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 :ملخص البحث
لقد أولى الفقه اإلسالمي األسرة المسلمة اهتماماً بالغاً، يقوم على حفظها ورعايتها واستقرارها، 

لد والتكاثر بغرض فشرع الزواج الصحيح السليم لبنائها، لتحقيق غاية جليلة، وهي التناسل والتوا
استمرار الجنس البشري لتتحقق العمارة التي أرادها اهلل تعالى لألرض. وهذه الغاية المرجوة من الزواج 
ال تتحقق إال إذا نشأ الزواج صحيحاً، وفق الضوابط والقواعد التي وضعها الشارع الحكيم ألن العقد 

الصحيح المستكمل لشرائطه، وفي حال فقد الذي يفيد االختصاص باالستمتاع وحله هو العقد الشرعي 
هذه الشرائط أو بعضها فإننا أمام انحراف حقيقي في الزواج، وفي فرق هذا العقد جاء الشرع الحكيم 
بقواعد حاكمة وضابطة إلنهاء رابطة الزوجية، واالنحراف في فرق الزواج يتمثل في مخالفة األسس 

الطالق أو الخلع. ولقد جاء البحث محاولة مني في  والقواعد الصحيحة السليمة الموضوعة إليقاع
ففي إنشاء عقد الزواج تمثلت صور  ،جمع الصور الظاهرة في اإلنحراف في إنشاء عقد الزواج وفرقه

االنحراف في زواج المرأة بدون وليها مع انعدام الكفء، مع التعرض لبعض الصور المعاصرة الشاذة 
الشفاه، الزواج برسائل المحمول، زواج الكاسيت، والزواج  عن عقد النكاح كزواج الوشم، وزواج

األبيض، وزواج الهبة، زواج الطوابع، زواج السر، كما يتمثل االنحراف في إجبار المرأة على الزواج، أو 
في الزواج بنية التحليل، أو تخبيبها للزواج بها أو زواج اإلخوة من الرضاع أو تأخير سن الزواج، أو 

الزوجة األولى، أما االنحراف في فرق الزواج فيظهر في الطالق بإيقاع الرجل للطالق  اشتراط إعالم
حال حيض المرأة، أو طالق الثالث بلفظ واحد، أو تعليقه بأمور خارجة عن أصله، أو الطالق بمجرد 
ميل الرجل إلى أخرى، أو بطلب إحدى الزوجات، أو الطالق بنية حرمانها من ميراثها كما يظهر 

 نحراف في الخلع، إذا وقع الخلع بدون افتداء الزوجة، أو وقع الخلع جبراً عن الزوج.اال

 .: األحكام الفقهية، االنحرافات، عقد الزواجالكلمات المفتاحية
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Ahmed Qayati Muhamed Shalqami. 
Department of General Jurisprudence, Faculty of Sharia and Law, 

Cairo, Al-Azhar University, Cairo, Egypt. 
Email: Ahmedshalqamy.12@azhar.edu.eg 

Abstract: 
The aim of the research: To show the fiqh rulings of the deviations arising in 

the marriage contract and its difference. The Approach: The Inductive Analytical 
Approach. Fiqh has given the Muslim family great attention, based on its 
preservation, care and stability, so the right and proper marriage is prescribed to 
build it, in order to achieve a great goal, which is reproduction, and reproduction 
for the purpose of the continuation of the human race in order to achieve the 
architecture that Allah Almighty wanted for Earth. This desired goal of marriage is 
not achieved unless the marriage was established correctly, according to the rules 
and regulations set by the wise Allah because the contract that benefits the 
jurisdiction of enjoyment and its solution is the correct legal contract that has 
completed its strings, and in the event that these strings or some of them are lost, 
then we are facing a real deviation in marriage, and in a difference. This contract 
came in the sharia with governing and controlling rules to end the marital bond, 
and the deviation in the marriage difference is the violation of the correct and 
sound principles and rules laid down for the infliction of divorce or khula. The 
research came as my attempt to collect the images that appear in the deviation in 
the establishment of the marriage contract and its forms. In the establishment of 
the marriage contract, the images of deviation were represented in the marriage of 
the woman without her guardian with lack of incompetence, with exposure to 
some contemporary anomalous images of the marriage contract such as tattoo 
marriage, lip marriage, marriage by mobile letters, cassette marriage, white 
marriage, gift marriage, stamp marriage, secret marriage, The deviation is also 
represented in forcing the woman to marry, or to marry with the intention of 
dissolving, or to subvert her to marry her or to marry the brothers through 
breastfeeding or delaying the age of marriage, or the requirement to inform the 
first wife, as for the deviation in the marriage difference, it appears in the divorce 
by causing the man to divorce in the event of a woman’s menstruation. Or divorce 
the three with one word, or suspending it with matters outside of its origin, or 
divorce as soon as the man inclines to another woman, or the request one of the 
wives, or divorce with the intention of depriving her of her inheritance as 
evidenced by the deviation in the khula, if the khula takes place without redeeming 
the wife, or the khula takes place forcibly. the husband. 

Keywords: Fiqh Rulings, Deviations, Marriage, Contract. 
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أشرف المرسلين سيدنا  لىوالصالة والسالم ع، رب العالمين الحمد هلل
 وحده ال شري  له، شرع لنا وأشهد أن ال إله إال اهلل ـ  ـ محمد

ا، وأتم علينا النعمة، وأكمل لنا الشرعة، مستقيمً  اا، وهدانا صراطً ا قيمً دينً 
وجعله عالمة اإليمان،  ،د عباده بهذا الشرعوأغنانا بها عن شرائع البشر، وتعبً 

يَما َشَجَر َبْيَنُهمْ َفالَ وَ فقال جل وعال: ﴿  ُموَك فِّ نُوَن َحتََّى يَُحك ِّ  (1)﴾َرب َِّك الَ يُْؤمِّ
 :القائلعبده ورسوله  اوأشهد أن محمدً 

تركنا على المحاجة البيضاء  (2)«يفقهه في الدين امن يرد اهلل به خير  »  
 .ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هال 

 وبعد. 

، يقوم على حفظها اا بالغً ة اهتمامً سرة المسلمفإن اإلسالم قد أولى األ
لتحقيق غاية ، ورع الزواج الصحيح السليم لبنائهاورعايتها واستقرارها، فش

 ؛بغرض استمرار الجنس البشري ،جليلة، وهي التناسل والتوالد والتكاثر
لألرض، وإنما شرع الزواج واألسرة  ـ تعالى ـ لتتحقق العمارة التي أرادها اهلل

الستقبال هذه الطاقة  ؛أداًة، وتكون األسرة وعاًء شرعيًّا نظيًفاليكون الزواُج 
                                                

  .65 :النساء (1)
كتاب العلم، باب: من  - -( متفق عليه: رواه البخاري، ومسلم من حديث معاوية 2)

صحيح  - 1/25، 71، برقم 1422 :ييرد اهلل به خيرا يفقهه في الدين، صحيح البخار
ال تزال طائفة من : »ـ  ـقوله  :باب ،. كتاب اإلمارة2/718، 1037 :مسلم

 .«أمتي ظاهرين على الحق ال يضرهم من خالفهم
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ولوال الزواج الذي هو تنظيم لتل  الفطرة ، (1)وتوظيفها في المحل الصحيح
المشتركة بين اإلنسان والحيوان َلَتساوى اإلنسان مع غيره من أنواع الحيوان 

 . في سبيل تلبية هذه الفطرة عن طريق االنحراف والشيوع

يسير عليها كال  أساسيةالشريعة اإلسالمية قواعد قد وضعت ول
ها ءأن يعامل زوجته بالمعروف، وإعطا على الزوج تالزوجين، فأوجب

جة على الزو تحقوقها كاملة من مسكن ومأكل ومشرب وقضاء وطر، وأوجب
 اعالجً  توضع هماوحال الخالف الناشئ بينطاعته وبره وحفظ ماله وعرضه، 

وعدا  ،(2)رأة الناشز بمراحل معينة سجلت في سورة النساءللتعامل مع الم
 .م انحراف حقيقيي في الزواج وفرقهذل ، فإننا أما

 حدود الدراسة: 
في هذه الدراسة االنحراف في عقد الزواج متشعب لذا اكتفيت 

                                                

 وما بعدها. 3ص :أحمد علي طه رياند/  ،فقه األسرة (1)
الوعظ بالرفق واللين، وثانيها الهجر، وثالثها الضرب شريطة أن يكون غير مبرح،  :أولها (2)

من الزوجين ظلم صاحبه وال بينة لهما،  عى كل  وإن بقي، واد   ،بها فإن زال الخالف كان
 ؛ا من أهلهاأهله وحكمً  ا منمين إليهما، حكمً كَ لتوجيه حَ  ؛ع األمر إلى القاضيف  رُ 

ان مسلمان ذكران عدالن مكلفان فقيهان عالمان لإلصالح أو التفريق، والحكمان: حر  
الرأي والنظر، ويجوز أن يكونا من غير أهلهما  بالجمع والتفريق؛ ألن التحكيم يفتقر إلى
ا في الحكم وال الوكالة، وينبغي لهما أن ينويا وهو األولى؛ ألن القرابة ليست شرطً 

﴾، وأن ينصفا، ويرغبا يوفق اهلل بينهما اإن يريدا إصالح  لقوله تعالى: ﴿ ؛اإلصالح
سير تف .لتوفيق بينهماويخوفا، وال يخصا بذل  أحد الزوجين دون اآلخر، ليكون أقرب ل

 .6/711 :، تفسير الطبري1/453عبد الرزاق 
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أتعداه إلى ما بعد إتمام  مالمرتبط بإنشاء عقد النكاح في بدايته ول باالنحراف
حال  نحرافمظاهر اإلإلى  تعرضت كل الحياة األسرية، كماالعقد من مشا

كما هو واضح بخطة ، إيقاعه أيًضاوكذا الخلع حال الطالق فقط،  إيقاع
بست صور في الزواج، ومثلها في ، وفي داخل البحث اكتفيت الدراسة
بعض الصور التي ظهر  كما تناولت واكتفيت بثالث صور في الخلع ،الطالق

 يما يسمى باألنكحة المعاصرة. اإلنحراف فيها ف

 منهجي يف البحث:
سلكت في هذا البحث المنهج االستقرائي لما قاله الفقهاء، كما سلكت 

 المنهج التحليلي لهذه النصوص، والموازنة بينها.

 فكان تفصيل المسألة على النحو التالي:

هت عن بعدها باألدلة الشرعية التي ن ًبااالنحراف، معق قمت بذكر صور :أوال  
 هذا االنحراف.

 حال وقوعها.بذكر التكييف الفقهي لهذه الصور قمت  :ي اثان

، كما في المسائل التي نظمها القانون ادر: تعرضت لنص القانون الوث اثال
الشخصية المقدم من قانون األحوال في  قترحتعرضت للمشروع الم

 .األزهر للنواب

ا  حتاج إلى ذل .أبديت وجهة نظري في المسائل التي ت :رابع 

 خطة الدراسة 
، وثالث مباحث، مطلب تمهيديفي هذه الدراسة قسمت بحثي إلى  
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 ، وفهارس.، ومراجع، وتوصياتونتائج

  .التعريف بمصطلحات البحث: المطلب التمهيدي

 .وصورها المعاصرةعقد الزواج  المبحث األول: االنحرافات في إنشاء

 تمهيد: قواعد الزواج الصحيح.

 .اءةألول: الزواج بدون ولي مع انعدام الكفالمطلب ا

 .(األصدقاءزواج ) الفرع األول: جانب التفريط

 .الفرع الثاني: جانب اإلفراط )اإلجبار على الزواج(

 المطلب الثاني: صور من االنحرافات فيما يسمى باألنكحة المعاصرة.

 : زواج الوشم.الصورة األولى

 .ثانية: زواج الهبةالصورة ال 

 . ة الثالثة: الزواج برسائل المحمولالصور

 .الصورة الرابعة: زواج الكاسيت

 . الصورة الخامسة: الزواج األبيض

 . الصورة السادسة: زواج الطوابع

 . الصورة السابعة: زواج الدم

  : الزواج بنية التحليل.الثالثالمطلب 

 : تخبيب الزوجة للزواج بها.الرابعالمطلب 
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 .ن معتدة الغيرالمطلب الخامس: الزواج م
  : تأخير سن الزواج.السادسالمطلب 

 .المبحث الثاني: االنحرافات في فرق الزواج
 الصحيحة. الطالقتمهيد: قواعد 

  الطالق حال الحيض.إيقاع  المطلب األول:

 طالق الثالث بلفظ واحد.إيقاع المطلب الثاني: 

 بما ال ينبغي التعليق به.المطلب الثالث: تعليق الطالق 

 .إيقاع الطالق بدافع الغضب :رابعمطلب اللا

 . ميل إلى أخرىالالطالق بمجرد  :خامسالمطلب ال

 الضرة.الطالق بطلب : المطلب السادس

  .المبحث الثالث: االنحراف في الخلع

ا عن المطلب األول: الخلع    .لزوجاجبر 

 .الخلع لطلب الزوجة إلى المطلب الثاني: اإلساءة
 .من غير سبب الخلعالمطلب الثالث: 

 :مالحظة
 :وقبل أن أبدأ البحث أريد التنويه على أمر هام وفي نهاية الخطة

: إن ما ذكرت من صور لالنحراف ينعقد فيها التصرف قد يقول قائل
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ا إما باإلجماع كطالق المرأة بسبب تخبيب الزوجة عليها، أو على صحيحً 
ونكاح المحلل خالف كالنكاح من غير كفء بدون ولي، والطالق البدعي، 

 والفريند، فكيف يكون انحرافا وهو صحيح؟
ا؛ ألن الحرمة قد ا وصحيحً ا بين أن يكون حرامً : أن ثمت فرقً والجواب

ا، ا وإن كان حرامً تنف  عن البطالن في التصرفات، فيقع التصرف صحيحً 
كالصالة في األرض المغصوبة، والثوب المغصوب، فإن الصالة تصح عند 

ا، وهذا يراجع بالتفصيل في دراسة قاعدة: ن الغصب حرامً الجمهور، وإن كا
 هل يقتضي النهي فساد المنهي عنه؟

ا، ا أو حرام  ا ال ينفي كونه انحراف  والمقصود أن انعقاد التصرف صحيح  
 .واهلل المستعان

 

 

 

h 
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 مطلب متهيدي

 التعريف مبصطلحات البحث 

 .سالمييف الفقه اإل االحنرافمفهوم : أواًل
فرع عن تصوره، لذا  يءقاعدة الفقهية بأن الحكم على الشال تقضي

وجب القيام بمفهوم االنحراف في البحث محل الدراسة من خالل تعريف 
نحراف في إنشاء وبيان المراد من اال ،من اللغة واالصطالح االنحراف في كل  
 .عقد الزواج وفرقه

 ،أماله الشيء مأخوذ من حرفوهو  هو الميل: : االنحراف في اللغةأوال  
 ،ره وصرفه عن معانيه: غي  وحرف الكالم ،اقطعه محرفً  ؛حرف القلم :يقال

َم َعن  :له عن جهته، قال تعالىوتحريف الكالم عد   ُفوَن اْلَكلِّ }يَُحر ِّ
} هِّ عِّ َواضِّ مَّ
 على :أي حرف، على اهلل يعبد نهأ وحقيقته: قال ش ، على :أي (1)

 :أي به، اطمأن خير أصابه فإن متمكن، دخول فيه يدخل ال الدين، في طريقة
 وإن بدينه، ورضي أصابه بما اطمأن وماشيته ماله وكثر خصب أصابه إن

 دينه عن رجع :أي وجهه، على انقلب ،مال وقلة بجدب اختبار فتنة أصابته
 ُمقامه أو ،أعلى إلى قيامه في الشيء وانحراف  (2)،األوثان وعبادة الكفر إلى
 .(3)المتوقع الطبيعي االعتدال عن غيره مع

 ،هو العدول عن صراط اهلل المستقيم : االنحراف في االصطالح:ثاني ا
                                                

َساء: 1)  .46( الن  
 .3/307 :، المحكم والمحيط األعظم5/12 :( تهذيب اللغة2)
 .4/2019 :( المعجم االشتقاقي المؤصل3)
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 على والعصيان ،عليها اإلنسان اهلل   فطر التي السليمة الفطرة عن والخروج
 .(1)عليها والتمرد الطبيعة،

 : االنحراف في البحث محل الدراسةبالمقصود 

سس والقواعد الصحيحة هو الميل عن األ: االنحراف في الزواج
أكان  ، سواءً الشروط واألركان ، المتمثلة فيالموضوعة إلنشاء عقد الزواج

وانعدام الكفء،  ،بقصد أو بدون قصد، كزواج المرأة بدون وليها هذا الميل
 أو زواجها بنية التحليل، أو تخبيبها للزواج بها. 

يحة عن األسس والقواعد الصح هو الميلالطالق: االنحراف في 
إليقاع الطالق، كإيقاعه حال حيضها، أو بلفظ الثالث دفعة الموضوعة 

  لب الضرة.على ط واحدة، أو تعليقه على أمور ال ينبغي التعليق عليها، أو بناءً 

عن األسس والقواعد الصحيحة هو الميل : االنحراف في الخلع
مرأة لإجبار الزوج على الخلع، أو أن تطلب اإليقاع الخلع، كالموضوعة 

إلجبارها على طلب  ؛الرجل إلى زوجته بدون سبب، أو أن يسيء الخلع
  .الخلع

 :بالنكاح: التعريف ثانًيا
 إذا نكاحا ينكحها امرأة فالن نكح :الضم والجمع، يقال :لغة   النكاح

 جارةً  تقربن   فال :األعشى بقول لألول األدب ديوان في واستشهد (2).تزوجها
                                                

، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 5/48 :( الفقه على المذاهب األربعة1)
 .2/295 :نستعين

 .2/625 :لسان العرب .1/246 :( التعريفات2)
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 (1)داتأب   أو ن  حَ فانك   امحر علي .. .هاسر   إن  

ا  بالوطء والمباشرة  د يتضمن إباحة االستمتاع بالمرأة: عقواصطالح 
رم بنسب أو رضاع أو  والتقبيل والضم وغير ذل ، إذا كانت المرأة غير َمح 

مرأة، ليفيد مل  استمتاع الرجل بال ؛عقد وضعه الشارعهو  :وقيلصهر. 
أثر هذا العقد بالنسبة للرجل يفيد أن  :أي، وحل استمتاع المرأة بالرجل

 (2).فال يحل ألحد غيره ،مل  الخاص بهال

 ثالًثا: التعريف بفرق الزواج.
 الحقيقي المصدر موضع يوضع االفتراق، وهي اسم مصدر: الفرقة لغة

 مفارقة، امرأته، فالن وفارق، ابعًض  بعضهم فارق: القوم وتفارق .االفتراق من
: هي انحالل رابطة الزواج، وانقطاع العالقة بين احً واصطال (3).باينها: وفراقا

 .وفرقة طالق ،الزوجين بسبب من األسباب. والفرقة نوعان: فرقة فسخ
 .والفسخ إما أن يكون بتراضي الزوجين وهو المخالعة، أو بواسطة القاضي

: وهي ان الزوجين يقع على خمسة عشر وجهً أن الفراق بي (4)وذكر المالكية
اختالف أنواعه، واإليالء إن لم يفئ الزوج عن يمينه، واللعان، الطالق على 

والردة، ومل  أحد الزوجين اآلخر، واإلضرار بالزوجة، وتفريق الَحَكمين بين 

                                                

 .1/38 :( طلبة الطلبة1)
/ 2، الشرح الصغير:357وما بعدها،  94/4وما بعدها، تبيين الحقائق:  2/ 339( العناية: 2)

 .6/445، المغني: 3/123وما بعدها، مغني المحتاج: 332
 .26/298 :، تاج العروس9/98 :( تهذيب اللغة3)
 .1/227 :ين الفقهية( القوان4)
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الزوجين، واختالف الزوجين في الصداق قبل الدخول، وحدوث الجنون أو 
 سارالجذام أو البرص في الزوج، ووجود العيوب في أحد الزوجين، واإلع

، والفقد، وعتق األمة زوجة العبد، وتزوج أمة بالنفقة، أو الصداق، والتغري
 (1).على الحرة

 .: التعريف بالطالقرابًعا
 إبلي أطلقت: تقول والتخلية، القيد إزالة :معناه في اللغة: الطالق لغة

 ،معنوًيا أو ،األسير وقيد الفرس، كقيد ،حسًيا كان سواء »أسيري وأطلقت
 الناقة، طلق: لغة فيقال الزوجين، بين الحاصل االرتباط وهو النكاح، كقيد

: يقال وكذا ،طالًقا أطلقها :مثل ،وسرحها قيدها حل   إذا طالًقا الالم بتخفيف
 مصدر فالطالق بانت، إذا ومفتوحة، مضمومة الالم، بتخفيف المرأة طلقت
  (2).كالفساد - مخففة وضمها ،الالم بفتح - طلق

 هو رفع :وقيل في معناه ،ة النكاح الذي هو قيد معنى: إزالوفي الشرع 
 (3).محله في أهله من النكاح قيد 

 .: التعريف باخللعخامًسا
 الخلع :واالسم منه، افتدت زوجها وخالعت. النزع: اللغة في الخلع 
 فكأن فعال فإذا. لآلخر لباس كاًل  ألن ؛اللباس خلع من استعارة وهو ،بالضم

                                                

 .9/6864 :للزحيلي ،( الفقه اإلسالمي وأدلته1)
 .(طلق )ط العربي، والصحاح والمصباح مادة:  - 292/ 2 :( المغرب2)
. الموسوعة 248/ 4 :الفقه على المذاهب األربعة ،3/121 :الختيار لتعليل المختارا( 3)

 .235/ 19 :الفقهية الكويتية
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 إذا :منه واختلعت مخالعة زوجها المرأة وخالعت ،(1)آلخرا عن لباسه نزع كاًل 
 الخلع. :والمصدر الفدية، على وطلقها ،منه افتدت

 ،(2)معناه في ما أو الخلع، بلفظ النكاح مل  إزالة: االصطالح وفي
 المفتى في الحنفية ذهب وقد للزوج، غيرها أو الزوجة به تلتزم عوض مقابل
 الخلع أن إلى: رواية في والحنابلة الجديد، في والشافعية والمالكية، به،

 أحمد عن يروى ما أشهر في والحنابلة القديم، في الشافعي طالق، وذهب
 (3).فسخ أنه إلى

 

 

 

h 
  

                                                

 .1/159 :تعاريفالتوقيف على مهمات ال( 1)
 .3/199، فتح القدير: 2/766الدر المختار:  (2)
 .9/7007 :للزحيلي ،الفقه اإلسالمي وأدلته (3)
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 املبحث األول

 االحنرافات يف إنشاء عقد الزواج

 :قواعد وآداب الزواج الصحيح
لعقد ألن ا ؛ارع وفق ضوابط وقواعد لينشأ صحيحً األصل أن الزواج ش

إنما هو العقد الشرعي الصحيح، الذي يفيد االختصاص باالستمتاع وحله 
 للشرائط اآلتية:  البد فيه أن يكون مستكماًل و

تكون أنثى محققة  خالية من الموانع، بأن العقد على امرأة يكون: أن ال  أو
األنوثة، فال يصح العقد على الرجل، والعلى الخنثى وال على الخنثى 

 .المشكل

مة على الرجل تحريمً : أالاني  ثا  ال شبهة فيه، ال على  اا قاطعً  تكون محر 
 . (1)بنسب أو رضاع أو مصاهرة محرمةى الوثنية وال عل

: أن يكون العقد بإيجاب وقبول شرعيين سواء أكان بلفظين يعبر بهما ثالث ا
: زوجت وتزوجت وما يجري مجراه، أو بلفظين كقولهعن الماضي 

  (2).ن الماضي وباآلخر عن المستقبليعبر بأحدهما ع

 بلفظ يدل على التأييد.  يكون: أن ارابع  

بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين أو  يكونأن  :اخامس  

                                                

 .4/10 :الفقه على المذاهب األربعة (1)
 .1/255 :، جامع األمهات2/231 :، بدائع الصنائع2/118:تحفة الفقهاء (2)
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كانوا عند العقد أو قبل الدخول على الخالف بين  (1)رجل وامرأتين
 الفقهاء.

