها من حج وال عمرة

  :مثل هذه الشروط
  .أن الزواج ال ميلك زوجته ملكا تاما، وال يستباح البضع إال مبلك تام .١
أشرت منذ زمان أن ولقد : (منافاة ذلك لسنة السلف الصاحل يف الزواج ،قال مالك .٢

أى الناس أن يتزوجوا بالشروط وأن ال يتزوجوا إال على دين الرجل وأمانته وأنه كتب بذلك 
  )كتابا وصيح به يف األسواق

وهلذا كـان  املوثقـون    ولكن هذه الكراهة تنتفي إذا ما كان ذلك طوعا من الزوج بعد العقد،
                                                

، اهلدايـة شـرح   ٧/٧٢:، املغـين ٣٢/١٦٢: ، كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه٥/٩٨: كشاف القناع: انظر  )١(
 . ٤/٥٦٩:، حاشية ابن عابدين٢١٠: البداية
 . ٨/١٥٥:: ، اإلنصاف٣/٢٩٦: املنتقى  )٢(
 . ٢/٣٠٦:، الشرح الكبري٢/١٤:، الفواكه الدواين٣/٤٤٦:، التاج واإلكليل٣/٢٩٦:املنتقى ،٤/٢١٩:املدونة الكربى  )٣(



 ٧٨

  ١)عد أن ملك عصمة نكاحهاشرط فالن لزوجته فالنة شروطا طاع ا ب(:يكتبون
  : أثر هذه الشروط على الزواج

على أن هذا النوع ال يفسد به الزواج وال يقتضي فسخه ال قبل الدخول وال بعده،  ٢اتفق املالكية
أن يعلق املتعاقدان ذلك : ولكنهم يذكرون هنا قيدا يقرم من القائلني بلزوم الوفاء ذه الشروط وهو

وله إن تزوجت عليها فهي طالق، أو فالزوجة طالق، أو فأمرها بيدها، أو بيد الشرط بطالق وحنوه كق
أبيها، أو غريه، أو أمر الداخلة بيد الزوجة األوىل أو بيد أبيها، أو حنو ذلك، وهلم يف هـذه املسـألة   

  : صورتان
لو أسقطت من صداقها ألجل اشتراط هذا الشرط شيئا يف مقابل شرطها، كما : الصورة األوىل

  .أو فالزوجة طالق، و قالت أسقطت عنك مائة من صداقي على أنك إن تزوجت علي فأنا طالقل
مل تسقط شيئا من صداقها ،بأن كان هذا األمر بطلب منها، أو تطوع به الزوج : الصورة الثانية

  .من غري عالقة لذلك بالصداق
ألن مقصودها قـد  ،هاويف كلتا الصورتني يلزمه ما شرط وال ترجع عليه مبا أسقطته من صداق

حصل، فإن تزوج عليها لزمه الطالق وال جيب عليها الوفاء مبا أسقطت من صداقها، ويف قول علي بن 
زياد اعتبار مقدار الصداق فإن كانت مست صداق مثلها مث حطت منه يف عقدة زواجها علـى مـا   

على صداق مثلـها   شرطت عليه فإن ذلك إذا فعله الزوج ال يسقط ما وضعت عنه، وأما إذا زادت
  .٣فوضعت الزيادة على ما شرطت عليه فتلك الزيادة اليت وضعت للشرط باطل

  : وقد اختلف قول املالكية يف حكم تعليق العقد بأمثال هذه الشروط على األقوال التالية
  .حرمة االبتداء بالشرط، فإن وقع جاز الزواج ولزم الشرط، وهو قول يف املوازية •
  .ك، وهو قول ابن القاسميكره العقد على ذل •
فقد زوج غالمه أمته على أنه إن سرق زيتونه كان  ،اجلواز ،وهو قول سحنون أو باألحرى فعله •

  .٤أمر امرأته بيده
واحلالة الوحيدة اليت يستحق ا الزوج شيئا من صداقها هي ما لو شرطت عليه هذه الشروط بعد 

إن أتى شيئا من ذلك رجعت عليه مبا وضعت العقد ووضعت لذلك بعض صداقها فإنه يلزمه ذلك، ف
                                                

 . ١/١٧٥: شرح ميارة  )١(
 . ٣/٢٩٦،٢٩٧: ، املنتقى٢/٧٦:املدونة  )٢(
 . ٢/١٤٩: املدونة  )٣(
اللخمي حكاية مثل هذا القول، وقال فعل سحنون ال يدل على أن مذهبه اجلواز، ألنـه قـد   وهلذا أنكر ابن بشري على   )٤(

 . يستخف مثل هذا للضرورة أيضا، فإن فعل أحد ال يدل على اجلواز إال من وجبت له العصمة



 ٧٩

لذلك، وإن أعطته ماال على أن ال يتزوج عليها، فإن فعل فهي طالق ثالثا، فإن تزوج وقع الطـالق  
  .وبانت منه، ومل ترجع عليه بشيء إذا مت هلا شرطها

  
  : ثره عند الشافعيةأحكمه و

قـال  ، وط املرتبطة بـاملهر صحة العقد وبطالن كل الشروط ما عدا الشرعلى  ١نص الشافعية
فليس يف عقدها النكاح على األبد شيء يفسد  ،الناكحة املشترطة دارها نكحت على األبد(:الشافعي

والشرط فهي وإن كان هلا شرطها أو  ،النكاح وشرطت أن ال خيرج ا من دارها نكحت على األبد
   ٢)يف مهرهاوالشرط زيادة  ،أبطل عنها فهي حالل الفرج يف دارها وغري دارها

  : حكمه وأثره عند احلنفية
، صحة العقد وبطالن كل الشروط حىت ما كان منها يتناقض مع مقتضى العقدعلى  ٣نص احلنفية

وقد اختلفوا يف صورة من صور هذه الشروط، وهي من الصور اليت تعم ا البلوى، وهي يف اشتراط 
ال خيرجها  من بلدها ألن الغريب : ، فقيلخروجها من بلدها، فقد اختلف احلنفية يف ذلك على قولني

األخذ : يؤذى، واختاره الفقيه أبو الليث، ورد عليه ظهري الدين املرغيناىن بالقول األصلي للحنفية بقوله
أَسكنوهن من حيثُ سكَنتم من وجدكُم  ﴿:تعاىلبكتاب اهللا أوىل من األخذ بقول الفقيه، يعين قوله 

، ومع ذلك فقد أفىت كثري من احلنفية بقول الفقيه جبحة أن النص مقيد بعدم املضـارة  )٦:الطالق(﴾
أَسكنوهن  ﴿: تعاىلبعد أسكنوهن، والنقل بلدها مضارة، فيكون قوله  ﴾وال تضاروهن﴿:تعاىلبقوله 

 كُمدجو نم مكَنتثُ سيح نجوانب مصـرها  مما ال مضارة فيه، وهو ما يكون من )٦:الطالق(﴾م
وأطرافه والقرى القريبة اليت ال تبلغ مدة سفر، فيجوز نقلها من املصر إىل القرية، ومن القرية إىل املصر، 

  .٤إذا أوفاها املعجل واملؤجل وكان رجال مأمونا فله نقلها: وقال بعض احلنفية
  :حكمه وأثره عند الظاهرية

حاشا الصداق املوصـوف يف  ، ط أصالال يصح نكاح على شر(: بقولهابن حزم  وقد نص عليه
، إمساك مبعروف أو تسريح بإحسان: وعلى أن ال يضر ا يف نفسها وماهلا، أو املعني، الذمة أو املدفوع

أو أن ال يرحلها، أو غري ذلك كله، فإن اشترط ذلك ، وأما بشرط هبة أو بيع أو أن ال يتسرى عليها
                                                

 . ٣/٢٨١:، حاشيتا قليويب وعمرية٤/١٨٦:شرح البهجة  )١(
 . ٥/١٨٨: األم  )٢(
، شـرح فـتح   ٣/١٠٤: ، حاشية ابن عابـدين ٢١٢: ، اهلداية شرح البداية٢/١١٥: احلقائق، تبيني٥/١٠٥:املبسوط  )٣(
 . ٢/٢٧٨: ، بدائع الصنائع٣/٣٧٣: القدير
 . ٢/٣٦:، جواهر العقود٣/٣٧٣: شرح فتح القدير  )٤(



 ٨٠

  ١)يف نفس العقد فهو عقد مفسوخ
م أنه إن اشترطا ذلك بعد عقد الزواج فالعقد صحيح، وهلا مهـر مثلـها، إال أن   ابن حز ويرى

  . يتراضيا بأقل أو أكثر
هذا خـرب  ( :بقوله٢(أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج إن:(وعلق على قوله 

شرط هلا أن ألم ال خيتلفون معنا، وال مسلم على ظهر األرض يف أنه إن ، وال متعلق هلم به، صحيح
، أو أن يغين هلا، أو أن تدع صوم رمضان، أو أن تدع الصالة، أو أن تأكل حلم  اخلرتير، تشرب اخلمر
مل يرد قط يف فقد صح أن رسول اهللا  .وحنو ذلك أن كل ذلك كله باطل ال يلزمه، أو أن يزفن هلا

ألن كل ذلك ، اب غري فرضأو إجي، أو إسقاط فرض، أو حتليل حرام، هذا اخلرب شرطا فيه حترمي حالل
أو أن ال يغيب ، أو أن ال يتسرى، واشتراط املرأة أن ال يتزوج، وألوامره ، خالف ألوامر اهللا 

يف أن كل ، وهو وحتليل اخلرتير وامليتة سواء، كل ذلك حترمي حالل - عنها أو أن ال يرحلها عن دارها 
  ٣)تعاىلذلك خالف حلكم اهللا 

الصداق اجلائز الذي أمرنا اهللا تعاىل به والذي استحل به الفرج ال ما  وقد محل احلديث على شرط
  . سواه

وقد رد على تعليق املالكية واحلنفية صحة تلك الشروط ووجوب الوفاء ا إن علقت على طالق 
فليس حالفا، وال هي   فصح أن من حلف بغري اهللا تعاىل:(ختيري حبرمة احللف بغري اهللا ،قال يف ذلك أو
  )والتوبة فقط ا، وهو باطل ليس فيه إال استغفار اهللا  ميين

وأكرب ما يعتمد عليه ابن حزم يف موقفه هذا هو بدعية هذه الشروط وعدم ورود النصوص ـا  
وصح عنه . وال رسوله ، مل يوجب قط شيئا من ذلك ألن اهللا ، كل ذلك باطل(:يقول ابن حزم

 هذا ما استدل به ابن حزم  ٥)فكل ذلك باطل ٤)فهو رد من عمل عمال ليس عليه أمرنا: (أنه قال
  .خصوصا،وسنعرض فيما يلي ألدلة اجلمهور

  :أدلة القول األول
  :استدل  أصحاب هذا القول باألدلة التالية:األدلة النقلية

كاتبت أهلي على تسع أواق يف : جاءتين بريرة فقالت: قالت  - رضي اهللا عنه  - عن عائشة . ١
                                                

 . ٩/١٢٣:احمللى  )١(
  .٤/١٥٠: ، أمحد٣/٣٢٢: ، النسائي٢/٢٤٤: ، أبو داود٥/١٩٧٨، ٢/٩٧٠: البخاري  )٢(
 . ٩/١٢٣:احمللى  )٣(
 . ٦/٢٦٧٥:البخاري  )٤(
 . ٩/١٢٦:احمللى  )٥(
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إن أحب أهلك أن أعدها هلم ويكون والؤك يل فعلت، فذهبت بريرة : أعينيين، فقالتكل عام أوقية ف
إين قد عرضت : جالس، فقالت فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول اهللا : إىل أهلها، فقالت هلم

خذيها واشترطي هلم الوالء، : فقالذلك عليهم، فأبوا إال أن يكون هلم الوالء، فأخربت عائشة النيب  
أما (:يف الناس فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قال فإمنا الوالء ملن أعتق، ففعلت عائشة، مث قام رسول اهللا 

بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست يف كتاب اهللا، ما كان من شرط ليس يف كتاب اهللا فهو 
ويف رواية  ،١(ق باطل، وإن كان مائة شرط قضاء اهللا أحق، وشرط اهللا أوثق، وإمنا الوالء ملن أعت

فاشترا فأعتقتها واشترط أهلها والءها، فقال النيب  (.اشتريها فاعتقيها وليشترطوا ما شاءوا  :(للبخاري
):  شرط اهللا أحق وأوثق  :(ويف رواية ملسلم (.الوالء ملن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط) ،

  :وجهانلفة ذا احلديث برواياته املختوألصحاب هذا القول يف االستدالل 
، يفيد بأن كل شرط )ما كان من شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل(:أن قوله :الوجه األول

ورد فيها فإنـه يف   ، خبالف ماوال يف اإلمجاع فليس يف كتاب اهللا، وال يف احلديث، ليس يف القرآن
  .وهو استدالل الظاهرية، كتاب اهللا بواسطة داللته على اتباع السنة واإلمجاع

إذا دل على صحته القياس املدلول عليه بالسـنة أو  : ما اجلمهور ـ القائلني بالقياس ـ  فقالوا  أ
  .باإلمجاع املدلول عليه بكتاب اهللا فهو يف كتاب اهللا

أم يقيسون مجيع الشروط اليت تنايف مقتضى العقد على اشتراط الوالء، ألن العلة : الوجه الثاين
ألن العقود يف األصل توجب مقتضياا بالشرع فإرادة تغيريها تغيري ملا  ،فيه كونه خمالفا ملقتضى العقد

أوجبه الشرع كالتغيري يف العبادات، وهلذ استندوا لالستدالل على قوهلم بالنصوص الدالة على كمال 
ومن  ﴿ :وقوله ،)٣:املائدة(﴾الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم: ﴿  الدين وحرمة تعدي حدود اهللا كقوله 

 هفْسن ظَلَم فَقَد اللَّه وددح دعتوقوله)١:الطالق(﴾ي ،:   وددح دعتي نما ووهدتعفَلَا ت اللَّه وددح لْكت
  )٢٢٩:البقرة(﴾اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَ

: شتري جارية فتعتقها، فقال أهلـها عن عبد اهللا بن عمر، أن عائشة أم املؤمنني، أرادت أن ت. ٢
   ٢)ال مينعك ذلك فإمنا الوالء ملن أعتق :(فقالنبيعها على أن والءها لنا، فذكرت ذلك لرسول اهللا 

                                                
، ٢/٨٤٢:، ابــن ماجــة٣/١٩٤:، النســائي٤/٢١:، ابــوداود٢/١١٤١:، مســلم٢/٩٠٣، ٢/٧٥٩:البخــاري  )١(
يه صنف ف«:، وقد استنبط العلماء من هذا احلديث فوائد كثرية حىت خصوه باملصنفات ،قال النووي٦/٨١:، أمحد٢/٧٨٠:املوطأ

،  وقد بلغ بعض املتأخرين الفوائد مـن  »ابن خزمية وابن جرير تصنيفني كبريين أكثر فيهما من استنباط الفوائد منها فذكر أشياء 
حديث بريرة  إىل أربعمائة أكثرها مستبعد متكلف ،كما وقع نظري ذلك للذي صنف يف الكالم على حديث اامع يف رمضـان  

 . ٦/٢٦٦:، حتفة األحوذي١٠/٤٢:شرح النووي على صحيح مسلم: نظرفبلغ به ألف فائدة وفائدة، ا
 . ، وغريه٢/١١٤١: مسلم  )٢(



 ٨٢

 .١ى عن بيع وشرط أن النيب . ٣ 
كل إما أن تبيح حراما أو حترم حالال أو توجب ساقطا أو تسقط واجبا، ون هذه الشروط أ. ٤

  .بإذن الشارعذلك ال جيوز إال 
  صحة العقد ولزومه  : القول الثاين

 وإال فلها الفسخ، ويروى ،صحيح الزم إن وىف به على أن العقد ٢وقد نص أصحاب هذا القول
، وبه قال شريح، عن عمر بن اخلطاب وسعد بن أيب وقاص، ومعاوية وعمرو بن العاص  هذا القول

وزاعي، وإسحاق،  وهو مذهب احلنابلة ،وقـد  وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، وطاوس، واأل
ذكروا فروعا هنا ال بأس من اإلشارة إليها للتعرف على املدى الذي وصلوا إليـه يف تقييـد العقـد    

  :بالشروط، فمن تلك الفروع
أن هذه الشروط صحيحة، لكنها ال تلزم إال يف الزواج الذي شرطت فيه، أما إن بانت منـه، مث   •

  .هذه الشروط يف هذا العقد الثاين، بل يبطل حكمها إذا مل يذكرها فيه تزوجها ثانيا مل تعد
فال يسقط إال مبا يدل على الرضى، من قول أو متكني منها مـع   ،أن خيار الشرط على التراخي •

  .العلم
جيوز عندهم دفع كل واحد من الزوجني إىل اآلخر ماال على أن ال يتزوج، أما الزوج  فمطلقا، أما  •

ألا هبة مشروطة بشرط،  ،د موت زوجها، ومن مل يف بالشرط مل يستحق العوضالزوجة، فبع
  . إن الشرط باطل ألنه ليس يف ذلك غرض صحيح، خبالف حال احلياة:فتنتفي بانتفائه ،وقيل

أن : لو شرط أن ال خيرجها من مرتل أبويها فمات األب ،وقد ذكروا يف هذه املسألة وجوها منها •
  .  خيرجها من مرتل أمها إال أن تتزوج األمالشرط يبطل، أو أنه ال

لو تعذر سكىن املرتل الذي اشترطته خلراب أو غريه جيوز نقلها إىل مرتل ترتضيه هي، فإن نقلها إىل  •
ألنه . أن له أن يسكن ا حيث أراد، سواء رضيت أو ال: مرتل ال ترتضيه فسخ، ويف قول آخر

  . األصل، وهو حمض حقه فرجعنا إىل. األصل، والشرط عارض، وقد زال
ال يلزمه مـا  : لو شرط هلا أن يسكنها مبرتل أبيه، فسكنت، مث طلبت سكىن منفردة، وهو عاجز •

                                                
وقد ذكره مجاعات من املصنفني يف الفقه، وال يوجد يف شيء من دواوين احلديث، وقد أنكره أمحـد  «: قال ابن تيمية  )١(

رواه الطرباين يف معجمـه  « :، قال يف نصب الراية»ضه وغريه من العلماء، وذكروا أنه ال يعرف، وأن األحاديث الصحيحة تعار
الوسط ،ورواه احلاكم أبو عبد اهللا النيسابوري يف كتاب علوم احلديث يف باب األحاديث املتعارضة، قال بن القطان وعلته ضعف 

 . ٤/١٧: نصب الراية»أيب حنيفة يف احلديث 
، ٢٣١: ، دليل الطالـب ٧/٨٠: ، املبدع٥/١١٥:ويل النهى، مطالب أ٥/٣١٨: فما بعدها، الفروع ٨/١٥٥:اإلنصاف  )٢(

 . ٧/٧١: ، املغين١٧٠:، زاد املستقنع٢/٢٣: ، احملرر يف الفقه٩٤: خمتصر اخلرقي
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  . عجز عنه، بل لو كان قادرا ليس هلا
ال يصح  ،وقيل بصحته  :لو شرطت أن ال تسلم نفسها إال بعد مدة معينة، اختلفوا يف ذلك فقيل •

  .واإلجارةكاشتراط تأخري التسليم يف البيع 
إذا شرط أن ال يفرق بينهما وبني أبويها، وأوالدها، أو ابنها الصغري، وأن ترضعه  أو شرطت عليه  •

  .نفقة ولدها وكسوته صحت مجيع هذه الشروط ولزمه الوفاء ا
  : أدلة القول الثاين

عد الكلية استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثرية، بعضها يتعلق بعني املسألة، وبعضها يتعلق بالقوا
  :١للشرع، وسنحاول إيراد ما أمكن منها يف ما يلي

، فدل علـى اسـتحقاق   ٢(إن أحق الشروط أن توفوا بعد ما استحللتم به الفروج  :(قال  •
  .وأن شروط الزواج أحق بالوفاء من غريها، الشروط الوفاء

  ٣)وىف يلحدثين وصدقين ووعدين ف:(صهرا له فأثىن عليه يف مصاهرته فأحسن، فقال ذكر  •
رجل أعطى يب مث غدر،  ورجل باع حرا : ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة :(يف احلديث القدسي •

، فذم الغادر وكل من شرط ٤(مث أكل مثنه، ورجل استأجر أجريا فاستوىف منه ومل يعطه أجره 
  .شرطا مث نقضه فقد غدر

صحة العقود والشروط، إذ ال إذا كان حسن الوفاء ورعاية العهد مأمورا به، علم أن األصل أنه  •
معىن للتصحيح إال ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، ومقصوده هو الوفاء به، وإذا كان 

 :(قال رسول اهللا . الشرع قد أمر مبقصود العهود دل على أن األصل فيها الصحة واإلباحة
  . ٥(على شروطهم  الصلح جائز بني املسلمني إال صلحا أحل حراما أو حرم حالال، واملسلمون

ألن العقود والشروط من باب األفعال العادية، واألصل فيها عـدم التحـرمي،    ،االستصحاب •
فيستصحب عدم التحرمي فيها حىت يدل دليل على التحرمي، كما أن األعيان األصل فيها عـدم  

عام يف مجيع األشياء من )١١٩:األنعام(وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم: ﴿ ﴾ التحرمي، وقوله 
  .األعيان واألفعال

                                                
 . وما بعدها ٤/٧٧:الفتاوى الكربى: انظر  )١(
 . ٤/١٥٠: ، أمحد٣/٣٢٢: ، النسائي٢/٢٤٤:، أبو داود٢/٩٧٠: البخاري  )٢(
 . ٢/٩٧٠: البخاري  )٣(
 . ٦/١٢١: ، سنن البيهقي الكربى٢/٣٥٨:، أمحد٢/٨١٦:، ابن ماجة٢/٧٧٦:البخاري  )٤(
هذا حديث حسن صـحيح،  : ، وقال الترمذي٢/٥٨:هذا حديث صحيح على شرط الشيخني، املستدرك: قال احلاكم  )٥(

 . ٣/٦٣٤: الترمذي
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أنه مل يرد يف الشرع ما يدل على حترمي جنس العقود والشروط إال ما ثبت حكمه بعينه، وانتفاء  •
  . دليل التحرمي دليل على عدم التحرمي مثل األعيان اليت مل حترم

العقلية، فإنه يستدل به معظم ما يدل على أن األصل يف األشياء عدم التحرمي من األدلة النقلية و •
أيضا على عدم حترمي العقود والشروط فيها سواء مسي ذلك حالال أو عفوا على اخلالف بـني  

  .  الفقهاء يف تسمية ذلك
أنه إذا حرمنا العقود والشروط اليت جتري بني الناس يف معامالم العادية بغري دليل شرعي كنا  •

  . حمرمني ما مل حيرمه اهللا
املعامالت من العادات اليت يشترك يف فعلها املسلم والكافر، وليست من العبادات أن العقود يف  •

  .اليت يفتقر فيها إىل شرع
أن األحكام اجلزئية الناجتة عن تصرفاتنا وعقودنا مل يشرعها الشارع شرعا جزئيا وإمنا شرعها  •

وأُحلَّ لَكُم ما وراَء  ﴿:وقوله، )٢٧٥:البقرة( ﴾وأَحلَّ اللَّه الْبيع  : تعاىلشرعا كليا مبثل قوله 
 كُمالووا بِأَمغتبأَنْ ت كُمـى   ﴿ :، وقوله)٢٤:النساء( ﴾ذَلثْناِء مسالن نم لَكُم ا طَابوا محفَانك

اعبرثُالثَ ووهذا احلكم الكلي ثابت سواء وجد هذا البيع املعني أو مل يوجد. )٣:النساء( ﴾و ،
ع مل حيكم عليه يف املعني حبكم أبدا مثل أن يقول هذا الثوب بعه أو ال تبعه أو هبه أو ال والشار

  .وإمنا حكم على املطلق الذي إذا دخل فيه املعني حكم على املعني، به
إذا ظهر أن العقود ال حيرم فيها إال ما حرمه الشارع، فإمنا وجب الوفاء ا إلجياب الشارع الوفاء  •

  .ال ما خصه الدليل على أن الوفاء ا من الواجبات اليت اتفقت عليها املللا مطلقا إ
 أن األصل يف العقود رضى املتعاقدين ونتيجتها هو ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد ألن اهللا تعاىل •

اطلِ إِلَّا أَنْ تكُونَ تجارةً عـن  يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْب : قال يف كتابه
﴾ كُمناضٍ مروقال ،)٢٩:النساء(ت :  هنٍء ميش نع لَكُم نبلَةً فَإِنْ طنِح هِنقَاتداَء صسوا النآتو

طه، فدل ، فعلق جواز األكل بطيب النفس تعليق اجلزاء بشر)٤:النساء(نفْسا فَكُلُوه هنِيئًا مرِيئًا﴾ 
على أنه سبب له وهو حكم معلق على وصف مناسب، فدل على أن ذلك الوصف سـبب  
لذلك احلكم، وإذا كان طيب النفس هو املبيح للصداق فكذلك سائر التربعات قياسا بالعلـة  

  .املنصوصة اليت دل عليها القرآن
لَّا أَنْ تكُـونَ تجـارةً عـن تـراضٍ مـنكُم      لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ إِ :قوله تعاىل •

مل يشترط يف التجارة إال التراضي، وذلك يقتضي أن التراضي هو املبيح للتجارة، ،)٢٩:النساء(﴾
وإذا كان كذلك فإذا تراضى املتعاقدان أو طابت نفس املتربع بتربع ثبت حله بداللة القرآن إال 
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  .لتجارة يف اخلمر وحنو ذلكأن يتضمن ما حرمه اهللا ورسوله كا
أن الشرط إذا كان منافيا ملقصود العقد كان العقد لغوا، وإذا كان منافيا ملقصود الشارع كان  •

خمالفا هللا ورسوله، فأما إذا مل يشتمل على واحد منهما إذا مل يكن لغوا وال اشتمل على ما حرمه 
  .اهللا ورسوله فال وجه لتحرميه

حاجة الناس إليه ملا فعلوه، فإن اإلقدام على الفعل مظنة احلاجة إليه  أن الواجب حله، ألنه لوال •
  . ومل يثبت حترميه فيباح ملا يف الكتاب والسنة من النصوص الدالة على رفع احلرج

قـال  كما أن العهد بنص القرآن الكرمي قد يعقده املرء على نفسه، وقد أمر سبحانه بالوفاء به  •
اهدوا اللَّه مـن قَبـلُ لَـا يولُّـونَ الْأَدبـار وكَـانَ عهـد اللَّـه         ولَقَد كَانوا ع : تعاىل

فدل على أن عهد اهللا يدخل فيه ما عقده املرء على نفسـه، وإن مل  . )١٥:األحزاب(مسئُولًا﴾
  .يكن قد أمر بنفس تلك العهود من قبل

لعقود  اليت وقعت يف حال الكفر، بل أن القول األول يتناىف مع األدلة النقلية الدالة على صحة ا •
﴿ ياأَيها : إن اهللا أمر بالوفاء ا إذا مل يكن فيها بعد اإلسالم شيء حمرم، فقال سبحانه يف آية الربا

ا فأمرهم بترك م، )٢٧٨:البقرة(الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقي من الربا إِنْ كُنتم مؤمنِني﴾
أسقط عام  بقي هلم من الربا يف الذمم، ومل يأمرهم برد ما قبضوه بعقد الربا، وكذلك النيب 

أميا قسم يف اجلاهلية فهو على ما قسم، وأميا قسم  :(قال فحجة الوداع الربا الذي يف الذمم، 
، ومل ، وأقر الناس على أنكحتهم اليت عقدوها يف اجلاهلية١(أدركه اإلسالم فهو قسم اإلسالم 

 ،يأمر أحدا بتجديد زواج وال بفراق امرأة إال أن يكون السبب احملرم موجودا حني اإلسـالم 
 ،كأمره غيالن بن سلمة الثقفي الذي أسلم وحتته عشر نسوة أن ميسك أربعا ويفارق سائرهن

وهلذا اتفق املسلمون على أن العقود اليت عقدها الكفار حيكم بصحتها بعد اإلسالم إذ مل تكن 
  .حمرمة على املسلمني، وإن كان الكفار مل يعقدوها بإذن شرعي

براَءةٌ من  : أما قوله تعاىليها مع كوم مشركني،  ووفاء النيب مع املشركني،  عهود النيب  •
﴾نيرِكشالْم نم مدتاهع ينإِلَى الَّذ هولسرو ـا  ، ألفتلك عهود جائزة ال الزمة)١:التوبة(اللَّه

وكان خمريا بني إمضائها ونقضها، فأما من كان عهده مؤقتا فإنه مل يبح له نقضه  ،كانت مطلقة
إِلَّا الَّذين عاهدتم من الْمشرِكني ثُم لَم ينقُصوكُم شيئًا ولَم يظَاهروا علَيكُم  : تعاىل بدليل قوله

هع هِموا إِلَيما فَأَتدأَح﴾نيقتالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمتدإِلَى م مهوقال ،)٤:التوبة(د :  ُكُوني فكَي

                                                
 . ٢/٤٩: مهيد، الت٩/١٢٢: ، سنن البيهقي الكربى٢/٨٣١:، ابن ماجة٣/١٢٦: أبو داود  )١(
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ا اسامِ فَمرالْح جِدسالْم دنع متداهع ينإِلَّا الَّذ هولسر دنعو اللَّه دنع دهع نيرِكشلْمل وا لَكُمقَامت
فإمنا أباح النبذة عند ظهور أمارات اخليانة، ألنه )٧:التوبة(هم إِنَّ اللَّه يحب الْمتقني﴾فَاستقيموا لَ

 .احملذور من جهتهم
من اشترط شرطا ليس يف كتاب اهللا فهو باطل وإن كان مائة شرط،  :(أن املراد بالشرط يف قوله •

وإن كان  :(كلم بالشرط، وهلذا قالاملشروط ال نفس الت، أن ( ١كتاب اهللا أحق وشرط اهللا أوثق
أي وإن كان مائة مشروط، وليس املراد تعديد التكلم بالشرط، وإمنا املراد تعديـد  (مائة شرط 

كتاب اهللا أحق : أي(كتاب اهللا أحق وشرط اهللا أوثق  :( املشروط، والدليل على ذلك قوله
ذلك الشرط كتاب اهللا وشرطه من هذا الشرط وشرط اهللا أوثق منه، وهذا إمنا يكون إذا خالف 

  .بأن يكون املشروط مما حرم اهللا تعاىل
كتاب اهللا :(خيالف كتاب اهللا وشرطه حىت يقال، فإنه ال أنه إذا مل يكن املشروط مما حرمه اهللا •

، فيكون املعىن من اشترط أمرا ليس يف حكم اهللا أو يف كتابه بواسطة أو )أحق وشرط اهللا أوثق
، ألن املشروط إن كان فعال أو حكما مباحا جاز اشتراطه ووجب الوفاء بغري واسطة فهو باطل