ل عليه في الحقيقة حال حضور العاقدين، والمعو المجلس: أن يتحد اسادس   
  (2).في الحد الفاصل بين اتحاد المجلس واختالفه هو العرف

أتباعه من المؤمنين إلى  افإن الشرع الحنيف دع :أما عن آداب الزواج
لف الناس في ذل  وعدم المغاالة في مهور النساء، فخا ،التيسير في الزواج
ين الزوج والزوجة من لكال الطرف -بعيد المنال أماًل  ـاآلن حتى صار الزواج 

، وفي الحقيقة أن (3)روريات، حيث يستغنى عن كثير منهاأمور خارجة عن الض
مؤكده، فمن األصل أن  الزواج وإن كان في بعض أحكامه الفقهية هو سنة

فمن  ايصيبه أغلبهم، وأما إن كان عسيرً على المكلفين، حتى  ايكون يسيرً 
وفي ظل هذا األمر  -وهذا نادر اآلن -ن استطاعهالطبيعي أن ال يناله إال مَ 

وتبصير الناس في المهور  ـ  ـينبغي أن نعرض هدي المصطفى 
من إخضاع الشريعة ألوضاع فئة من  وإخضاعهم له، بداًل  ـتعالى  ـاهلل رع بش

، ا وسهاًل عما وضعت له، فالزواج شرع ميسرً  الناس يترتب عليها إنحرافها
حة في تحصيل المقاصد المطلوبة في ليكون أقرب إلى روح الشريعة السم

الزواج، أو أغلبها على األقل، ولقد وردت النصوص تترى في التيسير وعدم 
                                                

 .1/185 :الهداية في شرح بداية المبتدي (1)
 .5/3 :. البناية شرح الهداية3/187 :اية شرح الهدايةالعن (2)
( قد تقرر في أصول الفقه أن المصالح إما في محل الضروريات أو في محل الحاجيات 3)

 أو في محل التتمات، وإما مستغنى عنه بالكلية إما لعدم اعتباره، وإما لقيام غيره مقامه.
 .4/34 :للقرافي ،الفروق
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 المغاالة، ومنها:

أعظم " قال: ـ  ـالنبي  عن ما روي عن عائشة  -1
ألن  ؛والمراد: أيسرهن مؤنة في الزواج (1)النساء بركة أيسرهن مئونة"
 :قال عروة .يحب الرفق في األمر كله هلل رفيقاليسر داعي إلى الرفق وا

ويحتمل أيسرهن مؤنة في داوم  ،(2)وأول شؤم المرأة كثرة صداقها
كما أرشد إليه  ،الصحبة بقناعتها، فال تكلف زوجها ما ال يحتمله حاله

أخوف ما أخاف عليكم فتنة الشر من قبل النساء، وفيه لتتعبن  :حديث
 (3).الغني وكلفن الفقير

أال ال تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت ": خطاب قالالبن  عن عمر -2
 -مكرمة في الدنيا وتقوى عند اهلل لكان أوالكم بها نبي اهلل

-  ما علمت رسول اهلل-  -  نكح شيئا من
قال  (4)«من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية انسائه وال أنكح شيئ  

رهن، فإن المغاالة لو كانت مهو تكثرال  :أي ،التكثير :المغاالة :القاضي
أي مما تحمد في  -بفتح الميم وضم الراء واحدة المكارم -مكرمة 

-الدنيا أو تقوى عند اهلل في اآلخرة كان أوالكم بها بهذه المغاالة النبي
                                                

 .ديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه " على شرط مسلمهذا ح :( وقال الحاكم1)
 .2/194المستدرك على الصحيحين 

 1/245:( السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير2)
ير  3) غ  ع الص  ُح الَجام   2/503 :( الت نويُر َشر 
ن أبي داود عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سن (4)

 .695ـ: وإيضاح علله ومشكالته
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؛ ألنه لم يجعل صداق امرأة أكثر من ثنتي عشرة -صلى اهلل عيه وسلم
 (1).أوقية وهي أربع مائة وثمانون درهما

فرازة تزوج  من بني ال  ربيعة عن أبيه أن رجبن  ن عبد اهلل ابن عامروع -3
ففي الحديث  (2)نكاحه --امرأة على نعلين فأجاز النبي 
أجازه، وعلى  ـ  ـألن النبي  ؛داللة على جواز المهر القليل

ولو تزوجها على خمار  ،هذا فلو تزوج امرأة على نعلين فالنكاح صحيح
ح المهم إذا تزوجها على أقل شيء يتمول وعلى درع فصحي ،فصحيح

 (3).فالنكاح صحيح

قال: -  -أن رسول اهلل - -وما روي عن عائشة  -4
 :أي (4)إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها

إن من بركة المرأة سهولة سؤال الخاطب أولياءها نكاحها وإجابتهم 
صداقها بعدم التشديد في تكثيره  بسهولة بال توقف وال اشتراط وتيسير

وتيسير رحمها في الوالدة بأن  ،عن حاجته فاضاًل  ووجدانه بيد الخاطب
 (5).تكون سريعة الحمل كثيرة النسل

                                                

هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه على شرط مسلم.  :( وقال الحاكم1)
 .2/194 :المستدرك على الصحيحين

ومعه بلوغ األماني من أسرار  ،حنبل الشيبانيبن  الفتح الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد( 2)
 .16/170: الفتح الرباني

 .4/596 :ذي الجالل واإلكرام بشرح بلوغ المرام ( فتح3)
 .24607، ح رقم 41/153 :امسند أحمد مخرجً  (4)
 .4/140 :( التنوير شرح الجامع الصغير5)
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 لو أن رجال   :قال --عبد اهلل أن رسول اهلل بن  وعن جابر -5
 وقد ذكر الشوكاني (1)ا كانت له حالال  ملء يديه طعام   ق اعطى امرأة صداأ
هذا الحديث تحت باب جواز التزويج على القليل والكثير  ـ اهلل مهرح ـ

 (2).واستحباب القصد فيه

 ـعبد الرحمن، أنه قال: سألت عائشة زوج النبي بن  وعن أبي سلمة -6
 ـ كم كان صداق رسول اهلل ـ  :كان » ؟ قالت

« أتدري ما النش؟»، قالت: «(3)صداقه ألزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا
نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق »لت: ال، قالت: قال: ق

 (4).«ألزواجه ـ  ـرسول اهلل 
القول  يمكنمن خالل ما سبق عرضه من األحاديث النبوية الشريفة: 

ولو نظرنا  ،من مقاصد الشريعة، دعت إلى تيسيره ابأن الزواج لما كان مقصدً 
لذا  ؛ازفين عنه تتمثل في مغاالتهالع أكثر إلى الزواج اآلن، فإننا نجد أن حجة

 وجب تيسيره للجميع، ليستقر الفرد في الحفاظ على دينه، ويستقر المجتمع
 في إغالق باب الفاحشة بقوة شديدة.

                                                

 .4/354 :( سنن الدارقطني1)
 . 6/179 :( نيل األوطار2)
( النش: نصف األوقية، وهو عشرون درهما، واألوقية: أربعون، فيكون الجميع خمسمائة 3)

 درهم.
، كتاب النكاح، باب الصداق، وجواز كونه تعليم 1426ح رقم 2/1042 :( صحيح مسلم4)

قرآن، وخاتم حديد، وغير ذل  من قليل وكثير، واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن ال 
 يجحف به.
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 املطلب األول

 .(1)الزواج بدون ولي مع انعدام الكفاءة
هو عدم وجود الولي مع  :في إنشاء عقد الزواجنحراف من صور اال 

المقرر شرًعا أنه قد  ألنه منوهو عين التلفيق بين المذاهب، انعدام الكفء، 
أجمع الفقهاء على حرمة نكاح المرأة من غير كفء بدون ولي، لكن اختلفوا 
في صحة النعقاده، فالجمهور على بطالنه، ألن مذهبهم بطالن النكاح بدون 

 ولي من األصل، وأبو حنيفة على صحته مع إعطاء األولياء حق االعتراض.

 :ب اخلالف يف املسألةبس
إلى االختالف في تأويل َقوله يرجع سبب الخالف في المسألة  

اْلَمْعُروفِّ َتَعاَلى:﴿  ذا تراضوا َبينهم بِّ  ،(2)﴾َفاَل تعضلوهن أَن ينكحن أَزَواجهنَّ إِّ
إن العضل  :ومنهم من قال ،فمنهم من رأى أن اآلية أضافت الزواج إلى المرأة

 :نفصار في المسألة قوال من الولي، ال يكون إال

: وقد ذهب أصحابه فيه إلى استحباب وجود الولي دون القول األول
 على أن دليل هذا وفي في رواية وأبي يوسف، أبي حنيفةاشتراطه وهو قول 

النكاح،  جاز جهافزو   يزوجها أن الولي غير أمرت أو ،نفسها زوجت إذا المرأة
 غير أم لها كفؤا الزوج كان سواء، وايةالرو ظاهر في ثيبا أم بكرا كانت سواء
 حق فلألولياء لها كفؤا يكن لم إذا أنه إال ،صحيح فالنكاح كفء

                                                

 منها في الحسب ا للمرأة أو أعلى حااًل ( الكفاءة في الزواج: أن يكون الزوج مساويً 1)
 .1/382 :منزلة االجتماعية، وغير ذل . معجم لغة الفقهاءوالدين وال

 .232 :( البقرة2)
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 (2)،(1)االعتراض

: وقد ذهب أصحابه فيه إلى أنه ال بد من اشتراط الولي في القول الثاني
، (4)والشافعية(3)وهو قول المالكية عقد النكاح وإال كان العقد باطاًل 

 .(5)والحنابلة

                                                

 .9/4238 :التجريد للقدوري ،2/247 :، بدائع الصنائع5/10 :( المبسوط للسرخسي1)
 ومع جاز، كفء مع عقدت إن: للفتوى المختارة وهي حنيفة أبي عن الحسن ورواية (2)

 السرخسي فذكر ترتيبها، في اختلف ايات،رو ثالث يوسف أبي عن يصح، ونقل ال غيره
 ال الكفء من الجواز إلى رجع ثم ولي، لها كان إذا مطلقا يجوز ال: قال يوسف أبا أن
 قوله أن الطحاوي وغيره، وذكر الكفء من مطلقا الجواز إلى رجع ثم غيره، من

 وأب وقال: قال مختصره في الكرخي وكذا بولي، إال الجواز عدم هو إليه المرجوع
 الشيخين قول ورجح: الكمال األخير. قال قوله وهو بولي إال يجوز ال: يوسف

 ألن الجواز؛ عدم هو إليه رجع الذي يوسف أبي قول أن وهو( والكرخي الطحاوي)
 انعقاده: األولى: روايتان محمد أصحابنا وعن بمذاهب وأعرف أقوم والكرخي الطحاوي
 يجدد الولي وامتنع كفؤا كان إذا أنه إال بطل، إالو نفذ أجازه إن الولي إجازة على موقوًفا
 :المبسوط للسرخسي .الرواية ظاهر إلى رجوعه: والثانية إليه. يلتفت وال العقد القاضي

 .9/4238 :التجريد للقدوري ،2/247 :، بدائع الصنائع5/10
سها وال ( جاء في التلقين ما نصه" وال نكاح إال بولي ذكر وال يجوز المرأة أن تنكح نف3)

 1/112 :غيرها بوجه وذل  باطل متى وقع ال يجوز بوجه" التلقين في الفقة المالكي
: إنكاح األب خاصة جائز على البكر بالغة وغير بالغة ـتعالى  ـرحمه اهلل  -( قال الشافعي4)

األيم أحق بنفسها من وليها » -  -والداللة على ذل  قول رسول اهلل 
 .7/165 :األم للشافعي .«والبكر تستأمر في نفسها

المغني البن  .( جاء في المغني ما نصه" وال نكاح إال بولي وشاهدين من المسلمين"5)
═ 
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 ةـاألدل
على ذل  بالكتاب والسنة واألثر  الحنفية استدل: أدلة القول األول

 والمعقول:
له َتَعاَلى: ﴿ ن طَلقَها َفاَل تحل َلُه من بعد َحتَّى تْنكح أما القرآن فَقو  َفإِّ

ذا تراضوا ﴾، َوَقوله َتَعاَلى: ﴿زوجا َغيره َفاَل تعضلوهن أَن ينكحن أَزَواجهنَّ إِّ
اْلَمعْ   .(1)﴾ُروفِّ َبينهم بِّ

أنه أضاف النكاح إليهن، ولو لم يكن لهن حق في تزويج  وجه الداللة:
أنفسهن لما نهى الولي عن حبسهن عن )التزويج(، ففي اآلية خطاب للزوج 
يدل على أن من حقها إذا لم يمل إليها أن ال يعضلها عن غيره بترك طالقها، 

احها بمباشرتها من غير إذن ، وجواز نك(2)وقد انتظمت هذه اآليات إثباتها لها
 الولي من وجوه: 

 .أضاف العقد إليها ـ تعالى ـاألول: أن اهلل 

  عن العضل إذا تراضى الزوجان. ـ تعالى ـالثاني: أن نهيه  

 راضى الزوجان.الثالث: أن العضل إذا ت

اسم يشترك بمعنى المنع، وبمعنى الضيق، وآلة  :الرابع: أن العضل 
اهر في منعه من الخروج والمراسلة في عقد النكاح، العضال، وذل  كله ظ

                                                
═ 

 .7/6 :قدامة
 .232 :( البقرة1)
 .2/68 :للجصاص ،( أحكام القرآن2)
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 .(1)واألظهر في اآلية أن الخطاب لألزواج، ال لألولياء

بأن اآلية تدل صراحة : ـتعالى  ـاهلل  رحمه ـحجر ابن بما قاله :يناقش هذا
 تزوج أن لها كان لو وألنها ،معنى لعضله كان لما وإال على اعتبار الولي

 وذكر .منه منعه غيره أن :يقال ال إليه أمره كان ومن خيهاأ إلى تحتج لم نفسها
 .(2)ذل  خالف الصحابة من أحد عن يعرف ال أنه المنذربن ا

لُهُ  َرأَةً } َتَعاَلى َقو  َنةً  َوام  م  ن   ُمؤ  َسَها َوَهَبت   إ  ي    َنف  لن ب 
ن   ل  ي   أََرادَ  إ   أَن   الن ب 

ك َحَها َتن   بعبارتها النكاح انعقاد على نص شريفةال فاآلية[ 50: األحزاب{ ]َيس 
 .(3)المخالف على حجة فكانت الهبة بلفظ وانعقادها

قال:  ـ  ـ ابن عباس من حديثمسلم وغيره  رواه ما: ومن السنة
ر تستأمر ف ي  : ـقال رسول اهلل  بك  َها من َوليَها، َوال  األيم أََحق ب َنفس 
أن لها في  :هنا للمشاركة، ومعناها، فلفظة أحق ه(4))صماتها( َنفسَها، وإذنها

نفسها في النكاح حقا ولوليها حقا وحقها أوكد من حقه، فإنه لو أراد تزويجها 
ا فامتنع الولي أجبر، فإن كفؤا وامتنعت لم يجبر، ولو أرادت أن تزوج كفؤ

 .(5)ها القاضي فدل على تأكد حقها ورجحانهجأصر زو  

                                                

 .5/74 :( البناية شرح الهداية1)
 .9/187 :البن حجر ،( فتح الباري2)
 .2/148 :بدائع الصنائع (3)
َكاح  1421، ح 2/1037 :صحيح مسلم (4) َذان  الث ي  ب  ف ي الن   ئ  ت  ، كتاب النكاح، َباُب اس 

. ُكوت  ر  ب الس  ك  ب  ، َوال  ق   ب الن ط 
 .6/88 :عون المعبود وحاشية ابن القيم (5)



 الفقه العـــام

 3527 م2021هـ / 1442العدد الرابع: ذو القعدة    

قال: بلغنا عن  - -طه: ما ذكره السرخسي في مبسواألثر ومن
أن امرأة زوجت ابنتها برضاها فجاء أولياؤها  -  -أبي طالب بن  علي

 .(1)فأجاز النكاح -  -فخاصموها إلى علي 

 نفسها ولية صارت فقد وحرية عقل عن بلغت لما أنهاومن المعقول: 
 والية أن والجامع بلغ، إذا العاقل كالصبي ،عليها موليا تبقى فال النكاح في

 النكاح لكون ؛شرعا عنها النيابة بطريق الصغيرة على لألب ثبتت إنما اإلنكاح
 وكونها ومآال حاال إليه وحاجتها والدنيا الدين مصلحة متضمنا نافعا تصرفا
 زال عقل عن وبالبلوغ ،عليه قادرا األب وكون بنفسها، ذل  إحراز عن عاجزة
 عنها الغير والية فتزول حقيقة نفسها في التصرف على وقدرت حقيقة العجز
 فتزول نظرا الضرورة بطريق تثبت إنما الشرعية النيابة ألن لها؛ الوالية وتثبت
 وثبوت الحر، على للحر الوالية لثبوت منافية الحرية أن مع الضرورة بزوال
 الوالية زالت المعنى ولهذا ،الضرورة بطريق إال يكون ال المنافي مع الشيء
 في موجود المعنى وهذا له الوالية وتثبت بلغ، إذا قلالعا الصغير إنكاح عن

 كذا لها الوالية وتثبت مالها، في التصرف عن األب والية زالت ولهذا الفرع
 فيه لما بالضرورة عليها موليا تبقى ال النكاح في نفسها ولي صارت وإذا هذا
ولهذا  الوالية في النكاح أسرع ثبوتا منها في المال،كما  .(2).االستحالة من

وألن النكاح خالص حقها  ؛ب والجد، وال يثبت لهم في الماليثبت لغير األ
 .(3).حتى يجبر الولي عليه عند طلبها وبذله لها، وهي أهل الستيفاء حقوقها

                                                

 .3/293 :العناية ،5/10 :( المبسوط للسرخسي1)
 .2/517،518 :بدائع الصنائع (2)
 .3/91 :المختار االختيار لتعليل (3)
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على ذل  بالكتاب والسنة واألثر  الجمهور استدل: أدلة القول الثاني
 والمعقول:

ْنكُْم﴾َوأَْنكُِّحوا فقوله تعالى: ﴿ :أما القرآن ففي اآلية جاء  (1)األََياَمى مِّ
رجال بإنكاح النساء، كما خاطب الولي بإنكاح لل ـ سبحانه وتعالى ـ اهلل بطاخ

 .(2)فدل على أن العقد إلى األولياء ،اإلماء

على  ا﴾ عطفً ﴿وانكحوا: بأن اآلية مشتركة الدليل؛ ألن قوله: يناقش هذا
يقوله: ﴿  ِّ َجمِّ َلى اهللَّ نُونَ  اع  َوتُوبُوا إِّ ﴾ وهذا خطاب للرجال والنساء، أَيَُّها اْلُمْؤمِّ

وإذا أمر النساء بإنكاح األيامى كان خالف قول مخالفنا فأما نحن فنقول: 
مكنوا األيامى من النكاح وال تمنعوهن منه، فإنه  :أي ﴿وأنكحوا﴾معنى قوله: 

ا في ولم يمنعها وقد كانو ،خال بينها وبين التزويج :يقال: أنكحها بمعنى
 .(3)أو تعظًما فأمر بترك ذل  ،الجاهلية يحولون بينها وبين التزويج تكبًرا

 ـعن عائشة ما رواه الترمذي:عن الزهري، عن عروة،  :ومن السنة
 أن رسول اهلل  ـ--  قال:" أيما امرأة نكحت بغير إذن

 وليها )فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل(، فإن دخل بها فلها المهر
وجه  (4)"بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ال ولي له 

الداللة من الحديث: أنه منع المرأة مباشرة العقد مطلقا إذ لو صحت عبارتها 

                                                

 .32:( النور1)
 .1/193 :( اإلكليل في استنباط التنزيل، للسيوطي2)
 .9/4255 :للقدوري ،التجريد (3)
 .1102، ح 3/399 :( سنن الترمذي4)
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للعقد ألطلق لها ذل  عند عضل األولياء واختالفهم ولما فوض إلى 
 -لها؛ ألن النبيوعليه فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فال نكاح  ،(1)السلطان
 -  قال" فنكاحها باطل"، وإن أصابها فلها صداق مثلها بما
وا أن ينظر، فإن ، ويجب على السلطان إذا اشتجر -أصاب منها

منعه،  اه، وإن لم يزوج فحق  أد   أمره بالتزويج فإن زوج فحق   كان الولي عاضاًل 
غيره فيزوج  الى السلطان أن يزوج أو يوكل وليً فإنه والحالة هذه يجب ع

 .(2)والولي عاص بالعضل

: بأن بعض أهل الحديث تكلموا في حديث الزهري، قال يناقش هذا
ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره، فضعفوا هذا الحديث من أجل 

 زوجت إذا األمة على محمول هو ثم، ولو سلمنا صحة الحديث فإنه (3)هذا
 سائر وكذل  ،المجنونة على أو ةالصغير على أو موالها إذن بغير نفسها
 ال أن المستحب أن الندب بيان على أو تحمل هذا على رووا التي األخبار
)فنكاحها باطل( قال  :وقوله ،(4)يزوج الذي هو الولي ولكن العقد المرأة تباشر

أي على صدد البطالن ومصيره إلى البطالن إن اعتراض الولي ": ابن المل 
، إضافة إلى ذل  أن الحديث من (5)من غير كفءعليها إذا زوجت نفسها 

ة أن ال يعمل ومن شروط العمل بخبر اآلحاد عند الحنفي ،قبيل خبر اآلحاد
                                                

 .3/143 :( فيض القدير1)
 .5/14 :للشافعي ،( األم2)
 4254، 9/4253 :للقدوري ،( التجريد3)
 5/12 :للسرخسي ،( المبسوط4)
 .5/2062 :قاة المفاتيح( مر5)
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بأنها زوجت  ـ  ـ ، ويدل لهذا فعل عائشةيالراوي بخالف ما رو
 .(1)الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشامبن  حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر

لم تكن تباشر العقد وإنما تهيئ األمر   : بأن عائشةيجاب عليه
 بني من الفتاة هوى إذا أختها بني من الفتى كان: قالت عائشة عنللزواج 
ا بينهما ضربت أخيها  فالن يا: قالت النكاح إالَّ  يبق لم فإذا وتكل مت، ستر 
 (2).ينكحن ال النساء فإن. أنكح

 أوجبواالذين ور الجمهبأن قول  : مما سبق يمكن القول:القول المختار
عقل النساء  لنقصان ؛خاصة بهوجود الولي في النكاح هو األولى للعمل 

 منهن الحسب حماية ولعدم المصلحة، يهتدين ال ما فكثيرا فكرهن، وسوء
 أن فوجب قومها، على عار ذل  وفي ،الكفء غير في رغبن فربما غالبا،
 الفاشية السنة فإن ضاوأي المفسدة، لتسد ؛الباب هذا من شيء لألولياء يجعل
 ويكون النساء، على قوامين الرجال يكون أن جبلية ضروره قبل من الناس في

 قوله وهو بأيديهم، عوان النساء وإنما النفقات وعليهم ،والعقد الحل بيدهم
جالُ : تعالى اُمونَ  } الر ِّ َل  بِّما الن ِّساءِّ  َعَلى َقوَّ ُ  َفضَّ ، (3){َبْعض   َعلى َبْعَضُهمْ  اهللَّ

 وقاحة بالنكاح النساء واستبداد أمرهم، تنويه النكاح في الولي اشتراط فيو
 وأيضا لهم، اكتراث وعدم ،األولياء على واقتضاب ،الحياء قلة ؛منشؤها منهن

                                                

. وصححه ابن األثير في جامع 13653، حديث رقم 7/183 :للبيهقي ،السنن الكبرى (1)
 .5754، حديث 7/595 :األصول

 ة:قال ابن حجر في المطالب العالي ،15959، حديث رقم 3/458 :( مصنف ابن أبي شيبة2)
 .8/180 :إسناده صحيح. المطالب العالية

 .34 :النساء (3)
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 يحضره أن التشهير وأحق بالتشهير، السفاح من النكاح يميز أن يجب
 .(1)أولياؤها

في زواج المرأة من  على الجانب المقابل فإنه ال يحق للولي العضل 
الكفء، إذا لم يكن هناك سبب حقيقي مقبول، وإال رفعت أمرها للقضاء 

 لتزويجها.

الشخصية المقدم من قبل مشروع قانون األحوال  وهذا ما نص عليه
  :البندين ب، ج على اآلتي في 6،7حيث نص في مادتيه  ،األزهر الشريف

ترضاه، إذا لم يكن للمنع  ال يحق للولى منع تزويج المرأة برجل كفء -ب 
 سبب مقبول، وللقاضى إذا رفع إليه أمرها أن يزوجها.

بفسخ النكاح قبل الدخول، إذا زوجت  للولى الحق فى المطالبة قضاءً  -ج 
المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل وقت العقد، أو فور 

  .(2)العلم به

 (اءاألصدقجانب التفريط ) زواج : الفرع األول
، دون النظر هب في الزواجاالمذبين بعض الشباب في هذه األيام  لفق

ها من الزواج لم يقل بحل    ا، فأنتجوا صورً لهعتبرة إلى المقاصد الشرعية الم
دون النظر  من كالم الحنفية، اأخذوا شقً  :حد من الفقهاء، ففي الوالية مثالأ

من كالم  ذو شًقاوأخ ،ر داخل المذهب والذي عليه الفتوىإلى المختا
                                                

 .2/196 :حجة اهلل البالغة (1)
 ،جريدة صدى البلد ،للنواب األزهر من المقدم مشروع قانون األحوال الشخصية (2)

 .ص 10:22 - 2019/أكتوبر/25 الجمعة
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هذا العقد الذي فترتب على ذل  تفريط في  الجمهور في عدم اعتبار الكفاءة،
  .(األصدقاء)زواج اا غليظً سماه ربنا ميثاقً 

كلمة « إذ أن كلمة فرند« »فرندزواج » :األصدقاءالمراد بزواج و
 مقابل في وجاءت الصديق، زواج أي صديق،: ومعناها ،(Friend» انجليزية

 في السائدة( Girl Friend" )فرند  جيرل"و ،(Boy Friend" )فرند  بوي"
 ما مقابل في بل الزواج، لهذا حقيقية تسمية ليست أنها يتبين وبهذا الغرب،

 المجيد عبد الشيخ هو بهذا تكلم من وأول الغربية، الدول في مشهور هو
 ااتخذو حينما الغرب، في المسلمين لمشكلة كحل   ذكره وقد ،الزنداني

 تكن ولم". الفرند" الصديق: قال الحل؟ ما: له فقالوا الفساد، وشاع صديقات،
 :واج الفرندالمراد بز القول بأنوعلى هذا يمكن  (1)األمر. هذا شاع ثم فتوى،

ن زواج عقد هو  زوجها، على الزوجة حقوق بعض إسقاط يوجب شرطًا تضم 
 أن يوفر على ،منها ومنه والسكنى بطواعية واختيار والنفقة المبيت في مؤقًتا
 (2).العقد في ذل  على ينص أن غير من قدرته حين ذل  لها

 زواج حكم في العلماء اختلف التكييف الفقهي لهذا النوع من الزواج:
 :قولين على الفرند

                                                

 .(171)ص :المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي (1)
يوسف المطلق، بن  عاصر، د/ عبد المل زواج األصدقاء بين حكمه الشرعي وواقعه الم

 .17ص
 العرفي، للدريويش: الزواج: ، كتاب11/48 :، الفقه الميسر3/158 :صحيح فقه السنة (2)

 .118ص
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 تأقيته، على العقد في يُنص   أاَل   بشرط" الفرند" زواج يجوز: األول القول
 المحسن وعبد ،الزنداني المجيد عبد قول وهو الطالق، بنية يكون أو

 وعضو السعودية العربية المملكة في العدل بوزارة المستشار العبيكان،
 بالدانمارك، اإلسالمي المجلس عضو حمدي، الحميد وعبد الشورى، مجلس
 عبد سليمان والدكتور باألزهر، الفتوى لجنة رئيس الحسن، أبو علي والشيخ

 الفقهي المجمع أجازه وقد  (1)األحساء مةمحك في القاضي الماجد، اهلل
 (2).اإلسالمي

 فريد نصر الدكتور قول وهو حرام،" الفرند" زواج أن :الثاني القول
محمد رأفت عثمان عضو مجمع  والدكتور السابق، مصر مفتي واصل،

 في الشريعة كلية عميد الطبطباني، محمدوالدكتور  ،البحوث اإلسالمية
 (3).وغيرهم سابًقا، الكويت

لمقصوده  اج محقًقاهو كون الزو :في هذا النكاح ويرجع سب الخالف
أن  ىرأ فمن رأى أن تحصيل العفة أعظم ما يحققه الزواج أباحه، ومن ؛أم ال

 هذا وحصول األبناء منع ،المودة :مثل ،للزواج غايات وحكم أساسية أخرى
 (4).النكاح

                                                

، وعقود الزواج 449ص  :، والزواج العرفي، للمطلق22ص  :زواج "الفرند"، للمطلق (1)
 .74ص  :المستحدثة، للسهلي

 .91ة عبد الرحمن بحر: صسمي ،عقود الزواج المعاصرة (2)
 .125ص :لدريويش ،، والزواج العرفي27ص  :زواج "الفرند"، للمطلق (3)
 .92سمية عبد الرحمن بحر: ص  ،عقود الزواج المعاصرة (4)
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 ةـاألدل
 :األول القول أدلة

 وقبول إيجاب من والشروط، األركان مكتمل واجز أنه: األول الدليل
 كانا وإن والسكن النفقة الموانع، وأن من الخاليين والزوجين وشاهدين وولي
يبطله، ومن  ال توافرهما وعدم العقد، من ليسا أنهما إال الزواج، واجبات من

 أبيها جانب إلى تسكن أن تستطيع دامت ما عنهما التنازل لمرأةاحق 
  (1).وأسرتها

لمرضى القلوب وأصحاب  فيه مدخل بأن هذا الزواج :يناقش هذا
لي ة العقد أركان من ليست الزوجية الواجبات كون من يلزم كما الاألهواء، 

 ح 
 والشروط لألركان مستوفًيا النكاح عقدُ  يكون فقد العقد صححنا وإن النكاح،

  (2).فقط المطلوبة شكاًل 

 الذي المسلم الشباب ظروف مع توافقي الزواج هذا أن :الثاني الدليل  
 يوافق وهذا المحرمة، الجنسية العالقات في الوقوع ويجنبه الغرب، في يعيش
  (3).المسلمة األقليات حياة ظروف

الزمان أو المكان، كما  فيال تتجزأ  الشرعية ألحكاما : بأنيناقش هذا
 مصلحة نكما أ ،كهالالو لضالمن ال منًعا الرخص؛ تتبعنهت الشريعة عن 

والسكن والمودة  الحرام،الشريعة في اإلعفاف من  مقاصدتحقيق  المسلم
                                                

 .79ص  :عقود الزواج المستحدثة، النجيمي (1)
 .74ص  المصدر السابق: (2)
 .74ص  المصدر السابق: (3)
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نكاح ال يحقق مقصوده إال ال بدون مخالفته للنصوص، يضاف إلى ذل  أن
الزوج  )فيه تفريط من كلوزواج الصديق  ،ألركانه وشروطه مستوفًيا
 .(1)بحق اآلخر، وهذا مما ال ش  فيه تضييع لمعاني الزواج (والزوجة

، : هذا النكاح هو أشبه بنكاح المتعة بجامع الغاية في كل  الدليل الثالث
 وهذا ما ينافي مقصود العقد تماًما، فهناك قضاء الشهوة فقط، وهنا كذل 

 . (2)بتمام

 :الثاني القول أدلة  

 .استدل أصحاب القول الثاني على ما ذهبوا إليه بالمعقول
 بكافة الكامل الفة ألصل الزواجمخ النوع فيه هذا أن: األول الدليل

 والمرأة الرجل بين الوثيق الرباطوالتشريع اإلسالمي جعل  الشرعية، التزاماته
 لم فإذا والمودة، السكن األساسية ومقاصده والرحمة، المودة على اقائم

يقول  (3)شهوة مجرد وأصبح األساسية، قيمته الزواج فقد المقاصد هذه تتحقق
 وعضو ،األزهر بجامعة العليا الدراسات أستاذ نيالمطع د/ عبدالعظيم

 زواج بجواز الفتوى هذه” :القاهرة في اإلسالمية للشؤون األعلى المجلس
 السكن وجود نأل ؛األسرة في االستقرار بعنصر اإلخالل سيئاتها من الفرند

                                                

 .92: صعقود الزواج المعاصرة( 1)
 .92المصدر السابق: ص (2)
 11/50 :الفقه الميسر (3)
 .80ص :، وعقود الزواج المستجدة، للنجيمي77ص  :( عقود الزواج المستجدة، للسهلي4)
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ن  : ﴿ ـتعالى  ـاهلل  لقول (1)تحقيقا االستقرار هو ن   م  لَكُ  َخَلَق  أَن   آيات ه   َوم   م 
ُكم   ُفس  وا أَن  ُكنُوا ًجاأَز  ها ل َتس  َلي  َنُكم   َوَجَعَل  إ  ةً  َبي  َمةً  َمَود  ن   َوَرح   آَليات   ذل َ   ف ي إ 
م    .(2)﴾ َيَتَفك ُرونَ  ل َقو 

 بأي مقيدال غيرال يعرف إال الزواج المطلق  اإلسالمأن  :يضاف إليه
َيَاَمى َوأَن ك ُحوا: }تعالى كقوله صفة، كُم  م   األ  ينَ  ن  ال ح  ن   َوالص  كُم   م  َباد   ع 

َمائ ُكم   فِّ  }: تعالى لقوله االستعفاُف؛ عليه والعاجزُ  ،(3){َوإ  ينَ  َوْلَيْسَتْعفِّ  اَل  الَّذِّ
ُدونَ  ا َيجِّ َيُهمُ  َحتَّى نَِّكاح  ُ  يُْغنِّ نْ  اهللَّ هِّ  مِّ  ال الذين للشباب دعوة اآلية في (4){َفْضلِّ
 (5).أسبابه لهم اهلل يهيئ حتى لنفسا بإعفاف الزواج أمر لهم يتيسر

 من أبواب باًبا عظيًما سيكون النكاح من النوع هذا أن: الثاني الدليل
 ويؤدي يطلق، أن عليه وسهل يتزوج، أن السهل من فإنه واإلفساد، لفسادا

 عالقة الجنسية، وإقامة رغباته يلبي أن لمجرد للمرأة الرجل استغالل إلى ذل 
 الغرب في لمشكلة اًل حجاءت  الفرند المبيحة لزواج ىوغاية الفتو محرمة،
 باسم الجنسي االتصال مشكلة فتحل ،اإلسالمية مجتمعاتنا تناسب ال لكنها

 (6).مشروعة عالقات إلى اآلثمة العالقات وتحول اإلسالم،
                                                

فيه، رائد عبد اهلل بدير، مقال متاح على  العلماء وأقوال وصورته الفرند زواج تعريف (5)
 .http://scharee.com/?p=5969التالي:  موقع شرعي متاح على الرابط

 .21الروم: (2)
 .32النور:  (3)
 .30:النور (4)
 .2/182 :روائع البيان في تفسير آيات األحكام (5)
فيه، رائد عبد اهلل بدير، مقال متاح على  العلماء واقوال وصورته الفرند زواج تعريف (6)

═ 
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 المقاصد لمنافاته المشبوه؛ العقد هذا تدفع القواعد :الدليل الثالث
 أن ذكر الفتوى، بهذه أفتى الذي الزنداني، الشيخ نوأ الزواج، من اإلسالمية

 أنها يعلمان واألم واألب ويعاشرها، صديقته ومعه أبيه بيت إلى يأتي الولد
 آثمة العالقة تكون أن بدل أي الشرعي، بالعقد المشكلة حل فرأى صديقته،
 (1).شرعية عالقة تكون

 وكذل  شروط،وال األركان استكمل حيث ؛: بأن ال شبهة فيههذايناقش 
 شرعية، إلى محرمة من العالقات أو المعامالت لتحو   أن يمنع مانع يوجد ال

 .ومكان زمان لكل صالحة والشريعة

 أميل إلى رأي القائلينبعد عرض ما سبق من القولين  رأي الباحث:
حيث  لإللتزامات الشرعية من والفتقارهلقوة ما ذكروه أدلة،  ؛عدم الجواز(ب)

هي الظروف  (الفرند)جبات، وإذا كان الدافع لهذا الزواج الحقوق والوا
االقتصادية وعدم توافر المؤن الكافية للسكنى أو النفقة، فإن هذا يعارض 

وقد كان الكثير منهم ال يجد في  ،وصحبه الكرام ـ  ـبزواج النبي 
 طبيعًيا، ألباح ًكافلو كان الجانب االقتصادي مسل بعض األحيان قوت يومه،

، سقاط السكن والنفقة مع فقرهم ذل الرخصة في إ ـ  ـي النب
ا لم يحدث، وجب القول بعدم جوازه، ويبقى الحل في مثل هذا النوع من ولم  

الزواج أن توفق شروطه لتشمل السكن والنفقة، وأن ييسر الزواج على 
 .جذري لمثل هذه األنكحة المعاصرة الشباب كحل   

                                                
═ 

 .http://scharee.com/?p=5969 :التالي موقع شرعي متاح على الرابط
 .78ص  :عقود الزواج المستحدثة، للسهلي( 1)
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ولم يشترط فيه ألركانه وشروطه وواجباته، لكن إذا وقع الزواج مستوفًيا 
أو عدم دوام العشرة في بيت واحد  ،عدم النفقة على الزوجة أو السكنى لها

زوجة على إسقاط هذه الحقوق وقع بين الزوج وال ًياود ًماوإنما كان تفاه
 . ًحاحيص

 على الزواج( (1)جباراإلجانب اإلفراط ): لفرع الثانيا

على  المرأةة في بيوت المسلمين هي إجبار االنحراف المنشرصور من 
في النكاح،  ًفاقاعدة من القواعد المذكورة سل الزواج، دون النظر إلى أي  

فهم هو  وسبب االنحراف في إجبار البنت على الزواج دون استشارتها،و
فترتب على ذل  إفراط في حق  ،بعض الناس كالم الجمهور على غير مراده

ر البنت على الزواج ممن ال ترغبه، زاعمين بذل  أدى إلى إجبا الوالية
وفي الواقع أنهم أبعد ما يكون البعد عن شرع اهلل  ـتعالى  ـاهلل إدراكهم لشرع 

والناظر في الفقه اإلسالمي يجد أنه قد أمر األولياء باستئذان في هذا الجانب، 
ة لهن البنات في زواجهن، وتخييرهن، وعدم التعدي على هذه الحرية المكفول

 ـقال: قال رسول اهلل  ـ ـفعن ابن عباس  ،من قبل الشارع الحكيم
                                                

اإلجبار لغة: القهر واإلكراه. يقال: أجبرته على كذا: حملته عليه قهرا وغلبته، فهو مجبر.  (1)
وفي لغة بني تميم وكثير من أهل الحجاز: جبرته جبرا وجبورا، قال األزهري: جبرته 

ل: جبرته على األمر وأجبرته. وأجبرته، لغتان جيدتان. وقال الفراء: سمعت العرب تقو
وفي االصطالح ال يخرج عن المعنى اللغوي السابق، فمن تثبت له والية اإلجبار على 
الزواج يمل  االستبداد بتزويج من له عليه الوالية، ومن تثبت له الشفعة يتمل  المشفوع 