مثال أن ال يسافر بزوجته فهذا املشروط  به، وإن كان حمرما مل جيز اشتراطه، فإذا اشترط الرجل
يف كتاب اهللا ألن الشرع ورد جبواز عدم السفر ا، وإذا شرط عدم السفر فقد شرط أمرا مباحا 

  .يف الشرع
د والشروط احملرمة قد يلزم عنها أحكام وتنتج عنها آثار، فاهللا حرم عقد الظهار ومساه أن العقو •

منكرا من القول وزورا، مث إنه أوجب به على من عاد الكفارة ومن مل يعد جعـل يف حقـه   
  .مقصود التحرمي من ترك الوطء وترك العقد، فالعقد احملرم قد يكون سببا إلجياب أو حترمي

وعدم اإلجياب ليس نفيا لإلجياب حىت  ،ط وجوب ما مل يكن واجبا وال حراماأن مقصود الشرو •
يكون املشترط مناقضا للشرع، وكل شرط صحيح فال بد أن يفيد وجوب ما مل يكن واجبا، 

   .ويباح لكل منهما ما مل يكن مباحا، وحيرم على كل منهما ما مل يكن حراما
اد إمنا ينشأ من التحرمي، وإذا مل تكن فاسدة كانت انتفاء املفسدة، بدليل عدم حرمتها ألن الفس •

 .صحيحة
ياأَيها  ﴿ :األوامر الكثرية الواردة يف القرآن والسنة احلاثة عل الوفاء بالعقود والعهود، كقوله  •

﴾قُودفُوا بِالْعوا أَونآم ينوالعقود هي العهود، وقال ، )١:املائدة(الَّذ:  َأ اللَّه دهبِعفُـوا  وو

                                                
 . سبق خترجيه  )١(
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جعل وقد )٣٤:اإلسراء(وأَوفُوا بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَانَ مسئُولًا﴾ : وقال  ،)١٥٢:األنعام(﴾
أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيـه  :(ضد ذلك صفة املنافق يف قوله النيب 

د أخلـف،  إذا حدث كذب، وإذا وع: خصلة منهن كانت  فيه خصلة من النفاق حىت يدعها
عن بريدة و٢(ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة :(قال ،و ١)وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر

إذا أمر أمريا على جيش أو سرية أوصاه يف خاصـته    كان رسول اهللا : بن احلصيب، قال
كفر  اغزوا فيه بسم اهللا يف سبيل اهللا، قاتلوا من :(بتقوى اهللا ومن معه من املسلمني خريا مث قال

باهللا اغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من املشـركني  
فادعهم إىل ثالث خصال أو خالل فأيتهن ما أجابوك، فاقبل منهم، وكف عنهم ادعهـم إىل  

ر وهو عام يف كل األحوال، فنهاهم عن الغد٣(اإلسالم، فإن أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم 
  .نها شروط الزواجوم

،ووجه )١:النساء(واتقُوا اللَّه الَّذي تساَءلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيبا﴾: قالتعاىل  •
تتعاهـدون   ﴿ تساَءلُونَ بِـه ﴾ االستدالل باآلية هو على ما قال املفسرون كالضحاك وغريه 

ملتعاقدين يطلب من اآلخر ما أوجبه العقد من فعل أو ترك أو وتتعاقدون، ألن كل واحد من ا
 . مال أو نفع  وحنو ذلك

   :الترجيح
هذه املسائل ويف قبل أن نذكر القول الذي نراه راجحا يف املسألة حنب أن نبني أن االختالف يف 

األعراف والتقاليد الفهوم املختلفة للنصوص الشرعية، وليس مبنيا على األهواء أو الفقه مجيعا مبين على 
حسب ما يتوهم البعض، والنص التايل جيلي هذه احلقيقة اليت قد يرمي ا البعض الفقهاء والدافع ملـا  

  .ذهبوا إليه من أقوال، وهو مرتبط بالوجوه احملتملة هلذه املسألة
 قدمت مكة فوجدت ا أبا حنيفة وابن أيب ليلى وابن شربمة فسألت: قال عبد الوارث بن سعيد

مث أتيت بن أيب ليلـى  ،البيع باطل والشرط باطل  :فقال ،أبا حنيفة عن رجل باع بيعا وشرط شرطا
فقال البيع جائز والشرط جـائز   :بن شربمة فسألتهامث أتيت ،البيع جائز والشرط باطل  :فقال ،فسألته
 :فقال ،حنيفة فأخربتهفأتيت أبا  ،يا سبحان اهللا ثالثة من فقهاء العراق اختلفوا يف مسألة واحدة :فقلت

البيع  ،أنه ى عن بيع وشرط حدثين عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب   ،ما أدري ما قاال
                                                

 . ٢/٣٥٧:، أمحد٦/٣٥:، النسائي٥/١٩: ، الترمذي١/٧٨:، مسلم١/٢١:البخاري  )١(
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فقال ما أدري ما قاال حدثين هشام بن عروة عن  ،مث أتيت بن أيب ليلى فأخربته ،باطل والشرط باطل
مث أتيت بن  ،البيع جائز والشرط باطل ،ان اشترى بريرة فأعتقهأ أبيه عن عائشة قالت أمرين النيب  

ما أدري ما قاال حدثين مسعر بن كدام عن حمارب بن دثار عن جابر قال بعت  :فقال ،شربمة فأخربته
  ١)املدينة البيع جائز والشرط جائز إىلناقة وشرط يل محالا    النيب  

نا مع ذلك نرى ترجيح القـول  وهذا النص يبني أن األدلة تكاد تكون متكافئة بني الطرفني إال أ
الثاين بناء على ما ذكروه من القواعد الشرعية الكلية اليت ترجع إليها جزئيات األحكام الشرعية، وبناء 
على املصلحة اليت تعود للزوجة واليت قد حيتاج إليها يف اتمعات اليت ضم حق املرأة، وقد تتخذ من 

  .بعض أقوال الفقهاء وسيلة هلذا اهلضم
حقوق املرأة يف وجه هلذا نرى عاملا حمققا كابن القيم يتخذ من هذا القول وسيلة حليلة حتفظ ا و

حيلة يف ختلـص  :(حتت عنوان ، قال ابن القيم،مع تشدده يف حترمي احليل االستغالل السيئ من الرجل
أو  ،ويـدعها  إذا تزوجت املرأة وخافت أن يسافر عنها الزوج: ()املرأة من الزوج الذي ال ترضى به

أو يضرا  ،أو يشرب املسكر ،أو يتسرى ،أو أن يتزوج عليها ،وال تريد اخلروج من دارها ،يسافر ا
أو جاهال  ،أو أميا وقد ظنته قارئا، أو معيبا وقد ظنته سليما ،أو يتبني فقريا وقد ظنته غنيا ،من غري جرم

أو حنو ذلك، فال ميكنها التخلص، فاحليلة هلا يف ذلك كله أن تشترط عليه أنه مىت وجد  ،وقد ظنته عاملا
وإن شاءت فارقته، وتشهد عليه بذلك، فـإن   ،شيء من ذلك فأمرها بيدها، إن شاءت أقامت معه

ال فال ميكنها إلزامه بالشرط فال تأذن لوليها أن يزوجها منه إ ،خافت أن ال تشترط ذلك بعد لزوم العقد
فمىت كان األمر ؛ زوجتكما على أن أمرها بيدها إن كان األمر كيت وكيت : على هذا الشرط، فيقول

  ٢)كذلك ملكت تطليق نفسها
وال بأس ذه احليلة، فإن املرأة تتخلص ا من نكاح من مل ترض :(مث عقب على هذه احليلة بقوله

  )احها بالغيبة واإلعسار وحنومهابنكاحه، وتستغين ا عن رفع أمرها إىل احلاكم ليفسخ نك
وحنب أن نبني هنا أن األرجح كذلك فيما نراه يف جمتمعانتا من شروط متعارف عليها ـ مع عدم 
ذكرها يف العقد ـ بأن حكمها حكم الشروط املذكورة يف العقد، والدليل على ذلك ما روي أن علي 

، فلما مسعـت  اطمة بنت النيب  خطب بنت أيب جهل وعنده ف  - رضي اهللا عنه  - بن أيب طالب 
إن قومك يتحدثون أنك ال تغضب لبناتك، وهذا علي ناكحا ابنة : ،فقالت  بذلك فاطمة أتت النيب 
أما بعد، فإين قد أنكحت أبا العاص بن الربيـع، فحـدثين   : فخطب فقال  أيب جهل، فقام النيب 

                                                
 . ٤/١٧: نصب الراية  )١(
 . ٣/٢٩٨:إعالم املوقعني  )٢(
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وها، وإا واهللا ال جتتمع بنت رسول اهللا فصدقين ،وإن فاطمة بنت حممد بضعة مين، وأنا أكره أن تفتن
  .١عن اخلطبة  - رضي اهللا عنه  - وبنت عدو اهللا عند رجل واحد أبدا، فرتل علي 

يؤخذ من هذا أن املشروط عرفا كاملشروط :(قال ابن مفلح بعد روايته للحديث نقال عن ابن القيم
ارهم أو املرأة من بيت ال يـزوج  لفظا، وإن عدمه ميلك به الفسخ، فقوم ال خيرجون نساءهم من دي

الرجل على نسائهم ضرة، ومينعون األزواج منه، أو يعلم عادة أن املرأة ال متكن من إدخال الضـرة  
عليها، كان ذلك كاملشروط لفظا، وهذا مطرد على قواعد أهل املدينة وأمحد أن الشـرط العـريف   

   ٢)كاللفظي، وهلذا أوجبوا األجرة على من دفع ثوبه إىل قصار
  حكم الشروط املتفق عليها قبل العقد وغري املذكورة يف العقد 

  :اختلف الفقهاء يف الشروط اليت يتفق عليها الزوج والزوجة، وخيلو العقد عن ذكرها على قولني
حىت لو قارنت عقد ، تكون صحيحة الزمة جيب العمل ا كاملقارنة إذا مل يبطالها: القول األول

   .وهو وجه يف مذهب الشافعي مالك وأمحد يف قول،و أيب حنيفة  وهو ظاهر مذهب، العقد
  . وهو قول ثان يف مذهب أمحد، أن الشروط املتقدمة ال تؤثر: القول الثاين

الشرط الذي ال خيرجه عن و ،التفريق  بني الشرط الذي جيعل العقد غري مقصود: القول الثالث
  .ثالث يف مذهب أمحد وهو قول، كاشتراط اخليار وحنوه، أن يكون مقصودا
  :الترجيح

وقد رجح ابن تيمية هـذا القـول   نرى رجحان القول األول، ملا سبق بيانه يف املسألة السابقة، 
وغريه، مثل عقد البيعة اليت كانت بينه وبني األنصار  واستدل له بالعقود اليت كانت جتري بني النيب 
ش عام احلديبية، وغري ذلك، فقد اتفقوا على الشروط، ليلة العقبة، وعقد اهلدنة الذي كان بينه وبني قري

وكذلك عامة نصوص الكتاب والسنة يف األمر بالوفاء بالعقود والعهود (مث عقدوا العقد بلفظ مطلق، 
والشروط، والنهي عن الغدر، والثالث تتناول ذلك تناوال واحدا، فإن أهل اللغة والعرف متفقون على 

   ٣).توافق ذلكالتسمية، واملعاين الشرعية 

                                                
، وقد علـل  ٣/١٧٣: ، املستدرك١٥/٤٠٨: ، ابن حبان٥/٦٩٨: ، الترمذي٤/١٩٠٢: ، مسلم٣/١٣٦١: البخاري  )١(

تفاق، أو أن السياق يشعر بـأن ذلـك   عليا عن الزواج على فاطمة بعلل خمتلفة منها أن ذلك يؤذيه وأذيته حرام باال ي النيب 
، أو ألا قد ال تصرب على الغرية فيقـع  رعاية خلاطر فاطمة، وقبل هو ذلك امتثاال ألمر النيب     مباح لعلي لكنه منعه النيب 

على بناتـه،  أن ال يتزوج   منها يف حق زوجها يف حال الغضب ما ال يليق حباهلا يف الدين، أو أن يعد ذلك يف خصائص النيب  
 . ٩/٣٢٨:فتح الباري: وقد أشار إىل هذا الوجه األخري ابن عبد الرب، انظر

 . ٧/٨٢:املبدع  )٢(
 . ٣/٧٨:الفتاوى الكربى  )٣(



 ٩٠

  الشروط املقيدة للعقد من مناذج عن مواقف العلماءـ  ٢
خاصة مـا  اليت تتعلق بالشروط، املواقف التفصيلية يف آحاد القضايا نتناول يف هذا املبحث بعض 

  :، ألن الكالم العام السابق قد حيتاج لبعض األمثلة املوضحةيتعلق منها بواقعنا
  : ا من دراهااشتراط املرأة أن ال خيرجهـ  ١

أن تكون عند أمها، فهل الشرط  كأن يتزوج رجل امرأة وتشترط  عليه أن ال ينقلها من مرتهلا، أو
  : ١وهل يلزمه الوفاء وإذا خالف هذه الشروط؟ اختلف العلماء يف ذلك عل قولني، صحيح

عبد بن ابن اخلطاب وعمر اوهومروي عن عمر ، أن الشرط صحيح جيب الوفاء به: القول األول
وجابر بن زيد وروي عن شريح وغريهم ،وهذا ، وسامل بن عبد اهللا، وهو قول القاسم بن حممد، العزيز

  : بعض ما روي عنهم
رجل أتاه، فأخربه أنه تزوج   - رضي اهللا عنه  - عن عبد الرمحن بن غنم، أنه شهد عند عمر  •

هلكت الرجـال إذ ال  : هلا شرطها، فقال له رجل عنده: فقال له عمر ؟امرأة وشرط هلا دارها
  .املسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم: فقال عمر ؟تشاء امرأة تطلق زوجها إال طلقته

  .هلا شرطها: فقال ؟عن أيب عبيد، أن معاوية أيت يف ذلك فاستشار عمرو بن العاص •
أن امرأة خاصمت زوجها إىل عمر بن عبد العزيز قد شرط هلا دارها حني تزوجها فـأراد أن   •

والذي نفس عمر بيده لو استحللت : ال خيرجها منها وقال، رجها منها فقضى عمر أن هلا داراخي
  . ٢فرجها بزنة أحد ذهبا ألخذت ما به هلا

وهو مذهب أيب حنيفة ومالـك إال أن  ، أن الشرط غري صحيح وال جيب الوفاء به: القول الثاين
إن ملكها بشرط : قال أبو عمران، أو بتخيريها أو بأن يكون أمرها بيدها، يكون معلقا بطالق أو بعتاق

وإن ملكها بصفة قد توجد وقد تفقد مل متلك نفسـها يف  ، فوجد الشرط ملكت أمرها وإال مل متلكه
أشهدكم إن تزوج علي فقد : أول مسألة من مساع أشهب إذا ملكها فقالت، واحلال حىت توجد الصفة

السلف منهم عمر بن اخلطاب وعلي بـن أيب   وهو مروي عن بعض، ٣)اخترت نفسي أن ذلك الزم
  :طالب ،واحلسن وإبراهيم وغريهم

، - رضي اهللا عنـه   -  عن سعيد بن عبيد بن السباق أن رجال تزوج على عهد عمر بن اخلطاب •
  . املرأة مع زوجها: فشرط هلا أن ال خيرجها، فوضع عمر عنه الشرط وقال

                                                
 . ٣/٩٠:، الفتاوى الكربى٩/١٢٣:احمللى  )١(
 . ٣/٧٣:املصنف  )٢(
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شرط : فقال ؟جل يتزوج املرأة يشترط هلا دارهايف الر  - رضي اهللا عنه  - عن علي بن أيب طالب  •
  . اهللا قبل شرطها

  . شرط اهللا قبل شرطها: يف اليت شرط هلا دارها قال  - رضي اهللا عنه  - عن علي  •
  .  خيرجها إن شاء: عن سعيد بن املسيب يف الرجل يتزوج املرأة ويشترط هلا دارها قال •
شرط اهللا قبـل  : شرط هلا دارها، فقال: عن حممد بن سريين عن شريح أن امرأة جاءت فقالت •

  . شرطها
 . خيرجها إن شاء: عن احلسن قاال •
  .١يذهب ا حيث شاء والشرط باطل: عن الشعيب قال •

  :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن الشرط صحيح جيب الوفاء به ما داما قد تزوجا على ذلك ملا 

ذا حصل ما يصيب احلياة الزوجية باحلرج الشديد، والذي قد سبق من األدلة املوجبة للوفاء بالعهد إال إ
حيتاج يف تقديره إىل حكم عدل من اجلهتني، وحينذاك ميكنه إخراجها إىل احملل الذي يكون بديال عن 
البيت الذي شرطته، وبذلك ميكن اجلمع بني النصوص املختلفة عن السلف الصاحل يف ذلك، فاحلكم 

  .الرتاع العدل جعله اهللا فيصال عند
  : اشتراطها عليه أن يطلق ضرا

ومل خيالف يف ذلك أحد إال ما روي عن أيب اخلطاب  اتفق الفقهاء على أنه ال يصح هذا الشرط،
وهلا فيه فائدة وشبه ذلك باشتراطها عليه أن ال يتزوج عليها  ، من قوله بلزوم الشرط ألنه ال ينايف العقد

ى النيب  :(قال  - رضي اهللا عنه  - ه ،ومنها ما روى أبو هريرة ولكن األدلة الصحيحة الصرحية ختالف
  ويف لفظ أن النيب (أن تشترط املرأة طالق أختها ،ال تسأل املرأة طالق أختها لتكتفئ ما  :(قال

   .والنهي يقتضي فساد املنهي عنه٣(ولتنكح فإن هلا ما قدر هلا ٢يف صحفتها
ك سبب جيوز ذلك كريبة يف املرأة ال ينبغي معهـا أن  وقد قيد ذلك ابن حجر بأن ال يكون هنا

تستمر يف عصمة الزوج، ويكون ذلك على سبيل النصيحة احملضة، أو لضرر حيصل هلا من الزوج، أو 
                                                

 . ٣/٧٣:املصنف  )١(
ديث ى املرأة األجنبية أن تسأل الزوج طالق زوجته وأن ينكحها ويصري هلا من نفقتـه ومعروفـة   يف احل: قال النووي  )٢(

ومعاشرته وحنوها ما كان للمطلقة فعرب عن ذلك باكتفاء ما يف الصحفة جمازا، قال الكسائي وأكفأت االنـاء كببتـه وكفأتـه    
: شرح النـووي علـى مسـلم   »أو أختها يف االسالم أو كافرة وأكفأته أملته واملراد بأختها غريها سواء كانت أختها من النسب

٩/١٩٣ .. 
 . ٢/٢٣٨:، أمحد٢/٩٠٠:، املوطأ٣/٢٧٦:، النسائي٣/٤٩٥:، الترمذي٢/١٠٢٩:، مسلم٢/٧٥٢:البخاري  )٣(
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يكون سؤاهلا ذلك بعوض وللزوج رغبة يف ذلك، فيكون كاخللع مع األجنيب إىل غري ذلك من املقاصد 
  .املختلفة

وتعقب  ،لماء هذا النهي على الندب، فلو فعل ذلك مل يفسخ النكاحونقل عن ابن حبيب محل الع
بأن نفي احلل صريح يف التحرمي، ولكن ال يلزم منه فسخ النكاح وإمنا فيه التغليظ على املرأة أن تسأل 

  .١ولترض مبا قسم اهللا هلا قوله أختها ،طالق أخرى
  :لى قولنيأما عن أثر هذا الشرط يف العقد، فقد اختلف الفقهاء فيه ع

إن شرط املرأة على الرجل عند عقد نكاحها أا إمنا تنكحه على أن كـل مـن   : القول األول
، شرط باطل وعقد نكاحها على ذلك فاسد يفسخ قبل الدخول، يتزوجها عليها من النساء فهي طالق

  . ألنه شرط فاسد دخل يف الصداق املستحل به الفرج ففسد ألنه طابق النهي
  .أن الشرط باطل والنكاح ثابت صحيح: القول الثاين
  :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو صحة العقد وبطالن الشرط ألنه من الشروط املناقضة للعقد، وقد 
وهذا هو الوجه املختار وعليه أكثر علماء احلجاز وهم مع : (، قال ابن عبد الربمر ذكر أدلة ذلك سابقا

، مث عرب عن رأي املالكية ٢)عليها وحجتهم حديث هذا الباب ذلك يكرهوا ويكرهون عقد النكاح
ومن أراد أن يصح له هذا الشرط املكروه عند أصحابنا عقـده  :(الذي يقرم من قول احلنابلة بقوله

  ٣)بيمني فيلزمه احلنث
  :من تزوج امرأة بكرا فوجدها ثيبا

شرطها ذات نسب، فبانت  ومثل هذه املسألة ما لو شرط املرأة بصفة فوجدها بصفة أخرى كأن
دونه، أو شرطها بيضاء، فبانت سوداء، أو شرطها طويلة، فبانت قصرية، أو حسناء فبانت شوهاء، وقد 

  :اختلف العلماء يف أمثال هذه املسائل على قولني
فال يرد منه مبخالفة ، ٤ألن الزواج ال يرد فيه بعيب سوى مثانية عيوب، ال خيار له: القول األول

،وهو مذهب  واحلنفية، وإسحاق، وأمحد، ممن ألزم الزوج من هذه صفتها الثوري والشافعيالشرط ،و
  :أكثر املالكية ،ومن آراء السلف يف هذه املسألة

                                                
 . ٩/٢٢٠: فتح الباري  )١(
 . ١٨/١٦٦: التمهيد  )٢(
 . ١٨/١٦٦: التمهيد  )٣(
 . اء التالية هلذا اجلزءانظر تفصيل هذه العيوب يف األجز  )٤(



 ٩٣

روى الزهري أن رجال تزوج امرأة، فلم جيدها عذراء، كانت احليضة خرقت عذرا، فأرسلت  •
  . إن احليضة تذهب العذرة يقينا :إليه عائشة

ليس عليه شيء، العذرة تذهبها : والشعيب، وإبراهيم يف الرجل إذا مل جيد امرأته عذراء عن احلسن، •
  .الوثبة، وكثرة احليض، والتعنس، واحلمل الثقيل

وهـو قـول   ، فيثبت له اخليار، فبان خالفها، ألنه شرط صفة مقصودة، له اخليار: القول الثاين
  .للشافعية

ال أعلم أحدا : قال ابن املنذر. اختالف ،وهو قول أيب ثورأن له الرد إن كان فيه : القول الثالث
  .١وافق أبا ثور على مقالته

وهومذهب أكثر املالكية كما نقل عنهم ، هو القول األوليف املسألة األرجح نرى أن : الترجيح
ملخص رأيهم يف هذه املسألة املهمة والواقعية واليت كـثريا مـا حتـدث     اوهذ، ٢يف التاج واإلكليل

ففي نوازل ، ويتعصب فيها بعض الناس حبجة الغرية من غري إدراك للحكم الشرعي، بهااخلالفاتبسب
وشـيء   ،هذا شيء ال مينع الزوج الوطء: الربزيل سئل القابسي عمن شرط عذراء فوجدها ثيبا قال

كله وإما يف الكرب من تكرر احليض فتأ، إما يف الصغر من قفزة ولعب، يدخل على املرأة وهي ال تشعر
  .احليضة ويزول احلجاب وليس بعيب على كل حال

ينظر إليها النساء للتأكد من حالتها، وذا أفىت شيخ الشيوخ ابـن لـب   ينبغي أن وقالوا بأنه ال 
ال يعترب نظر القوابل على ما فيه من اخلالف إال إذا نظرن عن قرب، والصحيح مع ذلك عنـد  :(فقال

البنت يف دعوى الزوج الثيوبة ملا فيه من الصعوبة من حصول الكشف الفقهاء املتأخرين أن ال ينظر إىل 
  )الذي أصله احلظر ال سيما يف هذه األزمنة اليت قلت فيها أمانة القوابل

  :ومل يقفوا عند هذا بل رتبوا على ذلك اآلثار التالية
مل  :قالوإن ثبت قوله خبالف ما إذا ، وجدا مفتضة :وجوب حد القذف إذا قال: األثر األول

وإن قال ، إن قال وجدا مفتضة جلد احلد: قال ابن احلاج، ألن العذرة تذهب بغري مجاع، أجدها بكرا
  .مل أجدها بكرا فال حد عليه، ألن العذرة تسقط من الوثبة وما أشبهها

يلزم الزوج مجيع الصداق أوال العترافه مبوجبه وهو الـوطء،  : لزوم الصداق كامال: األثر الثاين
  .لك أفىت الشيوخ يف النوازل كنوازل ابن احلاج وغريهاوبذ

تذهب عذرا بغري مجاع أن يشـيعوا ذلـك   اليت ينبغي ألولياء املرأة وقد نصوا كذلك على أنه 
                                                

 . ٧/٥٦:املغين  )١(
 . ٥/١٥٧:التاج واإلكليل :انظر  )٢(
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للويل أن يعلم الزوج عند تزوجيها مبا جرى كذلك ينبغي ، وويشهدوا به لريتفع عنها العار عند زواجها
. للزوج الرد والرجوع على األب: وقال أصبغ. ال مقال للزوج: أشهب قال، فقد عليها، فإن مل يعلمه

إن أتى : وهذا هو الصواب عندي وإن أتى بامرأتني تشهدان له قبلتا ،وقال ابن حبيب: قال ابن العطار
الزوج بامرأتني تشهدان برؤية داء الفرج ومل يكن عن إذن القاضي قضى بشهادما خبالف إذا شهدتا 

  .١ألنه يئول إىل الفراق خبالف األول يعين إذا بىن ا وادعى املسيسبأا عذراء 
  : اشتراط املرأة أن ال يتزوج عليها

  :، وقد اختلف الفقهاء يف اعتبار هذا الشرط وعدمه على قولني٢وهي من املسائل املهمة والواقعية
ه من الصحابة وهو مذهب اإلمام أمحد وغري، تصح هذه الشروط وما يف معناها: القول األول

وعنـد  ، وإسحاق، واألوزاعي، وشريح القاضي، وعمرو بن العاص، كعمر بن اخلطاب؛ والتابعني 
، إذا شرط هلا إذا تزوج عليها أن يكون أمرها بيدها، أو رأيها وحنو ذلك صح هذا الشرط أيضا:املالكية

  ) حنو مذهب أمحدوهو يف املعىن(:،قال ابن تيمية ٣وملكت املرأة الفرقة به ،وهو مذهب مالك
عدم صحة هذه الشروط وعدم وجوب الوفاء ا مع صحة الزواج، وهو مذهب : القول الثاين

  .اجلمهور، ألا من الشروط املناقضة ملقتضى العقد، وقد سبق ذكر أدلتهم عليها
  :الترجيح

اهللا رضي  - عليا  نرى صحة القول األول لألدلة السابقة، وقد يستدل على ذلك بنهي النيب 
على الزواج على فاطمة، رضي اهللا عنها، فال دليل على خصوصية ذلك ا، ويكون ذلك من   - عنه 

  .باب املعروف عرفا كاملشروط شرطا
وقد أنكر ابن القيم مبالغة اجلمهور يف قبول الشروط املرتبطة باملهر مع تقصريهم يف قبول مثل هذا 

إذا شرطت الزوجة أن ال خيرجها الزوج : الكية والشافعيةوقالت احلنفية وامل: (النوع من الشروط بقوله
من بلدها أو دارها أو أن ال يتزوج عليها وال يتسرى فهو شرط باطل، فتركوا حمض القياس، بل قياس 

                                                
 . ٥/١٥٧:التاج واإلكليل  )١(
، ٩٤:، خمتصر اخلرقـي ٥/١٦٢:، الفروع٢٣١:، دليل الطالب٧/٨١: ، املبدع٢/٢٣: اجلواهر العقود: انظر يف املسألة  )٢(

، كتب ورسائل ابـن تيميـة يف   ٥/٣٨:، كشاف القناع٨/١٥٥: للمرداوي، اإلنصاف ٩٥:، عمدة الفقه٢/٧٦:احملرر يف الفقه
: ، حاشية ابـن عابـدين  ١/٢٠٨:، اهلداية شرح البداية٧/٢٦٥:، روضة الطالبني٢/٥٧:، املهذب٧/٧٢:، املغين٢٩/١٣٥:الفقه

، ٣/٥٣٠:جلليـل ، مواهب ا٢/٣٠٦:، الشرح الكبري٢/١٤:، الفواكه الدواين٣/٥١٢:، التاج واإلكليل٣/٢١١:، احلجة٣/١٢٩
 . وغريها من املراجع، وهي من املسائل اليت حتتاج إىل مزيد حبث ونظر

وهذا النوع من الشروط مكروه، لكنه ال يفسد النكاح، وال يلزم إال أن يكون فيه متليـك أو  «:قال يف التاج واإلكليل  )٣(
وضعت ألجله شيئا من صداقها، فله خمالفـة الشـرط    ميني ،فإن شرط شيئا من هذا النوع مث خالفه، فإن مل يكن علقه بيمني وال

 . ٣/٥١٢:التاج واإلكليل» بفعل ما شرط أن ال يفعله، وترك ما شرطت فعله، وإن كان علق الشرط بيمني لزمه



 ٩٥

لو شرطت يف املهر تأجيال أو زيادة على مهر املثل لزم الوفاء بالشرط، فأين املقصود : األوىل، فإم قالوا
لو : األول إىل املقصود الذي يف هذا الشرط؟ وأين فواته إىل فواته؟ وكذلك من قال منهمهلا يف الشرط 

شرط أن تكون مجيلة شابة سوية فبانت عجوزا مشطاء قبيحة املنظر أنه ال فسخ ألحدمها بفوات شرطه، 
ـ   ه حىت إذا فات درهم واحد من الصداق، فلها الفسخ بفواته قبل الدخول، فإن استوىف املعقـود علي

  ١)ودخل ا، وقضى وطره منها مث فات الصداق مجيعه ومل تظفر منه حببة واحدة فال فسخ هلا؟
وقسم الشرط الذي :(وقد أنكر عليهم قياس مثل هذا النوع من الشروط بالشروط الفاسدة، فقال

وحنو دخلت عليه على شرط أن ال يؤويها، وال ينفق عليها، وال يطأها، أو ال ينفق على أوالده منها، 
ذلك مما هو من أفسد القياس الذي فرقت الشريعة بني ما هو أحق بالوفاء منه، وبني ما ال جيوز الوفاء 

  )به
وأنكر عليهم كذلك جعل شروط الزواج ـ مع أمهيتها ـ أحقر الشروط وأحقها بعدم الوفاء،   

ه أوىل من الوفـاء  الوفاء بشروط النكاح اليت يستحل ا الزوج فرج امرأت وقد جعل النيب  :(فقال
    )بسائر الشروط على اإلطالق، فجعلتموها أنتم دون سائر الشروط وأحقها بعدم الوفاء

وسنرى السبب يف تشدد الفقهاء يف شروط املهر دون غريها من الشروط يف الفصـل اخلـاص   
  .بأحكام املهر
  : طالق كل امرأة يتزوج ا عليها اشتراط

هو واضح، وقد اختلف الفقهاء يف صحة هذا الشرط على  وهو خيتلف عن الشرط السابق، كما
  :األقوال التالية