 الموسوعة ،351:/10، تاج العروس1/89ي. المصباح المنير: فيه جبرا عن المشتر
 .1/311 :الفقهية الكويتية
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: "َها من َوليَها، َواْلبْكر تستأمر فِّي َنفسَها، وإذنها  األيم أََحق بَِّنفسِّ
نفسها في  أن لها في :معناه ،، فعبر بقوله أحق هنا للمشاركة(1)")صماتها(

 .(2)وحقها أوكد من حقه النكاح حقا ولوليها حق

ألن  ؛ي عدم اشتراط الوالية على المرأةوالحديث عمدة عند الحنفية ف
فيه داللة إلى أن عقده غير نافذ عليها، قال  -« أجيزي ما صنع أبوك: »قوله

 (3).اوفيه دليل ألصحابنا على أن العقد يتوقف أيًض  :صاحب االختيار

 التكييف الفقهي حال إجبار المرأة على الزواج:

وهي المشهورة وهي إجبار البكر البالغة على  حدةواوسأكتفي بصورة 
 في حكم إجبارها في ذل  على قولين:وقد اختلف الفقهاء  ،الزواج

النكاح،  في العاقلة البالغة البكر على إجبار ال أنه: ومفاده األول القول
 رضاها، على التزويج توقف إذنها بغير زوجت وعليه فلو فيشترط استئذانها،

والظاهرية، واألوزاعي،  وهو قول الحنفية .بطل ردت وإن جاز، رضيت فإن
والثوري، وأبي عبيد، وأبي ثور، وابن المنذر، والرواية الثانية عن أحمد، 

  .(4)نس على أحد القولين عنهاووافقهم اإلمام مال  في البكر الع

                                                

َكاح  1421، ح 2/1037 :صحيح مسلم (1) َذان  الث ي  ب  ف ي الن   ئ  ت  ، كتاب النكاح، َباُب اس 
. ُكوت  ر  ب الس  ك  ب  ، َوال  ق   ب الن ط 

 .6/88 :عون المعبود وحاشية ابن القيم (2)
 .2/242بدائع الصنائع:  .3/91 :االختيار لتعليل المختار (3)
مواهب ، 3/15د: البن رش ،، بداية المجتهد3/260: البن الهمام ،رح فتح القديرش (4)

 ،9/597: البن حزم ،المحلى ،9/399: البن قدامة ،، المغني4/240:للحطاب ،الجليل
═ 
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 وهو مذهب مال  ،: ومفاده أن لوليها حق اإلجبارالثاني القول
مام مذهب من المشهورووإسحاق  والشافعي،   .(1)وإسحاق أحمد اإلِّ

اعتبار موجب إلى  : يرجع سبب الخالف في هذه المسألةالخالفسبب 
 ،ذهب إلى عدم إجبار البالغ الصغرفمن اعتبر الصغر؟  مالبكارة أ هوأاإلجبار 

ومن قال: كل واحد منهما يوجب  (،صغيرةال) اعتبر البكارة قال بإجبارها ومن
 (2).بكر البالغ والثيب الغير البالغقال: تجبر ال، فرداإلجبار إذا ان

 :ةـاألدل
  .القول األول على ما ذهبوا إليه بالسنة والمعقول أصحاب استدل

 ـرسول اهلل أن  ـ  ـ ما رواه الشيخان عن أبي هريرة فمن السنة: 
 ْكُر َحتَّى الَ تُْنَكُح األَي ُِّم َحتَّى تُْسَتْأَمَر، َوالَ تُْنَكُح البِّ » :قال ـ

ْذنَُها؟ َقاَل:« تُْسَتْأَذنَ  ِّ، َوَكْيَف إِّ لم يكن . فلو (3)«أَْن َتْسُكَت » َقالُوا: َيا َرُسوَل اهللَّ
 .(4باستئذانها ـ  ـالنبي  لرضاها فائدة لما أمر

                                                
═ 

 . 545ص: موسوعة فقه األوزاعي
: للعمراني ،البيان ،4/217: للقرافي ،، الذخيرة3/15: البن رشد ،بداية المجتهد (1)

البن  ،، الفروع9/399ة: البن قدام ،المغني ،6/228: للرملي ،نهاية المحتاج ،9/179
 .206/: 8مفلح

 3/17: البن رشد ،المجتهد بداية (2)
ال  3) َر َوالث ي  َب إ  ك  ُرُه الب  ك ُح األَُب َوَغي  ( متفق عليه، صحيح البخاري: كتاب النكاح، باب الَ يُن 

َضاَها َكاح  ، صحيح م5136ح 4/63 :ب ر  َذان  الث ي  ب  ف ي الن   ئ  ت  سلم: كتاب النكاح، باب اس 
ُكوت   ر  ب الس  ك  ب  ، َوال  ق   1419ح 2/707: ب الن ط 

 . 6/31: للصنعاني ،، سبل السالم9/600: البن حزم ،المحلى (4)
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 ـرسول اهلل ما روي عن عائشة، قالت: جاءت فتاة إلى  ًضاوأي
 بن أخيه يرفع بي فقالت: يا رسول اهلل، إن أبي زوجني ا ـ

قالت: فإني قد أجزت ما صنع أبي، ولكن « فجعل األمر إليها» (1)خسيسته
 إشارة الحديثين ففي، (2)أردت أن تعلم النساء أن ليس لآلباء من األمر شيء

 معه يصح فال الرضا، يعدم واإلكراه الزواج، لصحة شرط الرضا أن إلى
 تراضيهما فاعتبر للزوجين، قدوالع العقود، في أصل كما أن التراضي ،الزواج

 ـ رحمه اهلل ـ ذكر العيني (3الحق  ذل  ضمان ثبوت على دليل وذل  كالبيع، به
 وبهذه الباب بحديث أصحابنا احتج قد :فقال ،في شرحه لهذا الحديث

والظاهر أنها ، (4)النكاح على البالغة البكر إجبار للولي ليس أنه على األحاديث
 (5).هذا الحديثلفي شرحه  ـرحمه اهلل  ـي كما ذكر الصنعان ،بكر

بأنه محمول على الزواج بغير كفء، حيث نص  :يناقش الحديث
: إن ثبت الحديث في البكر حمل على أنها زوجت على ذل  بقوله البيهقي

وقال ابن حجر: وهذا هو الجواب المعتمد، فإنها واقعة عين فال  .(6)بغير كفء
                                                

فهي تعني أنه خسيس، فأراد أن يجعله بي عزيزاً، والخسيس الدنيء، والخسة،  (1)
ذخيرة العقبى في شرح  لة يكون عليها الخسيس، يقال: رفع خسيستهوالخساسة الحا

 . 27/228 :المجتبى
 .25043، حديث رقم 41/492 :امسند أحمد مخرجً  (2)
  .1/98 :، ضمانات الحقوق الزوجية9/6567 :سالمي وأدلتهالفقه اإل (3)
  .20/130عمدة القاري شرح صحيح البخاري:  (4)
 .2/179 للصنعاني: ،سبل السالم (5)
 .7/118: البيهقي ،( السنن الكبرى6)
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  .(1)ًمافيها تعمي يثبت الحكم

فلو كان كما قال  ،البيهقي ال دليل عليهتأويل  بأن :وأجاب الصنعاني
ها، وهي كارهة، فالعلة كراهتها، فعليها علق جَ إنه زو   بل قالت: ،لذكرته المرأة

إذا كنت  كارهة فأنت  ـ  ـ فكأنه قال ،ألنها المذكورة ؛التخيير
 ؛ل حكم عامب ،غير صحيح بالخيار، وقول ابن حجر: إنها واقعة عين، كالم

 .(2)فأينما وجدت الكراهة ثبت الحكم ،لعموم علته

بين الزوجة  هو المصلحةالمقصود من هذا العقد  أن: المعقول وأما
به والرضا ينطق  إال بالرضا التام بينهما، وال تتحقق هذه المصلحة ،وزوجها

 بصريح النطق لها من مانع فإن الحياء خالًفا للبكر البالغة،الرجل صراحة، 
 الوطء سبب النكاح ألن الرجال؛ في رغبتها إظهار من فيه لما ؛بالنكاح اإلذن

 مانع وذل  ،الوقاحة إلى وينسبونها ،ويذمونها منها ذل  يستقبحون والناس
 استنطاقها شرط فلو النكاح إلى محتاجة وهي الصريح باإلذن النطق من لها

 ،يجوز ال وهذا ،إليه حاجتها مع النكاح عليها لفات عادة تنطق ال وهي
  .(3)هذه حق في موجود والحياء

 أدلة القول الثاني:  

استدل أصحاب القول الثاني على ما ذهبوا إليه بالسنة والقياس 
  .والمعقول

                                                

 .11/463:البن حجر ،( فتح الباري1)
 .6/40: للصنعاني ،( سبل السالم2)
 .2/242 الصنائع: بدائع (3)
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َها،  » ـ  ـقوله  : فعمومأما السنة  ي ِّ ْن َولِّ َها مِّ َنْفسِّ ُب أََحقُّ بِّ الثَّي ِّ
نَُها أَبُوَها فِّي نَ  ْكُر َيْستَأْذِّ ْذنَُها ُصَماتَُهاَواْلبِّ َها، َوإِّ  -فرق رسول اهلل حيث . (1)«ْفسِّ
 - بينهما فجعل األيم أحق بنفسها وأمر في هذه بالمؤامرة، 

 - -ألنه روي أن النبي ؛والمؤامرة قد تكون على استطابة النفس
}وشاورهم في  :عز وجل ـ ولقول اهلل« وآمروا النساء في بناتهن »قال: 
 (3)"ا لقال: األيم والبكر أحق بنفسيهمااألمر فيهن واحدً  ولو كان. (2)األمر{

 ،اليتيمة يحمل على البكر( نفسها في تستأمر البكر) : ـ قولهو
 ،شاء ممنإذنها  بغير أبوها يزوجها حيث اتفاًقا هنال  واجب فاالستئذان

 الضرير من يزوجها أن فلهلها،  ضرر ذل  في يكن لم ما شاء وجه أي وعلى
 (4).ماال وأقل منها حاال أدنى هو ممنو والقبيح

 ابن الهمام: هذكريناقش هذا بما 

، أنه استدالل بمفهوم المخالفة، وهو ليس بحجة عند الحنفية قالقد ف 
على عدم جواز  الذي يدللو سلمنا أنه حجة فإنه معارض للمنطوق، و

 «هاوالبكر يستأمرها أبو، كما أن باقي الحديث يخالف المفهوم، (5)إجبارها
                                                

ُكوت: صحيح مسلم( 1) ر  ب الس  ك  ب  ، َوال  ق  َكاح  ب الن ط  َذان  الث ي  ب  ف ي الن   ئ  ت  : كتاب النكاح، باب اس 
 .1421ح 2/707

 .159آل عمران:  (2)
 .7/165م، للشافعي: األ (3)
 .3/274المنتقى شرح الموطأ:  ،1/728روضة المستبين:  (4)
ًرا أََتت  النبي ،  ـ حديث ابن عباس( وهو 5) َيًة ب ك  َفَذَكَرت   ـ  ـأَن  َجار 

ي  » َرَها الن ب  َهة ، َفَخي  َي َكار 
َجَها َوه  بي داود: كتاب . سنن أ«أَن  أََباَها َزو 

═ 
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 (1).؛ ألنه طلب األمر أو اإلذنروجوب االستئمار مناف لإلجبا

أن كل من جاز له قبض صداقها بغير رضاها جاز له عقد : القياسأما  
كاألمة وكالبكر الصغيرة؛ وألن ما استحق بالوالية في  ،نكاحها بغير رضاها

  .(2)ءةا على طلب الكفانكاح الصغيرة استحق بالوالية في نكاح الكبيرة قياًس 

بأن األب منع من التصرف في مال ابنته البالغ، وال  :لكن يناقش هذا 
، وإذا كان هذا في المال فمن اليسير من هذا المال إال برضاها يجوز له إخراج

ا بغير رضاها إلى من قهرً باب أولى أن يكون في الفروج، حتى ال تنكح 
مدية على صعيد عرفات ا بذل  الوصية المحمخالفً  أسيرة عنده لتكون ؛يريده

ْنَدُكمْ » نَُّهنَّ َعَوان  عِّ ، َفإِّ َساءِّ َ فِّي الن ِّ  .(4): أسرى، أي(3)«اتَُّقوا اهللَّ

ال تعرف الرجال بحكم عدم ممارستها  البكر إن اقالووأما المعقول: 
 .(5)فيجوز إجبارها ، فكانت كالبكر الصغيرة،لهم بالوطء

رة إنما كانت لقصور عقلها، والية اإلجبار على الصغي بأن :لكن يناقش
وجه إليها، فصارت والخطاب  ،كمل عقلها بالبلوغ التيالبالغة  بخالف

لقصور عقله، وإن  ؛جاز ًرافإن كان صغي ،كالغالم في اإلجبار على كل منهما
                                                

═ 

ُرَها ص َتأ م  ُجَها أَُبوَها َواَل َيس  ر  يَُزو   ك    2096 ح363النكاح، باب ف ي الب 
 .3/274المنتقى شرح الموطأ:  ،1/728روضة المستبين:  (1)
 9/53: للماوردي ،الحاوي (2)
 .1218ح 2/609( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النبي3)
 .5/89: بن القيمال ،زاد المعاد (4)
 .3/201: للشربيني ،المحتاجمغني  (5)
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 .(1)ال يجوز ًغاكان بال

جبار المرأة على قول المانعين إلأن  : أرى واهلل أعلمالقول المختار
يجب أن ف ،لعظم هذا الميثاقو ،لقوة أدلتهم ؛ألولى واألكملهو االزواج 

تحقق فيه مقاصده ومبادئه التي من أجلها شرع، وال يكون هذا إال برضا 
للمصلحة  ًقاتحقي ؛وإعطائها الحرية في اختيار زوجها، واستشارتهاالزوجة، 

أو اإلجحاف ببعض حقها في تقرير  ،من الظلم لها ًعاالمعتبرة للمرأة ومن
 مصيرها.

 

 

h 
 

  

                                                

 وما بعدها. 261/: 3للبابرتي ،العناية شرح الهداية (1)
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 املطلب الثاني

 صور من االحنرافات فيما يسمى باألنكحة املعاصرة

موجودة ، ، مما يسمى باألنكحة المعاصرةهناك أكثر من صورة متفرعة
 حوالي هناك أن القانونية اإلحصائيات وقد ذكرت بعض بالفعل في الواقع،

 البنوة إلثبات ة؛المصري الشرعية المحاكم أمام مرفوعة قضية، ألف عشر أربعة
 (1)سبق كما الزواج من النوعيات هذه جراء

وصورته: أن يذهب الشاب والفتاة إلى مركز للوشم،  زواج الوشم:
فيطلبان من المركز أن يكتب اسم الشاب على جسد الفتاة وشًما، وأن يكتب 

 هذا يتحول الوشم هذا وبموجب» اسم الفتاة على جسد الشاب وشًما،
يحق  لهما ممارسة حقوق الزوجين  «زوجين، إلى اةالفت وتل  الشاب

الوشم معروف في الجاهلية واإلسالم، و .(2)وواجباتهما، بحسب ما يزعمان
فاعليه، وخاصة النساء؛ لما فيه من تغيير  ـ  ـ وقد لعن رسول اهلل

عن أبيه، قال:  أبي جحيفةبن  رواه عون: لما رـ  ـ خلق اهلل، فقال
الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ونهى  ـ  ـالنبي  لعن »

وزواج الوشم فيه  ،(3)«عن ثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن المصورين
تشويه لجسم اإلنسان، إضافًة إلى نظرة االزدراء التي ينظر بها المجتمع 

                                                

 .152ص :النكاح العرفي في ميزان اإلسالم( 1)
، م 2019الجزء األول،  353صادر عن دار االفتاء المصرية،  ،( دليل األسرة في اإلسالم2)

  .الطبعة الثانية
، كتاب الطالق، باب مهر البغي ونكاح 5347، حديث رقم 7/61 :خاريصحيح الب( 3)

 الفاسد.
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لإلنسان الموشوم، التي تجعل اإلنسان يعيش تحت مطارق تعذيب الضمير 
، ويرى نفسه صغيًرا محتقًرا في عيون الناس، وبين والشعور بالخطأ والذنب

 .(1)األهل واألصحاب

 :ييف الفقهي لما يسمى بزواج الوشمالتك

ألركانه وشروطه التتي تتمثل في الولي  ًداوقع مفتق هذا النوع من الزواج
 والقبول، لذا فإن حكمه يعد من باب والشهود والصيغة المتمثلة في اإليجاب

نَ  الفاحشة  الزواج آثار من شيء   عليه قبل الدخول أي   وال يترتب ،اوالز 
 حد   عليهما ويقام والمرأة، الرجل بين التفريق يجب الصحيح، وإن دخل بها

 .(2)بالتحريم وعالمين مكلفين كانا إن الزنى

ظهرت في اآلونة األخيرة دعوات ومطالبات تنادي بإلغاء  زواج اهلبة:
أنه تقليل من شأن المرأة وإخالل عميق  بدعوى ؛ًراالمهر أو جعله اختيا

أن تقول الفتاة أو المرأة ألحد  :صورتهبكرامتها، فنتج عن ذل  استحداث 
تُ    ،اب: وهبت  نفسي، أو وهبت ل  نفسيالشب ل  فيقول الشاب  أو الرجل: َقب 

على ذل ، ويمارسان العالقة الزوجية  زوجة لي، ثم يتم الزواج بينهما بناءً 
ثم يضعون  (3)شرعيين دون أي مواثيق أو إعالن أو شهود أو وليكأي زوجين 

                                                

  .152ص :النكاح العرفي في ميزان اإلسالم (1)
، النكاح 17/377 :، المجموع للنووي2/377 :، حاشية الدسوقي2/652 :بدائع الصنائع( 2)

 .152ص :العرفي في ميزان اإلسالم
، 2019الجزء األول،  357دار االفتاء المصرية، ص صادر عن ،( دليل األسرة في اإلسالم3)

  .م الطبعة الثانية
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 َواْمَرأَة  } :قوله تعالىفيستدلون على ذل  ب ،األمور في غير ما وضعت له
َنة   نْ  ُمْؤمِّ ي ِّ  َنْفَسَها َوَهَبْت  إِّ لنَّبِّ

يُّ  أََرادَ  إِّنْ  لِّ َحَها أَنْ  النَّبِّ نْ  َلَك  َخالَِّصة   َيْسَتْنكِّ  ُدونِّ  مِّ
ي نِّ  (1){نَ اْلُمْؤمِّ

 التكييف الفقهي لما يسمى بزواج الهبة:

ألن  ؛في الحقيقة أن ما ذكر من إدعاءات ينبئ عن قصور في فهم هؤالء
للمرأة واحترامه آلدميتها أن تكون  ـ سبحانه وتعالى ـمن مظاهر تكريم اهلل 

 } َوآتُوا: لنهايته، قال تعالى ًدالم يضع ح ًراففرض لها مه ،عزيزة مطلوبة
َس  نَّ  اءَ الن ِّ نْ  نِّْحَلة   َصُدَقاتِّهِّ ْبنَ  َفإِّ لخطر هذا العقد  ًراإظها؛  (2){َلُكْم...... طِّ

، وال تمل  اء على أن المهر الزم في كل نكاح، وقد أجمع الفقهومكانته
فإذا تم  ،أن تتنازل عنه قبل ثبوته في العقد -وهي المستحقة له-الزوجة نفسها 

م العقد ولم يسم المهر فللمرأة مهر مثلها العقد ثبت المهر المتفق عليه، وإن ت
 .(3)لكن ليس لها ذل  بداية ،فإن أرادات أن تسقطه بعد ذل  فلها ،من النساء
نْ  } :قال تعالى ْبنَ  َفإِّ ْنهُ  َشْيء   َعنْ  َلُكمْ  طِّ ا مِّ يئ ا َفكُُلوهُ  َنْفس  يئ ا َهنِّ  وليس ،{َمرِّ

 وهبت ألنها غيره؛ أم أبا كانأ سواء عليها، االعتراض أوليائها من ألحد
 إذا ما بخالف ويلزم فيجوز، حق المهر عين في ألحد وليس ملكها خالص
في قول أبي  االعتراض حق لألولياء أن مثلها مهر عن وقصرت نفسها زوجت

فقد تصرفت في خالص حقهم؛ وألنها  ،حنيفة؛ ألن األمهار حق األولياء

                                                

 .50 :حزاب( األ1)
  .، وما بعدها111ص :د/ عباس شومان ،( رؤية أزهرية لقضايا عصرية2)
 .4 :النساء (3)
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فلهم دفع هذا الضرر  ألحقت الضرر باألولياء بإلحاق العار والشنار بهم،
ألن التنازل يكون بعد المل  ال قبله، كما ال يجوز ؛ (1)باالعتراض والفسخ

نْ }: للرجل بحال أن ينقص من المهر المتفق عليه، قال تعالى  أََرْدتُمُ  َوإِّ
ْبَداَل  ْحَداُهنَّ  َوآَتْيتُمْ  َزْوج   َمَكانَ  َزْوج   اْستِّ ا إِّ ْنَطار  ْنهُ  َتْأُخُذوا َفال قِّ  أََتْأُخُذونَهُ  ْيئ اَش  مِّ
ا بُْهَتان ا ْثم  ين ا َوإِّ َلى َبْعُضُكمْ  أَْفَضى َوَقدْ  َتْأُخُذوَنهُ  َوَكْيَف } (2){ُمبِّ فهو  (3){َبْعض   إِّ

فتأخذ  ،دين متعلق بذمته إن لم يقضه في حياته، قضي من تركته بعد موته
، ل صيبها المقدر في الميراث بعد ذالزوجة ما تأخر من مهرها، ثم تأخذ ن

وإن مات شخص ولم يترك إال مقدار مؤخر صداق زوجته فلها أن تأخذه 
كدين عليه، والشئ للورثة باعتبار أن قضاء الدين مقدم على حق الورثة، 

بن  َسْهلِّ  ما روي َعنْ ومما يدل على حتمية المهر وعدم جواز التنازل عنه 
، ِّ  َرُسوَل  َيا: ْت َفَقالَ  ،ـ  ـرسول اهلل  َجاَءْت  اْمَرأَة   أَنَّ  َسْعد  ْئُت  اهللَّ  جِّ
ََهَب  ي، َلَك  ألِّ َلْيَها َفنَظَرَ  َنْفسِّ دَ  ،ـ  ـرسول اهلل  إِّ َلْيَها النَّظَرَ  َفَصعَّ  إِّ

َبُه، ا َرْأَسُه، طَْأطَأَ  ثُمَّ  َوَصوَّ يَها َيْقضِّ  َلمْ  أَنَّهُ  الَمْرأَةُ  َرأَتِّ  َفَلمَّ  َفَقامَ  َجَلَسْت، َشْيئ ا فِّ
نْ  َرُجل   ،أَْصحَ  مِّ ِّ  َرُسوَل  َيا: َفَقاَل  ابِّهِّ نْ  اهللَّ يَها، َحاَجة   بَِّها َلَك  َيُكنْ  َلمْ  إِّ ْجنِّ  َفَزو ِّ
ْنَدكَ  َهْل : »َفَقاَل  نْ  عِّ ؟ مِّ ِّ  الَ : َفَقاَل  «َشْيء  ِّ، َرُسوَل  َيا َواهللَّ َلى اْذَهْب : »َقاَل  اهللَّ  إِّ
دُ  َهْل  َفاْنظُرْ  أَْهلَِّك  ِّ  الَ : َفَقاَل  َرَجعَ  ثُمَّ  َفَذَهَب  «َشْيئ ا؟ َتجِّ ِّ  َرُسوَل  َيا َواهللَّ  َما اهللَّ

ا َوَلوْ  اْنظُرْ : »َقاَل  َشْيئ ا، َوَجْدُت  نْ  َخاَتم  يد   مِّ ِّ  الَ : َفَقاَل  َرَجَع، ثُمَّ  َفَذَهَب  «َحدِّ  َواهللَّ
ِّ  َرُسوَل  َيا ا َوالَ  اهللَّ نْ  َخاَتم  ، مِّ يد  ي َهَذا َوَلكِّنْ  َحدِّ َزارِّ  - َداء  رِّ  َلهُ  َما: َسْهل   َقاَل  - إِّ

                                                

 .2/290 :( بدائع الصنائع1)
 .20 :النساء (2)
 .21 :النساء (3)
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َك، َتْصَنعُ  َما: »ـ  ـرسول اهلل  َفَقاَل  نِّْصُفُه، َفَلَها َزارِّ نْ  بِّإِّ ْسَتهُ  إِّ  َلمْ  َلبِّ
ْنهُ  َعَلْيَها َيُكنْ  ، مِّ نْ  َشْيء  َسْتهُ  َوإِّ ُجُل  َفَجَلَس  «َشْيء   َعَلْيَك  يَُكنْ  َلمْ  َلبِّ  َحتَّى الرَّ
ُسهُ  طَاَل  ي ا، ـ  ـرسول اهلل  َفَرآهُ  َقامَ  ثُمَّ  َمْجلِّ َي، بِّهِّ  َفأََمرَ  ُمَول ِّ ا َفُدعِّ  َفَلمَّ
نَ  َمَعَك  َماَذا: »َقاَل  َجاءَ  ؟ مِّ ي: َقاَل  «الُقْرآنِّ  َوُسوَرةُ  َكَذا، َوُسوَرةُ  َكَذا، ُسوَرةُ  َمعِّ
َها ،َكَذا  َفَقدْ  اْذَهْب : »َقاَل  َنَعْم،: َقاَل  «َقْلبَِّك؟ ظَْهرِّ  َعنْ  أََتْقَرُؤُهنَّ : »َقاَل  - َعدَّ
نَ  َمَعَك  بَِّما تَُكَهاَملَّكْ   -  - يزوج لم ففي الحديث ،(1)«الُقْرآنِّ  مِّ

 ولو التمس: "له قال بل شيء غير من المرأة هذه زواج طلب الذي الرجل
ا  من معه بما تدرج معه حتى زوجه ذل  يجد لم ولما" حديد من خاتم 

القرآن، مما يفيد حتمية المهر من جانب وعدم إسقاطه، ولو صح ألسقطه 
 بطيب تشاء ما المهر من تسقط أن لكن للمرأة ـ  ـ المصطفى

نْ }: تعالى لقوله نفسها؛ ْبنَ  َفإِّ ْنهُ  َشْيء   َعنْ  لَُكمْ  طِّ ا مِّ يئ ا َفُكلُوهُ  َنْفس  يئ ا َهنِّ   (2).{َمرِّ
: بأن هذا النوع المذكور ال عالقة له بالزواج مما سبق يمكن القول 

 - تعالى -و الصداق عطية من اهلل ألن المهر أ ؛الصحيح من قريب أو بعيد
 وال يقبل التخيير أو اإللغاء.  ،بإيجاب الشارع له كحق على الزوج

وصورته بأن يقوم الشاب بإرسال رسالة عبر  الزواج برسائل احملمول:
المحمول إلى الفتاة يعرض عليها الزواج، وعندما تقبل تل  الرسالة ترسل 

وتتعدد طرق صياغة هذه الرسائل وإن كانت إليه رسالة أنها تقبل هذا الزواج، 

                                                

 .3/147 :ه السنةق( صحيح ف1)
َراَءة  َعن  5030، حدبث رقم 6/192 :بخاري( صحيح ال2) ، كتاب فضائل القرآن، َباُب الق 

. ر  الَقل ب   َظه 
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 ،كلها تؤدى إلى معنى واحد، فغالبية الرسائل تكون بصيغة "زوجت  نفسى"
ويقوم الشاب بالرد عليها برسالة "وأنا قبلت زواج "، ثم يقوم كل من الشاب 
والفتاة بإطالع اثنين من أصدقائهما على الرسائل التى يرون أنها وثيقة 

ويكون الشاب والفتاة هكذا بكل سهولة  ،شاهدين عليها ليكونا ؛زواجهما
زوجين، ولهما الحق فى القيام بكل األمور الزوجية، فى حين أن الطالق يقوم 

 بمحو الرسالة وإخبار الشهود.

ل كل من الشاب والفتاة صوته على  زواج الكاسيت: وصورته: أن يسج  
وتى على الهواتف ، ثم مقطع صCDةوالذى تحول إلى أسطوان شريط كاسيت،

أمام الطرف اآلخر: إنه يحب الطرف  اًل قائ نتيجة التطور التكنولوجى ؛الحديثة
اآلخر، وقد تزوجه بمحض إرادته ورضاه، ويأخذ كل واحد نسخًة من 
الشريط، معتبًرا هذا التسجيل قد ناب مناب عقد الزواج، وقد صارا زوجين 

من أكثر األنواع انتشارا فى نوع وهذا ال ،منذ تم  هذا التسجيل، بحسب زعمهما
أوراق، حيث يقوم الزوج  يال يحتاجان إلى كتابة أ فيهن يالزوجألن  ؛مصر

"أريد أن أتزوج "، لترد عليه الفتاة بالقبول  :بترديد عبارات بسيطة مثل
هما وأرقام ءافة إلى وجود شاهدين يسجالن أسمابتزويج نفسها له، باإلض

رسة كل الحقوق الزوجية كأنهما متزوجان ، ليبدأ بعدها مماهواتفهما
 (1).شرعيا

                                                

كما ينظر جريدة اليوم السابع  ،https://www.elnabaa.net/577521جريدة النبأ:  (1)
رة،  ، كما ينظر30/9/2020مقال بتاريخ األربعاء  واج المعاص  مقاصد الشريعة وأشكال الز 

متاح على موقع مؤسسة الفرقان لخدمة التراث اإلنساني، األنكحة  ،ايمد نبيل غن
 .http://noursalam.free.fr/b2.3.htm  :المعاصرة متاح على الرابط التالي

http://noursalam.free.fr/b2.3.htm
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وهو الزواج الصوري على الورق لتحقيق مصالح  الزواج األبيض:
أخرى، أو الزواج المؤقت ممن ال تنطبق عليه شروط الزواج الشرعي، ومن 
ذل  ما يقوم به بعض الشباب أو الفتيات العرب من الراغبين في العمل في 

 .ل على اإلقامة ثم الجنسيةوالحصو البالد الغربية

ولما كانت قوانين هذه البالد تتطلب أن يكون طالب ذل  زوًجا أو  
 ؛زوجة، فيتفق الشباب العرب مع الغربيين أو الغربيات على الزواج صوريًا

لتقديم هذه األوراق إلى الجهات اإلدارية على أنهما زوجان، وذل  مقابل 
نوني والمالي انصرف كل منهما إلى حاله مبلغ مالي، فإذا ما تم اإلجراء القا

بعد أن يكون قد حدث بين الطرفين مخالفات شرعية عديدة؛ من خلوة 
 ومعاشرة وتزوير وغش ورشوة.

وصورته: أن يتفق الشاب والفتاة على الزواج بالطوابع،  زواج الطوابع:
، وبعد فيشتريان طابًعا بريديًّا عاديًّا، ثم يلصق الشاب ذل  الطابع على جبينه

عدة دقائق ينـزع الشاب الطابع عن جبينه، ويعطيه للفتاة التي تقوم بدورها 
بحسب  -بلصق الطابع على جبينها، وبهذا تنتهي مراسم الزواج التي أغنت

عن اإليجاب والقبول وسائر الشروط؛ ليتحول الشاب  -مفهوم الزوجين
 .(1)ا يفهمانوالفتاة بعد ذل  إلى زوجين يمارسان العالقة الزوجية، كم

هو طريقة غريبة للزواج يقوم فيها كل من الزوجين بوخز  زواج الدم:
ثم وضع اإلبهامين على بعضها البعض حتى  ،إلظهار الدم ؛أصبعه بدبوس

                                                

األول، الجزء  353، 352صادر عن دار االفتاء المصرية، ص ،( دليل األسرة في اإلسالم1)
  .، م الطبعة الثانية2019
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ا، وانتشر هذا النوع داخل ا واحدً يمتزج دم كل منهما باآلخر فيصبحان دمً 
الدم يعد أقوى ويرى الشباب أن اختالط ، الجامعات المصرية بشكل كبير

 "إن أقوى الروابط هى رابطة الدم" :الروابط، فهم يقومون بتفسير مقولة
بحيث  ،وهذا الزواج فى اعتقادهم ال يحتاج إلى شهود ،بأسلوب خاص بهم

ليكون أوثق زواج، ويعتبر هذا الزواج من أغرب  ؛يكفى امتزاج الدم بالدم
فى حالة إصابة أحد وأسوأ األنواع، هذا بخالف أنه قد ينقل األمراض 

 .(1)الطرفين بفيروس فى الدم

: في الحقيقة ال يمكن أن يعتبر كل ما ذكر التكييف الفقهي لهذه األنواع
 على يكون أن الزواج في صلاأل وألن؛ قبيل الزواج، ال من قريب أو بعيدمن 

زنا والعياذ  يفه ،وبالتالي والشروط، األركان حيث من المشروعة الصورة
ألن هذا من قبيل  ؛الزواج على مثل هذه األنواع لفظنبغي أن ال يطلق وي ،باهلل

يطلق عليه إال  فالزنا اليمكن أن ،تحريف المصطلحات عما وضعت له
 .والزواج ال يمكن أن يطلق عليه إال لفظ زواج ،وصف الزنا

h 
  

                                                

مقاصد الشريعة  ، كما ينظر30/9/2020 :ينظر جريدة اليوم السابع مقال بتاريخ األربعاء( 1)
رة، د واج المعاص  متاح على موقع مؤسسة الفرقان لخدمة  ،نبيل غنايم /وأشكال الز 

  :التراث اإلنساني، األنكحة المعاصرة متاح على الرابط التالي
 http://noursalam.free.fr/b2.3.htm 
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 الثالثاملطلب 

 الزواج بنية التحليل

 :، أيًنابائ ًقاامرأة مطلقة طالوهو الذي يعقد زواجه على  زواج احمللِّل: 
البائن بينونة كبرى، بقصد تحليلها لزوجها األول بالدخول بها في ليلة واحدة 

، ثم يطلقها ليصح لزوجها األول العقد عليها من جديد، وهذا األمر يعد اًل مث
المنتشرة بين الناس في الطالق، لذا أوقفت الشريعة  اتمن االنحراف

ول فأوجبت على الزوج الثاني الدخ ،المحلل ن طريقفي الزواج عنحراف اال
لما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة، أن  ؛بالزوجة، ولم تكتف بالعقد فقط

سئل عن المرأة يتزوجها الرجل، فيطلقها فتتزوج --رسول اهلل 
ال، حتى يذوق »، فيطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل لزوجها األول؟ قال: اًل رج

 :عتبار في نكاح التحليل بنية الزوج قال مال  في الموازيةواال .(1)«عسيلتها
أو لم يعلما، فإذا لم  ،والعتبية ال يجوز أن يتزوجها علمت هي وزوجها األول

وإن علمت المرأة التحليل وسألته لما  ،الزوج الثاني التحليل فهو جائز ينو  
ال يضر  :يةقال مال  في المواز .دخل بها الطالق أو خالعته بمال فذل  جائز

 ين كح من الن اس من َكانَ  ، ولماألن الطالق بيده دونها ؛الزوج ما نوت الزوجة
د ل يل لُمَجر  صد أَن غير من الت ح  ن َها يق  َمعيَشة، ف ي تعاونا م   بذل  يتم َواَل  ال 

ُصوَدة، ال مصلَحة يه   َوأَي ًضا ال َمق   على إزدحام وتسويغ غيَرة وإهمال وقاحة َفف 
خل أَن غير من ةءالموطو   (2).َعنهُ  نهى المعاونة تضاعيف ف ي يد 

                                                

، كتاب النكاح، باب ال تحل المطلقة ثالثا 1433، حديث رقم 2/1057 :صحيح مسلم (1)
 لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، ويطأها، ثم يفارقها وتنقضي عدتها.

 215/ 2 :حجة اهلل البالغة (2)
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  :التكييف الفقهي لزواج المحلل 
أجمع الفقهاء على حرمة نكاح المحلل وإثم فاعله، لكن اختلفوا في  

سبب الخالف في ذل  يرجع و ،النكاح من عدمهعلى قولين  صحة انعقاده
هل اللعن  (1)«لعن اهلل المحلل والمحلل له»  : -عموم قوله 

وقد جاء اختالفهم على  أم أنه يلحق اإلثم الشرعي بصاحبه؟يقتضي البطالن 
 قولين: 

مع اإلثم مع إلغاء  وقد ذهب أصحابه إلى صحة النكاح القول األول:
الفاسد بحيث إذا تزوجها يصير النكاح مؤبًدا ويلغى شرط  الشرط
 .(3)أبو حنيفةوهو قول (2)التحليل

ب أصحابه إلى بطالن عقد المحلل وهو قول : وذهالثاني القول 

                                                

 باب التحليل. 2078، حديث رقم 2/188( رواه أبو داود، في سنن 1)
 بشرط النكاح ألن لألول؛ تحل لم وطأها وإن فاسد الثانى النكاح: يوسف أبو وقال (2)

 ال الفاسد والنكاح يفسده، النكاح فى التوقيت وشرط المؤقت النكاح معنى فى اإلحالل
 عقد النكاح ألن لألول؛ تحل وال صحيح الثانى النكاح: محمد التحليل، وقال به يقع
 النكاح ويبقى الشرط فيبطل ـتعالى  ـاهلل  أخره ما تعجالاس اإلحالل شرط فكان مؤبد

 صحيًحا.
أن النكاح بشرط اإلحالل في معنى النكاح المؤقت، وشرط  :( وجه قول أبي يوسف3)

التوقيت في النكاح يفسده، والنكاح الفاسد ال يقع به التحليل، ولمحمد أن النكاح عقد 
لغرض الحل فيبطل الشرط،  ـتعالى  ـ مؤبد فكان شرط اإلحالل استعجال ما أخره اهلل

ويبقى النكاح صحيحا لكن ال يحصل به الغرض كمن قتل مورثه أنه يحرم الميراث لما 
 .3/188 :للكاساني ،قلنا كذا هذا. بدائع الصنائع
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 (3).والحنابلة (2)والشافعية (1)الجمهور من المالكية

 ةـاألدل
 :أدلة القول األول

استدل أصحاب القول األول على ما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة 
 .والمعقول

﴿فإن طلقها فال تحل له من بعد، حتى تنكح قوله تعالى:  فمن القرآن:
ازو أنه ال يصرح في عقد التحليل بالغرض المقصود، وإنما  :، أي(4)﴾غيره ج 

وبنحو مستتر في غير حالة إبرام العقد، ومراده النكاح بشرط  ًرايتم االتفاق س
 التحليل فيكره للحديث، وتحل للثاني.

 ـاهلل  رسوللعن » عن علي، قال:  ـ  ـقوله  ومن السنة:
                                                

( جاء في أسهل المدارك" فإن تزوجها بقصد التحليل فالنكاح فاسد قبل الدخول وبعده 1)
 .2/86 :المداركأسهل  .ولم تحل لألول"

َوى أَن  َرُسوَلُه 2) ل  الذي يُر 
ُمَحل   َدَنا  ( قال الشافعي في األم: "َون َكاُح ال  ن  َلَعَنُه ع 

 ُ َحَها حتى َتُكوَن  َواَهلل  ك  َلق  إَذا َشَرَط أَن  َين  ُر ُمط  َن ُه َغي 
َعة  أل  ُمت  ب  من ن َكاح  ال  َلُم َضر  أَع 

َصاَبُة".  .5/79 :فعياألم، الشا اإل  
( جاء في الكافي ما نصه" الشرط الثالث: أن يشرط عليه إحاللها لزوج قبله، ثم يطلقها 3)

لعن اهلل »أنه قال:  -  -فيكون النكاح حراماً باطالً، لما روي عن النبي 
قال الترمذي: هذا حديث صحيح. فإن تواطآ على ذل  قبل العقد « المحلل والمحلل له
يشرطه فالنكاح باطل أيضاً. نص عليه. وقال: متى أراد بذل   فنواه في العقد ولم

 .3/41 :اإلحالل فهو ملعون. الكافي في فقه اإلمام أحمد
 .230البقرة:( 4)
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 (1)«ل، والمحلل لهصاحب الربا، وآكله، وشاهديه، والمحل ـ. 