  .وهو مذهب الشافعي، الشرط غري الزم: القول األول
   .مالكو وهو مذهب أيب حنيفة، فمىت تزوج وقع به الطالق ،الشرط الزم له: القول الثاين

وإن ، إن شاءت أقامت معه، لكن إذا تزوج كان األمر بيدها، ال يقع به الطالق: القول الثالث
واستدل على ذلك زيادة على األدلة السابقة بأن رجال زوج امرأة  ،وهو مذهب أمحد، شاءت فارقته

  .مقاطع احلقوق عند الشروط: فقال، فرفع ذلك إىل عمر، بشرط أن ال يتزوج عليها
  :الترجيح

ه مضرة للمرأة األوىل بسبب نرى رجحان القول الثالث لألدلة السابقة، أما القول األول فتترتب عن
عدم الوفاء هلا مبا طلبته، وعلى القول الثاين حتصل املضرة للمرأة الثانية اليت تطلق من غري رغبة مـن  

                                                
 . ١/٣١٢: إعالم املوقعني  )١(
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، ١وقد اختار ابن تيمية القول الثالث وانتصـر لـه  زوجها، ويف القول الثالث تنتفي كلتا املفسدتني، 
  .ث عن حكم طالق األجنبيةوسنفصل األدلة على رجحان هذا القول عند احلدي

  : دفع املرأة الصداق للرجل
أفىت يف امرأة تزوجت رجال   - رضي اهللا عنه  - أن عليا وقد روي ، وهو من الشروط الفاسدة

خالفت السنة ووليت  :- رضي اهللا عنه  - على أن عليها الصداق وبيدها الفرقة واجلماع فقال علي 
ليس للنساء أن : عن احلسن قالو، وذلك السنة، ماع والفرقةعليك الصداق وبيدك اجل، األمر غري أهله

  .٢يصدقن الرجال
  

                                                
 . ٣/١٢٤:الفتاوى الكربى  )١(
 . ٣/٤٢٧:املصنف  )٢(
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  أنواع خمتلف فيها من عقود الزواجا ـ ثالث
  

انطالقا من القواعد اليت ذكرناها يف الفصل السابق، واملرتبطة بأنواع الشروط املقيـدة للعقـود   
  .ورمبا ستظهر أنواع اخرى يف املستقبلظهرت أنواع كثرية من الزواج يف العصور اإلسالمية املختلفة، 

  :وقد تباينت املواقف حول هذه األنواع
فهناك املواقف امليسرة، واليت تنظر إىل حتقيق أي نوع من هذه األنواع ألي مقصد خيدم األسرة 

  . بشرط توفر األركان والشروط
لصورة املثالية اليت هـي  وهناك املواقف املتشددة اليت ترى أن الزواج الحيقق مقاصده إال إذا مت با

  .األصل يف تشريع الزواج
  .واملوقف األول يواجه الواقع، وحياول أن حيل مشاكله

  .ملواقف الثاين يريد أن يرفع الواقع، فال يستسلم ملا يعيشه من مؤثراتاو
وانطالقا من هذا سنحاول يف هذا الفصل ذكر أكثر ما عرف من أنواع العقود يف هذا اـال،  

اشتهر منها، مع بيان اخلالف الواقع فيها وحماولة الترجيح ملا نراه خادما ملقاصد الشريعة يف  وخاصة ما
  .   هذا الباب



 ٩٨

  بني السنة واإلمامية زواج املتعةـ  ١
لقد ثار جدال حاد بني السنة واإلمامية حول هذا النوع من الزواج، وملناسبته هلذا اجلزء، باعتبار 

ة يف املوضوع ال يعدو إضافة قيد الزمن كشرط من الشروط املقيدة للعقد، اخلالف بني السنة واإلمامي
  :فقد ارتأينا أن خنص هذا املوضوع ذا املبحث لثالثة أسباب

السبب األول نظري، وهو التحقيق يف جوهر اخلالف بني السنة واإلمامية يف املوضوع، وهـل  
  .بعضهم زواج املتعة نوعا من الزنا حيتاج إىل كل تلك الردود من بعض أهل السنة، حىت اعترب

والسبب الثاين عملي، وهو حول واقعية هذا النوع من الزواج، وحماولة تطويره ليتناسـب مـع   
  .الزواج الشرعي، فيصري بذلك حال لكثري من املشاكل املعاصرة

صور والسبب الثالث عملي كذلك، وهو التمهيد ذا املبحث للكالم عن سائر أنواع العقود اليت ت
  .البعض كوا معاصرة مع كوا قد تكون فرعا هلذا النوع من العقود، أو صورة من صوره

وأنبه إىل أننا يف هذا املبحث خصوصا قد ننقل النصوص بطوهلا مبالغة يف إثبات ما نستدل بـه،  
ل وألن الكثري من املثقفني قد يستغربون بعض تلك النصوص من علماء السنة، مع الضجة املثارة حو

  .هذا النوع من الزواج، والذي يعتربه الكثري من العامة الفيصل بني السنة واإلمامية
  تعريف زواج املتعةأوال ـ 

املتاع البلغة وهو مأخوذ من متع النهار، إذا ارتفع، فيطلق على ما يتحصل لإلنسان من عرض : لغة
  .١الدنيا، وعلى الزاد، وعلى االنتفاع بالنساء

هو أيضا املنفعة ،وما متتعت به، وقد متع به ،أي انتفع من باب قطع ومتتع بكذا واملتاع السلعة، و
  .٢واستمتع به مبعىن واحد، واالسم املتعة، ومنه متعة احلج ألا انتفاع وأمتعه اهللا بكذا ومتعه متتيعا

ومتع متع احلبل إذا اشتد، وحبل ماتع  جيد الفتل، ويقال للجبل الطويل ماتع ومتع الرجل : ويقال
كل ما جاد فقد متع، وهو ماتع، واملاتع من كل شيء  البالغ يف اجلودة الغاية يف : جاد وظرف وقيل

  :بابه وأنشد
  خذه فقد أعطيته جيدا    قد أحكمت صنعته ماتعا

املتاع والتمتع واالستمتاع والتمتيع يف مواضع من كتابه ومعانيها وإن اختلفت  تعاىلوقد ذكر اهللا 
فأما املتاع يف األصل فكل شيء ينتفع به ويتبلغ به ويتزود والفناء : واحد، قال األزهري راجعة إىل أصل

                                                
 . ٧٩:التبيان يف غريب القرآن  )١(
 . ٢٥٦:خمتار الصحاح  )٢(



 ٩٩

  .١يأيت عليه يف الدنيا ،و املتعة واملتعة  العمرة إىل احلج وقد متتع واستمتع
عرف نكاح املتعة تعاريف خمتلفة حبسب رؤية الفقهاء هلذا النوع من الزواج، ومـن  : اصطالحا

ال  ،مل خيتلف العلماء من السلف واخللف أن املتعة نكاح إىل أجل:ما قاله ابن عبد الربالتعاريف يف ذلك 
  .٢من غري طالق ،والفرقة تقع عند إنقضاء األجل ،مرياث فيه

لكن ما ذكره من عدم التوارث مسألة خالفية بني اإلمامية، فلذلك ال يصح وضعه يف التعريف، 
كل نكاح كان : تعة ال يضع هذا القيد، فقد عرفه الشافعي بقولهوكثري من الفقهاء يف تعريفهم لزواج امل

نكحتك يوما أو عشرا أو شهرا، أو : إىل أجل من اآلجال قرب أو بعد، وذلك أن يقول الرجل للمرأة
نكحتك حىت أخرج من هذا البلد، أو نكحتك حىت أصيبك فتحلني لزوج فارقك ثالثا، أو ما أشـبه  

  .٣اح مطلقا الزما على األبد، أو  حيدث هلا فرقةهذا، مما ال يكون فيه النك
أو إىل ، أو سنة، زوجتك ابنيت شهرا : مثل أن يقول، أن يتزوج املرأة مدة : وعرفه يف املغين بقوله

  .٤سواء كانت املدة معلومة أو جمهولة، أو قدوم احلاج، وشبهه ، انقضاء املوسم 
ـ ومن تعاريف اإلمامية له ـ وهم املرجع األصلي يف  وهو عبارة عن تزويج املرأة احلـرة  (: هذا 

الكاملة إذا مل يكن بينها وبني الزوج مانع من نسب أو سبب أو رضاع أو احصان أو عدة أو غري ذلك 
من املوانع الشرعية، مبهر مسمى إىل أجل مسمى بالرضا واالتفاق، فإذا انتهى األجل تبني منه من غري 

ا إذا مل تكن يائسة أن تعتد عدة الطالق إذا كانت ممن حتيض وإالّ وجيب عليها مع الدخول . طالق
  ٥)فبخمسة وأربعني يوما

وولد املتعة ذكراً كان أو اُنثـى يلحـق   (:بعد إيراده للتعريف السابق قال الشيخ جعفر السبحاين
كما يرث من االُم . باألب وال يدعى إالّ به، وله من االرث ما أوصانا اللّه سبحانه به يف كتابه العزيز

وتشمله مجيع العمومات الواردة يف اآلباء واألبناء واالُمهات وكذا املعمومات الـواردة يف االخـوة   
  )واألخوات واألعمام والعمات

املتمتع ا زوجة حقيقة وولدها ولد : وباجلملة(:مث بني الفرق بني املتمتع ا والزوجة العادية بقوله
الدائم واملنقطع إالّ انه ال توارث هنا ما بني الزوجني وال قسم وال نفقه : اجنيحقيقة وال فرق بني الزو

كما انّ له العزل عنها وهذه الفوارق اجلزئية فوارق يف االحكام ال يف املاهية واملاهية واحدة غري انّ . هلا
                                                

 . ٣/٣٤٣:، الفائق٨/٣٢٩: لسان العرب  )١(
 . ٥/١٣٢:القرطيب  )٢(
 . .٥/٨٥:األم  )٣(
 . ٧/١٣٦:املغين  )٤(
 . ٣٧٣حبوث يف امللل والنحل لألستاذ جعفر السبحاين، ص  )٥(
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  )أو الفسخ وانّ األول ينتهي بانتهاء الوقت واآلخر ينتهي بالطالق. أحدمها مؤقت واآلخر دائم
إنّ اجلهل بفقه الشيعة أدى بكثري من (:وبني بعض األخطاء يف تصورات بعض أهل السنة، فقال

الكتاب إىل القول أنّ من أحكام املتعة عند الشيعة انه ال نصيب للولد من مرياث أبيه، وانّ املتمتع ا ال 
ومن أجل هـذا اسـتقبحوا املتعـة     .عدة هلا، وانها تستطيع أن تنتقل من رجل إىل رجل إن شاءت

  .واستنكروها وشنعوا على من أباحها
وقد خفي الواقع على هؤالء، وانّ املتعة عند الشيعة كالزواج الدائم ال تتم إالّ بالعقد الدال على 
قصد الزواج صراحة، وانّ املتمتع ا جيب أن تكون خالية من مجيع املوانع، وانّ ولدها كالولد مـن  

من وجوب التوراث، واالنفاق وسائر احلقوق املادية وانّ عليها أن تعتد بعد إنتهاء األجل مع الدائمة 
الدخول ا، وإذا مات زوجها وهي يف عصمته اعتدت كالدائمة من غري تفاوت، إىل غري ذلك من 

   ١)اآلثار
  أحكام زواج املتعة عند اإلمامية  ثانيا ـ 

  : ٢عية هذا النوع من الزواج، وقد استدلوا على ذلك مبا يليال خالف بني اإلمامية يف استمرار شر
  :  من القرآن الكرمي
﴿ فَما استمتعتم بِه منهن فَآتوهن أُجورهن فَرِيضةً ولَا جناح علَيكُم فيما : تعاىلما نص عليه قوله 

، فقد اتفق مجهور املفسرين على )٢٤:النساء(للَّه كَانَ عليما حكيما﴾ تراضيتم بِه من بعد الْفَرِيضة إِنَّ ا
وروي عن مجاعة من ، على ذلك   - رضي اهللا عنهم  - وأمجع أهل البيت ، أن املراد به نكاح املتعة 

فمـا  : (أم قـرأوا   - رضي اهللا عنهم  - وابن مسعود ، وابن عباس ، الصحابة منهم أيب بن كعب 
  )به منهن إىل أجل مسمىاستمتعتم 

  :ومن الوجوه اليت أوردها الشيخ جعفر السبحاين لالستدالل ذه اآلية
هذه السورة ـ سورة  ، ألن احلمل على النكاح الدائم يستلزم التكرار بال وجهأن  :الوجه األول

النكاح النساء ـ تكفّلت ببيان أكثر ما يرجع إىل النساء من األحكام واحلقوق، فذكرت مجيع أقسام  
  .يف أوائل السورة على نظام خاص

﴿  فَما استمتعتم بِـه مـنهن   :تعاىلنّ تعليق دفع االُجرة على االستمتاع يف قوله أ :الثاينالوجه 

                                                
 . ٤٦بيت تأليف مغنية االثنا عشرية وأهل ال: وانظر، ٣٨٥حبوث يف امللل والنحل لألستاذ جعفر السبحاين، ص  )١(
، األمثل ٧/١١٩: ، من وحي القرآن٤/٢٨٤:امليزان يف تفسري القرآن: انظر هذه األدلة وغريها يف تفاسري اإلمامية التالية  )٢(

: ، تقريـب القـرآن  ٢/٢٧٨:، اجلديد يف تفسري القرآن٢/٢٠٨: ، التفسري لكتاب اهللا املنري٣/١٥٧: يف تفسري كتاب اهللا املرتل
٥/١١. 
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﴾نهورأُج نوهيناسب نكاح املتعة الّذي هو زواج مؤقّت ال النكاح الدائم، )٢٤من اآلية: النساء(فَآت
  .جيب مبجرد العقد وال يتنجز وجوب دفع الكل إالّ باملسفإنّ املهر هنا 
ذكرت اُمة كبرية مـن أهـل   ، فقد تصريح مجاعة من الصحابة على شأن نزوهلا: لثالثاالوجه 

احلديث نزوهلا فيها وينتهي نقل هؤالء إىل أمثال ابن عباس وأيب بن كعب وعبداللّه بن مسعود وجابر 
أيب ثابت وسعيد بن جبري إىل غري ذلك من رجال احلديث الذين ال  وحبيب بن بن عبداللّه األنصاري

فبمالحظة . ميكن اامهم بالوضع واجلعل، وليس ألحد أن يتهم هؤالء األعالم بذكر ما ال يثقون به
  .هذه القرائن ال يكاد يشك يف ورودها يف نكاح املتعة

مفعول له لفعل مقدر، أي بين ))٢٤من اآلية: ءالنسا(﴿ أَنْ تبتغوا ﴾:تعاىلنّ قوله أ :الوجه الرابع
فيعلم من القرينة وهو النساء )تبتغوا: (لكم ما حيلّ مما حيرم ألجل أن تبتغوا بأموالكم، وأما مفعول قوله

  .من طريق احلالل ال احلرام أي تطلبوا النساء، أي بين احلالل واحلرام لغاية ابتغائكم النساء
وهو من االحصان مبعىن العفة وحتصني النفس مـن   ﴾ حمصنني﴿ :تعاىلأن قوله  :الوجه اخلامس

هو مجع مسافح مبعىن الزاين مأخوذ من السفح مبعىن  ﴾ غري مسافحني﴿ :تعاىلالوقوع يف احلرام، وقوله 
﴿ وآتـوهن  :يف اآلية املتأخرة يف نكاح اإلماء صب السائل، واملراد هنا هو الزاين بشهادة قوله تعاىل

أُج ﴾اندأَخ ذَاتختال مو اتحافسم رغَي اتنصحم وفرعبِالْم نهأي )٢٥مـن اآليـة  : النساء(ور
  .عفائف غري زانيات

انّ اللّه تبارك وتعاىل شرع لكم نكاح ماوراء احملرمات ألجل أن تبتغوا بأموالكم ما : ومعىن اآلية
النكاح الـدائم،  : وهذا املناط موجود يف مجيع األقسام. احيصنكم ويصون عفّتكم ويصدكم عن الزن

  .٢٥واملؤقت والزواج بأمة الغري، املذكورة يف هذه السورة من أوهلا إىل االّية 
  :الرد على دعوى النسخ

من الردود اليت ذكروها على ما نص عليه علماء أهل السنة من دعوى النسخ حلكم املتعة، وأن 
  :مي، ما يليآخر أمرها آل إىل التحر

أن   - رضي اهللا عنه  - فإنه روي عن علي ، لتناقض الروايات بنسخه ؛ أن دعوى نسخه مل تثبت  •
شكونا (:وروي عن ربيع بن سربة عن أبيه أنه قال،  )ى عن متعة النساء يوم خيرب(:رسول اهللا 

لى رسول اهللا استمتعوا من هذه النساء فتزوجت امرأة مث غدوت ع: العزبة يف حجة الوداع فقال
إين كنت قد أذنت لكم يف االستمتاع أال وإن اهللا : ، وهو قائم بني الركن والباب وهو يقول

  )قد حرمها إىل يوم القيامة
حلها وإنكار حترميها بالغاية،   - رضي اهللا عنهم  - أنه من املعلوم ضرورة من مذهب علي وأوالده  •
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  .طلةخبالفه با  - رضي اهللا عنه  - فالرواية عن علي 
ألن إباحتها يف حجة الوداع أوال ناسـخة  ؛ أن الالزم من الروايتني أن تكون قد نسخت مرتني  •

واختالف ألفاظه ، لتحرميها يوم خيرب وال قائل به، ومع ذلك يتوجه إىل خرب سربة الطعن يف سنده 
  .ومعارضته لغريه

د اهللا بن عباس وابن مسعود جابر بن عبد اهللا وعب: أن اجلمهور رووا عن مجاعة من الصحابة منهم •
  .أا مل تنسخ  - رضي اهللا عنهم  - وسلمة بن األكوع وعمران بن حصني وأنس بن مالك 

قدم جابر بن عبد اهللا معتمرا فجئناه يف مرتله فسأله القوم عن أشياء مث ذكروا املتعة : عن عطاء قال •
ريح يف بقاء شرعيتها بعد وهو ص)وأيب بكر وعمر نعم استمتعنا على عهد رسول اهللا : (فقال

 . من غري نسخ موت النيب 
ألنه إن كان بطريـق  ؛ تشريع من عنده، - رضي اهللا عنه  - أن حترمي بعض الصحابة، وهو عمر  •

وإن كان بطريق الرواية فكيف خفي ذلـك علـى   ، االجتهاد فهو باطل يف مقابلة النص إمجاعا 
أيب بكر وبعض خالفة عمر، قال الشيخ حسني ومجيع خالفة  الصحابة أمجع يف بقية زمن النيب 

وهذا يدل على أنه من التوجيهات اإلدارية اليت كان يصدرها انطالقا من اجتـهاده  : (فضل اهللا
اخلاص مما ال يكون ملزما للمسلمني يف السري عليه من ناحية شرعية بعد أن كان ثابتـا بأصـل   

ة وغريهم من قبله ومن بعده ميارسون هذا الشريعة، وهلذا رأينا بعض كبار املسلمني من الصحاب
 ١)الزواج ويفتون به من دون أن جيدوا حرجا يف ذلك

: أن ما يدل على حترمي عمر للمتعة من غري الرواية قوله يف الرواية املشهورة عنه بـني الفـريقني   •
قد   ولو كان النيب)حالال أنا أى عنهما، وأعاقب عليهما متعتان كانتا يف عهد رسول اهللا (

  .أوىل وأدخل يف الزجر ى عنهما يف وقت من األوقات لكان إسناده إليه 
، وروي )لوال أن عمر ى عن املتعة ما زىن إال شقي(:- رضي اهللا عنه  –قال علي بن أيب طالب  •

إن أباك قد ـى  : هي حالل فقال: أن رجال من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال
، أتترك السنة وتتبع أرأيت إن كان أيب قد ى عنها وقد سنها رسول اهللا : بن عمرفقال ا، عنها 

  )قول أيب
أو كادت أن تبلغ حـد  ، بالغة   - رضي اهللا عنهم  - أن األخبار بشرعيتها من طريق أهل البيت  •

 .لكثرا؛ التواتر 

                                                
 . ٧/١١٩: من وحي القرآن  )١(



 ٣

  :اإلجابة على شبه املخالفني
خالفون كأدلة، باعتبارها شبها، وحنن نسوق هنا ما أورد الشيخ جعفر السبحاين بعض ما بورده امل

  :١ذكره مع رده عليها
إنّ اهلدف يف تشريع النكاح هو تكوين االُسرة وإجياد النسل وهو خيتص بالنكاح : الشبهة األوىل

  .الدائم دون املنقطع الّذي ال يترتب عليه إالّ إرضاء القوة الشهوية وصب املاء وسفحه
ما ذكر انما هو من قبيل احلكمة، وليس احلكم دائراً مدارها، ضرورة أنّ (:قولهوقد أجاب عنها ب

بل أغلب املتزوجني . كزواج العقيم واليائسة والصغرية. النكاح صحيح وإن مل يكن هناك ذلك الغرض
 يف سن الشباب بالزواج الدائم ال يقصدون إالّ قضاء الوطر واستيفاء الشهوة من طريقها املشروع، وال

ومن العجب  ،خيطر بباهلم طلب النسل أصال وإن حصل هلم قهراً، وال يقدح ذلك يف صحة زواجهم
حصر فائدة املتعة يف قضاء الوطر مع أنها كالدائم قد يقصد منها النسل واخلدمة وتدبري املرتل وتربية 

   ٢)األوالد واالرضاع واحلضانة
: ما تقرر يف القرآن كقوله عزوجلّ يف صفة املؤمنني إنّ تسويغ النكاح املؤقت ينايف: الشبهة الثانية

 ﴿نِ ابلُومني فَمم غَري مهفَإن مهمانأي لَكَتما م أو واجِهِملى أزظُون إالّ عحاف وجِهِمفُرل مه ينغى والَّذت
ة أن من ابتغى وراء ذلك، هم واملراد من اآلي، )٧ـ   ٥: املؤمنون(﴾ وراَء ذلك فَاُولئك هم العادون

املتجاوزون ما أحلّه اللّه هلم إىل ما حرمه عليهم، واملرأة املتمتع ا ليست زوجة فيكون هلا على الرجل 
  .عليها باملعروف مثل الذي

نها دعوى بال دليل، فانها زوجة وهلا أحكام وعدم وجود النفقة وعدم وقد أجاب على ذلك بأ
ومثلـها  . اا عن الزوجية فإنّ الناشزة زوجة ليست هلا النفقة وحق القسـم وجود القسم، ال خيرج

والعجب أن يستدل بعدم وجود األحكام على نفي املاهية، فإنّ الزوجية رابطة بني الزوجني . الصغرية
  .يترتب عليها أحكام وربما ختتص بعض األحكام ببعض األقسام

ح املؤقت ال يقصد االحصان دون املسافحة، بل يكون قصده إنّ املتمتع يف النكا: الشبهة الثالثة
مسافحة، فإن كان هناك نوع ما من احصان نفسه ومنعها من التنقّل يف دمنِ الزنا، فإنه ال يكون فيه 

  .شيء ما من احصان املرأة الّيت تؤجر نفسها كل طائفة من الزمن لرجل
صان يف النكاح املؤقّت، خيتص بالرجل دون ه من أين وقف على انّ االحوقد أجاب على ذلك بأن

املرأة، فإنا إذا افترضنا كون العقد شرعياً، فكل واحد من الطرفني يحصن نفسه من هذا الطريق، وإالّ 
                                                

 . ٣٧٣من كتاب حبوث يف امللل والنحل لألستاذ جعفر السبحاين، ص  )١(
 . ٣٧٧من كتاب حبوث يف امللل والنحل لألستاذ جعفر السبحاين،ص   )٢(
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  :والّذي يصون الفتاة عن البغي أحد االُمور الثالثة. فال حميص عن التنقل يف دمن الزنا
  .النكاح الدائم - ١
  .لشروط املاضيةالنكاح املؤقّت با - ٢
  .كبت الشهوة اجلنسية - ٣

فاألول ربما يكون غري ميسور خصوصاً للطالب والطالبة الذين يعيشان مبنح ورواتب خمتصـرة  
شاق ال يتحمله إالّ األمثل فاألمثل من  جيريها عليهما الوالدان أو احلكومة، وكبت الشهوة اجلنسية أمر

فلم يبق إالّ الطريق الثاين، فيحصنان نفسهما عن التنقـل يف   الشباب واملثلى من النساء، وهم قليلون،
  .بيوت الدعارة

  أركان زواج املتعة وشروطها 
وحىت تتضح لنا صورة هذا الزواج يف مذهب اإلمامية نلخص بعض األحكام املتعلقة ذا الزواج 

ما  ىها تعقيبنا علوسنذكر بعد ،والروضة البهية شرائع اإلسالم :مهامن مصادر اإلمامية  ينمن مصدر
  .ورد فيها من أحكام نرى حاجتها للتعقيب

  :تنقسم أركان زواج املتعة عند اإلمامية إىل ثالثة أركان هي
  : الصيغة: الركن األول

وألفاظ اإلجياب عندهم . وهي اللفظ الذي وضعه الشرع وصلة إىل انعقاده، وهو إجياب وقبول
   .وقع اإلجياب به، وال ينعقد عندهم بغريهازوجتك ومتعتك وأنكحتك، وأيها حصل : ثالثة

: ولو قال. قبلت النكاح أو املتعة: كقوله؛ هو اللفظ الدال على الرضا بذلك اإلجياب : والقبول
  . زوجتك صح: تزوجت، فقالت: قبلت واقتصر، أو رضيت جاز ولو بدئ بالقبول، فقال

أو أرضى، وقصد اإلنشاء، مل يصح  أقبل: فلو قال؛ اإلتيان ما بلفظ املاضي :  ومن شروطهما
زوجتك صح، وكذا لـو  : فقالت - وقصد اإلنشاء  - أتزوجك مدة كذا مبهر كذا : لو قال: وقيل
  . نعم: قالت

  : احملل: الركن الثاين
ويشترط أن تكون الزوجة مسلمة، أو كتابية كاليهودية والنصرانية واوسية ،ومينعها من شرب 

  .اخلمر وارتكاب احملرمات
  . ما املسلمة فال تتمتع إال باملسلم خاصة وال جيوز بالوثنية، وال الناصبية املعلنة بالعداوة كاخلوارجأ

. أن تكون مؤمنة عفيفة، وأن يسأهلا عن حاهلا مع التهمة، وليس شرطا يف الصـحة : ويستحب
  . أن تكون زانية، فإن فعل فليمنعها من الفجور، وليس شرطا يف الصحة: ويكره
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  . أن يتمتع ببكر ليس هلا أب، فإن فعل، فال يفتضها، وليس مبحرم: ويكره
  :املهر: الركن الثالث

وهو شرط عندهم يف عقد املتعة خاصة، يبطل بفواته العقد، ويشترط فيه أن يكون مملوكا معلوما، 
،فيكفي إما بالكيل أو الوزن أو املشاهدة أو الوصف ،ويتقدر باملراضاة، وليس له حد من القلة والكثرة 

ولو كان كفا من بر، ويلزم دفعه بالعقد، ولو وهبها املدة قبل الدخول، لزمه النصف، ولو دخل استقر 
املهر بشرط الوفاء باملدة، ولو أخلت ببعضها، كان له أن يضع من املهر بنسبتها  ولو تبني فساد العقد، 

من موجبات الفسـخ، ومل   إما بأن ظهر هلا زوج، أو كانت أخت زوجته، أو أمها، وما شاكل ذلك
ولو تبني ذلك بعد الدخول، كان هلا مـا  . يكن دخل ا، فال مهر هلا، ولو قبضته، كان له استعادته

هلا املهر إن كانت جاهلة، ويستعاد ما أخذت إن كانت : أخذت، وليس عليه تسليم ما بقي، ولو قيل
  .عاملة، كان حسنا

  :بعض فروع زواج املتعة
مع الزواج الدائم يف أكثر التفاصيل والفروع، ولكنه خيتلف عنه يف بعض الفروع، يتفق زواج املتعة 

  :ومنها
جيـوز  وجيوز أن يشترط عليها اإلتيان، ليال أو ارا، وأن يشترط املرة أو املرات يف الزمان املعني،  •

ف خبـال ، ألن الغرض األصلي منه االستمتاع دون النسل العزل للمتمتع، وال يقف على إذا، 
   .الحتمال سبق املين من غري تنبه؛ ويلحق الولد به لو محلت وإن عزل  الدوام،

ال يقع ا طالق، وتبني بانقضاء املدة، وال يقع ا إيالء وال لعان، على األظهر، ويف الظهار تردد  •
  .أظهره أنه يقع

نـت ال  حيضة، وهو متروك، وإن كا: إذا انقضى أجلها بعد الدخول، فعدا حيضتان، وروي •
وتعتد من الوفاة، ولو مل يدخل ا بأربعة أشهر وعشرة . حتيض ومل تيئس، فخمسة وأربعون يوما

أيام إن كانت حائال، وبأبعد األجلني إن كانت حامال على األصح ولو كانت أمة كانت عدا 
  .حائال شهرين ومخسة أيام

  حكم زواج املتعة عند أهل السنة ثالثا ـ 
قهاء وقوع اإلمجاع من أهل السنة على حرمة زواج املتعة، وسنناقش حقيقة يذكر الكثري من الف

فـيمكن  تحرمي زواج املتعة اليت يسوقها أهل السنة لدلة هذا اإلمجاع يف حمله من هذا املبحث، أما األ
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  :١تلخيصها فيما يلي
  : اإلجابة على أدلة املخالفني

ول اآلية اليت استدل ا املخالفون، وقـد  معظم أدلة أهل السنة حول حرمة زواج املتعة تتركز ح
  :وجهوها توجيهني

وذلك ببيـان أن األلفـاظ   ، محل اآلية على معىن يوافق الزواج الشرعي العادي: التوجيه األوىل
فمن األلفاظ والصيغ اليت تعلق ، الواردة يف اآليات اليت استدلوا ا وصياغتها تدل على الزواج الشرعي

  :ا املخالفون
أي يف الـزواج  )٢٤:النسـاء ( ﴾فَما استمتعتم بِه منهن  ﴿:تعاىل كما يف قوله:الستمتاعلفظ ا

املشروع بداللة سياق اآلية ،فهو املذكور يف أول اآلية وآخرها ،فاهللا تعاىل ذكر أجناسا من احملرمات يف 
لَّ لَكُم ما وراَء ذَلكُم أَنْ تبتغـوا  وأُح ﴿: تعاىلأول اآلية يف الزواج، وأباح ما وراءها بالزواج بقوله 

 كُمالوأي بالزواج)٢٤:النساء(﴾بِأَم .  
ومن لَم يستطع منكُم طَولًا أَنْ ينكح الْمحصنات الْمؤمنات فَمن ما ملَكَـت   ﴿:ويف قوله تعاىل

اتنمؤالْم كُماتيفَت نم كُمانمذكر الزواج ال اإلجارة واملتعة، فيصرف قوله تعاىل)٢٥: النساء(﴾أَي :﴿ 
 نهنم بِه متعتمتا اسإىل االستمتاع بالزواج)٢٤:النساء(﴾فَم.  