 ـ  ـأن اللعن هنا جاء بمعنى التأثيم، والنبي  :وجه الداللة
ألنه  ؛يهدم ما طلقها األول ألن الزوج الثاني ؛، وهو المثبت للحلاًل اه محلسم  

 إلحاق وأما ،(2)فصح العقد هنا مع اإلثم ،إذا هدم الثالث فما دونها أولى
 :لوجهين يكون أن حتملفي له المحلل وهو األول بالزوج اللعن

 الفراق لقصد ؛النكاح هذا الثانى الزوج لمباشرة سبب أنه: أحدهما
 .اإلبقاء دون والطالق

 وتكرهه السليمة الطباع منه تنفر الذي إلى يفضي ما باشر أنه: والثانى
 ؛الثالث الطلقات وهو بها واستمتاعه إياها غيره مضاجعة من إليه عودها من
 .الطلقات ألجل به اللعن إلحاقه فكان ،فيه وقع لما لوالها إذ

: فإن هذا الشرط وراء ما يتم به العقد فأكثر ما فيه أنه ومن المعقول
ثم النهي عن هذا الشرط  ،شرط فاسد، والنكاح ال يبطل بالشروط الفاسدة

موجب حلها لألول، فعرفنا أن  ًعافإن هذا النكاح شر ،لمعنى في غير النكاح
وذل  ال يؤثر في النكاح فلهذا ثبت الحل  ،ر المنهي عنهالنهي لمعنى في غي

 (3).لألول إذا دخل بها الثاني بحكم هذا النكاح الصحيح

                                                

 .2/126 :امسند أحمد مخرجً  (1)
، الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل اإلمام أبي 3/151 :( االختيار لتعليل المختار2)

 .1/154 :حنيفة
 .2/11 :، الهداية6/16 :، المبسوط3/188 :الصنائع ( بدائع3)
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 :أدلة القول الثاني

 استدل أصحاب القول الثاني على ما ذهبوا إليه بالسنة والمعقول:

  (1).«لعن اهلل المحلل والمحلل له :» ـ فقوله :أما السنة

ألن المبتوتة ال يحلها إال  ؛إنما لم يحلها اقالوحديث: من ال وجه الداللة
" َوام  د  الد  َكاُح على َقص    (2).نكاح الرغبة وهو الن  

أنه قال:  ـ  ـالنبي  عامر عنبن  عقبة ىكما استدلوا بما رو
أال أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول اهلل، قال: هو المحلل "

 (3)."والمحلل له

نكاح على شرط إلى مدة فكان أغلظ  كاح المحلل هون: لمعقولا منو 
 فساد من نكاح المتعة من وجهين:

: أن اإلصابة فيه مشروطة لغيره فكان والثاني .ا: جهالة مدتهأحدهم
بالفساد أخص، وألنه نكاح شرط فيه انقطاعه قبل غايته فوجب أن يكون 

 (4).اًل باط

 ؛األرجح هو ن قول الجمهورسبق يمكن القول بأ مماالقول المختار: 

                                                

 باب التحليل. 2078، حديث رقم 2/188( رواه أبو داود، في سنن 1)
 .2/28 :( الفواكه الدواني2)
، وقال الحاكم هو حديث صحيح اإلسناد، ولم 2/217 :المستدرك على الصحيحين (3)

 يخرجاه.
 .9/333 :للماوردي ،الحاوي الكبير( 4)
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في هذا العقد، ظرو إلى القصد والنية أو الباعث،ن كما أنهم ،لقوة أدلتهم ًرانظ
الطرف اآلخر بالسبب غير  شتمل على باعث غير مشروع، مع علمكونه م

المشروع، وهذا القول يراعي العوامل األدبية والخلقية والدينية، فإن كان 
لما  ؛كان غير مشروع فالعقد باطل حرام ، وإن، فالعقد صحيحًعاالباعث مشرو

 (1).فيه من اإلعانة على اإلثم والعدوان

 

 

 

h 
 

  

                                                

 .1/218،219 :للزحيلي ،فقه اإلسالمي وأدلتهال (1)
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 الرابعاملطلب 

 ختبيب املرأة للزواج بها

من الخصال الفاشية في الناس، وكثير من ابتلي بها "التخبيب بين 
وهو أحد أسباب فساد تدبير المنزل، والتخبيب يكون من األباعد  الزوجين"،

ألقارب، والتخبيب معناه إفساد الرجل عبد رجل أو أمته، يقال: خببهما وا
 .(1)فأفسدهما

يخبب رجل امرأة على  يكون من قبل الرجال بأنوأصل التخبيب:  
زوجها، بإفسادها وتحريضها عليه، واالسنتقاص من قيمته وخداعها بمعسول 

 الكالم وله صور متعددة منها:

ا وإيغار صدرها منه واستنقاصه تحريض األهل البنتهم ضد زوجه -1
بدافع الغيرة، وعدم  ؛وأكثر ما يكون ذل  من أم الزوجة ومقارنته بغيره،
 .الخالفات بين الزوجين معالجاتالحكمة في 

فتعمل بعض صديقات الزوجة على تحريض  ،ما يحصل من النساء -2
فيؤدي هذا التخبيب إلى  ،الزوجة على زوجها بدافع الحسد أو السفه

المصلحة الواجب إقامتها، وتدمير  ومناقضةهذا النظم وفكه تنغيص 
 (2).كثير من البيوت واألسر

بالنساء في العمل باستغالل شكواها  ما يحصل من الرجال المختلطين -3
من زوجها بإظهار مساعدته لها، وإيغارها من زوجها وتطليقها منه 

                                                

 .4/525 :المحكم والمحيط األعظم .7/9 :تهذيب اللغة( 1)
 .2/211 :حجة اهلل البالغة( 2)
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 والزواج منها.
عقيد الخالفات األسرية قيام بعض القائمين بالصلح بين األزواج، بت  -4

وتيسير الطالق للظفر بالمرأة والزواج  ،من حلها وتعسير الرجعة اًل بد
 .منها

قيام بعض المحامين الموكل إليهم رفع قضايا من قبل المرأة ضد  -5
  ومن ثم الزواج منها. ،زوجها بتخبيبها على زوجها وطالقها

 وقف الشريعة اإلسالمية من التخبيب:م
للوصول إلى المرأة،  ؛ًفاوعر ًعاالحيل المذمومة شر يعد التخبيب من 

 وفكه النظم هذا تنغيص في سعي وذل  ،المنزل تدبير فساد أسباب وهو أحد
ولقد رفض اإلسالم هذه الحيلة رفًضا  ،(1)إقامتها الواجب المصلحة ومناقضة

، وال يشترط أن يكون قصد بذل  أن يتزوج منها بعده، فهو مذموم ًعاقاط
وج منها أم تزوج منها غيره، ويشمله الوعيد الذي وردت به السنة سواء تز

فاإلفساد بين الزوجين جرم عظيم  ـ  ـرسول اهلل الصحيحة عن 
من كبائر الذنوب، وعلى هذا فمن أفسد زوجة على زوجها فهو آثم مطرود 

 َفَيَتَعلَُّمونَ  ﴿: قال تعالى ،وهو من جنس عمل الساحر ـتعالى  ـاهلل من رحمة 
هِّ  ُقوَن بِّهِّ َبْيَن اْلَمْرءِّ َوَزْوجِّ ْنُهَما َما يَُفر ِّ

 يكون من وجهين:  ًبا، والتفريق غال(2)﴾مِّ

بين زوجته إذا أحدهما: أن يعمل به السامع فيكفر فيقع به الفرقة بينه و
 .كانت مسلمة بالردة

                                                

 .2/211حجة اهلل البالغة: ( 1)
 .102البقرة:  (2)
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 3562 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

والوجه اآلخر: أن يسعى بينهما بالنميمة والوشاية والبالغات الكاذبة  
وهو من ، (1)اء واإلفساد وتمويه الباطل حتى يظن أنه حق فيفارقهاواإلغر

، َقاَل: َقاَل   ـول اهلل رسأعظم ما يفرح به إبليس عند بعثه سراياه، فَعن  َجاب ر 
: " ثُمَّ َيْبَعُث َسَراَياُه، َفأَْدَناُهْم ،

يَس َيَضُع َعْرَشُه َعَلى اْلَماءِّ ْبلِّ نَّ إِّ إِّ
َلة  أَْعظَ  ْنُه َمْنزِّ يُء أََحُدُهْم َفَيُقوُل: َفَعْلُت َكَذا َوَكَذا، َفَيُقوُل: َما مِّ ، يَجِّ ْتَنة  ُمُهْم فِّ

ْقُت َبْيَنُه َوَبْيَن  يُء أََحُدُهْم َفَيُقوُل: َما َتَرْكتُُه َحتَّى َفرَّ َصنَْعَت َشْيئ ا، َقاَل ثُمَّ َيجِّ
ْنُه َوَيُقوُل: نِّْعَم أَ  ، َقاَل: َفُيْدنِّيهِّ مِّ ُمهُ »ْنَت" َقاَل اأْلَْعَمُش: أَُراُه َقاَل: اْمَرأَتِّهِّ  (2).«َفَيْلَتزِّ

أن إبليس يضع سريره على وجه ماء البحر، ويبعث الشياطين  :والمعنى
ل هم على المعاصي، فَمن كان منهم أشد  إضالاًل  ويأمرهم بإضالل الناس وَحم 
ى للناس فهو عند إبليس أعز وأكرم، ووضُع العرش على الماء إشارة إل

العظمة والقدرة على الماء؛ يعني: يشير إلى أن لي القدرة على البحر والبر، 
فيذهب كل شيطان إلى أمر  من المعاصي، فيأمر أحدهم الناس بشرب الخمر، 
ويأمر أحدهم الناس بالسرقة، واآلخر بالزنا، واآلخر يُوق ع الخصومة والعداوة 

لمعاصي." فيجيء" إليه بين الزوج والزوجة حتى يطل  قها، وكذل  جميع ا
أحدهم ويقول: أمرُت الناس بشرب الخمر، فيقول له: ما فعلت شيئًا، يعني: 
أريد ذنًبا عظيًما، وكذل  يجيء كل  واحد ويقول: أنا أمرت الناس بكذا وكذا 
، حتى يجيء أحدهم فيقول:  ر  من المعاصي، فيقول: ليس لهذا عندي َقد 

 .(3)والخصومة والعداوة حتى طل قهاأوقعت بين الزوج والزوجة الفتنَة 
                                                

 .1/69 :للجصاص ،أحكام القرآن( 1)
 .2813 :، حديث رقم4/2167 :صحيح مسلم( 2)
 .1/162 :رح المصابيح( المفاتيح في ش3)
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 ـول اهلل رسقال: قال  ـ  ـوفي مسند اإلمام أحمد عن بريدة 
 :" ليس منا من حلف باألمانة، ومن َخب ب على رجل زوجته أو

ليس من أتباعنا من خدع وأفسد امرأة على زوجها  :أي (1)."مملوكه فليس منا
قال ابن . (2)ن أجنبي عندهاأو محاس ،بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته

فإنه إذا كان الشارع نهى أن يخطب على خطبة  ،القيم: وهذا من أكبر الكبائر
ويسعى في التفريق بينه وبينها  ،أخيه فكيف بمن يفسد امرأته أو أمته أو عبده

وفي ذل  من اإلثم ما لعله ال يقصر عن إثم الفاحشة إن لم  ،حتى يتصل بها
فإن التوبة وإن أسقطت  ،ق الغير بالتوبة من الفاحشةيزد عليها وال يسقط ح
فإن ظلم الزوج بإفساد حليلته والجناية على فراشه  ،حق اهلل فحق العبد باق

  (3).أعظم من ظلم أخذ ماله بل ال يعدل عنده إال سف  دمه

ال خالف بين الفقهاء في أن المعصية  عقوبة املخبب يف الفقه اإلسالمي:
ا، ونص ال كفارة عقوبتها التعزير بما يراه اإلمام مناسبً التي ال حد فيها و

وفعل المخبب هذا ال يخرج عن كونه  (4)الحنابلة على المبالغة في العقوبة
أن من خدع امرأة رجل أو  :وقد ذكر الحنفية ،معصية ال حد فيها وال كفارة

: أحبسه اهلل تعالىرحمه  ـ ابنته وهي صغيرة، وزوجها من رجل، قال محمد
وذكر ابن نجيم أن هذا المخادع يحبس إلى  ،(5)بهذا أبدا حتى يردها أو يموت
                                                

  .األيمان والنذور :، كتاب7816، حديث رقم 4/331 :للحاكم ،( المستدرك1)
 .17/282 :المجموع شرح المهذب ،5/2128 :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح( 2)
 .1/216 :الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي( 3)
 .3/182 :اإلقناع في فقه اإلمام أحمد (4)
 .1/450 :، مجمع الضمانات5/506 :المحيط البرهاني (5)
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 3564 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 (1)أن يحدث توبة أو يموت؛ ألنه ساع في األرض بالفساد.

، حال إفسادها النساء ًغابلي ًبابل نص الحنابلة على ضرب المخببة ضر
أقل ما يجب  قوادة التي تفسد النساء والرجال"وال :والرجال، فقال ما نصه

 ،يها الضرب البليغ، وينبغي شهرة ذل  بحيث يستفيض في النساء والرجالعل
وإذا أركبت دابة وضمت عليها ثيابها ونودي عليها: هذا جزاء من يفعل كذا 

 (2).كان من أعظم المصالح" ،وكذا

بأن الفقهاء لم يكتفوا بإبطال النكاح بين  مما سبق يمكن القول:
لى التعزير، وأرى واهلل أعلم أن يفعل المخبب والمخببة، بل نصوا صراحة ع

ب صاحبه بالحبس والغرامة نص في القانون يجرم مثل هذا الفعل، وأن يعاق
  .المالية

 التكييف الفقهي حلكم النكاح املبين على التخبيب: 
لن  : ـلعموم قوله  ؛اتفق الفقهاء على حرمة التخبيب
 ـ وقوله ،(4)جر خب لئيموحديث الفا (3)يدخل الجنة خب وال بخيل وال منان،

: ""خدعه  :أي ،(5)من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا
، لكن اختلفوا في صحة وأفسده؛ ولما يترتب عليه من اإلفساد واإلضرار

                                                

 .1/725 :الدر المختار (1)
 .4/273 :( اإلقناع2)
 .1/209 :ط الرسالة ،( مسند أحمد3)
 كتاب األدب، باب في حسن العشرة. ،4790، حديث 4/251 :( سنن أبي داود4)
  .، كتاب األيمان والنذور7816، حديث رقم 4/331 :للحاكم ،( المستدرك5)
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  .النكاح في هذه الحالة من عدمه

 على قولين:سبب الخالف  

وهذا ما ذهب  ،: وقد ذهب أصحابه إلى صحته مع اإلثمالقول األول
ستدلوا بالقياس على الغصب، وعلى وا ،يه الجمهور من الحنفية والشافعيةإل

من أفسد زوجة امرئ، أي: أغراها بطلب الطالق، أو التسبب فيه، فقد أتى 
 (1)باًبا عظيًما من أبواب الكبائر، وينبغي تعزيره والتضييق عليه، وزجره.

التفريق  وذهب أصحابه إلى بطالن النكاح، وعليه وجب القول الثاني:
بعد الدخول، وهذا ما ذهب إليه المالكية  مبينهما سواء أكان قبل أ

وإنما الخالف عندهم في تأبيد هذه الحرمة من عدمها على ، (2)والحنابلة
  :روايتين

وهو المشهور عدم التأبيد فإذا عادت لزوجها األول وطلقها،  :همااإحد
التحريم يتأبد، وقد ذكر  أو مات عنها جاز لذل  المفسد نكاحها، والثاني أن

كما جاء في شرح الزرقاني، وأفتى به غير واحد  ،عمربن  هذا القول يوسف
من المتأخرين في فاس المالكية؛ معاملة له بنقيض قصده؛ ولئال يتخذ الناس 

  (3).ذل  ذريعة إلى إفساد الزوجات

هب : أرى واهلل أعلم أن قول الحنابلة والمالكية الذي يذالقول المختار 
بنقيض له  اًل عم ؛على التخبيب هو األولى والمختار إلى بطالن النكاح المبني

                                                

 .6/205 :، حاشية ابن عابدين1/450 :( مجمع الضمانات1)
 .6/292 :، حاشية الروض المربع3/182 :( اإلقناع في فقه اإلمام أحمد2)
 .5/291 :الموسوعة الفقهية الكويتية، 1/304 :معلمة الفقه المالكي (3)
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 له. ًراالفاسد، وزج هقصد
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 اخلامساملطلب 

  الزواج من معتدة الغري

من صور االنحراف في إنشاء عقد الزواج هو الزواج من معتدة الغير،  
ج، وقد حرم الفقه وقد يحدث االنحراف بصورة أكبر حال عدم توثيق الزوا

 طالق من عدتها كانت ااإلسالمي هذه الصورة أشد تحريم في أثناء العدة أيًّ 
كذل  ال  ،أو البائن ، وال فرق بين الطالق الرجعيشبهة أو فسخ أو موت أو

 :وذل  لقوله تعالى ؛(1)وعدة الزواج الفاسد ،فرق بين عدة الزواج الصحيح
ُموا َواَل } كَ  ُعْقَدةَ  َتْعزِّ َتاُب{ َيْبُلغَ  َحتَّى احِّ الن ِّ  العدة، تمام والمراد ،(2)اْلكِّ

 عقدة تعقدوا ال أو العدة، زمان في النكاح عقدة على تعزموا ال: والمعنى
 ابن قالواإلحداد،  عدة الوفاة، من عليها اهلل كتب ما ينقضي حتى النكاح
 تنكح أن هال يجوز ال المعتدة أن األمر وجملة: المغني في ـ اهلل رحمه ـ قدامة
يقع  فإن النكاح المرأة في هذه الحالة تزوجت وإن... إجماًعا عدتها في
 .؛ لما ورد من األثر والمعقولاًل طبا

ما أجمعت »علي وابن عباس وَعبيدة السلماني:  هقال: ما أما األثر
الصحابة على شيء كإجماعهم على أربع قبل الظهر، وأال تنكح امرأة في عدة 

 .(3)«أختها

                                                

لسنة: الفقه الميسر في ضوء الكتاب وا ،5/581توضيح األحكام من بلوغ المرام: ( 1)
1/299. 

 من سورة البقرة. 235( اآلية رقم2)
 .1/299الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة: ( 3)
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 ًحانكا فكان األول، الزوج لحق الزواج من ممنوعة ألنها: المعقول وأما
 كما أن ،(1)وبينها بينه يفرق أن ويجب نكاحه، في وهي تزوجت لو كما ،اًل باط

 من قائم والبائن الثالث وبعد وجه، كل من قائم الرجعي الطالق بعد النكاح
 كل من الثابتك وجه من والثابت اآلثار، بعض لقيام العدة؛ قيام حال وجه
 .(2)احتياطا الحرمات باب في وجه

الشخصية المقترح من قبل األزهر مشروع قانون األحوال كما نص 
أو  الزواج بزوجة الغيرفي البند)ج(على أنه ال يصح  14الشريف في المادة 

 . (3)بمعتدة من الغير

: بقاء آثار الزواج السابق، ورعاية حقوق الزوج وحكمة تحريم المعتدة
 المعتدة من الغير اختلط جوز نكاح فلو قديم، ومنع اختالط األنسابال

  (4).المقصود وبطل النسب

وهذا التحريم يثبت إذا كانت معتدة من غيره أما إذا كانت معتدة منه 
فإن من  ًنا، أما إذا كان الطالق بائًيافإنه يجوز له مراجعتها إذا كان الطالق رجع

 عقد ومهر جديدين إذا كانت البينونة صغرى.حقه أن يتزوجها أثناء العدة ب

                                                

 .9/7198الفقه اإلسالمي وأدلته: ( 1)
 .3/204بدائع الصنائع: ( 2)
 ،جريدة صدى البلد ،للنواب األزهر من المقدم مشروع قانون األحوال الشخصية (3)

  (.12 ـ 10)ص :2019/أكتوبر/25 الجمعة
 .9/6647، الفقه اإلسالمي وأدلته: 16/240المجموع شرح المهذب: ( 4)
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 التكييف الفقهي لزواج املعتدة من الغري: 

ق العدة ودخل في العقد وقع لو أنه على اتفق الفقهاء  (1)بينهما بها يُفر 
لو عقد  لكن يبقى الخالف بينهم في حلها له بعد التفرقة بينهما في حال ما

 قهاء فى هذه المسألة على قولين:اختلف الف :على المعتدة ودخل بها، فنقول

 في وأحمد القديم والشافعي فيذهب مال  واألوزاعى   القول األول:
سعد إلى أنه إذا تزوج بن  والليث. التأبيد على عليه تحرم أنها إلى رواية،

 (2).ًداوال تحل له أب ،المعتدة من غيره ودخل بها يفرق بينهما

، نفية والشافعية وبه قال الثوريذهب الجمهور من الح القول الثانى: 
 الزواج له حل عدتها انقضت إذا بل عليه، يحرمها ال بالمعتدة الدخول أن إلى
 (3)بها.

 ةـاألدل
 :أدلة القول األول

  .استدل أصحاب القول األول بما ذهبوا إليه باألثر والمعقول

 أن يساربن  وسليمان المسيببن  سعيد عن مال  روى ما أما األثر: 

                                                

، الشرح 1/793. المعونة على مذهب عالم المدينة: 10/5325التجريد، للقدوري: ( 1)
 .24/115الكبير على المقنع: 

، المغني، البن قدامة: 2/12. الفواكه الدواني: 3/70بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ( 2)
8/125 . 

 .16/240، المجموع شرح المهذب: 11/88البيان في مذهب اإلمام الشافعي:  (3)
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 راشد زوجها وبين األسدية طليحة بين فرق  ـ الخطاببن  رعم
جها لما الثقفي  عدتها، في نكحت امرأة أيما: وقال ثان، زوج من العدة في تزو 
 عدتها بقية اعتدت ثم بينهما فرق بها، يدخل لم تزوجها الذي زوجها كان فإن
 بينهما، قفر بها دخل كان وإن الخطاب، من ًباخاط اآلخر كان ثم األول، من
. ًداأب يجتمعان ال ثم اآلخر، من اعتدت ثم األول، من عدتها بقية اعتدت ثم
 عند العدة مانع هو وهذا. منها استحل بما مهرها ولها: المسيب ابن قال

 (1).ًعامان عشر أربعة من المالكية

َصَناُت } :: بأن قوله تعالىيناقش هذا نَ  َوال ُمح  نَات   م  م  ُمؤ   يجوز ال (2){ال 
 (علي) خالفه فقد تحريمها، في (عمر) عن روي وما ،دليل بغير تخصيصها

 اعليًّ  فإن علي، قول إلى التحريم في قوله عن رجع أنه عمر، عن وروي فيه،
 .الخطاب من خاطب فهو عدتها، انقضت إذا: قال

 :أدلة القول الثاني 

  .استدل أصحاب القول الثاني بما ذهبوا إليه باألثر والمعقول

، وقال وابن مسعود مخالفة عمر فى هذا : فما روي عن علياألثر أما
: يفرق بينهما ثم يخطبها بعد العدة إن شاء، وألنها ال تحرم إال أن يقوم علي

 (3).على ذل  دليل من كتاب أو سنة أو إجماع من األمة

                                                

، المغني، البن قدامة: 2/12، الفواكه الدواني: 5/560، شرح الزركشي: 2/23المدونة: ( 1)
 .1/461. العدة في شرح العمدة: 8/125

 .5المائدة: ( 2)
، 8/125المغني:  ،5/21لجصاص: ، شرح مختصر الطحاوي، ل2/268بدائع الصنائع: ( 3)

═ 
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 بها الزواج عليه يحرم ال بامرأة زنى لو الرجل ألن ا: فقالووأما المعقول
 الزواج عليه يحرم بعدها، ال أو العدة في وهي بها دخل لو فكذل  ق،باالتفا

 .(1)العدة انتهاء بعد بها

بين القولين  هذا األمر التوسط في: أرى واهلل أعلم أن القول المختار
بعد علمه بالتحريم وتزوجها فإنها ال  ًدايرجع فيه إلى نيته، فإن كان متعمف

 ئًابالحكم أو مخط اًل ده، وإن كان جاهمعاملة له بنقيض قص ،ًداتحل له أب
ويكون  ،ترجيح الرأى الثانى: فإنها تحل له بعد انقضاء عدتها بدون قصد إلى

الرجل لو زنى على  ًساوقيا ،من الخطاب وليس هو أحق بها من غيره ًباخاط
لو دخل بها أثناء العدة من باب فكذل   ،بامرأة ال يحرم عليه الزواج بها

 م.واهلل أعل ،أولى

 

h 
  

                                                
═ 

 .24/119الشرح الكبير: 
 .2/57 :( بداية المجتهد ونهاية المقتصد1)
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 املطلب السادس

 سن الزواج تأخري

المنتشرة في الزواج عند كثير من الشباب أو  من صور االنحراف
ستقرار المادي والوظيفي، وفي الحقيقة أنها الزواج بدعوى اال تأخيرالفتيات 
الشريعة اإلسالمية، حيث  يقصة لم ولن تفلح، وهي مخالفة لهددعوى نا

مة حال بلوغهم سن الزواج أن شباب األ --جاءت دعوة النبي 
يزيد، قال: دخلت مع علقمة، واألسود على بن  يتزوجوا، فعن عبد الرحمن

، فقال ئًاال نجد شي ًباشبا ـ  ـالنبي  عبد اهلل، فقال عبد اهلل: كنا مع
يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، : »ـ  ـرسول اهلل لنا 

من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، و
ليكونوا على  ؛ألمته النكاح ـ عليه السالم ـي ففي الحديث ندب النب (1)وجاء

حق ولحصول ، (2)أبصارهم كمال من أمر دينهم، وصيانة ألنفسهم فى غض  
حتى جعل من  الزواج من تكاليفسالم اإل وتقليل (3)من يتأتى منه النسل،

االتمس ولو خات حديد" من ًماخات نًاالمهر أحيا ، من باب إتمام (4)"من حديد م 
  (5).اًل العرس وتعجيل شىء يقدمه من الصداق، وإن كان قلي

                                                

 .5066، حديث رقم 7/3 :( صحيح البخاري1)
 .4/25 :البن بطال ،( شرح صحيح البخاري2)
 .9/111 :البن حجر ري،( فتح البا3)
  خاتم الحديد. ، كتاب اللباس، باب5871، حديث رقم 7/156 :( صحيح البخاري4)
 .7/268 :البن بطال ،( شرح صحيح البخاري5)
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 :تقييد سن الزواج
ن عقد الزواج متى استوفى كامل أركانه اتفقت كلمة الفقهاء على أ 

في  وشروطه وقع صحيًحا، وليس لولي األمر سلطة إبطاله، لكن جاء خالفهم
 ومدى سلطة ولي األمر في تقييد سن الزواج من عدمه. غيرةزواج الص

  سبب اخلالف:
إلى أن الشريعة  سبب الخالف بين العلماء المعاصرين يرجعو

للزواج، وفي ذات الوقت نقلت كتب السنة  نًامعي نًااإلسالمية لم تحدد س
 كان أشهرها حادثة زواج المصطفى ير حاالت كثيرة في زواج الصغيراتوالس

من أم المؤمنين عائشة، مما جعل البعض ينادي بإباحة ذل   ـ  ـ
، والبعض اآلخر يرى أن ذل  يختلف باختالف الزمان والمكان ًقامطل

كما يرجع سبب الخالف أيًضا في مدى  وأثرهما في نمو األجساد والعقول،
عدمه حال توافر األسباب الداعية من جواز تقييد المباح من ق َبل ولي األمر، 

 : ى ذل ، وجاء الخالف على قولينإل

أنه ال أثر له  يرى أصحابه عدم جواز تقييد سن للزواج، و :األول لقولا 
ألنه ال  ؛ألركانه وشروطه الشرعية ًياعلى صحة العقد ما دام العقد مستوف

العلماء المعاصرين، منهم: الشيخ محمد جل هو قول ويدخل في سلطته، 
 ،ود/ أحمد على طه ريان مصرية األسبق،بخيت المطيعي، مفتي الديار ال

والشيخ ابن باز،  والشيخ عبد العزيز آل الشيخ، و محمد رأفت عثمان، ود/
 .(1)صالح الفوزانالشيخ و

                                                

حكم تقنين منع  ،28/4/2008، بتاريخ االثنين 1415( ينظر جريدة المصري اليوم العدد، 1)
═ 
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 بعضيرى أصحابه جواز تقييد سن للزواج، وبه قال  :الثاني القول
محمد الشحات  /دو  (1)الشيخ محمد رشيد رضا، كالعلماء المعاصرين

  .يرهموغمحمد النجيمي،  /ود ،الجندي

 ةـاألدل
 :األول القولأدلة 

بالكتاب والسنة وآثار  استدل أصحاب القول األول على ما ذهبوا إليه
 :الصحابة والمعقول

لَّ  ى:تعال ـاهلل : قول القرآن الكريمفمن   أَنْ  ذلُِّكمْ  َوراءَ  َما َلُكمْ  }َوأُحِّ
 تخصيصه جائز وغير واإلماء حرائرلل شامل عموم وذل {، بِّأَْموالُِّكمْ  َتْبَتغُوا
 (2).بداللة إال

نَ  َيئِّْسنَ  َوالالئِّي: تعالى ـاهلل قول و يضِّ  مِّ نْ  اْلَمحِّ نِّ  نَِّسائُِّكمْ  مِّ  اْرَتْبتُمْ  إِّ
تُُهنَّ  دَّ ْضنَ  َلمْ  َوالالئِّي أَْشُهر   ثاَلثَةُ  َفعِّ  التي الصغيرة طالق بصحة فحكم (3) َيحِّ

 تزويج جواز اآلية فتضمنت ،صحيح كاحن في إال يقع ال والطالق ،تحض لم
 :يقال أن إال له دافع ال وهذا صحيح، نكاح في إال يقع ال الصغيرة والطالق

 متصور، للعدة الموجب فالوطء يتصور، لم إن الصغيرة، حق في النكاح
                                                

═ 

، دار الفالح 23تزويج الفتيات، وتحديد سن الزواج، عبد الرحمن سعد الشثري، ص: 
 للبحث العلمي، بدون تاريخ.

  .، وما بعدها5/125 :( مجلة المنار1)
  .32 :( النور2)
 .5 :الطالق (3)
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 والعدة العدة، ذكر فيه إنما الصغيرة، حق في الطالق ذكر القرآن في وليس
 حق في الشبهة حكم وعلى الفاسد، النكاح في ورمتص والوطء بالوطء، تجب
 (1).فتوطأ صغيرة وهي موالها تزوجها األمة

يزيد، قال: دخلت مع بن  عن عبد الرحمنما روي  :من السنة النبويةو 
 ـ  ـالنبي  علقمة، واألسود على عبد اهلل، فقال عبد اهلل: كنا مع

يا معشر الشباب،  »: ـ  ـرسول اهلل ، فقال لنا ئًاال نجد شي ًباشبا
من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع 

ألمته  ـ عليه السالم ـي ففي الحديث ندب النب، (2)فعليه بالصوم فإنه له وجاء
ليكونوا على كمال من أمر دينهم، وصيانة ألنفسهم فى غض  ؛النكاح

  (3).أبصارهم

، ما روي َعن   َراك  َوَة، َعن   ع   َعائ َشةَ  َخطََب  ـ  ـالنبي  أَن   ُعر 
َلى ، أَب ي إ  ر  ر   أَبُو َلهُ  َفَقاَل  َبك  ن َما: َبك  ي أَْنَت »: َفَقاَل  أَُخوَك، أََنا إ  ينِّ  فِّي أَخِّ ِّ  دِّ  اهللَّ

، َتابِّهِّ َي  َوكِّ  صغيرة، وهي عائشة تزوج ـ  ـ فالنبي .(4)'َحالَل   لِّي َوهِّ
 (5).سنين ست عمرها وكان

، ابنة وأنا النبي تزوجني: »قالت هافإن  وقد، «تسع ابنة وأنا بي وبنى ست 

                                                

 .2/315 :للكيا الهراسي ،، أحكام القرآن2/346 :للجصاص ،( أحكام القرآن1)
 .5066 :، حديث رقم7/3 :( صحيح البخاري2)
 .4/25 :البن بطال ،( شرح صحيح البخاري3)
َغار   ،، كتاب النكاح7/5 :صحيح البخاري (4) يج  الص   و  َبار   َباُب َتز  َن الك   .م 
 .20/77 :عمدة القاري شرح صحيح البخاري (5)
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 عمه ابنة ًضاأي ـ  ـالنبي  وزوج.  بكر أبو أبوها زوجها
 .(1)صغيران وهما سلمة، أبي ابن من حمزة

أنها على  ـ  ـالنبي  األصل في أنكحةن بأ :يناقش هذا
 ـ  ـ تهلكثرة خصوصيا؛ خصوص حتى يدل الدليل على العمومال

 .(2)في هذا المعنى

 ،في كتابه المحلى ـ رحمه اهلل ـ: بما ذكره ابن حزم يجاب على المناقشة
 -الحجة في إجازة إنكاح األب ابنته الصغيرة البكر إنكاح أبي بكر : "فقال
 -  النبي-  -  من عائشة-  -  وهي بنت ست

ادعى أنه خصوص سنين، وهذا أمر مشهور غني عن إيراد اإلسناد فيه، فمن 
لم يلتفت لقول اهلل عز وجل: }لقد كان لكم في رسول اهلل أسوة حسنة لمن 

فلنا أن  -  -فكل ما فعله .(3)كان يرجو اهلل واليوم اآلخر{
فإن قال قائل: فإن هذا فعل  نتأسى به فيه، إال أن يأتي نص بأنه له خصوص.

ب، وليس قوال، فمن أين خصصتم البكر دون الثي -  -منه 
قلنا: نعم، إنما اقتصرنا على  والصغيرة دون الكبيرة، وليس هذا من أصولكم؟

سفيان  عن ابن أبي عمر عنمسلم الصغيرة البكر للخبر الذي رويناه من طريق 
جبير بن  نافع الفضل سمعبن  سعد عن عبد اهللبن  عن زياد -هو ابن عيينة  -

أحق بنفسها من الثيب »قال:  -  -أن النبي  يخبر عن ابن عباس

                                                

 .9/6683 :سالمي وأدلتهالفقه اإل (1)
 .3/146 :صحيح فقه السنة (2)
 .21األحزاب:  (3)
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فخرجت الثيب صغيرة  .«ا أبوها في نفسها وإذنها صماتهاوليها والبكر يستأذنه
ألن  ؛خبر، وخرجت البكر البالغ به أيضاكانت أو كبيرة بعموم هذا ال

-  -االستئذان ال يكون إال للبالغ العاقل لألثر الثابت عن النبي
فخرج البكر التي ال « الصغير حتى يبلغ»فذكر فيهم « رفع القلم عن ثالث»

 .(1)أب لها بالنص المذكور أيضا، فلم تبق إال الصغيرة البكر ذات األب فقط

 أن "وأجمعوا :ذكر ابن المنذر في كتابه االجماع فقال: من اإلجماعو
كما ذكر ابن  ،(2)كفء" من زوجها إذا جائز البكر الصغيرة ابنته األب نكاح
 تزويج لآلباء يجوز أنه على العلماء أجمع :فقال ،اإلجماع ـ رحمه اهلل ـبطال 
 بهن البناء ألزواجهن يجوز ال أنه إال المهد، فى كن وإن بناتهم، من الصغار

 قدر في مختلف ذل  في وأحوالهن الرجال، واحتملن ،(3)صلحن إذا إال
 (4).وطاقتهن خلقهن

بعض الباحثين المعاصرين من أن زواج  بما زعمه االجماع يناقش دليل
منقول ومشهور، وقد قال بمنعه  فيهالخالف ألن  ؛غيرة ليس فيه إجماعالص

األصم، وعثمان البتي، وجعلوا حد  ابتداء تزويج الفتاة بن  ابن شبرمة وأبو بكر
 .(5)كما أنه ال يجوز لألب إجبار ابنته البالغة على الزواجالبلوغ، 

                                                

 .9/40 :( المحلى باآلثار1)
 .1/78 :البن المنذر ،جماع( اإل2)
 .7/172 :البن بطال ،( شرح صحيح البخاري3)
 .20/78 :حيح البخاري( عمدة القاري شرح ص4)
 .2/65: للجصاص ،( أحكام القرآن5)
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زواج : هذا بأن غاية ما نقل عن عثمان واألصم كان في يجاب عليه
 في وعائشة عباس وهذا ما رواه ابن ،وكذا اليتيمة ،الصغيرة التي ال ولي لها

 مالها في فيرغب وليها حجر في فتكون اليتيمة في وأنها ،ذكرنا ما اآلية تأويل
 أعلى بهن يبلغوا أو ينكحوهن أن فنهوا، صداقها في لها يقسط وال ،وجمالها
 فالنكاح إذنها بغير جهازو   ـبكر أو ثيب ـ امرأة   ولي    فأي .(1)الصداق في سننهن
  - النبي ألن ؛الممالي  في والسادة األبكار في اآلباء إال باطل

 تشائي أن إال يقل ولم ،كارهة أبوها زوجها حين خدام بنت خنساء نكاح رد -
 يأمرها أن أشبه تجيزه إنكاحها إجازته كانت لو ،إنكاحه فتجيزي أباك تبري أن
 جبار االب ابنتهعليها، وأما دعوى عدم إ بقوته يرد وال أبيها إنكاح تجيز أن

 ولم :م حيث قالعلى الزواج فمردودة بما ذكره اإلمام الشافعي في كتابه األ
 يزوج أن اآلباء غير األولياء من ألحد ليس أنه في اختلفوا العلم أهل أعلم
 يجز لم البالغين الثيبو البكر بين يفرقوا لم كانوا فإذا ،بإذنها إال ثيبا وال بكرا
 ولو ،الولي وغير الولي األب في والثيب البكر بين الفرق في وصفت ما إال
 يزوجها أن له كان ما نفسها في بإذنها إال البكر إنكاح لألب يجوز ال كان

 وسائر األب بين كان وما، تل  حالها في نفسها في لها أمر ال ألنه ؛صغيرة
 (2).البكر في فرق الوالة

ج ـ  ـ سيدنا علي ما روي عن :الصحابة آثار ومن ( عقد أي) زو 
 بنت الزبيربن  عروة وزوج الزبير،بن  عروة من صغيرة وهي كلثوم، أم ابنته
بن  اهلل لعبد الصغيرة بنته رجل ووهب. صغيران وهما أخيه ابن من أخيه

                                                

 .2/65: للجصاص ،( أحكام القرآن1)
 .5/19 :للشافعي ،األم (2)



 الفقه العـــام

 3579 م2021هـ / 1442العدد الرابع: ذو القعدة    

 صغيرة لها ًتابن امرأة وزوجت ـ  ـ علي ذل  فأجاز علي،بن  الحسن
 . مسعود ابن اهلل عبد زوجها ذل  فأجاز نخبة،بن  المسيب البن

 األُب  ويجد الصغار، بتزويج مصلحة هناك تكون قد من المعقول:و
حاجة الصغيرة إلى النكاح البلوغ، خصوًصا مع  وقت إلى يفوت فال الكفَء،

، الستيفاء المصالح بعد البلوغ وعجزها عن ذل  بنفسها وقدرة الولي عليه
ية األب على ابنته والية خاصة ووالية ولي األمر عليها والية عامة كما أن وال

فرقت والوالية الخاصة مقدمة على الوالية العامة، كما أن الشريعة اإلسالمية 
 ًفاخال ؛حال تحملها إياه البين جواز الوطء وجواز العقد، فاليجوز الوطء إ

  (1)للعقد الذي اليلزم من وجوده وجود الوطء.

 اب الرأي الثاني:أدلة أصح

بالكتاب والسنة  استدل أصحاب القول الثاني على ما ذهبوا إليه
 .والمعقول

نَ  َيئِّْسنَ  َوالالئِّي}: عالىت ـاهلل قول : يأما القرآن يضِّ  مِّ نْ  اْلَمحِّ  نَِّسائِّكُمْ  مِّ
نِّ  تُُهنَّ  اْرَتْبتُمْ  إِّ دَّ ْضنَ  َلمْ  َوالالئِّي أَْشُهر   ثاَلثَةُ  َفعِّ { َيحِّ

داللة هنا في وجه ال (2)
تي ال يجوز معهن الالفتيات الصغيرات ال :أي ،قوله تعالى والالئي لم يحضن

 .(3)الزواج

                                                

، بيان علماء اليمن 9/6684 :للزحيلي ،لتهد، الفقه اإلسالمي وأ2/245 :( بدائع الصنائع1)
  ..متاح على االنترنت22/3/2010بتاريخ 

 .5 :( الطالق2)
، ود/ 4/2/2010فة المدينة في حوار أجرته مع د/ محمد الشحات الجندي ( ينظر صحي3)

═ 
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 ـ  ـ ابن عباس من حديثمسلم وغيره  رواه فما :وأما السنة
ر  : ـقال: قال رسول اهلل  بك  َها من َوليَها، َوال  األيم أََحق ب َنفس 

حيث أفاد الحديث بأن ال بد في  .(1))صماتها( تستأمر ف ي َنفسَها، وإذنها
وهذا أمر يصعب تحصيله من الصغيره كونها ليست أهاًل  ،الزواج من الرضا

 له.

فيه من السياسة الشرعية سن للزواج  تقييدن فقد قالوا إ :وأما المعقول
لمقاصد، والمصالح الشرعية من النكاح، خالًفا لتزويج الصغيرة ما يحقق ا

كما أن (2)ريعة في النكاح، وال يحرز مصالحهالذي ال يُحقق مقاصد الش  
الصغيرة قد تتعرض للتغرير في زواجها فال بد من حمايتها عن طريق تقييد 

، ومتى وجد الضرر وجب ًعاسن زواجها، وإال تعرضت للضرر المنهي شر
  .(3)، كما أن لإلمام أن يقيد المباح إذا اقتضت المصلحة العامة ذل رفعه

في زواج الصغيرة أمر غير مسلم به،  المفاسد طالقإ: بأن يناقش هذا
ولو  ،وجد في حالة دون أخرى، وهذا ال يقتضي منع هذا الزواج عموًماي فقد

فإن فساد انحرافها وارتكابه للفاحشة أكبر بكثير من فساد  سلمنا أنه فساد
                                                

═ 

. نقال عن د/ مراد حيدر في بحث منشور 5/2/2010النجيمي جريدة شمس السعودية 
بمجلة قطاع الشريعة والقانون بالقاهرة، بعنوان مدى سلطة األمر في تقييد سن الزواج 

 .321سالمي دراسة مقارنة صاإل ومعاقبة المخالف لهذا التقييد منمنظور الفقه
َكاح  1421، ح 2/1037 :صحيح مسلم (1) َذان  الث ي  ب  ف ي الن   ئ  ت  ، كتاب النكاح، َباُب اس 

. ُكوت  ر  ب الس  ك  ب  ، َوال  ق   ب الن ط 
  .31( تحديد سن ابتداء الزواج، خالد المصلح، مرجع سابق، ص: 2)
 .321تصرف كبير ي ،( يراجع د/ مراد حيدر مرجع سبق ذكره3)
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 دين به يختل ما نصف والنظر الفرج شهوة تكليف ألن ؛زواجها صغيرة
 لوال ظهره وتقصم اإلنسان تكدح التي الشاقة األمور منة لشهووا (1)المكلف

قال الطيبي: وأصعبها العفاف؛ ألنه قمع الشهوة الجبلية  ،عليها يعان أنه
المذكورة في النفس وهي مقتضى البهيمية النازلة في أسفل سافلين، فإذا 

 المعنى هذا وفي، (2)استعف وتداركه عون إلهي ترقى إلى منزلة المالئكة
 أو والسيئات والحسنات والمفاسد المصالح تعارضت إذا: "تيمية ابن يقول

 المصالح ازدحمت إذا فيما منها الراجح ترجيح يجب فإنه تزاحمت؛
 متضمنا كان وإن والنهي األمر فإن ،والمفاسد المصالح وتعارضت والمفاسد،
 يفوت الذي كان فإن له، المعارض في فينظر مفسدة ودفع مصلحة لتحصيل

 محرما يكون بل به؛ مأمورا يكن لم أكثر المفاسد من يحصل أو المصالح من
وأما كونها (. 28/129الفتاوى، مجموع".) مصلحته من أكثر مفسدته كانت إذا

ال تعرف مصلحتها فإن هذا مردود بوالية أبيها وهو يعرف مصلحتها وفيه من 
 :رد عليه من وجهينر من األضرار فيالشفقة ما ال يكون في غيره، وأما ما ذك

واألحكام ال تبنى إال ه احتمال، يس بدليل يقيني غاية ما فيه أن: أن هذا لال  أو 
مدار التحليل في هذه المسألة ورد من تشريع الحكيم  و، على اليقين