فقد صرفوا لفظ األجر يف اآلية إىل املهر، فإن من أمساء املهر األجر كما يف قول اهللا  :لفظ األجر
يا  ﴿: تعاىلويف قوله  أي مهورهن،)٢٥:النساء(﴾ذْن أهلهِن وآتوهن أُجورهن فَانكحوهن بِإِ ﴿: تعاىل

 نهورأُج تيي آتاللَّات كاجوأَز ا لَكلَلْنا أَحإِن بِيا النه٥٠من اآلية: األحزاب(﴾أَي(  
وهو ما يتناىف مع الـزواج   فاآلية ذكرت االستمتاع قبل األجر،: تقدمي االستمتاع على األجر

الذي يقدم فيه املهر على االستمتاع، وقد أجابوا على ذلك بأن يف اآلية الكرمية تقدميا وتأخريا فكأنه 
 ﴿:تعـاىل كقوله  ،إذا أردمت االستمتاع ن: فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم به منهن، أي: (لقا تعاىل

الن مإِذَا طَلَّقْت بِيا النهاأَيي هِنتدعل ناَء فَطَلِّقُوهأي إذا أردمت تطليق النساء)١:الطالق(﴾س.  
 ﴾فَما استمتعتم بِه منهن  ﴿:عمر بن اخلطاب واحلسن بن أيب احلسن يتأوالن قوله تعاىل وقد كان

كله وال جناح وإن وطئ فلها الصداق  ،أنه إذا متتع بالعقدة مث طلقها فلها نصف الصداق)٢٤:النساء(
فَإِنْ طبن لَكُم عن  ﴿ :وهو قوله ،فترك املرأة للزوج الصداق ،عليهما فيما تراضيا به من بعد الفريضة

                                                
 ، شـرح ١/٤٤٩:، فتح القدير٣/٩٤:، أحكام القرآن للجصاص٣/١٩٤: تفسري القرطيب: انظر هذه األدلة وغريها يف  )١(

، حتفـة  ٣/١٩٧: ، شرح الزرقـاين ٥/١٥٣: ، حاشية ابن القيم١٠/٩٤: ، التمهيد٩/١٦٧: ، فتح الباري٣/٢٥: معاين اآلثار
 . ٦/٢٦٩: ، نيل األوطار٩/١٨٩: ، شرح النووي على مسلم٤/٢٢٥: األحوذي
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أو يعفو الزوج عن النصف إن  ،فتعفو املرأة عن صداقها)٤:النساء(﴾شيٍء منه نفْسا فَكُلُوه هنِيئًا مرِيئًا
  .قطلق قبل أن يطأها فيتم هلا الصدا

مجاعة من هو مذهب   - رضي اهللا عنه  - وقد نقل ابن عبد الرب أن ما نقل عن عمر بن اخلطاب 
فآتوهن أجورهن ، فما استمتعتم به منهن بالزواج والوطء :قالواف، محلوا اآلية على هذا املعىن أهل العلم

مسيـتم ذلـك    فإن كنتم قد ،وإن استمتعتم بالنكاح ومل تطئوا فنصف الصداق ،وهو الصداق كامال
مثل  ،فريضة يقول أجورهن فريضة من اهللا عليكم وال جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة

  .١قوله إال أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
  :وقد اختلفوا يف اآلية الناسخة، ومن األقوال الواردة يف ذلكالقول بنسخ اآلية، : التوجيه الثاين

﴿ فَمـا اسـتمتعتم بِـه مـنهن ﴾     : أن قوله تعاىل  - رضي اهللا عنه  - س عن ابن عبا روي •
، )١:الطالق(ياأَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتم النساءَ فَطَلِّقُوهن لعدتهِن ﴾ ﴿: نسخه قوله تعاىل)٢٤:النساء(

مث ى )أجل مسمى فآتوهن أجورهن فما استمتعتم به منهن إىل:(بن عباس وأيب وإبن جبرياوقرأ 
  .عنها النيب 

 ، وعنهاملتعة بالنساء منسوخة نسختها آية الطالق: أنه قال  - رضي اهللا عنه  - عن ابن مسعود  •
   ٢املتعة منسوخة نسخها الطالق والعدة واملرياث :قال

  .إذ كانت املتعة ال مرياث فيها ،نسختها آية املرياث :قال سعيد بن املسيب •
والَّذين هم  ﴿: حترميها ونسخها يف القرآن، وذلك يف قوله تعاىل :عائشة والقاسم بن حممدقالت  •

 ٥املؤمنون(إِلَّا علَى أَزواجِهِم أو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَير ملُومني﴾)٥(لفُروجِهِم حافظُونَ
 .وليست املتعة زواجا وال ملك ميني)٦ـ

 عن املتعة، وإمنا كانت ملن ملى رسول اهللا  :قال  - رضي اهللا عنه  - بن أيب طالب  عن علي •
 - ه روى عن، وقد فلما نزل النكاح والطالق والعدة واملرياث بني الزوج واملرأة نسخت ،جيد

ونسخ  ،ونسخت الزكاة كل صدقة ،نسخ صوم رمضان كل صوم :أنه قال  - رضي اهللا عنه 
  .ونسخت األضحية كل ذبح ،اث املتعةالطالق والعدة واملري

  :وهي األدلة اليت يعتربها أهل السنة نصا يف حترمي املتعة، ومما استدلوا به لذلك: األدلة النصية
ر والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ إِلَّا علَى أَزواجِهِم أو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَي ﴿: قوله تعاىل •

﴾نيلُومففي هذه اآلية حرم تعاىل اجلماع إال بأحد شيئني، واملتعة  ليسـت  )٦ـ  ٥املؤمنون(م ،
                                                

 . ١٠/١١٨: التمهيد  )١(
 . ٥/٢٩:القرطيب  )٢(
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أا ترتفع من  ،وقد استدلوا على أن زواج املتعة ليست بزواج، بزواج وال مبلك ميني فيبقى التحرمي
  .غري طالق وال فرقة وال جيري التوارث بينهما

مسي مبتغي ما )٧:املؤمنون(ن ابتغى وراَء ذَلك فَأُولَئك هم الْعادون﴾فَم ﴿: يف آخر اآلية قوله تعاىل •
 .وراء ذلك عاديا، فدل على حرمة الوطء بدون هذين الشيئني

وقـال  )٤٩:البقـرة (﴿ياأَيها الَّذين آمنوا إِذَا نكَحتم الْمؤمنات ثُم طَلَّقْتموهن ﴾: قال اهللا تعاىل •
﴿ وإِنْ أَردتم استبدالَ :وقال تعاىل،)٢٢٩:البقرة(فَإمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان﴾ ﴿::تعاىل

 زوجٍ مكَانَ زوجٍ وآتيتم إِحداهن قنطَارا فَلَا تأْخـذُوا منـه شـيئًا أَتأْخذُونـه بهتانـا وإِثْمـا      
فلم حيرمهن  :(،وقد استدل الشافعي ذه اآليات على حرمة زواج املتعة، قال)٢٠:اءالنس(مبِينا﴾

اهللا على األزواج إال بالطالق فجعل إىل األزواج فرقة من عقدوا عليه الزواج مع أحكام ما بني 
ألنه إىل مدة مث جنده ؛ أن زواج املتعة منسوخ بالقرآن والسنة  - واهللا أعلم  - األزواج فكان بينا 

  ١)ينفسخ بال إحداث طالق فيه وال فيه أحكام األزواج
ى عن متعة النساء يوم خيرب وعن أكل  أن رسول اهللا   - رضي اهللا عنه  - ما روي عن علي  •

ى عن متعة النساء  أن رسول اهللا   - رضي اهللا عنه  - عن مسرة اجلهين وحلوم احلمر اإلنسية، 
يوم خيرب عن متعة النساء وعن  ى رسول اهللا :  ه قالعن عبد اهللا بن عمر أن، ويوم فتح مكة

إين كنت : كان قائما بني الركن واملقام، وهو يقولأن رسول اهللا ، وروي ٢حلوم احلمر األهلية
أذنت لكم يف املتعة فمن كان عنده شيء فليفارقه وال تأخذوا مما آتيتموهن شيئا فإن اهللا قد حرمها 

  .إىل يوم القيامة
نرى أن اإلمجاع على حترمي زواج املتعة ال يصـح،  وواحتجوا باإلمجاع على حترميها،  اإلمجاع، •

  .وسنوضح ذلك يف حمله
أن الزواج ما شرع القتضاء الشهوة بل ألغراض ومقاصد يتوسل به إليها، واقتضاء الشهوة باملتعة  •

  . ال يقع وسيلة إىل املقاصد فال يشرع
  :ملتعةأثر زواج ا

ألثر املترتب على من تزوج للمتعة، وهل يعترب زانيا بذلك، فيجب عليه احلد أم اختلف الفقهاء يف ا

                                                
 . ٨/٢٧٧:األم  )١(
، أبـو  ٤/٢٥٤، ٣/٤٩٩:، الترمـذي ٢/١٠٢٦:، مسـلم ٤/١٥٤٤:البخـاري : غريهـا يف انظر هذه األحاديث و  )٢(
، ٢/١١٨:، سـنن الـدارمي  ٩/٤٤٨:، صحيح ابن حبان٢/٤٤٢:، املوطأ١/٦٣٠:، ابن ماجة٣/١٦٠:، النسائي٢/٢٢٦:داود

 . ٢٥٤:، مسند الشافعي٣/٢٥٨: ، سنن الدارقطين٤/٢٦٥: جممع الزوائد
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   :ال على قولني
أنه يرجم من فعل ذلك إن كان حمصنا وجيلد من مل حيصن،وهو مروي عن حيىي بن : القول األول
 أنه قال ذلك للنـاس   - رضي اهللا عنه  -  واستدل مبا روي عن عمر بن اخلطاب، حيىي عن ابن نافع

  .١وال حفظ له خمالف ،ومل ينكر ذلك عليه أحد ،وخطبه تنتشر وقضاياه تنتقل ،وخطبهم به
ولكن يعاقب عقوبة موجعة ال  ،ال رجم فيه وإن دخل على معرفته منه مبكروه ذلك: القول الثاين

 عن ابن حبيب عن مطرف وابن املاجشون وأصبغ عنورواه املالكية ، قول اجلمهور يبلغ ا احلد ،وهو
واحتجوا بأن ، فيه احلد ويعاقب إن كان عاملا مبكروه ذلك ؤوروي عن مالك أنه قال يدر، ابن القاسم

وكل ، كل زواج حرمته السنة ومل حيرمه  القرآن فال حد على من أتاه رجل عاملا عامدا وإمنا فيه النكال
  .زواج حرمه القرآن أتاه عاملا عامدا فعليه احلد

  :الترجيح
يف حكم زواج املتعة، فإن القول بوجوب احلد على من تزوج املتعة خمـالف   مهما كان القول

من التهديـد    - رضي اهللا عنه  - للقواعد الشرعية اليت تدرأ احلدود بالشبهات، أما ما ورد عن عمر 
برجم من تزوج املتعة، فقد يكون من باب املبالغة يف التهديد، وذلك خمول لويل األمر، أو هو سـد  

  .يريد ممارسة الفواحش باسم زواج املتعة من دون أداء للشروط املتعلقة بهلذريعة من 
  رابعا ـ وجوه التقارب بني أهل السنة واإلمامية حول زواج املتعة

لطرح موقف علماء أهل السنة من هذا النوع من الزواج بعيدا عن جلج اخلصومات اليت تطرح 
ا نرى فيها مؤشرات للتقارب بني السنة واإلمامية يف دون حبث أو نظر حناول تبيني العناصر التالية، مم

  .املسألة
  ـ أن املسألة خالفية بني أهل السنة ١

إال أن بعضـهم نقـل    ٢نص معظم الفقهاء على اإلمجاع على حترمي زواج املتعة عند أهل السنة
ه كان مشروعا ألن؛ هو جائز: وقال مالك:(اخلالف يف ذلك، ومنهم الزيلعي الذي قال يف تبيني احلقائق

، واشتهر عن ابن عباس حتليلها، وتبعه على ذلك أكثر أصحابه من أهـل  ٣فيبقى إىل أن يظهر ناسخه
                                                

 . ٥/١٣٣:القرطيب  )١(
حتـرمي  : ، قال اإلمام اخلطـايب ١٢/١٠٦: ، القرطيب٣/٣١٥:ابن العريب يف أحكام القرآن: ل اإلمجاع على ذلكممن نق  )٢(

نكاح املتعة كاإلمجاع بني املسلمني، وقد كان ذلك مباحا يف صدر اإلسالم، مث حرمه يف حجة الوداع فلم يبق اليوم فيه خـالف  
 . ٦/٥٩:عون املعبود:بني األمة إال شيئا ذهب إليه بعض الروافض، انظر

أرأيت إن قال أتزوجك شهرا يبطل النكاح أم جيعل : قلت« :ولكن ما ورد عن مالك خالف ذلك، فقد جاء يف املدونة  )٣(
: حترميهـا، قلـت   النكاح باطل يفسخ وهذه املتعة وقد ثبت عن رسول اهللا : قال مالك: قال ؟النكاح صحيحا ويبطل الشرط



 ١١٠

فَما استمتعتم بِه منهن فَآتوهن أُجورهن فَرِيضةً  ﴿:تعاىلاليمن ومكة، وكان يستدل على ذلك بقوله 
وأيب  مسعت جابرا يقول متتعنا على عهد رسول اهللا  ، وعن عطاء أنه قال)٢٤من اآلية: النساء(﴾

بكر ونصفا من خالفة عمر مث ى الناس عنه، وهو حمكي عن أيب سعيد اخلدري، وإليه ذهبت اإلمامية 
  ١)وخالفوا عليا وأكثر الصحابة

هذا نكاح :(وقد نص على هذا اخلالف كذلك ابن قدامة، قال يف املغين بعد تعريفه لزواج املتعة
أا مكروهة غري ، فيها رواية أخرى : نكاح املتعة حرام، وقال أبو بكر: فقال، طل، نص عليه أمحد با

فظاهر هذا الكراهـة دون  : جيتنبها أحب إىل، وقال: فقال، ألن ابن منصور سأل أمحد عنها ؛ حرام 
حترميها، وهذا قول يف املسألة رواية واحدة يف : ويقول، التحرمي، وغري أيب بكر من أصحابنا مينع هذا 

وابن الزبري ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وعلي ، ، وممن روي عنه حترميها عمر ٢عامة الصحابة والفقهاء
واألوزاعي يف ، وأبو حنيفة يف أهل العراق ، وأهل املدينة ، وعلى حترمي املتعة مالك : قال ابن عبد الرب

، يصح النكـاح  : ئر أصحاب اآلثار وقال زفروسا، والشافعي ، والليث يف أهل مصر ، أهل الشام 
أا جائزة، وعليه أكثر أصحاب عطاء وطاوس، وبه قال ابن ، وحكي عن ابن عباس . ويبطل الشرط

  ٣)وجابر وإليه ذهب الشيعة، جريج وحكي ذلك عن أيب سعيد اخلدري 
الصحيح من  ، وهو أن يتزوجها إيل مدة، نكاح املتعة(:بقوله ونص على هذا اخلالف املرداوي

ذكرها  ،وعنه يكره ويصح، وعليه اإلمام أمحد رمحه اهللا واألصحاب ،املذهب أن  نكاح املتعة  ال يصح
قال الشيخ تقي ، وقال رجع عنها اإلمام أمحد رمحه اهللا ،أبو بكر يف اخلالف وأبو اخلطاب وابن عقيل

قال املصنف والشارح وغري أيب ، ينفهالدين رمحه اهللا توقف اإلمام أمحد رمحه اهللا عن لفظ احلرام ومل 
  ٤)بكر مينع هذا ويقول املسألة رواية واحدة، وقال يف احملرر ويتخرج أن يصح ويلغو التوقيت

قال أبو بكر فيه رواية أخرى أا مكروهة ألن أمحد قال يف (: ونص عليه صاحب الكايف بقوله
وغريه من أصحابنا يقول املسـألة   ،التحرميفظاهرها الكراهية ال  ،رواية ابن منصور جيتنبها أحب إيل

ولو شرط أن يطلقها يف وقت بعينه مل يصح النكاح ألنه شرط مينـع بقـاء    ،رواية واحدة يف حترميها
ألن النكاح وقع مطلقا وشرط على  ،ويتخرج أن يصح النكاح ويبطل الشرط ،النكاح فأشبه التأقيت

                                                                                                                                 
» هذا النكاح باطـل وال يقـام عليـه   : قال ؟هذا الشهر فأنا أتزوجك ورضي بذلك وليها ورضيتأرأيت إن قال هلا إن مضى 

 .٢/١٣٠:املدونة
 . ٢/١١٥:تيني احلقائق  )١(
 . وهو ال يعين اإلمجاع يف تعبري ابن قدامة، بل يعين قول اجلمهور يف املصطلح العام  )٢(
 . ٧/١٣٦: املغين  )٣(
 . ٨/١٦٣:اإلنصاف  )٤(



 ١١١

  ١)طأهنفسه شرطا ال يؤثر فيه فأشبه ما لو شرط أال ي
ومل يرخص يف نكاح املتعة إال عمران بن حصـني  :(ونقل القرطيب عن أيب بكر الطرطوشي قوله

وهذا الترخيص يدل على عدم صحة نقل اإلمجاع ٢)وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت
بعني أو من بعدهم يف املسألة، ألن الكثري من املسائل اليت مل خيالف فيها إال أفراد الصحابة بل أفراد التا

  .تعد من املسائل اخلالفية، فكيف ذا املسألة اليت ذكر فيها هذا اخلالف
أما الصحابة فإم اختلفوا يف نكاح املتعة  فذهب ابن عباس إىل إجازا فتحليلها (:قال ابن عبد الرب

اووس وروي ال خالف عنه يف ذلك وعليه أكثر أصحابه منهم عطاء بن أيب رباح وسعيد بن جبري وط
  ٣)حتليلها أيضا وإجازا  إبراهيم

وقد بقي اخلالف بعد ذلك يف زمن التابعني، ومن املشهورين بإباحتها يف عهدهم ابن جريج فقيه 
يترك من قول أهل احلجاز مخس، فذكر منها متعة النساء من قول أهـل  : مكة، وهلذا قال األوزاعي

  .٤صة فيها وال أعلم اليوم أحدا جييزها إال بعض الرافضةجاء عن األوائل الرخ: مكة، وقال ابن املنذر
وقد بقي هذا اخلالف بني أهل السنة بعد ذلك ـ خالفا ملا قال ابن املنذر ـ وإن كان للتعصب   
يف اخلالف بني السنة واإلمامية ما جعل من ذلك اخلالف شذوذا يف الرأي قد حيذر من القول به، وقد 

وقد أتعب نفسه بعض املتأخرين بتكثري الكالم على هـذه  : ( بقولهأشار إىل هذا اخلالف الشوكاين
    ٥)املسألة وتقوية ما قاله اوزون هلا، وليس هذا املقام مقام بيان بطالن كالمه

أما قول ابن :(رجوعه عن هذا القول، قال ابن قدامة  - رضي اهللا عنه  - وقد روى عن ابن عباس 
قلت البن : قال، بإسناده عن سعيد بن جبري ، فروى أبو بكر ، فقد حكي عنه الرجوع عنه ، عباس 
  : حىت قال فيها الشاعر، لقد كثرت القالة يف املتعة : عباس

  أقول وقد طال الثواء بنا معا    يا صاح هل لك يف فتيا ابن عباس
  هل لك يف رخصة األطراف آنسة تكون مثواك حىت مصدر الناس 

  ٦)امليتة والدم وحلم اخلرتيرإن املتعة ك: وقال، فقام خطيبا 
ضعف اآلثار القائلة برجوع ابن عباس عن هذا القول وصحة اآلثار القائلة ابن عبد الرب  وقد ذكر

                                                
 . ٣/٥٧:ايف يف فقه ابن حنبلالك  )١(
 . ٥/١٣٣:تفسري القرطيب  )٢(
 . ١١٣: التمهيد  )٣(
 . ٦/٢٧١:نيل األوطار  )٤(
 . ١/٤٥٠:فتح القدير  )٥(
 . ٧/١٣٧:املغين  )٦(



 ١١٢

هذه اآلثار كلها (:بعد أن ذكر اآلثار القائلة برجوع ابن عباس عن رأيه يف املتعةبعدم رجوعه، فقد قال 
واآلثار الـيت رواهـا    ،ولكن عليها العلماء ،سنادعن ابن عباس معلولة ال جتب ا حجة من جهة اإل

    ١)وعليها أصحاب ابن عباس ،املكيون عن ابن عباس صحاح األسانيد عنه
   :ولذلك ذكر ابن القيم يف حكم زواج املتعة قوالن

   .أن حترميها قطعي دائم ال عالقة له بالضرورة ،وهو قول مجهور العلماء: القول األول
  .رميها ظين الحتمال عدم النسخ وربط جوازها بالضرورةأن حت: القول الثاين

واخلالصة أن املسألة خمتلف فيها بيقني سواء حلقها إمجاع بعد ذلك أو مل يلحقها، ألن اإلمجاع 
التايل ال يلغي اخلالف السابق، قال النووي بعد أن ذكر اختالف أصحاب مالك هل حيد الواطيء يف 

ه ال حيد لشبهة العقد وشبهة اخلالف، ومأخـذ اخلـالف اخـتالف    ومذهبنا أن: (زواج املتعة أم ال
األصوليني يف أن االمجاع بعد اخلالف هل يرفع اخلالف لرجعة املسئلة عليها، واألصح عند أصحابنا أنه 
ال يرفعه، بل يدوم اخلالف، وال يصري املسئلة بعد ذلك جممعا عليها أبدا، وبه قال القاضي أبو بكـر  

   ٢)الباقالين
  ـ أن يف بعض ما جييزه بعض أهل السنة من زواج ماهو أشد من زواج املتعة ٢

وقد ذكرنا هذا الوجه، ألن البعض من أهل السنة نتيجة املبالغة يف املوقف السليب جتاه هذا النوع 
من الزوج يتصور أنه من البدع املنكرة اليت يضلل القائل ا، بل قد يبالغ البعض، فريميه بالكفر، فلذلك 
ذكرنا هذا الوجه لنبني أن من الزواج الذي جييزه بعض أهل السنة وتطبقه بعض اتمعات السنية ما هو 
أشد ضررا يف آثاره من زواج املتعة، وقد ذكر هذا الوجه ابن تيمية وابن القـيم كـثريا يف معـرض    

خري مـن زواج   وقد ذكر ابن القيم حكاية عن ابن تيمية أن زواج املتعةحديثهما عن زواج احمللل، 
  :الوجوه التاليةالتحليل من 

  .وزواج التحليل مل يشرع يف زمن من األزمان ،أن زواج املتعة كان مشروعا يف أول اإلسالم •
  .ومل يكن يف الصحابة حملل قط، أن الصحابة متتعوا على عهد النيب  •
- رضي اهللا عنه  -  سفأباحه ابن عبا  - رضي اهللا عنهم  -  أن زواج املتعة خمتلف فيه بني الصحابة •

كنا نغزو مـع   :ففي الصحيحني عنه قال ،بن مسعود عبد اهللاإنه رجع عنه وأباحه  :وإن قيل، 
مث رخص لنا أن ننكح املرأة بالثوب  ،أال خنتصي، فنهانا عن ذلك  :رسول اهللا، وليس لنا نساء فقلنا

حرموا طَيبات ما أَحلَّ اللَّه لَكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه ياأَيها الَّذين آمنوا لَا ت ﴿:عبد اهللامث قرأ  ،إىل أجل
                                                

 . ١٠/١٢١:التمهيد  )١(
 . ٩/١٨٢:شرح النووي على مسلم  )٢(



 ١١٣

اهللا بـن   قام عبد  :وفتوى ابن عباس ا مشهورة، قال عروة)٨٧:األعراف(لَا يحب الْمعتدين﴾
داهللا بن يعرض بعب ، إن ناسا أعمى اهللا قلوم كما أعمى أبصارهم يفتون باملتعة  :الزبري مبكة فقال

إنك جللف جاف فلعمري لقد كانت املتعة تفعل على عهد إمام املتقني يريد  :فناداه فقال ،عباس
  .فواهللا لئن فعلتها ألرمجنك بأحجارك ،فجرب نفسك  :ريفقال له ابن الزب ، رسول اهللا

احمللل  وجاء عنه يف لعن ،مل جيىء عنه يف لعن املستمتع واملستمتع ا حرف واحدأن رسول اهللا  •
  .واحمللل له وعن الصحابة  ما تقدم

فغرضـه املقصـود    ،وهلا غرض أن تقيم معه مدة الزواج ،أن املستمتع له غرض صحيح يف املرأة •
فزواجه غري مقصود له وال  ،واحمللل ال غرض له سوى أنه مستعار للضراب كالتيس ،بالزواج مدة

  .للمرأة وال للويل
ما حرم اهللا، فليس من املخادعني الذين خيادعون اهللا كأمنا خيادعون أن املستمتع مل حيتل على حتليل  •

ولذلك جاء يف  ،واحمللل ماكر خمادع متخذ آيات اهللا هزوا ،بل هو ناكح ظاهرا وباطنا ،الصبيان
  .وعيده مامل جيىء يف وعيد املستمتع مثله وال قريب منه

وال يطؤهـا   ،فرييد بزواجه حلها له وهذا سر الزواج ومقصوده ،أن املستمتع يريد املرأة لنفسه •
وهلذا مسي حملال، فأين من يريد أن حيل  ،وإمنا يريد حلها لغريه ،واحمللل ال يريد حلها لنفسه ،حراما

 ،له وطىء امرأة خياف أن يطأها حراما إىل من ال يريد ذلك وإمنا يريد بزواجها أن حيل وطأها لغريه
  .الزواج فهذا ضد شرع اهللا ودينه وضد ما وضع له

أن الفطر السليمة والقلوب اليت مل يتمكن منها مرض اجلهل والتقليد تنفر من التحليل أشد نفـار   •
وزواج املتعة ال  ،وتعري به أعظم تعيري حىت إن كثريا من النساء تعري املرأة به أكثر مما تعريها بالزنا

  .ولو نفرت منه مل يبح يف أول اإلسالم ،تنفر منه الفطر والعقول
، وحنو ذلك مما للباذل فيه غرض صحيح ،ن زواج املتعة يشبه إجارة الدار مدة لالنتفاع والسكىنأ •

وهذا  ،ولكن ملا دخله التوقيت أخرجه عن مقصود الزواج الذي شرع بوصف الدوام واالستمرار
  - رضـي اهللا عنـهم    - وهلذا شبهه الصحابة  ،خبالف زواج احمللل فإنه ال يشبه شيئا من ذلك

 .١اح وشبهوه باستعارة التيس للضراببالسف
ومن شنع على الشيعة بإباحة املتعة مع إباحته للتحليل، فقد سلطهم علـى  :(وهلذا قال ابن تيمية

  ٢)القدح يف السنة كما تسلطت النصارى على القدح يف اإلسالم مبثل إباحة التحليل
                                                

 . ٣٢/٩٣،٣٠/٢٢٣:الفقهكتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف  :وانظر: إغاثة اللهفان  )١(
 . ٣٠/٢٢٤: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه  )٢(



 ١١٤

  أن نص الدليل نفسه حيمل دالئل عدم قطعية التحرمي ـ  ٣
لة اليت ذكرناها عن السنة واإلمامية حتمل ظنية هذا احلكم واحتماله لالحتماالت املختلفة، فإن األد

إمنا الشبهة الدارئة للحد ففي مأخذ اخلالف وأدلته املتقاربة كاخلالف يف :(قال العز بن عبد السالموقد 
احد من اتهدين إصابة الزواج بال ويل وال شهود، وزواج املتعة، فإن األدلة فيه متقاربة ال يبعد كل و

  ١)خصمه عند اهللا عز وجل
متعتان كانتا على عهد  :قال عمر :قال ،ابن عمروقد قرن ي متعة النساء مبتعة احلج يف حديث 

، ومبا أن متعة احلج جائزة، فهو أنا أى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة احلج رسول اهللا  
   .متعة النساء حمتمليدل على أن املراد بالنهي عن 

وعندي أن ما حرمته السنة ووقع اإلمجاع واإلنكار على حترميه يثبت فيه احلد  :(وقد قال الباجي
كما يثبت فيما حرمه القرآن، والذي عندي يف ذلك أن اخلالف إذا انقطع ووقع اإلمجاع على أحـد  

ب القاضي أبو بكر إىل أنه ال ينعقد فإن الناس خمتلفون فيه فذه ،أقواله بعد موت قائله وقبل رجوعه عنه
وبذلك ال حيد فاعله وقال  ،فعلى هذا حكم اخلالف باق يف حكم قضية املتعة ،اإلمجاع مبوت املخالف

مجاعة إنه ينعقد اإلمجاع مبوت إحدى الطائفتني فعلى هذا قد وقع اإلمجاع على حترمي املتعة ألنه مل يبق 
ومما يـدل   ،لى قولنا إنه مل يصح رجوع عبد اهللا بن عباس عنهوهذا ع ،قائل به فعندي هذا حيد فاعله

ولو انعقد اإلمجاع بتحرميه وأتاه أحد عاملـا   ،على أنه مل ينعقد اإلمجاع على حترميه أنه يلحق به الولد
   ٢(بالتحرمي لوجب أن ال يلحق به الولد واهللا أعلم

  :جواز زواج املتعة الذي يتفق عليه الطرفان قبل العقدـ  ٤
نص الفقهاء من املذاهب األربعة وغريهم على صحة زواج املتعة الذي يتفق عليه الطرفان قبـل  

بشرط واحد هو عدم التصريح بذلك يف العقد،  يف نية أحدمها أو كالمها أنه زواج متعةالعقد، أو كان 
صيغة أو عدم وهو وجه مقاربة كبري بني السنة واإلمامية، ألنه حيصر اخلالف يف التلفظ باألجل يف ال

  .التلفظ به
وقد نقل اإلمام النووي اإلمجاع على أن من نكح نكاحا مطلقا، ونيته أن ال ميكث معها اال مدة 

ولكن (:نواها فنكاحه صحيح حالل، وليس نكاح متعة، وإمنا نكاح املتعة ما وقع بالشرط املذكور،قال
  ٣)كاح متعة وال خري فيهليس هذا من أخالق الناس، وشذ األوزاعي فقال هو ن: قال مالك

                                                
 . ٢/١١٠:قواعد األحكام  )١(
 . ٣/٣٣٥: املنتقى  )٢(
 . ٩/١٨١: النووي على مسلم  )٣(



 ١١٥

ونرى صحة ما قال األوزاعي، وأن هذا النوع من الزواج الذي يسر صاحبه نية التفريق دون إعالم 
الطرف اآلخر ليكون على بينة من أمره، شر من زواج املتعة الذي يتم التصريح به يف العقـد، خللـو   

  . هذا من أخالق الناسليس : التصريح من التدليس خبالف كتمان النية، ولذا قال مالك
  :وال بأس من نقل بعض النصوص الدالة على ذلك ووجه استدالهلا

لو أن رجال شريفا نكح دنية أعجمية، أو شريفة نكحت دنيا أعجميا فتصادقا يف (:قال الشافعي
ن مل حيرم النكاح ذه النية، أل،الوجهني على أن مل ينو واحد منهما أن يثبتا على النكاح أكثر من ليلة

فإذا دل الكتاب مث السـنة مث   ،وإن شاء طلقها ،إن شاء الزوج حبسها ،ظاهر عقدته كانت صحيحة
كانت العقود  ،وال يفسدها نية العاقدين ،عامة حكم اإلسالم على أن العقود إمنا يثبت بالظاهر عقدها

يما إذا كـان  أوىل أن ال تفسد بتوهم غري عاقدها على عاقدها مث، س ،إذا عقدت يف الظاهر صحيحة
  ١)تومها ضعيفا واهللا تعاىل أعلم

فوعدها إن نكحها أن ال ميسكها إال  ،ولو كانت بينهما مراوضة:(يف موضع آخرقال الشافعي و
وأكره له املراوضة  ،كان ذلك بيمني أو غري ميني فسواء ،أو إال قدر ما يصيبها ،أو إال مقامه بالبلد ،أياما

ألنه انعقد لكل واحـد   ،ال شرط فيه فهو ثابت ،كان العقد مطلقاونظرت إىل العقد فإن  ،على هذا
   ٢)وكان كزواج املتعة ،وإن انعقد على ذلك الشرط فسد ،منهما على صاحبه ما للزوجني

من تزوج امرأة ال يريد إمساكها إال أنه يريد أن يستمتع ا مدة مث يفارقها فقـد  : (عند املالكيةو
  )يس من اجلميل وال من أخالق الناسروى حممد عن مالك ذلك جائز ول

  :واستدلو لذلك مبا يلي
أن النكاح وقع على وجهه ومل يشترط شيئا وإمنا نكاح املتعة ما شرطت فيه الفرقة بعد انقضـاء   •

  .مدة
وقد يتزوج الرجل املرأة على :(أن هذا ال ينايف الزواج فإن للرجل اإلمساك أو املفارقة، قال مالك •

  ٣)ها فيمسكها وقد يتزوجها يريد إمساكها مث يرى منها ضد املوافقة فيفارقهاغري إمساك فيسره أمر
نكاح املتعة إذا قصد أن يستمتع ا  وأما:(مرجحا القول بإباحة هذا النوع من املتعة قال ابن تيميةو
 وطنه أن ويف نيته إذا عاد إىل ،فيتزوج ،مث يفارقها مثل املسافر الذي يسافر إىل بلد يقيم به مدة ،إىل مدة
 ،هو زواج جائز :قيل ،فهذا فيه ثالثة أقوال يف مذهب أمحد ،ولكن الزواج عقده عقدا مطلقا ،يطلقها

                                                
 . ٧/٣١٣:األم  )١(
 . ٥/٨٦:األم  )٢(
 . ٣/٣٣٥: املنتقى  )٣(



 ١١٦

وروي عـن   ،إنه زواج حتليل ال جيـوز  :وقيل ،وهو قول اجلمهور ،وهو اختيار أيب حممد املقدسي
  ١)حرمهو مكروه وليس مب :وقيل ،وهو الذي نصره القاضي وأصحابه يف اخلالف ،األوزاعي

وذلك أنه  ،وال حيرم ،والصحيح أن هذا ليس بزواج متعة: (مث بني الراجح الذي يراه وعلته بقوله
ة أوهذا ليس بشرط فإن دوام املر ،لكن ال يريد دوام املرأة معه ،خبالف احمللل ،قاصد للزواج وراغب فيه

زواج  صد أمرا جائزا خبالففقد ق ،فإذا قصد أن يطلقها بعد مدة ،بل له أن يطلقها ،معه ليس بواجب
وأما هـذا   ،وال ملك له عليها بعد انقضاء األجل ،فإنه مثل اإلجارة تنقضي فيه بانقضاء املدة، املتعة

كما أنه لو تزوج بنية إمسـاكها   ،وذلك جائز له ،فملكه ثابت مطلق، وقد تتغري نيته فيمسكها دائما
  )جاز ذلك ،مث بدا له طالقها ،دائما

ونسأل املانعني الذين يتلقّون (:ء اإلمامية املنكرين من أهل السنة ذا، فقال السبحاينوقد ألزم علما
نكاح املتعة، خمالفاً للحكمة الّيت من أجلها شرع النكاح، نسأهلم عن الزوجني الذين يتزوجان نكاح 

فقيهاً مـن  دوام، ولكن ينويان الفراق بالطالق بعد شهرين فهل هذا نكاح صحيح أو ال؟ ال أظن أنّ 
فأي فرق يكون حينئذ بني . فقهاء اإلسالم مينع ذلك، وإالّ فقد أفىت بغري دليل وال برهان فيتعين األول

  )املتعة وهذا النكاح الدائم سوى انّ املدة مذكورة يف األول دون الثاين؟
إنّ (:ق، قـال القول باملتعة خري من غش املرأة بتزوجها مدة بنية التطلي صاحب املناروهلذا اعترب 

تشديد علماء السلف واخللف يف منع املتعة يقتضي منع النكاح بنية الطالق، وإن كان الفقهاء يقولون 
انّ عقد النكاح يكون صحيحاً إذا نوى الزوج التوقيت، ومل يشترطه يف صيغة العقد، ولكن كتمانه إياه 

   ٢)فيه التوقيت يعد خداعاً وغشاً وهو أجدر بالبطالن من العقد الّذي يشترط
  صحة ذكر التوقيت يف العقدـ ورود اخلالف يف  ٥

وهو موضع آخر للتقارب  ،بل قد قد ورد اخلالف بني أهل السنة يف صحة ذكر التوقيت يف العقد
هو : قال زفر فيمن  يتزوج امرأة بشهادة شاهدين إىل عشرة أيامفقد  بني السنة واإلمامية يف املسألة،

  . واج ال يبطل بالشروط الفاسدةألن الز ،صحيح الزم
ألن النكاح ال  ،عين النكاح املوقت هو أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين عشرة أيام:(قال الشارح

بل تبطل هي ويصح النكاح، فصار كما إذا تزوجها على أن يطلقها بعد شهر  ،يبطل بالشروط الفاسدة
  ١)دة نواها صحأما لو تزوج ويف نيته أن يطلقها بعد م ،صح وبطل الشرط

                                                
 . ٣٢/١٤٧:كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية  )١(
 . ١٧/  ٥املنار   )٢(
 . وما بعدها ٣/٢٤٨:فتح القدير  )١(



 ١١٧

وقد رجح كثري من فقهاء احلنفية قول زفر ألن مقتضى قواعدهم يف الشروط املقيدة للعقد تؤيده، 
ومقتضى النظر أن يترجح قوله ألن غاية األمر أن يكون املوقت متعة وهو (:صاحب فتح القدير يقول

يه وهو ما ينتهي العقد فيه املنسوخ معىن املتعة على الوجه الذي كانت الشرعية عل: منسوخ، لكن نقول
بانتهاء املدة ويتالشى، وأنا ال أقول به كذلك، وإمنا أقول ينعقد مؤبدا ويلغو شرط التوقيت، فحقيقة 

  ١)إلغاء شرط التوقيت هو أثر النسخ
بل اعترب ابن تيمية قول زفر مبنيا على األصل خالف لرأي اجلمهور الذين خرجوا على قاعدم يف 

قال طائفة مـن  :(للعقد، قال ابن تيمية عند حديثه عن الشروط املناقضة ملقتضى العقدالشروط املقيدة 
يصح العقد، ويبطل الشرط كما يقوله أبو حنيفة والشافعي وأمحد يف إحدى الروايتني، ويكون : الفقهاء

 شهر فهو إذا قال تزوجتها إىل: العقد الزما، مث كثري من هؤالء فرق بني التوقيت وبني االشتراط، فقالوا
نكاح متعة، وهو باطل، وطرد بعضهم القياس، وهو قول زفر، وخرج وجها يف مذهب أمحد أنه يصح 

  ٢)يلغو الشرط: العقد ويلغو التوقيت، كما قالوا
وهلذا ال خيتلف قول احلنفية وخاصة زفر عن قول اإلمامية إال يف أن زواج املتعة عند اإلمامية ينتهي 

بل هـو   ،ولذا إذا انقضت املدة ال ينتهي النكاح(ينتهي عند احلنفية إال بالطالق بانتهاء املدة بينما ال 
، بل إن يف أقواهلم ما يتفق مع ذلك أيضا، فكلـهم يتفقـون علـى أنـه إن     )مستمر إىل أن يطلقها

أن الزواج صحيح، ألنه أبد الزواج مث شرط قطع التأبيد )تزوجتك على أن أطلقك إىل عشرة أيام(:قال
  .٣طالق يف الزواج املؤبد، والزواج املؤبد ال تبطله الشروطبذكر ال

ويف )املعترب يف العقود معانيها ال األلفاظ(بل إن الزواج بلفظ املتعة نفسه فيه جمال عندهم للنظر فـ
   ٤)أتزوجك متعة انعقد النكاح ولغا قوله متعة :و قالل(: كتب احلنفية

  .وجه يف املسألةوبذلك يبلغ التقارب بني السنة واإلمامية أ
  خامسا ـ ضوابط إباحة زواج املتعة

بعدما نقلنا أقوال الفريقني من السنة واإلمامية، وذكرنا أوجه التقارب بينهما يف هذا النوع مـن  
الزواج، وتبني لنا أن املسألة مبالغ فيها إىل حد كبري ،فإنا نرى، واهللا أعلم، إباحة زواج املتعة أو الزواج 

  :يئ له من األمساء، بشرط توفر ما يلياملؤقت، أو ما ش

                                                
 . ٣/٢٤٩: فتح القدير  )١(
 . ٢٩/٣٤٩:كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه  )٢(
 . ٢/٢٧٤:بدائع الصنائع  )٣(
 . ١/٣٣١:جممع األر  )٤(



 ١١٨

  :ـ أن يكون من باب الضرورة ١
ومن ذهب إىل إباحة زواج املتعة، وقد أشار   - رضي اهللا عنه  - وهو األشبه من قول ابن عباس 

مـن    - رضـي اهللا عنـه    - بقوله يف توجيه ما روي عن ابـن عبـاس   ابن القيم إىل هذا الشرط 
فيباح عنـد  ، وحترمي نكاح األمة ،أو حترمي مثل حترمي امليتة ،رمي بتاتولكن النظر هل هو حت(:إباحتها

ومل  ،فلما توسع الناس فيها ،هذا هو الذي حلظه ابن عباس حبلها للضرورة ،الضرورة وخوف العنت
أمـا أن يشـترط   (:قال ابن تيميةو ١)ورجع عنها الفتوى يقتصروا على موضع الضرورة أمسك عن

وإن كان طائفة يرخصـون   ،تعة الذي اتفق األئمة األربعة وغريهم على حترميهفهذا نكاح امل ،التوقيت
  ٢)فالصواب إن ذلك منسوخ ،كما قد كان ذلك يف صدر اإلسالم ،إما مطلقا وإما للمضطر ،فيه

 -  بن عباساروى عطاء عن وما روي عن ابن عباس ـ مما نقلناه سابقا ـ يدل على ذلك، فقد 
كانت املتعة إال رمحة من اهللا تعاىل رحم ا عباده ولوال ى عمر عنها ما ما :(قال  - رضي اهللا عنه 

  )٣يفزىن إال ش
رضي اهللا عنهم  - وقد نقل اإلمام النووي أنه روى حديث إباحة زواج املتعة مجاعة من الصحابة 

، فذكره مسلم من رواية ابن مسعود وابن عباس وجابر وسلمة بن األكوع وسرية بن معبد اجلهىن  - 
وليس يف هذه االحاديث كلها أا كانت يف احلضر، وإمنا كانت يف أسفارهم يف الغـزو، مث  : (قال

: ضرورم وعدم النساء، مع أن بالدهم حارة، وصربهم عنهن قليل، وقد ذكر يف حديث ابن أيب عمر
هللا عنهما أا كانت رخصة يف أول االسالم ملن اضطر اليها، كامليتة وحنوها، وعن ابن عباس رضي ا

  ٤)حنوه
ويف واقعنا املعاصر الكثري من أبواب الضرورة اليت قد تلجئ إىل هذا النوع من الزواج، كاملغتربني، 
والذين حتول الظروف بينهم وبني الزواج املستقر، وكذلك يف النساء من مل جتد الزوج الدائم، وكانت 

بالضوابط الشرعية، وأرى أنه لو فتح هـذا  ظروفها حتتم عليها القبول ذا النوع من الزواج احملكوم 
  .الباب مقيدا بالقيود الشرعية ألغلقت كثري من منافذ الفساد اليت تنتشر يف اتمعات اإلسالمية

وقد يقال هنا بأن هذا الزواج ال يتجاوب مع نظرة اإلسالم املثالية للزواج وكونه سكنا ومودة، 
                                                

 . ٥/١١٣:زاد املعاد  )١(
 . ٣٢/١٠٧: جمموع فتاوى ابن تيمية  )٢(
في أي يشرف على الزنا، وال يواقعه، أقام االسم وهو الشفى مقام املصدر احلقيقي وهو اإلشـفاء علـى   أي إال أن يش  )٣(

على شفا جرف هار﴾ وأشفى علـى اهلـالك إذا أشـرف عليـه، لسـان       :الشيء، وحرف كل شيء شفاه، ومنه قوله 
 . ٨/٣٣٠:العرب
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ة جانبان، اجلانب األصلي وهو اجلانب املثـايل الـذي   وجنيب على ذلك بأن يف التشريعات اإلسالمي
  .شرعت ألجله األحكام الشرعية، ويتضمن املقاصد الشرعية يف قمة مثاليتها الواقعية

واجلانب الثاين هو اجلانب الواقعي الذي قد يرخص يف بعض األحكام من باب الضرورة، فيخدم 
  .املقاصد األخرى من دون إضرار ا بذلك مقصدا معينا من املقاصد الشرعية، وقد ال خيدم

وزواج املتعة من هذا النوع فهو خيدم مقصدا من مقاصد الزواج، وهو حتصني كال الزوجني، من 
باب رعاية مصاحل األفراد، ووقاية اتمع من مظاهر الفواحش وما ينجر عنها من مفاسد اجتماعية من 

  .باب رعاية مصاحل األمة
، فحصل فيه ما مساه الفقهاء نسخا، وما نراه ي املعترب يف عهد النيب ولذلك كان له دوره الشرع

يبيحه إذا اقتضت الضرورة، وينهى عنه إذا انتفت الضرورة،  ضرورات تقدر بقدرها، فقد كان النيب 
  . والدليل على ذلك أن مل يذكر عن حكم شرعي أنه نسخ مبثل ما ذكر عن زواج املتعة

أجيوز :(ما جعل الشافعي يقول يف إحدى مناظراته يف زواج الشغار ولعل ضعف القول بالنسخ هو
فزعمنا  ؟بتحرمي وخرب بتحليل يف العلم عندنا وعندك أن يعمد إىل املتعة وقد جاء فيها خرب عن النيب 

  ١)؟خربحنن وأنت أن التحليل منسوخ فتجعله قياسا على شيء غريه ومل يأت فيه عن النيب 
كالما لعامل جليل من علماء األمة، وهو يف نفس الوقت مرجع من مراجع  وال بأس أن نقتبس هنا

اإلمامية املعاصرين هو الشيخ حممد حسني فضل اهللا يف بيان وجه الضرورة الذي يستدعي عدم نسخ 
وقد نالحظ يف هذا اال أن املسألة قد حتتاج إىل دراسة من ناحيـة  :(هذا النوع من الزواج فقد قال

املربرات اليت ذكرها بعض الباحثني لتشريع هذا الزواج يف بعض احلاالت الطارئة يف  أخرى، وهي أن
عصر الرسالة ال تزال تفرض نفسها على الواقع الذي حيتضن أوضاعا وحاالت كثرية قـد تزيـد يف   

فإذا كان ذلك هو املربر للتشريع يف نظر هؤالء فال بد من أن يبقـى  ... صعوبتها على تلك احلاالت
وحنـن  ... مستمرا باستمرار مربره، مما جيعل من موضوع النسخ أمرا غري واضح يف مالكاته احلكم

نعرف أن النسخ يعين ـ يف مفهومه العلمي ـ انتهاء مدة احلكم األول بانتهاء أمد املصـلحة الـيت     
  .سامهت يف وجوده وحدوث مصلحة أخرى يف االجتاه املعاكس من أجل حكم آخر خمالف

لق يف تشريعه لألحكام الشرعية من منطلق واقعي فيما يواجهه اإلنسان من مشاكل إن اإلسالم ينط
لتكون احللول املوضوعة له يف حجم تلك املشاكل لئال حيتاج اإلنسان إىل الوقوع يف قبضة االحنراف أو 
إىل البحث عن احللول العملية لدى مبادئ أخرى، وعلى ضوء ذلك ميكننا أن نالحظ كيف يسري الزنا 
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نبا إىل جنب مع الزواج الدائم يف كل مراحل التاريخ يف مجيع بلدان األرض مما يـوحي بوجـوده   ج
كظاهرة إنسانية مستمرة، وقد ال نستطيع تفسري ذلك دائما بأنه ميثل الرغبة يف االحنراف والتمرد على 

حلل الشامل الكامل الشريعة والقانون، بل رمبا كان من الراجح تفسري ذلك بأن الزواج الدائم ال ميثل ا
  ١)للمشكلة اجلنسية مما يفرض تشريعا آخر يكمل احلل، ويلغي احلاجة إىل االحنراف

ونضيف إليه تربير عامل من علماء أهل السنة ال خيتلف اثنان يف الوثوق به، وهو الشيخ يوسـف  
بالد اخلليج أيام كان الناس يف (:القرضاوي  الذي يربر الزواج ذه الصورة بل يدافع عنها، قال الشيخ

الغوص يتغربون عن وطنهم وأهليهم باألشهر، وبعضهم كان يتزوج يف بعض الـبالد اإلفريقيـة أو   
اآلسيوية اليت يذهب إليها، ويقيم مع املرأة الفترة اليت يبقى فيها يف تلك البلدة، اليت تكون عادة علـى  

  .ى، إن تيسر له السفرشاطئ البحر، ويتركها ويعود إىل بلده، مث يعود إليها مرة أخر
فهذا زواج اقتضته احلاجة، ورضيت به املرأة وأهلها، وهم يعلمون أن هذا الرجل لن يبقى معهم 

  )إال فترة من الزمن، وقد يعود إليهم وقد ال يعود، ومل يعترض على هذا الزواج معترض
ـ   أحـب أن  و(:مث قال رد على من يعترضون على هذا ـ وال بأس أن أذكر االعتراض بطوله 

أقول لبعض اإلخوة الذين يهونون من هدف اإلمتاع واإلحصان، وحيقرون من شأن املرأة اليت تتزوج 
لتستمتع بالرجل يف احلالل، وال تفكر يف احلرام، ويعتربون هذا احنطاطاً بكرامة املرأة، ونزوالً بقدرها، 

اً هيناً، وال مهيناً، كمـا  إن هدف اإلمتاع واإلحصان ليس هدف: أحب أن أقول هلؤالء كلمة صرحية
تتصورون وتصورون، بل هو أول أهداف الزواج، وهلذا ال جيوز التنازل عنه يف العقد، ويف احلديث 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصـن  (:الصحيح املعروف
يامِ الرفَثُ إِلَى نِسائكُم هن لباس لَكُم وأَنتم لبـاس  أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الص)﴿:ويف القرآن الكرمي، )للفرج
نف الفقهاء النكاح بأنه)١٨٧من اآلية: البقرة)(لَهعقد حلل التمتع بأنثى خالية من املوانـع  : ، بل عر

لباس لكم  هن: الشرعية، وإن كنت أرى أن التمتع للطرفني، الرجل واملرأة كليهما، كما أشارت اآلية
  .وأنتم لباس هلن

فالعفة واإلحصان قيمة كبرية من قيمنا اإلسالمية، وهي مما مييز جمتمعنا عن اتمعات السـائبة  
حاجة فطرية، وال ينظر اإلسالم إليها نظرة : املتحللة، وحاجة الرجل إىل املرأة، وحاجة املرأة إىل الرجل

ي غريزة فطر اهللا الناس عليها، والبد من تسـهيل  بعض األديان األخرى، أا قذارة أو رجس، بل ه
الطرق الشرعية إليها، حىت ال يضطر الناس إىل ركوب احلرام، والسيما يف عصر فُتحت فيه أبـواب  
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  .احملرمات على مصاريعها، وكثرت فيه املغريات باملنكر، واملعوقات عن املعروف
من شأنه إذا كان حالالً، بـل قـال   إن اإلسالم مل يستنكف عن االستمتاع اجلنسي، ومل يقلل 

يا رسول اهللا، أيأيت أحدنا شهوته ويكون له فيها : قالوا!" ويف بضع أحدكم صدقة: "الرسول الكرمي
  )أليس إذا وضعها يف حرام، كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها يف حالل كان له أجر: "أجر؟ قال

مشكلة : إلباحية املعاصرة ـ حل هذه املشكلةواتمع الغريب املعاصر ـ يف إطار حضارته املادية ا
الغريزة اجلنسية، وحاجة الرجل واملرأة الفطرية كليهما لآلخر، بإطالق العنان لكل منهما، يسـتمتع  

  .بصاحبه بال عقد وال رباط، وال مسؤولية أخالقية وال دينية وال قانونية
، وحنن ال منلك "اجلريل فرند"، و"البوي فرند"حلّ الغرب هذه املشكلة عن طريق ما مسوه .. أجل

أن حنل هذه املشكلة ذه الطريقة، إذ البد عندنا من عقد ومن رباط شرعي، فلماذا حيقر بعض الناس 
هذا اجلانب املهم يف حياة اإلنسان، وهو جانب فطري ال حيلة يف دفعه؟ وملاذا يتظاهرون وكـأم  

   ١)ن فيه؟مالئكة مطهرون، ال حيتاجون إيل اجلنس، وال يفكرو
بالنهي عن املتعة وجها ـ سـنرى األدلـة      - رضي اهللا عنه  - ومع هذا، فإنا نرى حلكم عمر 

الكثرية عليه يف أجزاء هذه السلسلة ـ وهو أن هذه املسألة من املسائل اخلاضعة لويل األمر، فإن خاف 
، أو كانـت هنـاك   ويل األمر العادل على جمتمعه من االحنراف لكثرة نسائه ـ مثال ـ وقلة رجاله  

ظروف معينة، فإنه ميكن أن يقنن ملثل هذا النوع من الزواج من باب الضرورة، أو ينهى عنه كما فعل 
  .إذا انتفت الضرورة  - رضي اهللا عنه  - عمر 

كان يبيحها أحيانا، وحيرمها أحيانا، ولعل ذلك كان من باب واليته  ويدل هلذا أن رسول اهللا 
اب التشريع، ألن أصل التشريع هو اإلباحة اليت نصت عليها اآلية مقيدة مبثل ألمر املسلمني، ال من ب

  .هذا القيد
وهذا يدل على أنه مـن  : (وقد نص على هذا ما ذكرناه سابقا من قول الشيخ حسني فضل اهللا

التوجيهات اإلدارية اليت كان يصدرها انطالقا من اجتهاده اخلاص مما ال يكون ملزما للمسـلمني يف  
 عليه من ناحية شرعية بعد أن كان ثابتا بأصل الشريعة، وهلذا رأينا بعض كبار املسـلمني مـن   السري

الصحابة وغريهم من قبله ومن بعده ميارسون هذا الزواج ويفتون به من دون أن جيـدوا حرجـا يف   
  ٢)ذلك

  :ثبوت النسب يف زواج املتعةـ  ٢
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وهو ثبوت النسب ذا النوع من الزواج، ألن وهو أهم الشروط، وبه التفريق بني احلالل واحلرام، 
من أهم املقاصد من حترمي الزنا اختالط األنساب، وينجر عن هذا الشرط، ضرورة استرباء الـرحم،  
ووجوب النفقة على الولد، وغري ذلك من احلقوق، واحملققون من أهل السنة ال خيالفون يف ذلك، ولو 

غ ابن تيمية يف الرد على هؤالء الذين ال يتورعون عن الفتوى مل يقروا ذا النوع من الزواج، وقد بال
اللة واملشـاقة هللا  ضغاية اجلهل وال يفمن قال ذلك فهو :(بعدم إحلاق النسب ألتفه األسباب، فقال

نـه  إذا وطىء فيه فإنه زواج سائغ أن املسلمني متفقون على أن كل زواج اعتقد الزوج إف ،ورسوله
باتفـاق   ،نفس األمر يفن كان ذلك الزواج باطال إباتفاق املسلمني، و ،انويتوارث ،يلحقه فيه ولده

ذا تزوج بنت أخيه كان ولده منه يلحقه نسبه إواليهودى  ،املسلمني سواء كان الناكح كافرا أو مسلما
ن كان ذلك الزواج باطال باتفاق املسلمني ومن استحله كان كافرا جتـب  إو ،ويرثه باتفاق املسلمني

عدا كما يفعل جهال االعراب ووطأها يعتقدها  يفوكذلك املسلم اجلاهل لو تزوج امرأة  ،استتابته
  ١)زوجة كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه باتفاق املسلمني

نفس األمر بـل   يفصحة الزواج  إىلن ثبوت النسب ال يفتقر فإ: (مث بني علة ذلك ودليله بقوله
فمن طلق امرأته ثالثا ووطأها يعتقد  ،٢)د للفراش وللعاهر احلجرالول(: كما قال النىب،الولد للفراش 

النسب  يلحقهما جلهله وإما لفتوى مفت خمطىء قلده الزوج وإما لغري ذلك فإنه إأنه مل يقع به الطالق 
  ٣)ويتوارثان باالتفاق

بل هي من واإلمامية ـ أيضا ـ يؤكدون على هذه الناحية املهمة اليت تفرق زواج املتعة عن الزنا، 
أهم نواحي التفريق بني زواج املتعة والزنا، يقول ناصر مكارم الشريازي عند إجابته على الشبهة اليت 

  :يثريها البعض يف اعتبار زواج املتعة نوعا من الزنا
إن الذين يرددون هذا الكالم كأم مل يطلعوا أصال على مفهوم الزواج املؤقت وحقيقته، ألن (

عبارة عن جمرد كلمتني تقال، وينتهي كل شيء، بل مثة مقررات نظري ما يف الزواج  الزواج املؤقت ليس
الدائم، يعين أن املرأة املتمتع ا تكون طوال املدة املضروبة يف الزواج املؤقت خاصة بالرجل املتمتع، مث 

برجل آخر ملـدة   عندما تنتهي املدة املذكورة جيب على املرأة أن تعتد، يعين أن متتنع من الزواج مطلقا
مخسة وأربعني يوما على األقل حىت يتبني أا محلت من الرجل األول أوال على أا جيب أن تعتد حىت 
إذا توسلت بوسائل ملنع احلمل أيضا، وإذا محلت من ذلك الرجل وأتت بوليد وجب أن يتكفله ذلك 
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ام كل ما جيري على الولـد  الرجل كما يتكفل أمر ولده من الزواج الدائم، وجيري عليه من األحك
الناشئ من الزواج الدائم، يف حني أن الزنا والبغاء ال ينطوي على أي شيء من هذه الشروط واحلدود، 

  ١)؟فهل ميكن أن نقيس هذا الزواج بالبغاء
  :ـ اإلعالن عن الزواج ٣

أو ، قـد وقد اعتربنا اإلعالن عن الزواج سواء باإلشهاد عند الع، وهو أيضا من الشروط املهمة
وألن حقـوق الزوجيـة   ، اإلعالن عند البناء ركنا من أركان الزواج اليت يفرق ا بني الزواج والزنا

هذا النص يفيد العلة يف حترمي عمر لزواج املتعة ومها ثبـوت السـب   و، وآثارها ال تتتم إال باإلعالن
أخربين  :قال ،ان بن يعلىأول من مسعت منه املتعة صفو :ابن جريج عن عطاء قال فقد روى، واإلعالن

  - رضي اهللا عنه  -  فدخلنا على ابن عباس ،فأنكرت ذلك عليه ،يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف
، - رضي اهللا عنـه   -  عبد اهللافلم تقر يب نفسي حىت قدم جابر بن ، نعم :فقال ،فذكر له بعضنا ذلك

نعم استمتعنا على عهد رسول  :فقال ،وا له املتعةمث ذكر ،فسأله القوم عن أشياء، فجئناه يف مرتله :قال
وأيب بكر وعمر حىت إذا كان يف آخر خالفة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة مساها جابر  اهللا  

من أشهد قال  :نعم قال :فقالت له ،فسأهلا ،فدعاها ،فبلغ ذلك عمر ،فحملت املرأة ،ونسيت امسها
  ٢)فهال غريمها فنهى عن ذلك :و أخاها وابنها قالأمي وابنها أ :فال أدري قالت :عطاء

  :ـ ثبوت حق التوارث بني الزوجني ٤
وهو من مقتضيات الزوجية، وقد نص القرآن الكرمي على ثبوت هذا احلق، فلذلك ال نرى صحة 

  .ما ذهب إليه األظهر من أقوال اإلمامية يف هذا من عدم ثبوت التوارث بني الزوجني
التوارث مطلقا، أو عدمه مطلقا، أو ثبوته : ف بينهم، ومن أقواهلم يف املسألةوهذه املسألة حمل خال

مع عدم شرط عدمه، أو ثبوته يف حال اشتراطه يف العقد، ويستدل القائلون بعدم  ثبوت اإلرث باألدلة 
  :التالية

بـل  ، أن اإلرث حكم شرعي فيتوقف ثبوته على توظيف الشارع ومل يثبت هنـا  .٣
، أن ال ترثك  - يعين املتعة  - من حدودها (: - رضي اهللا عنه  - الصادق  الثابت خالفه كقول

  )وال ترثها
  - رضي اهللا عنه  - ، وقول الصادق )املؤمنون عند شروطهم(:أن ثبوته معه لعموم قوله 
رضي اهللا  - وقول الرضا ، )إن اشترطا املرياث فهما على شرطهما(يف صحيحة حممد بن مسلم 

                                                
 . ٣/١٥٧:تفسري كتاب اهللا املرتلاألمثل يف   )١(
 . ١١٣: التمهيد  )٢(
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  )وإن مل يشترط مل يكن، رياث كان إن اشترط امل(:- عنه 
إن الزوجية الدائمة قد يكتنف ا ما يقطعها :(وقد حاول بعض املعاصرين أن يوجه هذا املنع بقوله

عن سببية اإلرث، وذلك فيما لو كانت الزوجة كافرة والزوج مسلما أو كانت أمة مملوكة والزوج 
  . ليس من اخلصائص غري املنفكةحرا أو كانت قاتلة إذن فاإلرث بني الزوجني الدائمني

والزواج املنقطع قد اختلف الفقهاء يف اإلرث معه فبعضهم يراه سببا كالدائم، وبعض يراه كالدائم 
مع شروط التوارث، واختالف الزواج املنقطع عن الدائم يف بعض نواحيه ال خيل به قطعا كاختالف 

  ١ٍ)أنواع البيوع وسائر املعامالت مع تقرر شرعية اجلميع
أما سائر احلقوق، كالنفقة وحق املبيت وغريها فإا ترجع إىل نوع الشروط املتراضى عليها بني 

  .طريف العقد، ويف ذلك من التوسعة ما ذكرناه يف الفصل الثاين من هذا اجلزء

                                                
 . ٢/٢٠٨: املنري  )١(
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  الزواج العريف ـ ٢
  :١ويتعلق به املسائل التالية

  حقيقة الزوج العريف : أوال
عرفه يعرفه عرفة "تقول العرب " العلم "ىل العرف، والعرف يف لغة العرب منسوب إ ، العريف :لغة

اإلعـالن،  : والتعريـف . أعلمه مبكانه: أعلمه إياه، وعرفه بيته: وعرفاناً ومعرفة واعترفه وعرفه األمر
  ".ضد النكر: وتعارف القوم، عرف بعضهم بعضا، واملعروف ضد املنكر، والعرف

املعرفة والعرفان إدراك الشيء بتفكر : مبا هو أعم منه، قال الراغبوالصحيح أنه ال يعرف الشيء 
فالن يعرف اهللا وال يقال يعلم اهللا؟ متعدياً :وتدبر ألثره، وهو أخص من العلم، ويضاده اإلنكار ويقال

اهللا سبحانه يعلم كذا : إىل مفعول واحد ملا كان معرفة البشر هللا هي بتدبر آثاره دون إدراك ذاته، ويقال
  .وال يقال يعرف كذا

مبا أن هذا الزواج حديث النشأة، فإنا ال جند له تعاريف يف كتب الفقه القدمية، ومن  :اصطالحا
  :التعاريف املعاصرة

هو اصطالح حديث يطلق على عقد الزواج غري املوثق بوثيقة رمسية، سواء أكان مكتوبة أو غري  •
  .٢مكتوب

  ٣ يوثق، أي بدون وثيقة رمسية كانت أو عرفيةهو عقد مستكمل لشروطه الشرعية إال أنه مل •
 .٤يطلق الزواج العريف على عقد الزواج الذي مل يوثق بوثيقة رمسية •

اعتاد عليه أفراد اتمع مما أن هذا العقد ترجع إىل  تسمية هذا الزواج بالزواج العريف ولعل سبب
كن املسلمون يف يوم من األيام يهتمون فلم ي(قبل أن يشترط أولياء  األمور توثيق عقد الزواج، املسلم 

فصار عرفـاً عـرف   . بتوثيق الزواج، ومل يكن ذلك يعين إليهم أي حرج، بل اطمأنت نفوسهم إليه
  )بالشرع وأقرهم عليه ومل يرده يف أي وقت من األوقات

الزواج العريف خمتلف عن الزواج السري، فالزواج العريف هو مصطلح حديث رسخه قانون رقم و
الزواج الذي يكون بغري وثيقة رمسية : يف مصر، حيث مل يعد من املعترف به قانونا ١٩٣١لسنة  ٧٨

منذ ذلك التاريخ، وذلك إذا انكره صاحباه أو احدمها، وهو الزواج العريف، مع انه يستويف شـروط  
                                                

 . العدد السابع، وهو أكثر ما اعتمدنا عليه يف هذا املبحث »للكبار فقط  «الة اإللكترونية : انظر  )١(
 . جملة البحوث الفقهية املعاصرة تعريف  )٢(
 . الدكتور عبد الفتاح عمرو تعريف  )٣(
 . الشيخ عطية صقر عضو جلنة الفتوى وأحد أبرز علماء  األزهر  )٤(
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لفقه وأما نكاح السر فمصطلح قدمي عرضت له بعض كتب ا. الصحة من العقد والويل واملهر واالعالن
املتقدمة عرضا سريعا، ويعين افتقاد الزواج االعالن االجتماعي، اما بغياب الويل والشهود، أو حبضور 

  .شهود غري عدول يستكتمون
  حكمه : ثانيا

اتفقت أكثر آراء الفقهاء املعاصرين على حرمة هذا الزواج، بل اعتباره نوعا من أنواع الزنا املقنع، 
هذه الظاهرة كارثة اجتماعية وانتكاسة أخالقية ونتيجة طبيعيـة  (:، قال)الزنا العريف(بل مساه بعضهم 

؛ ألن هذه العالقة تتم سرا بعيدا )الزواج السري(والتسمية األقرب هلا هي . لعدم الرجوع إىل شرع اهللا
  )وليس الزواج العريف)الزنا العريف(وأمسيها  ،عن عيون األهل واألقارب

ألنه يفتقد شـرط  ، ة فتوى حبرمة الزواج العريف املستويف أركانهأصدرت دار اإلفتاء املصريقد و
  .ما يترتب عليه من ضياع حقوق الزوجة واألوالد، والتوثيق

  :ويدل هلذه الفتوى ما يلي
النصوص الدالة على وجوب إشهار الزواج وإعالنه، وهي كثرية سنوردها يف حملها مـن هـذه    •

  .السلسلة
﴿ يا أَيها :واجبة فيما ليس مبعصية وحيقق مصلحة واهللا يقول طاعتهوجوب طاعة ويل األمر، ألن  •

 ﴾ كُمنرِ مي الْأَمأُولولَ وسوا الريعأَطو وا اللَّهيعوا أَطنآم ين٥٩من اآلية: النساء(الَّذ( 
 الزواج العريف تنتج عنه آثار اجتماعية سيئة أمهها ضياع حقوق الزوجة حيث أن دعواها بأيأن  •

كمـا أن    .. حق من حقوق الزوجية ال تسمع أمام القضاء إال بوجود وثيقة الزواج الرمسية معها
األوالد الذين يأتون عن طريق الزواج العريف قد يتعرضون لكثري من املتاعب الـيت تـؤدي إيل   

وأن الزوجة قد تبقي معلقة ال تستطيع الزواج بأخر إذا تركهـا مـن     .. ضياعهم وإنكار نسبهم
 .زوجها زواجا عرفيا دون أن يطلقها وانقطعت أخباره عنهات

ن الزواج العريف كثريا ما يكون وسيلة للتحايل على القوانني كأن يقصد به احلصول علي منافع أ •
  .. مادية غري مشروعة مثل حصول الزوجة علي معاش ليس من حقها لو تزوجت زواجا رمسيا

واليت تستدعي صرامة يف سدها، واألحـداث الواقعيـة    املفاسد الكثرية املنجرة عن هذا العقد، •
 .تبني املخاطر اليت جر إليها هذا النوع من العقود ١الكثرية

                                                
خدعها زميل وأمسعها ما يعجب البنات ويستميل القلوب وأنه سيظل حبيبا إىل األبد مث تزوجـا  « فتاة ومن ذلك قصة   )١(

با فأصرت والدته أن يتـزوج  زواجا عرفيا فماذا بعد؟ انتقل هو وأسرته من القاهرة إىل اإلسكندرية مث جاءته فرصة سفر إىل أورو
قبل سفره، فما فكر أن يصحح خطأه ويتزوج املسكينة بل تزوج غريها ليتركها للذهول والتشرد بعد ضياع مسـتقبلها العلمـي   
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عدم توثيق ف ..آثار قانونية حتمى الفتاه وتلزم الشاب مبسئولياته جتاهها عن الزواج العريف أياليرتب  •
ادية من نفقة أو نصيب مـن  مستحقات م للمرأة أيالعقد بشكل قانوىن اليثبت النسب والحيق 

بلغـت عـدد    وقد، عدم حق األوالد يف النسباملشكلة االكرب ىف هذه احلاله هى ىف ، واملرياث
حـواىل  إىل مام احملاكم الشرعية الثبـات النسـب   ـ يف فترة من الفترات ـ أ القضايا املروعة  

 .قضية ١٤٠٠٠
ىت تقدم عليه ضائعة نفسياً تظل تلوم نفسها الفتاه الفجتربة مريرة،  العريفان املرور بتجربة الزواج  •

مرفوضة اجتماعياً فمن يرضى ا تكون زوجته وهى صاحبة ، طوال العمر على مافعلته ىف حقها
ضافة اىل ضياع اجليل الذى يولد مـن هـذه الزجيـات    إ)زنا(جتربة يصفها البعض صراحة بأا 

ه باسم جده المه فاليصبح معروفاً هل فمعظمهم الينسب اىل والده ويضطر اهل الفتاه اىل كتابت
أما الشـاب   ،بعض الفتيات يقدمن على االنتحار عند علمهن باحلملو ،هو ابن الفتاه او اخوها

  .يشعر بطعم ومعىن دفء االسرة يظل طوال عمره كما هو الفإنه املستهتر، 
  :الترجيح

قتراحا، ألننا أمام ظـاهرة  قد ال نستطيع تسمية ما سنذكره هنا ترجيحا بقدر ما ميكن تسميته ا
خطرية تكتسح اتمعات اإلسالمية، فلذلك كان املوقف منها ال يستدعي الفتوى الفقهية فقط، بـل  

  .يستدعي كذلك تلمس السبل لعالج هذه الظاهرة
وقبل أن نديل مبا نراه من اقتراحات حنب أن نبني أن هلذا الزواج يف الواقع ثالثة أنواع، من خالهلا 

  :كم عليهميكن احل
، مهما اختلف الفقهاء يف ذلك، وهو مرادنا هنا يف لألركان والشروطأما األول، فهو املستويف 

  .هذا الترجيح
يكتفى فيه بتراضي الطرفني على الزواج دون أن يعلم بذلك أحد من شهود أو ، فأما النوع الثاين

  )الزواج السري(، وهو ما حتدثنا عنه يف حمله من غريهم
، وحكم هذا النوع هو حكم دة معينة كشهر أو سنةحمددا مبالعقد ع الثالث، فيكون فيه أما النو

   .زواج املتعة الذي حتدثنا عنه يف حمله من هذا الفصل
انطالقا من هذا فإن الكالم على حكم الزواج العريف وكيفية التعامل معه خيتلف حبسب احلالتني 
                                                                                                                                 
واالجتماعي، ليتركها تعمل بائعة يف حمل للعب األطفال الذين حرمت أن يكون هلا مثلهم، وكان أصحاب احملل يطلقون عليهـا  

وشاء قدر اهللا تعاىل أن يسوق هذا الشاب بعد فترة إىل هذا احملل مع زوجته وأوالده الصـغار لتكـون الصـدمة    )شابةاألرملة ال(
 . » النفسية هلا
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  :التاليتني
  :قبل الزواج: احلالة األوىل

 هذا احلال ينبغي التشديد يف بيان حرمة هذا النوع من الزواج، وهو ما تستدعيه املضار الكثرية ويف
  .اليت ذكرناها، ألن العلم باحلرمة وإشاعتها له تأثريه الكبري يف الردع عنه

  .ومع ذلك ينبغي البحث عن األسباب املؤدية إىل هذا النوع من الزواج حللها
يت يف مصر عن مجلة من األسباب األسرية واالجتماعية تؤدي إىل كشفت دراسة علمية أجروقد 

  :ومن تلك األسبابإقدام الشباب خاصة طالب اجلامعات على الزواج العريف، 
وغياب القدوة واضطراب العالقات بـني طالبـات   ، هناك عالقة وثيقة بني التفكك األسرىأن  •

ف واآلداب االجتماعية من جهة وبني اإلقبال اجلامعة وغياب الوازع الديين وحتدي التقاليد واألعرا
  .على الزواج العريف من جهة أخرى

نه من خالل دراسة احلالة النفسية والسمات الشخصية من خالل استمارة البحث الـيت قـام   أ •
بتحليلها جمموعة من أساتذة الطب النفسي تبني أن إقبال الشباب والفتيات على الزواج العـريف  

اضطراب البناء النفسي للشخصية، حيث يغلب علـيهم  : ية عديدة أمههايرجع إىل عوامل نفس
الطابع العدواين، فهم ليس لديهم قيمة أخالقية أو ضمري حيثهم على التمسك باآلداب والسلوك 

وعدم الصرب على ، القومي بل يتصفون بالتمرد واالندفاع والتمركز حول الذات والتملك واألنانية
، فهم يتعجلون إشباع حاجام النفسية واملادية، دون النظر إىل عادات حتقيق اآلمال والطموحات

  .اتمع، كما أم يفتقدون إىل القدوة والوازع الديين
أن اختالل العالقات األسرية وافتقادها للثقافة والوعي واحلوار الدافئ العائلي جيعل األسرة مشتتة  •

األبوين يف التربية، فالزوج من جانبه ال يـرى  ومن مث تصبح قرارات األبناء منفردة نتيجة فشل 
واألم حتاول توفري الواجبات املرتليـة دون  ، مسؤولية تقع على عاتقه سوى تدبري نفقات املعيشة

االهتمام ببث القيم األخالقية واملبادئ اإلنسانية والثقافة واملعرفة وبناء الضمري لألبناء، وهو مـا  
نضج العاطفي، وقد يؤدي ذلك إىل ايار املكـون املعنـوي   يؤدي إىل خلل يف العاطفة وعدم ال

للشاب أو الفتاة ومييل كالمها إىل االحنراف واجلموح إىل الرتوات وتفريغ الكبت الداخلي بتعجيل 
  .إمتام العالقة العاطفية، واليت تدعومها عند كشفها إىل التضحية باألبناء إما بالقتل أو االنتحار

الرتفاع نسبة البطالة واخنفاض احلالة االقتصادية مع ارتفاع لدى الشباب قبل افتقاد األمل يف املست •
قد تـزول بـزوال   )مؤقتة(تكاليف الزواج، وهي عوامل قد تساعد على ظهور أعراض اكتئاب 

  .وانفراج هذه العوامل واحدة تلو األخرى
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ب هذا االختالط ما يصاحمع ما حيدث من اختالط بني الذكور واإلناث يف مؤسساتنا التعليمية  •
من اإلثارة للوحش الكامن يف الشباب بلبس الطالبات املثري من املالبس الضيقة الفاتنة، فتحولت 
حماريب العلم وتعلم الفضيلة إىل كرنفاالت لعرض األزياء، فال جيد الشاب جتـاه إرواء شـبقه   

والساقطات فيرتلق البحث عن بائعات اهلوى : األول: اجلسدي املثار كل حلظة إال أحد طريقتني
 .الزواج السري مومها نفسه والفتاه بشرعيته: الثاين، وإىل الفاحشة

الظروف االقتصادية واملادية اليت حتول دون إقامة زواج شرعي وتوفري متطلباته من مهر وشـقة   •
  .وغري ذلكوأثاث 

سـة أو اجلامعـة   الكبت واحلرمان الثقايف إيل جانب احلرية غري املسئولة سواء يف األسرة أو املدر •
  .وضعف التثقيف الديين الذي يقوم به اإلعالم جتاه هذه املشكلة

التناقض الواضح واالزدواجية بني الرموز والقيادات اإلعالمية والدينية حنو االتفاق علي خطورة  •
رة االنفتاح اإلعالمي أو التبعية الثقافية اإلعالمية يف ظل ثو مع  ، هذا النوع من الزواج علي اتمع

 . االتصاالت وانعدام الرقابة وزيادة البحث عن اهول من املعرفة اجلنسية
ندوة عقدا الوزارة توصلت إىل  يف ١نوال املغريب من العالجات املقترحة يف هذا اال، ما ذكرتهو

   :عدة توصيات أمهها
زواج العريف وتـوفري  لتحذيرهم من خماطر ال األوالدضرورة التوعية املستمرة واحلوار املفتوح مع  •

الرقابة األسرية للتعرف علي كل ما يقوم به األبناء يف أوقات فراغهم وعلي مجاعة الرفاق احمليطة 
  . م

ملا كانت مشكلة الزواج العريف هي إفراز العديد من املشكالت االقتصادية واالجتماعية وأمهها أنه  •
سكن املناسب وخاصة مسكن الغرفـة  مشكلة اإلسكان فقد أوصت الندوة بالتكاتف لتوفري امل

الواحدة مبرافقها، وكذلك ضرورة تنسيق اجلهود بني اجلهات والوزارات املعنية بقضايا الشباب 
  . وذلك بتفعيل دور مكاتب التوجيه األسري بوزارة الشئون االجتماعية

الزواج العريف اجلامعات واملؤسسات التعليمية املختلفة بأن تبادر بتوعية الشباب مبخاطر أن على  •
بكل املقاييس، وبأن تشمل املقررات الدراسية توضيح أركان الـزواج  لإلسالم وبيان أنه خمالف 

 .الصحيح
  :بعد البناء: احلالة الثانية

                                                
 . مدير عام إدارة األندية الثقافية واالجتماعية بوزارة الشئون االجتماعية املصرية  )١(
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كما أن احلالة األوىل تستدعي التشدد وقاية من مفاسد هذا النوع من الزواج، فإن احلالة الثانيـة  
  .معها تعامل عالجي ال وقائي تستدعي بعض التساهل، ألن التعامل

فالتعامل األول كتعامل الشرطي الذي حياول بث األمن ولو باحلزم والشدة،  أما الثاين، فيتعامل 
  .معاملة الطبيب أو اجلراح الذي حياول استئصال الداء، ال قتل املريض

ني بتوفري ما وانطالقا من هذا، نرى ـ يف حال البناء ـ اإلفتاء بصحة الزواج بشرط قيام الزوج  
  .١نقص من الشروط اليت أخلت بالعقد، وأمهها شرط اإلعالن والتوثيق

الشيخ حسنني خملوف وقد أفىت كثري من العلماء بصحة الزواج العريف املستويف الشروط، ومنهم 
عقد الزواج إذا استوىف أركانه وشروطه الشرعية حتل (:حني سئل عن حكم الزواج من غري توثيق فقال

اشرة بني الزوجني، وليس من شرائطه الشرعية إثباته كتابة يف وثيقة رمسية، وال غري رمسية، وإمنا به املع
التوثيق لدى املأذون أو املوظف املختص، نظام أوجبته اللوائح والقوانني اخلاصة باحملاكم الشرعية، خشية 

  )ند اجلحوداجلحود وحفظاً للحقوق، وحذرت من خمالفته، ملا له من النتائج اخلطرية ع
أما كيفية تاليف األضرار الناجتة عن هذا النوع من الزواج، فإنا نرى أن ال تكتفي احملاكم بالنسبة 
للحقوق واآلثار املترتبة على هذا النوع من الزواج إىل الوثائق الرمسية، بل تتحرى بكل األساليب ـ  

  .٢و عدمهاكما تتحرى يف اجلرائم املختلفة ـ للتأكد من صحة حصول الزواج أ
أما بالنسبة لألوالد، فال ينبغي التشدد يف إثبات أنسام، خاصة مع التطور الكبري يف القدرة على 

  .إثبات النسب انطالقا من التحليل اجليين، خاصة وأن املدعى عليه حمصور يف الزوج
ب ختفيفا آلثار وسنرى األدلة الكثرية اليت تلزم ويل األمر بالبحث عن السبل الكفيلة بإثبات األنسا

                                                
وال يفتقر تزويج الويل املرأة إىل حـاكم  « : ابن تيمية احلاكم، قال الزواج ال يفتقر يف أصله وأركانه األساسية إىل حكم  )١(

  »  باتفاق العلماء
يقول القاضي . الفقهاء مجيعاً عندما عرفوا عقد الزواج مل يذكروا فيه التوثيق وال الكتابة، حىت الفقهاء احملدثون والقضاةوألن 

وليس من العقود الشكلية اليت يستلزم هلا التوثيق، فالتوثيق غـري   الزواج عقد رضائي،« :الشرعي مبصر حامد عبد احلليم الشريف
والقانون مل يشترط لصحة الزواج سوى اإلشهاد، واإلشهاد فقط ومل يستلزم . الزم، لشرعية الزواج أو صحته أو نفاذه أو لزومه

 . » قرار فال يشترط التوثيقالتوثيق، وال يشترطه إال يف حالة واحدة فقط وهي مساع دعوى اإلنكار، أما يف حالة اإل
االجتماعية الـيت تواجـه    إنه من أهم املشاكل« :تقول إحدى عضوات فريق العمل باخلط الساخن سوسن حممد السيد  )٢(

يف اقتراح لنص قانون قدم لس الشعب املصري بضـرورة توثيـق    فريق اخلط الساخن تلك املتعلقة بالزواج العريف، وقد طالبنا
ورقـة الـزواج    ال يضيع حق املرأة اليت تعترب الضحية الوحيدة هي وأبناءها يف هذا الزواج، حيث تعترب العريف حىتعقود الزواج 

 »  مرياث الزوج وصوال إىل قضايا إثبات النسب لألبناء  ورقة ضد املرأة بكل املقاييس بداية من عدم أحقيتها يف النفقة أويفالعر
منهن لإلدمان  ١٧العريف، اجتهت  سيدة وقعن يف فخ الزواج ٢٥ئية تقول إن بني كل وأعربت السيد عن أسفها لوجود إحصا

أعداد الزواج العريف يف مصر يف ازدياد كبري لعوامـل كـثرية أمههـا احلالـة      وهي نسبة خميفة إذا عرفنا أن ،أو العمل بالدعارة
 . حبقوقها رأة يف براثن املتالعبنياملتردية والبطالة وقلة فرص احلصول على سكن، مما يوقع امل االقتصادية
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  .ما حيصل من أنواع العالقات الشرعية وغري الشرعية
هي اليت تقوم بنشره وتيسـريه، ألن   ١وحنسب أن القوانني اليت تتشدد مع هذا النوع من الزواج

الشاب الذي يعلم أن ولده من هذا الزواج سينسب إليه، ومن مث ستترتب عليه حقوق الزوجية، ويف 
  .ما يترتب من حقوق، سيجعله يفكر ألف مرة قبل اإلقدام عليه حال الطالق يترتب عليه

وال ينبغي أن يتوهم من هذا أنا خنالف من ذكرنا من العلماء يف حكم هذا النوع من الـزواج،  
  .ولكنا حناول تلمس العالج هلذه الظاهرة اخلطرية

شباب والكبار ال(فهي ليست ظاهرة حمدودة يف فرد أو فردين، بل هي تشمل قطاعات واسعة من 
  ) شباب اجلامعات والعمال واملوظفني ورجال األعمال  ،والفقراء واألغنياء واملتعلمني وغري املتعلمني

ألف طالـب   ٢٥٥إحصائية أعلنتها وزارة الشؤون االجتماعية املصرية كشفت أن وقد ورد يف 
  .مليون ٥.١لبالغ عددهم من طلبة اجلامعات ا% ١٧وطالبة يف مصر اختاروا الزواج العريف، أي بنسبة 

                                                
: قوانني األحوال الشخصية يف البالد العربية اليت ألزمت بالتوثيق والتسجيل للعقود، اكتفت يف الزواج العريف بأن قالـت   )١(

  .ال تسمع فيه الدعوى، ومل تقل ببطالنه
أعداداً كبرية من فتيات يزعمن أن تزوجن عرفياً، يشري الفقيه القانوين الدكتور حممد عصفور إىل أن ساحات احملاكم تستقبل 
  !! ويطالنب حبقوق الزوجية ولكن لألسف الشديد ال حيصلن يف النهاية على شيء

والشاب أو الرجل غالباً ما يلجأ للزواج العريف للتحايل على القانون وهرباً من االلتزمات اليت يفرضها عليه جتـاه زوجتـه،    
أة ليس هلا حقوق قانونية يف الزواج العريف، فاحملكمة ال تسمع لدعوى الزوجة إال إذا كان زواجها رمسياً ولألسف الشديد فإن املر

  .وموثقاً، وبالتايل ال تستطيع املتزوجة عرفيا رفع دعاوى الطالق أو النفقة الشهرية أو نفقة املتعة أو مؤخر الصداق
مع فيها احملكمة لدعوى املتزوجة عرفياً وهي حالة إثبات نسـب  ويشري الدكتور حممد عصفور إىل أن حالة واحدة تســـت

 . األوالد إىل أبيهم، لكن إذا أنكر الزوج هذا الزواج، وغالباً ما ينكر فال تسمع احملكمة لدعوى الزوجة وبالتايل تضيع حقوقها
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  زواج املسيار ـ ٣
  حقيقته: أوال

النـهاريات  (هو نوع قدمي من الزواج عرفته اتمعات اإلسالمية من القرون األوىل حتت اسم 
وال نعرف سبب تسميته حاليا ذا االسم، ولعله مصطلح دارج خليجي النتشار هـذا  ، ١)والليليات

وصا، وقد قال الشيخ القرضاوي يف حصة خاصة ذا املوضوع النوع من الزواج يف تلك املنطقة خص
إجابة عن سؤال يتعلق بتعريف هذا النوع من الزواج مع بعض التصرف الذي يقتضـيه األسـلوب   

أن الزوجة فيه تتنازل عن بعض حقوقها علـى  ب هو زواج شرعي يتميز عن الزواج العادي:(٢الكتايب
امرأة غنية موظفة، مستورة وليست يف حاجة ملن ينفق تكون كأن بالنفقة،  عدم مطالبتهالزوج، مثل 

عن حقها يف القسم، إن كان الرجل متزوجاً، ويف الغالب يكون وتتنازل مثالً عن املبيت الليلي، فعليها، 
أبرز ما يف هذا الزواج أن املرأة بكامل حريتها واختيارها و...زواج املسيار هو الزواج الثاين أو الثالث

  )بعض حقوقها، هذا هو الذي أفهمه مما يسمى زواج املسيار تتنازل عن
جاءت تسمية هذا الزواج باملسيار من باب كالم العامة، ومتييزا له عما تعارف عليه الناس يف وقد 

  .الزواج العادي، ألن الرجل يف هذا الزواج يسري إىل زوجته يف أوقات متفرقة وال يستقر عندها طويال
  حكمه: ثانيا

من هذه الصورة احلديثة هلذا الزواج، فإن الفقهاء حتدثوا عن صورة مشاة جـدا هلـذا    انطالقا
وقد اختلـف   تزوج رجل امرأة على أن يأتيها ارا وال يأتيها ليال،الزواج كما ذكرنا، وصورا أن ي

  : على األقوال التالية حكمهاالعلماء يف 
وثبت بعده، وجيب هلا بالبناء مهر املثل، وهو  أنه مكروه، فإن وقع فسخ قبل البناء: القول األول

  .قول البن القاسم ،وممن كره تزويج النهاريات محاد بن أيب سليمان وابن شربمة
الشرط باطل، ويفسخ قبل البناء وبعده، وجيب هلا بالبناء املهر املسمى، وهو قول أيب : القول الثاين

حيتمل إبطال العقد، نقل . يف بعض هذه الشروطالقاسم ورجحه يف املنتقى، وقد نقل عن أمحد كالم 
  :، ومن األدلة على منعه)ليس هذا من نكاح أهل اإلسالم: (عنه املروزي يف النهاريات والليليات

  .وذلك يؤثر يف فساده ،نه قد دخل مدة الزواج التحديدألأن فيه شيئا من املتعة  •
اصلة واستكمال ملكه علـى منفعـة   ألن مقتضاه تأبد املو ،أنه قد شرط يف الزواج ضد مقتضاه •

                                                
 . ٧/٧٣:، املغين٣/٣٣٥: املنتقى  )١(
 . ٣/٥/١٩٩٨:لفضائية ليومبرنامج الشريعة واحلياة يف قناة اجلزيرة ا  )٢(
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  .البضع، فال جيوز أن يشترط ما مينع ذلك، ولذلك مل يكن للمرأة زوجان
  .فلذلك قال بالفسخ قبل البناء وبعده ،أن الفساد يف العقد •
  . أنه يقع عادة يف السر، وزواج السر منهي عنه •

ناصر الدين األلباين حيـث   الشيخ حممدمن املعاصرين  من الذين قالوا بعدم إباحة زواج املسيارو
  )إن فيه مضارا كثرية على رأسها تأثريه السليب على تربية األوالد وأخالقهم(:قال

الشيخ عبد العزيز املسند، املستشار بوزارة التعليم العايل باململكة العربية السعودية والداعية  ومنهم
نة للمرأة، وال يقبل عليه إال الرجال ومحل عليه بشدة وأوضح أنه ضحكة ولعبة ومها، املعروف باململكة

فزواج املسيار ال حقيقة له، وزواج املسيار هو إهانـة  .. زواج املسيار ضحكة ولعبة(:اجلبناء، فيقول
، فلو أبيح أو وجد زواج املسيار لكان للفاسق أن يلعب على اثنتني وثالت وأربع ..للمرأة، ولعب ا

إن الرجال اجلبناء هم الـذين  : وأستطيع أن أقول... ساقوهو وسيلة من وسائل الفساد للف.. ومخس
  )يتنطعون اآلن بزواج املسيار

الدكتور عجيل جاسم النشمي، عميد كلية الشريعة بالكويت سابقاً فهو يـرى أن زواج   ومنهم
  .١املسيار عقد باطل وان مل يكن باطالً فهو عقد فاسد

أرى منع هذا الـزواج وحترميـه   (:، فقالرأيالدكتور حممد الزحيلي، وساق أدلته هلذا ال ومنهم
أوهلما أنه يقترن ببعض الشروط اليت ختالف مقتضى العقد وتنايف مقاصد الشريعة اإلسالمية يف : ألمرين

الزواج، من السكن واملودة ورعاية الزوجة أوالً، واألسرة ثانياً، واإلجناب وتربية األوالد، ووجـوب  
.. د الزواج تنازل املرأة عن حق الوطء، واإلنفاق وغري ذلـك العدل بني الزوجات، كما يتضمن عق

وثانيهما أنه يترتب على هذا الزواج كثري من املفاسد والنتائج املنافية حلكمة الزواج يف املودة والسكن 
والعفاف والطهر، مع ضياع األوالد والسرية يف احلياة الزوجية والعائلية وعدم إعالن ذلك، وقد يراهم 

                                                
  :ا يلياستدل على ذلك مبقد و  )١(

أن هذا الزواج فيه استهانة بعقد الزواج، وإن الفقهاء القدامى مل يتطرقوا إىل هذا النوع، وأنه ال يوجد فيه أدىن ملمس   .١
  .من الصحة

آرب شعارا هلم، فتقول املرأة أن هـذا  أن هذا العقد قد يتخذ ذريعة إىل الفساد، مبعىن أنه ممكن أن يتخذه أصحاب امل  .٢
  .وسد هذا الباب يعترب من أصول الدين. الرجل الذي يطرق الباب هو زوجي مسيار وهو ليس كذلك

  .أن عقد زواج املسيار خيالف مقاصد الشريعة اإلسالمية اليت تتمثل يف تكوين أسرة مستقرة  .٣
  .مل من املساوئ ما يكفي ملنعهأن عقد زواج املسيار يتم بالسر يف الغالب، وهذا حي  .٤
  .أن املرأة يف هذا الزواج عرضة للطالق إذا طالبت بالنفقة وقد تنازلت عنها من قبل  .٥
أن هذا الزواج يترتب عليه اإلمث بالنسبة للزوج لوقوع الضرر على الزوجة األوىل، ألنه سيذهب إىل الزوجـة الثانيـة     .٦

 . زوجة على حساب وقت وحق الزوجة األوىل يف املعاشرةدون علمها وسيقضي وقتاً ويعاشر هذه ال
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ويضاف إىل ذلك أن زواج املسيار هو استغالل لظروف .. ان أو األقارب فيظن ما الظنونأحد اجلري
  )املرأة، فلو حتقق هلا الزواج العادي ملا قبلت باألول، وفيه شيء من املهانة للمرأة

الدكتور حممد عبد الغفار الشريف، عميد كلية الشريعة اإلسالمية والدراسات اإلسالمية  ومنهم
زواج املسيار بدعة جديدة، ابتدعها بعض ضعاف النفوس، الذين يريدون :(يف ذلك يقولبالكويت، و

أن يتحللوا من كل مسئوليات األسرة، ومقتضيات احلياة الزوجية، فالزواج عندهم ليس إال قضـاء  
وإن عقد علـى   - واهللا أعلم - احلاجة اجلنسية، ولكن حتت مظلة شرعية ظاهريا، فهذا ال جيوز عندي

  )روعةصورة مش
ويف ذلـك  . عضو جممع البحوث اإلسالمية باألزهر الشـريف  - الدكتور حممد الراوي ومنهم

السكن، واملودة، والرمحة، تقوم به األسرة، : ليس من الزواج يف شيء ألن الزواج.. املسيار هذا(:يقول
   )وحيفظ به العرض، وتصان به احلقوق والواجبات

الدكتور عبد اهللا اجلبوري والدكتور ور علي القرة داغي الدكتور جرب الفضيالت، والدكتو ومنهم
  .وغريهمعمر سليمان األشقر، 

  :وقد أورد املعاصرون من األدلة على بطالن هذا الزواج
بل البد من انتفاء املوانع  ال يكفي يف صحة عقد النكاح جمرد توافر األركان والشروط الظاهرة،أنه  •

لفقهاء ببطالن نكاح التحليل ولو مل يذكر فيه شـرط  واملفسدات، ولذلك حكم احملققون من ا
  .التحليل، وأمجعوا على بطالنه إذا ذكر الشرط يف العقد نفسه

قـال بعـض   كما لليهود والنصارى يف اختاذ العشيقات مع الزوجات،  اتقليدأن يف هذا الزواج  •
كانت املرأة تتخذ :()٢٥ن اآليةم: النساء(﴿ وال متخذَات أَخدان﴾ :تعاىلاملفسرين يف تفسري قوله 

هلذا كان عمر بن اخلطاب يضرب على نكاح السر، فإن ، و)صديقاً تزين معه، وال تزين مع غريه
  . نكاح السر من جنس اختاذ األخدان، واملرأة احملصنة تتميز عن املسافحة بإعالن النكاح

واألرض، وقام التشريع العدل مقصد أساسي للشريعة يف كل شيء، بل عليه قامت السماوات أن  •
اإلسالمي، ولذلك فحكم اهللا تعاىل واضح فيمن ال يستطيع العدل بني الـزوجتني أن يكتفـي   

من كانت (:،وقد قال )٣من اآلية: النساء(﴿ فَإِنْ خفْتم أَلَّا تعدلُوا فَواحدةً﴾:تعاىلبواحدة، قال 
   ١)ساقطعنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه 

﴿ وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهن وكسـوتهن  :تعاىلقوله النفقة والسكىن من حقوق الزوجة بنص أن  •

                                                
 . ٢/١٨٦: صحيح على شرط الشيخني ووافقه الذهيب: الترمذي واحلاكم وقال  )١(
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﴾ وفرعتعاىل، وقوله )٢٣٣من اآلية: البقرة(بِالْم: قُهرِز هلَيع رقُد نمو هتعس نم ةعذُو س قفنيل ﴿
ا آتمم قفنراً﴾ فَلْيسرٍ يسع دعب لُ اللَّهعجيا ساها آتفْساً إِلَّا من اللَّه كَلِّفال ي اللَّه ٧:الطـالق (اه( ،

: الطالق(﴿ أَسكنوهن من حيثُ سكَنتم من وجدكُم وال تضاروهن لتضيقُوا علَيهِن ﴾:تعاىلوقوله 
وجعل ذلك  بت اهللا تعاىل للمرأة حق النفقة والسكىن بصيغ متعددة آمراً ما،ث، فقد أ)٦من اآلية

  . من حدود اهللا تعاىل اليت ال جيوز جتاوزها، ومن تعداها فقد ظلم نفسه بارتكاب هذا املنكر
ا وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً ﴿ ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجاً لتسكُنوا إِلَيه:تعاىلقول  •

وأي سكن ذلك الذي بيتت له نيةُ اهلدم، وأية ، )٢١:الروم(إِنَّ في ذَلك لَآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ﴾ 
  .مودة ورمحة تلك اليت يكنها من يعبث بشرف النساء ليستمتع ن وهو هلن خادع

وضع إلاء العالقة الزوجية وقد ق بنص احلديث النبوي الشريف، أبغض احلالل عند اهللا الطالأن  •
عند فشل جدوى باقي السبل، وهذا الزواج إن مل نقل أنه مبين على الطالق فهو مآله املعلـوم،  

  . فهؤالء القوم مل يتزوجوا إال ليذوقوا عسائل النساء، فهو استخدام غري شرعي للطالق
ت اهلانئ املستقر، يف ظل الزواج الشرعي الصحيح، فهذا الزوج قد هذا غش للمرأة احلاملة بالبيأن  •

  .غشها بزواج حد له أمداً معلوماً قبل أن يكون وهي ال تدري به
استغالل بشع أناين للمرأة الغافلة العفيفة، اليت ال تدري بأن هذا الزوج ما هو إال ذئب جاء أن هذا  •

  . ليعدوا على أخرى لينهش حلمها مثَّ يرميها هيكالً حمطماً
هذا تشويه لصورة الزواج الشرعي، الذي هو رباط قدسي، جعل اهللا فيه محاية للمرأة وصيانةً أن  •

هلا، وهذا التالعب سيسقط هيبته عند اآلباء وعند النساء، وجيعلهم يتوجسون الغدر يف كل متقدمٍ 
لسلعة الرخيصة املخلوقة لالستمتاع وزواج املسيار ال يتفق مع كرامة النساء، مبا جيعلهن كا. للزواج

الشهواين بعيداً عن املعاين السامية الكرمية اليت حيملها اإلسالم هلن، واألهداف النبيلة اليت تصبو إليها 
  . شريعتنا الغراء

نكاح التحليل حمرم بالسنة الشريفة وإن كان له شهود وإعالن ومسي احمللل تيسـاً مسـتعاراً   أن  •
   .زوج املرأة ألمد معلوم، وهذه تسمية نبوية هلذا الزوجألسباب منها أنه ت

هذا حتايلٌ على ما حرم اهللا، وهو نفس أسلوب اليهود الذين حذَّرنا القرآن من اتباع خطوام، أن  •
والذين رموا شباكهم يوم اجلمعة ليلتقطوها يوم األحد، ظانني بذلك أم قد حتايلوا على اهللا الذي 

  .د يوم السبتحرم عليهم الصي
املسيار ال حيل مشكلة العنوسة حبال ؛ بل يزيد اتمع تعقيداً ومشاكل أسرية وخصوصـاً يف  أن  •

وقد أظهر استبيان يف بعض البالد اليت تعمل ذا النوع من الزواج أن غالبية النساء . مسألة الذرية
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القبلية، واإلقليمية، والقضاء ال ينظرن إليه كحل، ولكن احلل يكمن يف إزالة القيود االجتماعية، و
على الفوارق الطبقية، وإزالة مظاهر الترف والبذخ واإلسراف والتبذير اليت تثقل كاهل الرجـل  
وأهله، والتخفيف من املهور مع عناية الدولة باملوضوع من خالل تشكيل هيئـة خمتصـة هلـا    

لعنوسة بتشريع واضح يف صالحيات وإمكانات كبرية، علماً أن الشرع الشريف قد حلَّ مشكلة ا
أول سورة النساء ؛ ويف السنة الغراء بعدم املغاالة باملهور، فلماذا اهلروب عن شرع اإلسالم والتشبه 

  .بالنصارى واليهود يف اختاذ خليالت يلجأوون إليهن من غري نفقة وال اشتراط مبيت
وكان احلسن ال  ،ريات بأسااجلواز، فقد كان احلسن، وعطاء ال يريان بزواج النها: القول الثالث

يرى بأسا أن يتزوجها على أن جيعل هلا من الشهر أياما معلومة، وهو مـذهب أيب حنيفـة ،قـال    
  ١)وال بأس بتزوج النهاريات، وهو أن يتزوجها على أن يقعد معها ارا دون الليل(:الزيلعي

قد أشرت يف مطلع هذه أما موقف العلماء، ف(:أما عن املعاصرين، فيقول الشيخ يوسف القرضاوي
الكلمة إىل اختالفهم، شأن كل أمر جديد يف مضمونه أو يف شكله، وإن كنت أرى أن أكثر العلماء 

  .جييزونه وال حيرمونه
م انعقدت بالدوحة ١٩٩٨هـ أواخر شهر أبريل ١٤١٨يف أواخر شهر ذي احلجة مث ذكر أنه 

وقـد  (ملاً من خرية األمة وأهل الفقه فيها، وشهدها أكثر من عشرين عا)قضايا الزكاة املعاصرة(ندوة 
وكانت األغلبية العظمى من احلاضرين مؤيدة هلـذا  )زواج املسيار(أثرنا يف إحدى سهراتنا موضوع 

الزواج، وال ترى به بأساً، وترى فيه حالً لبعض املشكالت االجتماعية بطريق حالل، ومل خيالف يف 
عهم قالوا ببطالن العقد، وال اعتربوا هذا الزواج كعدمه، وأن ذلك إال اثنان أو ثالثة، ومع هذا مل أمس

  .من ارتبطوا به قد فعلوا حمرماً
  .إم خيشون أن يكون ذريعة إىل مفاسد اجتماعية، فاألوىل منعه سداً للذريعة: كل ما قالوه

ومعىن هذا أنه مباح يف األصل، ولكن إذا خشي من بعض املباحات أن تؤدي إىل ضرر وفساد، 
  .إن منعها مطلوب وجوباً أو استحباباً، حسب مظنة الضرر، قرباً أو بعداً، كرباً أو صغراًف

وهذا كما طلب سيدنا عمر من سيدنا حذيفة أن يطلق املرأة اليهودية أو اوسية اليت تزوجها وهو 
ذلك فتنة على ال، ولكن أخشى أن يكون : أحرام هو يا أمري املؤمنني؟ قال: باملدائن، فأرسل إليه يقول
أخشى أن تواقعوا املومسات منهن، يعين أال تتحـروا يف تـوافر شـرط    : نساء املسلمني، ويف رواية

  )اإلحصان

                                                
 . ٢/١١٦:تبيني احلقائق  )١(
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حني سئل عن زواج املسيار والذي ، فقد قال الشيخ عبد العزيز ابن باز: من الذين قالوا باإلباحةو
يها، ويذهب إليها زوجها يف أوقات خمتلفـة  فيه يتزوج الرجل بالثانية أو الرابعة، وتبقى املرأة عند والد

ال حرج يف ذلك إذا استوىف العقد الشروط املعتربة شرعاً، وهي وجـود  :(ختضع لظروف كل منهما
لعموم ، الويل ورضا الزوجني، وحضور شاهدين عدلني على إجراء العقد وسالمة الزوجني من املوانع

املسـلمون  (:وقوله )به ما استحللتم به الفروج أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا(:قول النيب 
فإن اتفق الزوجان على أن املرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسم يكون هلا ارا ال ليال )على شروطهم

  )أو يف أيام معينة أو ليايل معينة، فال بأس بذلك بشرط إعالن النكاح وعدم إخفائه
لشيخ مفيت عام اململكة العربية السعودية، ورئيس هيئة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا آل اومنهم 

كبار العلماء، ورئيس إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلرشاد، حيث أجاب عندما سئل عن حكـم  
إن هذا الزواج جائز إذا توافرت فيه األركان والشروط واإلعالن الواضح، وذلك حىت (:زواج املسيار

  )وما اتفقا عليه فهم على شروطهم ال يقعان يف مة وما شابه ذلك،
شيخ األزهر حممد سـيد   من غريهمومن الذين قالوا بإباحته وأكثر علماء السعودية يفتون ذا، 

طنطاوي، حني سئل عن زواج املسيار وأنه زواج يتم بعقد وشهود وويل، ولكن بشرط أال يلتزم الزوج 
العقد صـحيح شـرعا، ومت   فدام األمر كذلك،  ما(:فقال. بالوفاء باحلقوق الواجبة عليه حنو الزوجة

االتفاق على عدم الوفاء حبقوق الزوجة، وهي رضيت بذلك فال بأس، ألن الزواج الشرعي الصحيح 
  )قائم على املودة والرمحة، وعلى ما يتراضيان عليه، ما دام حالال طيبا بعيدا عن احلرام

عربية السابق الشيخ نصر فريد واصل حيث مفيت مجهورية مصر ال: ومن الذين قالوا بإباحته كذلك
زواج املسيار مأخوذ من الواقع، واقتضته الضرورة العملية، يف بعض اتمعات، مثل السعودية، (:قال

زواج املسيار، زواج : وهذا الزواج خيتلف عن زواج املتعة والزواج املؤقت، فهو أي. اليت أفتت بإباحته
ي، من إجياب وقبول، وشهود، وويل، وهو زواج موثق، وكل ما يف تام تتوافر فيه أركان العقد الشرع

األمر أن يشترط الزوج أن تقر الزوجة بأا لن تطالبه باحلقوق املتعلقة بذمة الرجل، كزوج هلا، فمثالً لو 
كان متزوجاً بأخرى ال يعلمها، وال يطلقها، وال يلتزم بالنفقة عليها، أو توفري املسكن املناسب هلـا،  

يف هذه احلالة تكون يف بيت أبيها، وتتزوج يف بيت أبيها، ويوافق على ذلك، وعندما مير الزوج وهي 
بالقرية أو املدينة اليت ا هذه الزوجة يكون من حقه اإلقامة معها ومعاشرا معاشرة األزواج، ويف األيام 

يه أن يعيش معها أكثر مـن  أن تشترط عل - الزوجة - اليت ميكثها يف هذا البلد، ومن هنا ال حيق للمرأة
وميكن هلذه الزوجة أن تطالب بالنفقـة  (:لكنه أضاف قائالًل)ذلك أو أن تتساوى مع الزوجة األخرى

  )عليها عند احلاجة إليها، رغم الوعد السابق بأا لن تطالب بالنفقة
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ليت وقد رد الشيخ يوسف القرضاوي على بعض االعتراضات املتوجهة هلذا النوع من الزواج، وا
  :نلخصها ونلخص إجابة الشيخ عليها فيما يلي

زواج املسيار ال حيقق كـل األهـداف   وهذا االعتراض ينص على أن  :املسيار والزواج املثايل
الزواج يف اإلسالم له مع أن املنشودة من وراء الزواج الشرعي، فيما عدا املتعة واألنس بني الزوجني، 

  .ب والسكون واملودة والرمحةمقاصد أوسع وأعمق من هذا، من اإلجنا
أن هذا النوع من الزواج ليس هو الزواج اإلسالمي املثايل وقد أجاب الشيخ على هذا االعتراض ب

املنشود، ولكنه الزواج املمكن، والذي أوجبته ضرورات احلياة، وتطور اتمعات، وظروف العيش، 
: قيل كماالزواج، وإمنا خيدشه وينال منه، وعدم حتقيق كل األهداف املرجوة ال يلغي العقد، وال يبطل 

  . ما ال يدرك كله ال يترك كله، والقليل خري من العدم
تزوج امرأة عاقراً ال وضرب أمثلة لعدم اكتمال مقاصد الزواج ـ مع االتفاق على صحته ـ مبن 

أن رجالً أو  فيه؟ تنجب، أو أن امرأة تزوجت رجالً عقيماً، فهل يكون هذا الزواج باطالً، إذ ال إجناب
أن رجالً تزوج امـرأة  أو  تزوج امرأة يف سن اليأس مل تعد صاحلة للحمل، فهل يف ذلك مانع شرعاً؟

كدرت عليه حياته، ونغصت عليه عيشه، ومل جيد معها سكينة وال مودة وال رمحة، هل يفسخ )نكدية(
  العقد بينهما بذلك؟

ن زواج املسيار يناقض ما قرره اهللا تعاىل من أ وهذا االعتراض ينص على: املسيار وقوامة الرجل
حق الرجل يف القوامية على املرأة، واملسؤولية عن األسرة، ألنه ال ينفق على املرأة، وال يتحمل تبعتها يف 

  .السكىن والنفقة
ما خص اهللا به الرجل من قدرة على التحمل والصـرب علـى   وقد أجاب الشيخ على ذلك بأن 

إنه : ؤوليتها أكثر من املرأة، وأما الثاين فيكفي الرجل أن يدفع الصداق، حىت يقالمتاعب القيادة، ومس
فهذا وذاك كافيان يف أن ، أنفق من ماله، وهلذا يستحق القوامة مبجرد الدخول قبل بدء النفقة اليومية

  .عن القوامةيكون الرجل قواماً ومسؤوالً، وال يعين قبول الرجل تنازل املرأة عن النفقة أن يتنازل هو 
زواج املتعة، ال خيتلف عن ن زواج املسيار وهذا االعتراض ينص على أ: زواج املتعــةاملسيار و

  .من حيث أن املقصد من كليهما املتعة ال تكوين أسرة
  :مثة فرقاً كبرياً بني زواج املتعة وزواج املسياروقد أجاب الشيخ على ذلك بأن 

ة معينة مقابل مهر أو أجر معني، ويكون املهر أو األجر عادة زواج املتعة زواج مؤقت، حمدود مبدف
على قدر املدة، فأجر األسبوع، غري أجر الشهر، غري أجر السنة، ومبجرد انتهاء املدة ينتهي هذا الزواج 

زواج املسيار فهو زواج دائم، ال ينتهي إال بطالق أو خلع، أما تلقائياً، ال حيتاج إىل طالق وال فسخ، 
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  .من القضاءأو فسخ 
زواج احمللـل  ال خيتلف عن ن زواج املسيار وهذا االعتراض ينص على أ: زواج احملللو املسيار

  .، ولعن فاعلهالذي ذمه الرسول 
  :زواج املسيار وزواج احملللوقد أجاب الشيخ على ذلك بأن هناك فرقا واسعا بني 

ها، ال هدف له يف هذا الزواج وال قنطرة لغريه ليعرب عليبل هو زواج احمللل زواج غري مقصود، ف
مقصد من ورائه، وال صلة له ذه املرأة، وال تعارف بينهما قط، إال أنه أداة لتحليلها شكلياً للـزوج  

  .غري دائم وغري مقصـود لذاته، وهو مع ذلك األول
، اتفقاأما زواج املسيار، فهو زواج مقصود، تفاهم عليه الرجل واملرأة، وقصداه، بعد أن تعارفا و

  .وهو زواج دائم، ككل زواج يعمد إليه املسلم واملسلمة، فاألصل يف الزواج هو نية االستمرار والبقاء
أن زواج احمللل نفسه فيه خالف كثري عند احلنفية وغريهم، خصوصاً إذا أضمراه يف زيادة على 

  .أنفسهما، ومل يذكر يف العقد، حىت يف داخل املذهب احلنبلي نفسه يوجد خالف
عنـدنا  فزواج املسيار، ه ال حاجة للجوء إىل نوهذا االعتراض ينص على أ: والتعــدد املسيار

  تعدد الزوجات، وقد شرعه اهللا تعاىل لنا بشرطه؟
احلياة شاب يدخل أن تصور ، فال ياملسيار لون من التعددقد أجاب الشيخ على هذا بأن زواج و

زوجته هذه مستمراً، ليالً واراً، إذا مل يكن لـه زوجـة    ملاذا ال يقيم مع، مسياراً الزوجية ألول مرة
  أخرى وبيت آخر؟

الواقع أن الذي يلجأ إىل هذا الزواج تكون له زوجة أوىل، وله بيت مستقر، ويف الغالب له من و
زوجته أوالد، وتزوج هذه الزوجة الثانية ـ ورمبا تكون الثالثة ـ ذه الصورة أو ذه الطريقة، حلاجته 

زوجة أخرى، كما حيتاج الرجل إىل الزواج الثاين، لسبب أو آلخر، وجيد املـرأة املالئمـة لـه     إىل
  .فيتزوجها

ن الغالب يف املسيار هـو الكتمـان أو   ه أنوهذا االعتراض ينص على أ: املسيار والكتمــان
  .السرية، وهذا يضعف هذا النوع من الزواج، إذ األصل يف الزواج اإلعالن

ن الكتمان والسرية ليست من لوازم زواج املسيار، فبعض هـذا  خ على هذا بأوقد أجاب الشي
الزواج يتمتع بالتسجيل والتوثيق يف احملاكم الشرعية والسجالت الرمسية، ويكفي حضور الويل أو إذنه 

  .بالزواج، فهذا كاف يف حتقيق احلد األدىن لإلعالن
يهم أو غريهم ـ بعد توافر شروطه  على أن حرص بعض الناس على كتمان هذا الزواج عن أهل

  . ـ ال جيعله باطالً عند مجهور العلماء
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أمر زواجه من أخرى عن عن جواز إخفاء )الشريعة واحلياة(من حلقات يف حلقة وقد سئل الشيخ 
  زوجته األوىل وهي شريكة حياته، وربة بيته؟

ن زوجة أخرى وفق مـا  إن الرجل يف األعصار املاضية كان يتزوج على امرأته جهاراً م(:فقال
شرعه اهللا تعاىل، وال يكتم ذلك عن امرأته، بل كثرياً ما كان يشاورها فيمن يتزوجها، بل عرفـت  
زوجات هن الاليت خطنب ألزواجهن الزوجة الثانية، ولكن يف زماننا تغري احلال نتيجـة االخـتالط   

بعنف تعدد احلليالت، ونتيجة  بالغرب، والتأثر حبضارته وثقافته، حيث يقبل تعدد اخلليالت، ويرفض
القصف اإلعالمي الرهيب املتمثل يف أجهزة اإلعالم كلها، مقروءة ومسموعة ومرئية، والسيما املرئية 

  .حيث تشنع األفالم واملسلسالت والتمثيليات واملسرحيات على التعدد وتربزه يف أسوأ مظهر
يشبه غسل األدمغة من مفاهيم اإلسـالم   وقد أثّر ذلك على عقول بناتنا ونسائنا أشد التأثري، مبا

وقيمه وأحكامه، وأمست املرأة املسلمة ترى الزواج الثاين كأنه جرمية منكرة، بل بعضهن يرينه وكأنه 
: ألن يزين أهون عندي من أن يتزوج أخرى، وشاع املثل القائل: حكم عليها باإلعدام، وقالت بعضهن

الرجال من باب اإلشفاق على امرأته األوىل أال يفجعها ، ومن هنا رأى بعض "جنازته، وال جوازته"
  )ذا النبأ، وخيفيه عنها ما استطاع، فكتمان ذلك من باب احلرص عليها

املوقف االجتماعي يتناىف مع القول  نوهذا االعتراض ينص على أ: املسيار واملوقف االجتماعي
  .بإباحة هذا الزواج

ه ال عرب فيه بل العربة باملوقف الشرعي، ففرق بني أن وقد أجاب الشيخ على هذا االعتراض بأن
كـأن  زواج غري مقبول اجتماعياً،  فهناكيكون الزواج مقبوالً اجتماعياً وبني أن يكون مباحاً شرعاً، 

اجتماعياً مرفوض وال حنبذه، ولكن إن حدث بإجياب وقبـول   فهوخادمها أو السائق، امرأة تتزوج 
  .عربة باملوقف االجتماعي ، فهو مباح والوباقي الشروط

مشكلة العانس املوسرة، قد حيل هذا الزواج  نوهذا االعتراض ينص على أ: املسيار والفقريات
  فكيف تفعل العانس الفقرية اليت ال مال هلا؟

عجزنا عن حل بعض املشكالت ال جيوز أن يكـون  وقد أجاب الشيخ على هذا االعتراض بأن 
  .جند هلا حالً، فحل مشكالت البعض أهون من ترك الكل عائقاً لنا عن حل مشكالت أخرى

  :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة صحة هذا الزواج بشرط التراضي بني الطرفني، وأن ال يكون ذلـك  



 ١٤١

، وهو مع ذلك أقرب للكراهة ملنافاته لكثري مـن  ١سرا، بل موثقا حمافظة على حقوق املرأة وأوالدها
ا، ولكنه مع ذلك من احللول اليت قد حتد من انتشار الفواحش، خاصة مقاصد الزواج يف أكمل صوره

  .يف ظل الظروف اليت تعيش فيها جمتمعاتنا
ولعل كراهة من كره ذلك (:وقد علل ابن قدامة اختالف اآلثار الواردة عن العلماء يف ذلك بقوله

اهلم متفقة على صحة راجع إىل إبطال الشرط، وإجازة من أجازه راجع إىل أصل النكاح، فتكون أقو
،وهو تعليل جيد للخالف، ألن هذا الشرط غري ملزم، فيمكن للزوج بعـد  ٢)النكاح وإبطال الشرط

  .الزواج أن حيول النهارية أو الليلية زوجة كاملة كسائر الزوجات
لكل من الرجل واملرأة، وال بأس من ذكر مـا   املسياربعض مزايا زواج السدالن .عدد دوقد و

  :كأدلة على اجلوازأورده هنا 
  :أما املصاحل اليت تستفيدها املرأة من هذا الزواج، فهي

قد تكون املرأة مشغولة بأوالد هلا من زوج سابق وال تستطيع تركهم، وتريد أن تتزوج وتستمتع  •
 . مبا أباح هلا اهللا عز وجل

 .رمبا تكون املرأة أرملة ال عائل هلا وال جتد من يتزوجها أو يعوهلا •
ستطيع املرأة اإلقامة وحدها يف بيتها وتريد أن تتزوج فال جتد، فزواج املسيار حـل هلـا،   قد ال ت •

  . يدخل زوجها هذا البيت وخيرج فيصنع له هيبة ووقاراً
  : السدالن ـ ومنها. املسيار للرجل فهي كثرية أيضاً ـ كما يقول دزواج أما مزايا  •
ىل حادة الطبع شديدة الغضب ال حتتمل التعدد، قد يكون الرجل راغباً يف التعدد ولكن زوجته األو •

  . فيتزوج مسياراً حيصن به نفسه، وال يضايق زوجته
قد يرغب الرجل يف التعدد ولكنه ال يستطيع أن ينشئ بيتاً جديداً، والزوجة الواحدة ال حتصـنه،   •

  . حيل مشكلته" املسيار"فزواج 
األرملة وال جيد سبيالً لتحقيق ذلك سـوى  قد يرغب الرجل يف االحتساب برعاية أيتام وأمهم  •

                                                
يـة  نرى أن صحة هذا الزواج مرتبطة بتوثيقه، ألن الركن األساسي يف الزواج كما ذكرنا، وكما سنرى يف األجزاء التال  )١(

  .هو اإلشهاد والتوثيق، ويضاف إىل ذلك يف عصرنا التوثيق الذي أمر به ويل األمر حرصا على حفظ احلقوق
وزواج املسيار إن مل يوثق يصبح زواجا عرفيا، وله ـ كما سنرى ـ من اآلثار ما حيكم عليه باحلرمة والبطالن، بقول الشيخ   

كون عرفياً، وقد يكون مسجالً وموثقاً، كما هو واقـع يف كـثري مـن    وزواج املسيار، قد يكون غري مسجل، في« :القرضاوي
األحيان، وأنا أرجح أن يسجل هذا الزواج ويوثق بشروطه حفظاً للحقوق، وضماناً للمستقبل، وحرصاً على سهولة ثبوت نسب 

ض حقوقها، فليس هلا التنـازل عـن   األوالد ألبيهم ومرياثهم منه، فهذا ما ال جيوز التنازل عنه، فإذا كان للزوجة التنازل عن بع
 . » حقوق أوالدها

 . ٧/٧٣: املغين  )٢(
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 )زواج املسيار(
وسنرى املزيد من املصاحل املنجرة عن هذا النوع من الزواج، واليت تستدعي القول بإباحته، بـل  

 .باستحبابه أحيانا يف املطلب التايل، واملؤسس على ما تقوله الدراسات العلمية
  ظهورهأسباب : ثالثا

  :١عية إىل ظهوره إىل األسباب الثالثة التاليةميكن تصنيف األسباب الدا
  :أسباب تتعلق بالنساءـ  ١

وهي تعود إىل جلوء املرأة للمسيار كوسيلة لسد بعض ذرائع الفساد، ومما ذكرته الدراسات من 
  :أسباب يف هذه الناحية

  :عنوسة املرأة أو طالقها أو ترملها
يار وانتشاره، هو وجود عدد كبري مـن  من أهم األسباب اليت أدت إىل وجود زواج املسوهي 

بلغن سن الزواج ومل يتزوجن بعد، أو تـزوجن   - وخاصة اخلليجية - النساء يف اتمعات اإلسالمية
  .وفارقن األزواج ملوت أو طالق وحنو ذلك

أصبحت العنوسة ظاهرة اجتماعية مؤرقة أفرزا احلياة املعاصرة، وهي تكرب وتتسع وتفرض  فقد
تمع كأمر واقع وخطرينفسها على ا.  

وقد ظهرت إحصائيات كبرية حول عدد العوانس يف البلدان العربية عامة ودول اخلليج على وجه 
  ٠اخلصوص 

فتاة من اململكة العربية السـعودية   ٣٦٣ويف استطالع للرأي أجرته جملة األسرة السعودية ومشل 
سة املرأة، أو طالقها أو حاجتها إىل من الفتيات أن سبب ظهور زواج املسيار هو عنو% ٤٦.٦٢رأت 

  .األطفال
إن الزواج ذه الصورة :(وبدراسة بعض احلاالت املتزوجة عن طريق املسيار قالت إحدى احلاالت

  )متواضعة اجلمالوكان هو احلل األخري لزواجها، حيث إا مطلقة مرتني 
  :لتعددلرفض كثري من النساء 

إال أن الغرية الطبيعية لدى املـرأة  ه مشروع، مع تسليمهن بأن كثري من النساء ال يقبلن بالتعدد،ف
  .جتعلها ال تقبل به كواقع عملي

وهذا الرفض أدى إىل زيادة نسبة العنوسة، حيث إن املرأة ال تقبل بزوج له زوجة أوىل، حىت إذا 

                                                
 . ، العدد السادس، زواج املسيار»للكبار فقط  «انظر الة اإللكتورنية   )١(
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  .ملسيارتقدم ا العمر ومل حتصل على زوج اضطرت لتقدمي تنازالت من أجل الزواج كما يف زواج ا
وقد أدى هذا الرفض أيضاً إىل جلوء الرجال إىل الزواج عن طريق املسيار بدافع احلرص على عدم 
علم الزوجة األوىل، وكذلك اخلوف على كيان أسرته من االهتزاز، حيث عدم املبيت وعدم السكن 

  . وغلبة الكتمان، مما جيعل من الصعب على زوجته األوىل أن تعرف به
من العينة أن السبب يف جلوء الرجال إىل الزواج ـذه  % ٦٦.٢٥رأى : السابق ويف اإلستبيان

  .الصورة هو التحرز من علم الزوجة األوىل، مع رغبتهم يف التعدد
  :حاجة بعض النساء إىل املكث يف بيت أهلها لرعاية أبويها

حتمـل مسـئولية   ن مفرمبا ال يوجد عائل هلم إال هي، أو يكون عندها بعض اإلعاقة اليت متنعها 
  .البيت، ويرغب أولياؤها يف إعفافها واحلصول على الذرية وال يكلفون الزوج شيئاً

ويف دراسة بعض احلاالت املتزوجة عن طريق املسيار قالت إحداهن عن السبب الذي دعاهـا  
إن عندها مخسة أطفال وهي موظفة وتريد أن ترعاهم رعاية حسنة بعد وفاة : للزواج عن هذا الطريق

زوجها وتقدم هلا الكثري لكنها رفضت النشغاهلا مع أوالدها، وملا تقدم هلا شخص يريد أن يتزوجها 
مسياراً على أن يأتيها يف اية كل أسبوع قبلت ذلك ألا وعلى حد قوهلا ستجمع بني الزواج واحلرية 

  .والوقت الكايف لتربية األطفال
  :أسباب تتعلق بالرجال ـ ٢

ة احلاجات الطبيعية من غري تكلف معاناة كبرية بسبب ظروف خاصة، ومن وهي ترجع إىل تلبي
  :هذه األسباب

  :رغبة يف املتعةال
يرغب بعض الرجال يف التعدد من أجل املتعة اليت رمبا ال جيدها مع زوجته األوىل، بسبب كـرب  

، وحرصاً سنها مثال أو انشغاهلا مع أوالدها وحنو ذلك، وهذا حق مشروع ولكن خوفهم من علمها
حيث احلصول على املتعـة  . على شعورها وعلى كيان األسرة، أدى إىل ظهور هذا النوع من الزواج

  . وإعفاف النفس من دون املبيت أو التغيب طويالً عن مسكنه األول
من الفتيات الاليت شاركن يف االستبيان أن من أسـباب  % ٥٢.٩ويف استبانة جملة األسرة رأت 

  .الزواج هو رغبة الرجال يف املتعةظهور هذا النوع من 
أن من % ٦٦.٢٥ويف احد استطالعات الرأى الىت متت على عدد من املواطنني اخلليجني ظهر ان 

  .أسباب ظهور هذا النوع من الزواج هو رغبة الرجل يف املتعة وحترزاً من علم الزوجة األوىل
  :حتمل املزيد من األعباءالقدرة على عدم  -٢
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س لديهم االستعداد أو القدرة على حتمل املزيد من األعباء اإلضافية يف حياتـه  بعض الرجال لي
األسرية، خصوصاً يف العصر احلاضر والتكلفة الباهظة يف الزجيات، مع رغبته يف زوجة من أجل املتعة 
واإلعفاف، وقابلت رغبته هذه رغبة كثري من املطلقات واألرامل والعوانس يف الزواج، فأدى ذلك إىل 

  .ظهور هذا النوع من الزواج
ممن مشلهم االستطالع أن من أسباب ظهور هذا %  ٥٨.٧٥ويف احد استطالعات الرأى رأى 

  .الزواج هو هروب بعض الرجال من تبعات الزواج العادي وواجباته
  :الوظيفي ستقراراالعدم  -٢
ن يف عمل رمسي، قد يكون عمل بعض الرجال غري مستقر، فهو يتردد على بعض املدن أو البلداف

أو جتاري، وحيتاج يف أثناء وجوده يف هذا البلد إىل امرأة حتصنه، مع عدم استعداده لتحمل مسـئولية  
الزواج كاملة، فيلجأ إىل زواج املسيار، ألنه لن يستقر معها ولن يأتيها إال أثناء وجوده يف هذا البلد أو 

  .هتلك املدينة وليس مستعداً لنقلها إىل بلده أو مدينت
  :أسباب تتعلق باتمعـ  ٣

وهي العقبات اليت فرضتها األعراف االجتماعية للحيلولة دون التعدد الشرعي بصفته املثالية، فقد 
يرغب بعض الرجال يف االرتباط بزوجة تعفه ويسكن إليها، سواء كانت األوىل أو الثانية، ولكن هناك 

هور، وإلزام الزوج بتكاليف باهظة قد تفوق قدرته مغاالة األسر يف امل وهيعقبة تقف يف هذا الطريق، 
  . املالية

قابل ذلك وجود عدد كبري من املطلقات واألرامل الاليت قد ميتلكن املال ويرغنب يف الزواج قد و
من زوج كفء وصاحل، وعدد كبري من العوانس الاليت يرغب أولياؤهن يف تزوجيهن رغبة يف اإلعفاف 

رغبة يف ختطي أعبـاء  . فأدى ذلك إىل ظهور هذا النوع من الزواج. ليهنوالولد، حىت ولو أنفقوا ع
  . الزواج العادي

من العينة على أن هذا الزواج فيه ختطي ألعباء الـزواج  % ٥١.٢٥ويف استطالع للرأي رأى 
  .العادي

 فيتهمه، نظرة اتمع بشيء من اإلزدراء للرجل الذي يرغب يف التعددزيادة على ذلك ما نراه من 
بأنه شهواين وال هم له إال النساء، وقد يكون هذا الرجل حباجة فعلية إىل امرأة تعفه لظروف خاصة قد 

  .تكون عند زوجته، مما يدفعه للبحث عن زواج فيه ستر وبعد عن أعني اتمع، فكانت هذه الصورة
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  ]الزوج فريند [ زواج األصدقاء ـ  ٤
ته نوعا ـ هو فتوى، كانت يف أصلها جمرد اقتراح وأصل هذا النوع من الزواج ـ إن صح تسمي

  .للمسلمني يف بالد الغرب ملواجهة ضغط الواقع املنحرف الذي يعيشونه ١من الشيخ عبد ايد الزنداين
قبل بيان حكمها الشـرعي   ٢وال بأس أن ننقل هنا أصل الفتوى، وأصل ما أثري حوهلا من ضجة

  .لشروط املقيدة للعقدانطالقا من القواعد اليت ذكرناها يف ا
جاءت عندما كنت أحتاور مع أحد اإلخوة القادمني من أوروبـا،  .. زواج فريند(:يقول الزنداين

فجاء ذكر حال الشباب وما يتعرضون له من ضغوط ومفاسد حىت ال يكاد األب يسيطر على ابنه أو 
أبيه ومعه صديقته، واألب واألم ابنته؛ ألن اتمع ضاغط عليهم ضغطاً شديداً، بل يأيت الولد إىل بيت 

يعلمان أا صديقته وأنه يعاشرها، وكذلك الفتاة حتضر الشاب إىل بيتها على أنه صديقها، والصديق 
 - boy friend( إن مشكلتنا هي(:فقال يل ذلك األخ.. والصديقة قد يكونان من الشباب املسلمني

girl friend((شـكلة هـي زواج فرينـد   ، فأنا قلت إن عـالج امل )الصديق والصديقةZawaj 
friend(   وتستند أساساً إىل األركان الواجب توافرها يف الزواج الشرعي واحملددة بوجـود املـأذون

والشاهدين وصيغة العقد واملهر املتراضى عليه، إضافة إىل ما يستوجبه من إشهار لعقد الزواج وإعالنه، 
 )وليس يف هذه الشروط وجود مرتل مع الزوج

أكد الشيخ الزنداين على أن من لقاءاته يف لقاء اللقاءات مع الشيخ بسبب هذا الرأي، و مث توالت
دعاه إىل استفتاء الس األوريب لإلفتاء فيه، وقال إنه يدرك " رأيا"ال يعدو أن يكون  - أو مقترحه- قوله 

يـة وعلميـة   لن جيد عند الناس قبوال سهال، وأنه سيصطدم بعقليات اجتماع" الرأي"مسبقا أن هذا 
  .جامدة، كما سيواجه عادات وتقاليد معارضة

غري أن وعي الشيخ الزنداين حبجم املشكالت اليت يعاين منها شباب األقليات املسلمة وأوليـاء  
؛ ذلـك أن  .أمورهم يدعوه إىل اجلرأة يف الصدع برأيه، دون أن يصل األمر عنده إىل مستوى الفتوى

إىل استفتاء الس األوريب  دعاحوال املعنيني ا إملاما جيدا، ومن هنا للفتوى شروطا من بينها اإلملام بأ
لإلفتاء، املتخصص يف دراسة أحوال املسلمني يف أوربا، واإلجابة عن أسئلتهم، وبيان األحكام الشرعية 

  .يف القضايا املطروحة عليهم
ا يتعلق بتربيتهم ألبنـائهم،  لقد حتدث الشيخ الزنداين عن متابعته ملعاناة املسلمني يف الغرب، فيم

                                                
 . الشورى يف حزب التجمع اليمين لإلصالح رئيس جامعة اإلميان، رئيس جملس  )١(
 . نداين من الرأي إىل الفتوى، رحلة الشيخ الزاسالم او اليننقال عن   )٢(
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وللضغوط النفسية واألخالقية اليت يتعرض هلا الشباب املسلم، يف جمتمعات متحررة علـى مسـتوى   
  .العالقات الثنائية بني اإلناث والذكور، وعلى صعيد أمناط الصالت اجلنسية السائدة بني أفراد اتمع

يف الدول األوربية خلطورة القضايا ذات الصلة  وقد أكد الشيخ الزنداين على أمهية انتباه املسلمني
خصوصـا بالنسـبة   - بالعالقات االجتماعية واجلنسية، حيث تشكل هذه القضايا يف غالب األمـر  

  .املدخل الرئيسي للشرور واالحنالل األخالقي وضعف الوازع الديين - للشباب
ه اإلسالمي، وبارتباط الفقـه  اليت يستند عليها الفق" التيسري"بقاعدة الشيخ يف هذا السياق ذكر 

اإلسالمي شرعيا وتارخييا خبصوصية املكان والزمان، ومراعاة هذا الفقه للمتغريات اجلارية على حياة 
  .والعمل الدءوب على تطويره" فقه األقليات"إىل النهوض مبا أصبح يعرف بـ دعاالناس، ومن هنا 

صر ومسايرته حلالة نشوء األقليات املسلمة يف إن التيسري يف الفقه اإلسالمي املعا: كما قال الشيخ
بطبيعـة  - الغرب يقضي بتيسري الزواج أمام شباب هذه األقليات إىل أقصى حد ممكن، دون إخالل 

بشروط الزواج الشرعية املتعارف عليها، وذلك من باب مساعدم على اتقاء شرور الفـنت   - احلال
  .احمليطة م من كل جانب

إنه بدال من أن يدخل الشباب املسلم يف الغرب يف عالقات (:قال الشيخ ولتقريب الصورة أكثر
تأثرا مبا هو سائد يف حميطه االجتماعي الغريب الغالب جيب أن تتاح لـه  " جريل فريند"و" بوي فريند"

، وترمجته العملية أن يتـزوج  "زوج فريند"فرصة بناء عالقة زوجية ميسرة، أو ما ميكن أن يطلق عليه 
  )لفتاة دون أن يشترط امتالكهما بيتا، فالبيت ليس شرطا شرعيا من شروط الزواجالفىت وا

زواج (الذي أصبح معروفـا بفتـوى   - وعلى حنو مل يكن متوقعا أحدث رأي الشيخ الزنداين 
ضجة واسعة يف العامل العريب واإلسالمي، كان مردها الضجة اإلعالمية اليت أثارا من حوله ـ )فريند

العربية اليت يبدو أا قد وجدت يف الرأي مصدرا لإلثارة، وعنصرا إلحداث اجلـدل   وسائل اإلعالم
  .واستقطاب اجلمهور

اليت تصدر من لندن، ويف صفحتها )الشرق األوسط(ففي اليوم التايل لنشر احلوار أعادت جريدة 
يب يب (ذاعـة  الرئيسية األوىل، نشر خرب موسع عنه، مرفقا بصورة للشيخ الزنداين، قبل أن تتلقـف إ 

العربية القضية وتطرحها على الرأي العام يف إطار ندوة على اهلواء، استضافت هلا عـددا مـن   )سي
الذي تبثه قناة  )للنساء فقط(الباحثني والعلماء، وأتاحت فيها جماال لتعدد اآلراء، كما خصص برنامج 

  .تثري القضية حلقة خاصة ملناقشة املسألة، وما تزال وسائل إعالمية أخرى)اجلزيرة(
يف إعطاء قضية  فعاال اتناول وسائل اإلعالم العربية بشكل واسع لرأي الشيخ الزنداين أثروقد كان ل

حقها يف التحليل واملناقشة، غـري أـا يف    - ترتبط ا قضايا أخرى ال تقل أمهية- اجتماعية حساسة 
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الزنداين قال رأيا وطلب فتوى الس  أوهلما أن الشيخ: الوقت نفسه أحدثت احنرافني على أصل الرواية
  .األوريب لإلفتاء فيه، ومثة فرق بني الرأي والفتوى

وثانيهما أن الشيخ قد خص مسلمي الغرب بالرأي، ومل خيص غريهم من املسلمني الذين يعيشون 
يف جمتمعات مسلمة وال يتعرضون لنفس الضغوط اليت يتعرض هلا أبناء األقليات املسلمة يف الـدول  

  .الغربية
إىل حالـة  " الرأي"أهم ما كشفت عنه رحلة الشيخ الزنداين األخرية، ومن حالة وقد كان من 

حاجة مجهور املسلمني إىل .. املوسعة" الدائرة اإلسالمية"إىل " مسلمي الغرب"، ومن دائرة "الفتوى"
  .ة والشفافيةانفتاح الفقه والفكر اإلسالميني على قضاياه احلرجة واملقلقة، بكثري من اجلرأ

  :مواقف العلماء املعاصرين من هذا النوع
منذ إصدارها كما ذكرنا، ورمبـا   فتوى الزنداين ردود فعل متباينة ما بني التأييد واملعارضةالقت 

  :ميكن متييز موقفني رئيسيني من الفتوى
كل اليت رآها وسيلة للقضاء على املشاوهو موقف التأييد للفتوى أو للرأي، بل : املوقف األول

تواجه األقليات اإلسالمية بالغرب يف ظل ظروف جمتمعية صعبة وحتديات مجة من أجل احلفاظ علي 
يف ظل جمتمعات ينتشر فيها االحنالل والفساد وتفتقد القيم اإلسالمية؛ لذا كـان  .. اهلوية اإلسالمية

ة أن أركانه من الناحية الزواج هو احلل ليخفف من تلك املعاناة مبا يتناسب مع تلك اتمعات، خاص
  .. الشرعية متوافرة

أن الفتوى تعد ستارا وبابا خلفيا للفساد وهو موقف املعارضة للفتوى، وقد رأى : املوقف الثاين
واالحنالل األخالقي، ووصل األمر إىل وصفها بالزنا املقنن، وأكدوا أا باطلة الفتقادها شروط الزواج 

باإلضافة إىل كونه يـثري مشـكلة   .. ة البناء العائلي من جهة ثانيةوأركانه األساسية وديده لسالم
االحتكاك بني قيمنا اإلسالمية والعربية األصيلة والقيم السائدة يف بالد الغرب حول مسألة بالغة الدقة 

  ..تتعلق مبا هو حالل وما هو حرام يف العقود والعهود اليت تنظم عالقة الرجل باملرأة
   :الترجيح

األرجح يف املسألة أن هذه الفتوى ـ يف أصلها ـ ال تعدوا أن تكون تطبيقـا مـن     نرى أن  
  .تطبيقات ما ذكرنا من أنواع الشروط املقيدة للعقد

ألن شروط الزواج وأركانه تتوفر مجيعا، ويف أرقى درجاا، فهناك الويل واإلعالن والصداق وكل 
  .ما ذكره الفقهاء

ال يف كونه ـ وبسبب ظروف خاصة، ال يستطيع الـزوج   وهو ال خيتلف عن الزواج العادي إ
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بسببها توفري مسكن خاص، ورمبا يكون ذلك لفترة حمدودة ـ ال يتم فيه الدخول بالصفة العادية، بل  
تبقى الزوجة يف بيت أهلها، وهو يف بيت أهله، وتبقى عالقتهما كعالقة األصدقاء مع تأييدها بالزواج، 

  .ى التخفيف من آثارها السلبيةحرصا على شرعية العالقة وعل
وهو بذلك زواج عادي، بل هو زواج يتماشى مع مقاصد الشريعة من قمع االحنراف، ولذلك ال 

  .نرى قصره على الغرب، فلاللتهاب الغرائز يف الشرق ما يف الغرب
فلذلك يبقى حال ألصحاب الظروف اخلاصة، مثله مثل املسيار ومثل املتعة ومثل العريف يف حال 

  .قنينهت
بل نرى أن لويل األمر أن يقنن هلذه األنواع مجيعا، سدا لذرائع االحنراف، فألن ينتشر هذا النوع 
من الزواج خري ألف ألف مرة من انتشار الفواحش واالحنراف، وما ينشأ عنه من مشاكل اجتماعيـة  

  .ونفسية وصحية خطرية
يدي يتربص ما حيصل ليحكم له أو وهذا من صميم دور الفقيه، فليس الفقيه من يقف مكتوف األ

حيكم عليه، بل الفقيه من يتبصر ما ميكن أن حيصل من شر ليسد منافذه، وما ميكن أن حيصل من خري 
  .ليتعهده بالرعاية والسقي
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  أنواع باطلة من الزواج ـ  ٥
تظهر كل حني أنواع جديدة من الزواج تفتقر إىل البحث عن حكمها الشرعي بسبب ختلـف  

  .الشروط أو ركن من األركانشرط من 
  : ومن األنواع اليت ظهرت أخريا، وهي من تقليد الغرب، وال جمال للشك يف بطالا

  : زواج الكاسيت
الزواج ال حيتاج الطرفان إىل كتابة ورقة أو لشهود أو غريه من تلك األعباء الىت ويف هذا النوع من 
الراغبان ىف الزواج بترديد عبارات بسيطة كأن يقول يقوم الشاب والفتاة بل  ،رأى الشباب أا تعوقهم

  . فترد عليه بالقبول بتزويج نفسها له، )أريد أن أتزوجك(:الشاب لفتاته
وبعدها ميارس كل منهما حقوقه الزوجية  ،ويتم تسجيل هذا احلوار البسيط على شريط كاسيت

  . كأى زواج عادى
تب عليه آثار الزواج إال ما ذكرنا سابقا مـن  وال شك يف بطالن هذا النوع من الزواج، وال تتر

  .صحة نسب الولد إىل أبيه من الزنا، بناء على األدلة اليت سنذكرها يف حملها من هذه السلسلة
  .وميكن تصحيح هذا الزواج بعقد جديد، فيكون أوله سفاحا، وآخره نكاحا

  .تحريونرى أن على ويل األمر اعتبار الشريط دليال على صحة النسب بعد ال
  :زواج الوشم

بالذهاب إىل أحد مراكز الوشم ويقومان باختيار رسم معني يف هذا النوع الشاب والفتاة ويقوم 
  . ويكون هذا الوشم مبثابة عقد الزواج. يرمسانه على ذراعيهما أو على أى مكان خيتارانه من جسميهما

ق ىف ممارسة كافة احلقوق ومبوجب هذا الوشم يتحول الشاب والفتاة إىل زوج وزوجة هلما احل
  . الزوجية

  : زواج الطوابع
تم عرب اتفاق الطرفني على الزواج، وتآخر صيحة من صيحات الزواج املنتشرة هذه األيام، وهي 

وبعد عدة دقائق يعطـى  . ويقوم الشاب بلصق الطابع على اجلبني. ويقومان بشراء طابع بريد عادى
ويتحول بعدها . وذا تنتهى مراسم الزواج. الطابع على جبينهاالطابع للفتاة الىت تقوم بدورها بلصق 

وسط نئة وفرحة األصدقاء الذين يساعدوما على حتمل تكاليف . الشاب إىل زوج، والفتاة إىل زوجة
  .الزواج عرب توفري مكان هلما ليلتقيا فيه خبصوصية
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  الفهرس
  ١  عقد الزواج

  ١  وشروطه

  ٣  املطهرة السنة من

  ٤  مقدمة

  ٦  أوال ـ أحكام العقد وشروطه

  ٦  العقد أحكام إىل مدخل ـ ١
  ٦  العقد تعريف ـ أوال
  ٨  :الفقهية املذاهب يف وشروطه العقد أركان تصنيف ـ ثانيا

  ٨  :تصنيف املالكية
  ٨  :تصنيف مجهور املالكية

  ٩  :ةتصنيف احلطاب من املالكي
  ٩  :تصنيف الشافعية
  ١٠  :تصنيف احلنابلة
  ١٠  :تصنيف احلنفية

  ١٠  :طريقة احلنفية يف تقسيم الشروط
  ١٠  :نعقادـ شروط اال ١

  ١٠  :ما يرجع إىل الصيغة
  ١١  :ـ شروط الصحة ٢
  ١١  :ـ شروط النفاذ ٣
  ١١  :ـ شروط اللزوم ٤

  ١١  :مذهب الزيدية
  ١٢  :مذهب اإلمامية

  ١٣  :مذهب اإلباضية
  ١٣  :التصنيف الذي نعتمده

  ١٤  وشروطها الصيغة ـ ٢
  ١٤  ركااتعريف الصيغة وأ: أوال

  ١٤  :تعريف الصيغة
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  ١٥  :مكونات الصيغة
  ١٥  :ـ اإلجياب ١
  ١٥  :ـ القبول ٢
  ١٦  :بـ حكم تقدم القبول على اإلجيا ٣

  ١٦  العقد صيغة به تتحقق ما :ثانيا
  ١٦  ـ الصيغة اللفظية للعقد ١

  ١٧  :لغة الصيغة
  ١٨  :ألفاظ الصييغة

  ١٨  :ظ املتفق عليهااأللفا
  ١٩  :ألفاظ متفق على صحة العقد ا

  ١٩  :ألفاظ متفق على عدم صحة العقد ا
  ١٩  :األلفاظ املختلف فيها

  ٢٤  :زمن الصيغة
  ٢٤  :الصيغة الزمنية املتفق عليها

  ٢٤  :الصيغة الزمنية املختلف فيها
  ٢٥  :حكم التصحيف يف الصيغة

  ٢٦  :حكم األخطاء النحوية يف الصيغة
  ٢٦  :ـ صيغة العقد من غري الكالم ٢

  ٢٧  :الكتابة
  ٢٨  :اإلشارة

  ٢٩  :إرسال الرسول
  ٣١  :املعاطاة

  ٣١  :بالزواجاإلقرار 
  ٣١  :العقد باهلاتف

  ٣٢  :اإلنترنت
  ٣٢  شروط الصيغة: ثالثا
  ٣٢  ـ احتاد الس يف عقد النكاح ١
  ٣٤  بقة القبول لإلجيابـ مطا ٢

  ٣٤  :املخالفة يف حمل العقد: احلالة األوىل
  ٣٤  :املخالفة يف مقدار املهر:احلالة الثانية

  ٣٥  ـ إجناز الصيغة ٣
  ٣٥  :يق العقد بشرطأوال ـ تعل



 ١٥٢

  ٣٥  :تعريف التعليق
  ٣٥  :حكمه

  ٣٦  :انعدام املعلق عليه وقت التعليق:  احلالة األوىل
  ٣٦  :عليقوجود املعلق عليه وقت الت: احلالة الثانية

  ٣٧  :تعليق العقد على زمن: ثانيا
  ٣٨  ـ تأبيد الصيغة ٤

  ٤٠  ـ شروط احملل ٣

  ٤٠  الزوجة شروط :أوالً
  ٤٠  :تكون الزوجة امرأة ـ أن ١

  ٤٠  :الزواج من اجلن
  ٤٣  الزواج من اخلنثى

  ٤٤  :تغيري اجلنس
  ٤٥  الزواج املثلي
  ٤٥  :اج املثلي ونقضهامربرات الزو

  ٤٦  :ـ تبيني مناسبته للفطرة ١
  ٤٧  :ـ تبني مناسبته لبيولوجية جسم اإلنسان ٢

  ٤٩  :أضرار الزواج املثلي
  ٥٠  :األمراض املعدية
  ٥٠  :سرطان الشرج

  ٥٠  :مرض كابوسي اخلبيث
  ٥٠  :سرطان الغدد الليمفاوية

  ٥١  :األيدز
  ٥٢  :حكم الزواج املثلي

  ٥٣  :عالج الشذوذ اجلنسي
  ٥٤  :ـ كون املرأة حمال أصليا للزوج ٢

  ٥٥  الزوج شروط ـ ثانيا
  ٥٥  :حكم زواج الصغري قبل البوغ

  ٥٦  :م زواج انونحك
  ٥٧  :حكم زواج السفيه

  ٥٧  :تعريف السفيه
  ٥٧  :أثر السفه يف صحة الزواج



 ١٥٣

  ٦٠  ـ أحكام فساد العقد وبطالنه ٤

  ٦٠  :التعريف
  ٦٠  :التعريف اللغوي

  ٦٠  :التعريف االصطالحي
  ٦٢  :أنواع العقود وعالقتها بالفساد والبطالن

  ٦٢  :ـ العقد الالزم ١
  ٦٢  :ـ العقد الباطل ٢
  ٦٣  :ـ العقد الفاسد ٣
  ٦٣  :ـ العقد املوقوف ٤
  ٦٤  الفقهية املذاهب عند الفاسدة األنكحة

  ٦٤  :مذهب احلنفية
  ٦٤  :مذهب املالكية
  ٦٥  :مذهب احلنابلة

  ٦٥  :مذهب الشافعية
  ٦٦  :مذهب الظاهرية
  ٦٦  :مذهب الزيدية

  ٦٧  :آثار النكاح الفاسد والباطل
  ٦٨  :العقد الباطل
  ٦٨  :العقد الفاسد

  ٦٨  :حكم إقامة احلد على من تزوج زواجا فاسدا

  ٧١  شروط املقيدة للعقد وأحكامهاثانيا ـ ال

  ٧١  وأحكامها للعقد املقيدة الشروط أنواع ـ ١
  ٧١  اشتراط ما يقتضيه العقد: أوال

  ٧٢  :حكمه

  ٧٢  ملقتضى العقد  ما يكون مناقضا: ثانيا
  ٧٢  :صوره
  ٧٣  :حكمه

  ٧٤  :مذهب املالكية
  ٧٤  :مذهب احلنابلة
  ٧٥  :مذهب احلنفية



 ١٥٤

  ٧٥  :مذهب الظاهرية
  ٧٥  :اإلباضية
  ٧٥  :الزيدية
  ٧٦  :اإلمامية

  ٧٦  :األدلة على صحة العقد وبطالن الشرط وعدم لزومه
  ٧٧  ما ال يقتضيه العقد وال ينافيه وللزوجة فيه مصلحة: ثالثا

  ٧٧  صحة العقد وعدم لزوم الشرط: القول األول
  ٧٧  :عند املالكية

  ٧٨  :أثر هذه الشروط على الزواج
  ٧٩  :حكمه وأثره عند الشافعية
  ٧٩  :حكمه وأثره عند احلنفية

  ٧٩  :حكمه وأثره عند الظاهرية
  ٨٠  :أدلة القول األول

  ٨٢  صحة العقد ولزومه: اينالقول الث
  ٨٣  :أدلة القول الثاين

  ٨٧  :الترجيح

  ٨٩  حكم الشروط املتفق عليها قبل العقد وغري املذكورة يف العقد

  ٩١  ف العلماء من الشروط املقيدة للعقدـ مناذج عن مواق ٢

  ٩١  :ـ اشتراط املرأة أن ال خيرجها من دراها ١
  ٩٢  :اشتراطها عليه أن يطلق ضرا

  ٩٣  :من تزوج امرأة بكرا فوجدها ثيبا
  ٩٥  :اشتراط املرأة أن ال يتزوج عليها

  ٩٦  :اشتراط طالق كل امرأة يتزوج ا عليها
  ٩٧  :دفع املرأة الصداق للرجل

  ٩٨  ثالثا ـ أنواع خمتلف فيها من عقود الزواج

  ٩٩  ـ زواج املتعة بني السنة واإلمامية ١

  ٩٩  أوال ـ تعريف زواج املتعة
  ١٠١  ثانيا ـ أحكام زواج املتعة عند اإلمامية

  ١٠١  :من القرآن الكرمي



 ١٥٥

  ١٠٢  :الرد على دعوى النسخ
  ١٠٤  :اإلجابة على شبه املخالفني

  ١٠٥  أركان زواج املتعة وشروطها
  ١٠٥  :الصيغة: الركن األول

  ١٠٥  :احملل: الثاين الركن
  ١٠٦  :املهر: الركن الثالث

  ١٠٦  :بعض فروع زواج املتعة
  ١٠٦  ثالثا ـ حكم زواج املتعة عند أهل السنة

  ١٠٧  :فنياإلجابة على أدلة املخال
  ١٠٩  :أثر زواج املتعة

  ١١٠  رابعا ـ وجوه التقارب بني أهل السنة واإلمامية حول زواج املتعة
  ١١٠  ـ أن املسألة خالفية بني أهل السنة ١
  ١١٣  ـ أن يف بعض ما جييزه بعض أهل السنة من زواج ماهو أشد من زواج املتعة ٢
  ١١٥  ـ أن نص الدليل نفسه حيمل دالئل عدم قطعية التحرمي ٣
  ١١٥  :ـ جواز زواج املتعة الذي يتفق عليه الطرفان قبل العقد ٤
  ١١٧  ـ ورود اخلالف يف صحة ذكر التوقيت يف العقد ٥

  ١١٨  خامسا ـ ضوابط إباحة زواج املتعة
  ١١٩  :ـ أن يكون من باب الضرورة ١
  ١٢٣  :ـ ثبوت النسب يف زواج املتعة ٢
  ١٢٤  :ـ اإلعالن عن الزواج ٣
  ١٢٤  :ـ ثبوت حق التوارث بني الزوجني ٤

  ١٢٦  ـ الزواج العريف ٢

  ١٢٦  حقيقة الزوج العريف: أوال
  ١٢٧  حكمه: ثانيا

  ١٢٩  :قبل الزواج: احلالة األوىل
  ١٣٠  :بعد البناء: احلالة الثانية

  ١٣٣  ـ زواج املسيار ٣

  ١٣٣  حقيقته: أوال
  ١٣٣  حكمه: ثانيا
  ١٤٣  أسباب ظهوره: ثالثا
  ١٤٣  :ـ أسباب تتعلق بالنساء ١



 ١٥٦

  ١٤٣  :عنوسة املرأة أو طالقها أو ترملها
  ١٤٣  :ثري من النساء للتعددرفض ك

  ١٤٤  :حاجة بعض النساء إىل املكث يف بيت أهلها لرعاية أبويها
  ١٤٤  :ـ أسباب تتعلق بالرجال ٢

  ١٤٤  :الرغبة يف املتعة
  ١٤٤  :عدم القدرة على حتمل املزيد من األعباء -٢
  ١٤٥  :عدم االستقرار الوظيفي -٢
  ١٤٥  :ـ أسباب تتعلق باتمع ٣

  ١٤٦  ]الزوج فريند [ ـ زواج األصدقاء  ٤

  ١٤٨  :مواقف العلماء املعاصرين من هذا النوع

  ١٥٠  ـ أنواع باطلة من الزواج ٥

  ١٥٠  :زواج الكاسيت
  ١٥٠  :زواج الوشم

  ١٥٠  :زواج الطوابع
  

 