 .من خلقه أعلم بما يصلح خلقه ـ سبحانه وتعالى ـالخبير، وهو 

، وهذا حال بلوغها ج الصغيرةر عين الضرر في منع زواالضر يكون: قد ي اثان
واحتياجها إلى الزواج، فإذا انتظرت السن في هذه الحالة كان الضرر 

                                                

 .10/253 :( التنوير شرح الجامع الصغير1)
 .3497، ح رقم 3/317 :( فيض القدير2)
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، إلى سلوكها طريق المعصية والضياعألنه قد يؤدي بها  ؛ًغاعليها بال
وكذا حال من  ،ًراذن بتزويجها فواإل ًدافعندئذ يكون من المناسب ج

 ر تزويجها للستر وإن كانتثم تيس ـ والعياذ باهلل ـ وقعت في الخطيئة
، فمثل هذه الحاالت قد يترتب على انتظار بلوغ دون السن المحددة

  .(1)السن فيها ضرر بالغ على الفرد والمجتمع

أن من سلطة ولي األمر تقييد المباح حكم الحاكم يرفع وأما ما ورد من 
ة فهذا منقوض بالقاعدة التي تقضي بأن تصرف اإلمام على الرعي الخالف،

ويضاف إليه بأن تصرف اإلمام يكون فيما ال نص فيه،  منوط بمصلحة الرعية،
ا يكون ال وأن  وفق معينة بحال مخصوًصا يكون وأن الناس، لكل عامًّ

 .(2)الضوابط الموضوعة لذل 

: أرى واهلل أعلم أن قول الجمهور القائلين بعدم تحديد القول المختار
 :يلي ولما ،لقوة أدلته ؛ألوفقهو األولى وا الزواج، لعقد معين سن

ن  َوَما يُت َلى : تعالى ـاهلل قول : ال  أو يه  يُكم  ف  ت  ُ يُف  َساء قُل  اهلل  تُوَنَ  ف ي الن   َتف  } َوَيس 
ُكم  ف ي  تَاب  َعَلي  ك  َب َلُهن   ال  تُوَنُهن  َما ُكت  َساء ال الت ي الَ تُؤ  ف ي َيَتاَمى الن  

َغُبوَن أَن َتنك حُ  {َوَتر  وُهن 
على جواز تزويج الصغيرة؛ داللة اآلية  ففي .(3)

ألن لفظ يتامى يقصد به الصغيرة غير البالغة، إذ اليتم يكون قبل 
 النساء يتامى من وجمالها مالها في رغبوا من ينكحوا أن البلوغ، فنهوا

                                                

 .11/56 :الفقه الميسر (1)
 .109،110د/ عباس شومان ص ،رؤية أزهرية لقضايا عصرية (2)
  .127 :النساء (3)
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 .(1)رغبتهن أجل من بالقسط الإ

ت فور بلوغها قد تكون المصلحة كل المصلحة في زواج البن :ي اثان 
إلى الثامنة عشرة، وكثير من الناس من يضطر  االنتظارالمحيض دون 

 .إلى زواج ابنته لحاجتها إلى الزواج دون توثيق العقود

 ًدانظرنا إلى حقيقة التقييد لوجدناه يحمل في طياته تعقي: كما أننا إذا ث اثال
تكلمنا عن  لهذه السنة التي أصلها التيسير والتخفيف والمرونة، أما إن

فلينظروا في نفس الوقت  ،وما يدعونه الصغيرةاالعتداء على البنت 
الذي تقنن فيه بكل صراحة بحرية  (2)فرنسا( ًداإلى أوربا )وتحدي

 .نسية للبنات في سن الخامسة عشرةالممارسة الج

ا  : لم يعرف الهدي النبوي التأخير في الزواج وال مجتمع الصحابة ومن رابع 
آنذاك  وتزوج -لطبيعة المجتمع ًيابل كان مناف -التابعين لحق بهم من

، بهذه الطريقة السلسة اليسيرة والتابعين الصحابة -مع الزواج المبكر -
وأبعدتهم كل البعد عن  ،التي كفلت لهم االستقرار الجنسي واألسري

 .في الزناالفاحشة والوقوع 

اخام  الشخصية المصري مشروع قانون األحواليعمل بمقترح : أقترح أن س 
 أهلية والذي ينص على: 15ف في مادته رقم المقدم من األزهر الشري

 قبل والزواج ميالدية، سنة عشرة ثمانى بتمام للزواج والمرأة الرجل
                                                

  2/12 :للنحاس ،( معاني القرآن1)
مارس  6عاما، يتاريخ  15الجنس في فرنسا  ( يراجع في ذل  مقال بعنوان سن ممارسة2)

 .newsبي بي سي ، على موقع2018
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 حاالت في الوصي أو للولي القاضي بإذن إال يكون ال السن هذه بلوغ
باب ال يكون حتى (1)والصغيرة الصغير لمصلحة تحقيًقا الضرورة،

 .(2)لبعض الحاالت التي تحتاج إلى ذل  ًحامفتو
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 ،للنواب، جريدة صدى البلد األزهر من المقدم مشروع قانون األحوال الشخصية (1)
 .22: 10 ص - 2019/أكتوبر/25 الجمعة

 .109،110رؤية أزهرية لقضايا عصرية، د/ عباس شومان ص (2)
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  ملبحث الثانيا 

 يف إنشاء فرق الزواجحنرا  اال

 : تمهيد

من ينظر إلى الشريعة اإلسالمية يراها قد أحاطت عقد الزواج بكل أنواع 
 ،ومكان األنس والبهجة ،البر والعطف حتى جعلته بيت السالم والرحمة

تستكمل سعادته إال إذا تيسرت فيه أسباب الخالص  هذا شأنه الكوعقد 
لذا كان من تمام  تريه من جفاء وخصام وتنافر وشقاق؛والنجاة مما قد يع

حال استحالة العشرة بين  (1)الط الق مقاصده األصيلة وأغراضه النبيلة، تشريع
 ـلما روي عن ابن عمر ؛تعالى  ـاهلل الزوجين وجعله أبغض الحالل إلى 

 ـالنبي عن  ـ  ـتعالى  ـاهلل أبغض الحالل إلى ": قال ـ 
وجان بعد إجراء كاف ة (2)الطالق " فهو الوسيلة األخيرة التي يلجأ إليها الز 

المحاوالت التي من شأنها إصالح الحال بينهما، حيث يتم  االتفاق على 
الطالق الذي من شأنه أن يُنهي الخالف بين الزوَجين، ويُتيح لهما الفرصة 

رتباط بشخص آخر مناسب، ستكمال الحياة بشكل منفرد، ومريح، أو االال
ا﴾﴿  :قال تعالى ا َحكِّيم  ع  ـُه َواسِّ هِّ َوَكاَن اللَّ ن َسَعتِّ َقا يُْغنِّ اللَّـُه ُكالا مِّ  ن َيَتَفرَّ َوإِّ

(3) ،

                                                

 .87ص :د مصطفى شحاته الحسينياألحوال الشخصية، د/محم (1)
ماجه والمشهور فيه المرسل وهو غريب، وقال البيهقي في بن  وأخرجه :قال المنذري (2)

عمر وال أراه يحفظه. سنن أبي بن  عثمان عن عبد اهللبن  أبي شيبة يعني محمدبن  رواية
 .2/255،2178 :داود

 .2/171 :تحفة الفقهاء( 3)
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 ثم وضع األسس الشرعية لهذا االنفصال والتي تتمثل في اآلتي: 

، مختاًرا، واعًيا ما يقول، قاصًدا النطق بلفظ أن يكون الزوج عاقاًل  :ال  أو
الطالق، عالًما بمعناه، وأن يكون الطالق ُمنجًزا، ولم يقصد به اليمين، 

  .أو الحمل على فعل شىء أو تركه

: أن تكون المرأة في طهر لم يجامعها فيه زوجها، ثم يتركها حتى ي اثان 
﴿ َيا أَيَُّها :قال تعالى ،(1)قد استبان حملها اًل تنقضي عدته أو كانت حام

﴾ نَّ تِّهِّ دَّ ُقوُهنَّ لِّعِّ َساَء َفطَل ِّ َذا طَلَّْقتُُم الن ِّ يُّ إِّ النَّبِّ
(2). 

ثم يطلقها  ،ثم ينتظر حيضتها ،: أن يطلق زوجته طلقة واحدة رجعيةثالث ا
 ثم ينتظر حيضتها ثم يطلقها، فإذا طهرت حلت لألزواج. ،للثانية

السني، فالواجب على الزوج إذا أراد  وهذان الشرطان هما أصل الطالق
نجيز هو الطريق المستقيم الطالق إرادة حقيقية أن يوقعه منجًزا؛ ألن الت

إلبرام العقود والوصول إلى األشياء، والطالق المنجز هو الذى  المختصر
 .ينهي رابطة الزوجية في الحال، وتترتب عليه آثاره بدون تراخ

ألحوال الشخصية المقدم من قبل مشروع قانون ا وهذا ما نص عليه
  :في البنود أ، ب، ج على اآلتي 51األزهر الشريف حيث نص في المادة 

 "51" رقم المادة

 يقول، ما واعًيا مختاًرا، عاقاًل، الزوج يكون أن الطالق لوقوع يشترط - أ

                                                

 . 7/32 :ريبطرح التثريب في شرح التق( 1)
 .1 الطالق:( 2)
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 ولم ُمنجًزا، الطالق يكون وأن بمعناه، عالًما الطالق، بلفظ النطق قاصًدا
 .تركه أو شىء فعل على الحمل أو اليمين، به يقصد

 وال الطالق، بها المتكلم نوى إذا إال الكناية، بألفاظ الطالق يقع وال - ب
 .المطلق باعتراف إال الحالة هذه فى النية تثبت

 ومن إيقاعه، بها يُقصد التى بالكتابة الكالم عن العاجز من الطالق يقع - ج
 .(1)المفهمة رتهبإشا والكتابة الكالم عن العاجز

للطالق، وهذا ما قاله فضيلة  ل  فإننا أمام انحراف حقيقيذوما عدا  
اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ األزهر الشريف، خالل برنامجه 

أحد مظاهر  هوالطالق  األسبوعي على الفضائية المصرية، إن انحراف
من المسلمين على  نظًرا إلقدام كثير ؛في فهم النصوص الشرعية االنحراف

استباحة الطالق في كل الظروف واألحوال، حتى لو كانت الزوجة مسالمة 
ومحترمة لزوجها، فبمجرد أن يميل قلبه إلى أخرى يطلقها حتى ألتفه 

في أن يطلق ألي  األسباب، وأوضح فضيلته، أنه ليس صحيحا أن اإلنسان حر  
، عندما تطرق إلى الهمام" فيلسوف الفقه الحنفيبن  سبب، فـ "الكمال

أي  -األسباب التي تبيح شرعا الطالق، قال: "هي الحاجة إلى الخالص
، وفي (2)وذل  عند تباين األخالق"، أي عند تباين األخالق والكره -االفتراق

                                                

 ،جريدة صدى البلد ،للنواب األزهر من المقدم مشروع قانون األحوال الشخصية (1)
  (.22: 10ص ) - 2019/أكتوبر/25 الجمعة

أو  -علي الشهير بمال بن  فرامرزبن  درر الحكام شرح غرر األحكام، المؤلف: محمد (2)
 ، الناشر: دار إحياء الكتب العربية.1/358هـ،885المتوفى:  ،خسرو -منال أو المولى 
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هذه الحال ال يمكن للشرع أن يقول للزوج علي  أن تبقى في عذاب مستمر، 
يعطي ميزاًنا لألضرار، فليس كل  ـ دائًما ـاإلسالم ألن  ؛فشرع الطالق حينئذ  

به  ًجابانشاء الطالق وخرو ًفاوإال كان انحراضرر يمكن أن يؤدي إلى الطالق، 
عن الحد الشرعي الموضوع له، وفي هذا المبحث سأتعرض لبعض صور 

أثناء حيضها، أو في طهر االنحراف في إيقاع الطالق كإيقاع الزوج للطالق 
أو  ثالث في مجلس واحد،ال إيقاع الطالق بلفظأو جامع الزوج زوجته فيه، 

أو تعليق الطالق بما ال ينبغي التعليق به أو بإيقاعه بناًء  ،إيقاعه بدافع الغضب
ه الصور أتناولها وهذ على طلب الضرة، أو يإيقاعه للفرار من ميراثها،

 المطالب.من خالل هذه بالتفصيل 

 

 

h 
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 املطلب األول

 الطالق حال احليض 

وقت هو إيقاعه  :ور االنحراف المشهورة في إيقاع الطالقمن ص
، في كل شهرللمرأة أمر طبيعي  ، ومن المعلوم أن الحيضالحيض عند المرأة

 ـوقد شرع اهلل ، بًالكن المزاج العام للمرأة في أثناء تل  الفترة يكون مضطر
ثل في تتمليتعامل بها مع زوجته هذه الفترة قواعد خاصة في  للزوج ـ سبحانه
 اآلتي:

يضِّ ُقْل ُهَو  }: : عدم جماعها، حيث قال سبحانهال  أو َوَيْسئَلُوَنَك َعنِّ اْلَمحِّ
ذا  يضِّ َوال َتْقَربُوُهنَّ َحتَّى َيْطُهْرَن َفإِّ لُوا الن ِّساَء فِّي اْلَمحِّ أَذى  َفاْعَتزِّ

َ يُحِّ  نَّ اهللَّ ُ إِّ ْن َحْيُث أََمَرُكُم اهللَّ ْرَن َفْأتُوُهنَّ مِّ بُّ َتَطهَّ ابِّيَن َويُحِّ بُّ التَّوَّ
ينَ  رِّ ُموا  (222)اْلُمتََطه ِّ ْئتُْم َوَقد ِّ نِّساُؤُكْم َحْرث  َلُكْم َفْأتُوا َحْرثَكُْم أَنَّى شِّ

يَن{ نِّ رِّ اْلُمْؤمِّ َ َواْعَلُموا أَنَُّكْم ُمالُقوُه َوَبش ِّ ُكْم َواتَُّقوا اهللَّ َْنُفسِّ فهو غلبة ، (1)ألِّ
تنفر « قل هو أذى»جات اإلنسانية دواعي الصفات البشرية والحا

القلوب الصافية عنه فاعتزلوا بقلوبكم نساء النفوس في محيض غلبات 
ألنه ؛ (2)ويفرغن من قضاء الحوائج الضرورية ،الهوى حتى يطهرن

ولما روي ، (3)وال داء أقبح منه ،هو الجذام :يسبب لكم األذى، قيل
َرَة َقاَل  َئ اْمَرأََتُه  : " ـ ول اهللرسَقاَل  :َعن  أَب ي ُهَري  َمْن َوطِّ

                                                

 .ـ1/519:( روح المعاني1)
 .5/180 :( بيان المعاني2)
 .هانفسالصفحة المرجع السابق،  (3)
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َي َبْيَنُهَما َوَلد  َفأََصاَبُه ُجَذام  َفال َيلُوَمنَّ إِّال َنْفَسهُ  َي َحائِّض  َفُقضِّ  (1).َوهِّ

حقيقي، لذا انحراف أمام عدا ذل  فإننا نكون  : عدم إيقاع الطالق عليها،ي اثان
إثم ع ة إيقاع الطالق خالل هذه الفترة مأجمع العلماء على حرم

  .(2)فاعله

 :التكييف الفقهي لطالق احلائض
اتفق الفقهاء على أن إيقاع الطالق في فترة الحيض حرام، هو أحد  

فعن سالم، عن أبيه:" أنه طلق امرأته وهي  ،انهي عنهملاأقسام الطالق البدعي 
 ـرسول اهلل فتغيظ  ،ـ  ـرسول اهلل حائض، فذكر ذلك عمر ل
 وألن ه جاء في بعض  ؛(3)عها، ثم ليمسكها  ثم قال: مره فليراج ـ

ال  --تغيظ، وهو  --روايات هذا الحديث أنه 
اختلفوا في وقوع الطالق  ، ومع اتفاقهم على حرمته إال(4)يتغيظ إال  في حرام

 من عدمه.

 الشرع اشترطها التي الشروط هل: إلى يرجع سبب الخالف في ذل  
 فمن .وتمام؟ كمال شروط أم ء،وإجزا صحة شروط هي السني الطالق في
: قال ومن الصفة، هذه عدم الذي الطالق يقع ال: قال إجزاء شروط: قال

                                                

 . 1/99 :مجموع فيه مصنفات أبي العباس األصم وإسماعيل الصفار( 1)
 .2/265 :( فقه السنة2)
 . 7/32 :طرح التثريب في شرح التقريب( 3)
يُح  (4) ن ُبلُوغ الَمَرامتوض   5/483: األحَكام  م 
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 .(1)كامال يقع أن إلى ويندب يقع،: قال وتمام كمال شروط

 على قولين:ويمكن إجمال الخالف 

 ،المرأة وقد ذهب أصحابه إلى وقوع الطالق حال حيضالقول األول: 
 .وهو قول الجمهور وأدرجوه تحت العموميات

: وذهب أصحابه إلى عدم وقوع الطالق حال حيض المرأة القول الثاني 
وهذا ما ذهب إليه الظاهرية وابن تيمية وابن  ،ومنعوا اندراجه تحت العمومات

بن  عمر وطاوس وهشام القيم وابن علية من المالكية، وهو مروي عن ابن
  (2).عمروبن  الحكم وخالس

 ةـاألدل
 :ول األولأدلة الق

 أصحاب القول األول الذاهبين إلى وقوع الطالق حال الحيضاستدل 
 بالسنة والمعقول:

لما طلق امرأته وهي حائض،  - -: تصريح ابن عمرفمن السنة
بمراجعتها، بأنها حسبت تل  الطلقة، حيث  ـ  ـرسول اهلل  وأمر

 ،يا رسول اهللال تكون إال بعد وقوع الطالق، وفي لفظ الدارقطني، قال: قلت 
 :قال نافع ،، قال: كانت تبين من  وتكون معصيةثًاأرأيت لو أني طلقتها ثال

 ـرسول اهلل وكان عبد اهلل طلقها تطليقة فحسبت من طالقه، راجعها كما أمره 
                                                

 .3/88بداية المجتهد:  (1)
 .2/265 :فقه السنة ،44/50 :( الموسوعة الفقهية الكويتية2)
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 وألنه طالق من مكلف في محله فوقع كطالق الحامل، وألنه  ـ
زالة عصمة وقطع مل ، بل هو إ ،ليس بقربة فيعتبر لوقوعه موافقة السنة

 .(1)فإيقاعه في زمن البدعة أولى تغليظا عليه وعقوبة له

جبير قال سألت ابن عمر فقال: طلق ابن عمر بن  وفي رواية يونس
ُمره أن »قال:  -  -فسأل عمر النبي  ،امرأته وهي حائض

: أفتعتد -أي: يونس البن عمر  -قلت « يراجعها ثم يطلق من ُقبل عدتها
 .(2)«أرأيت إن عجز واستحمق»طليقة؟ قال: بتلك الت

)أرأيت إن عجز واستحمق(:  :في قوله« التمهيد»قال ابن عبد البر في 
بمعنى تعاجز عن فرض آخر من فرائض اهلل فلم يُقمه، واستحمق فلم يأت به، 

، يقال: استحمق الرجل: إذا فعل فعل الحمقى، ومعناه: (3)أكان يعذر فيه؟!
مق، أيسقط عنه الطالق حمقه، أو يبطله عجزه؟ فهذا أرأيت إن عجز واستح

من باب محذوف الجواب المدلول عليه بالفحوى، قاله البغوي في "شرح 
السنة" وقال السندي: قوله: أرأيت إن عجز: أي الزوج أو ابن عمر، أي: عن 
الرجعة، واستحمق: الواو بمعنى أو، أي: أو فعل فعل األحمق الجاهل، فترك 

حينئذ، فكذل  إذا رجع، إذ ال  ًبا، أي: أفما كان الطالق محسوادً الرجعة عم
مدخل للرجعة في رفع الطالق من األصل، والحاصل أن الطالق أوان 
الحيض محسوب، حتى لو لم يراجع لما كان ش  في أنه محسوب، فكذا إذا 

                                                

 .2/265 :( فقه السنة1)
.5252 :( صحيح البخاري2) َتد  ب َذل َ  الط الَق  َذا طُل  َقت  الَحائ ُض َتع   ، كتاب الطالق، باُب إ 
 .1/61: ي الموطأ من المعاني واألسانيد( التمهيد لما ف3)
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 .(1)أعلم ـتعالى  ـاهلل رجع، و
 :أدلة القول الثاني

لذاهبين إلى عدم وقوع الطالق حال أصحاب القول الثاني ااستدل 
 باآلثر والمعقول: الحيض

: ما روي عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي فمن اآلثر
حائض، قال ابن عمر: ال يعتد لذل ، ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج 

ما خالف وجه الطالق،  ًقاطاوس عن أبيه أنه كان ال يرى طالبن  عن عبد اهلل
عن غير جماع، وإذا  ًراالعدة، وكان يقول: وجه الطالق: أن يطلقها طاه ووجه

 (2).استبان حملها

من الطالق  : بأنه ليس من الطالق الذي أذن اهلل به، بل هوومن المعقول
 ـ  ـرسول اهلل ألنه بهذه الصفة نهى عنها  ؛الذي أمر اهلل بخالفه

أمر به قبل العدة،  ـتعالى  ـ اهللباطال، وألن  ًداوهو مخالف ألمره، فكان مردو
أمره موكله بإيقاعه في  فإذا بطل في غيره لم يقع، كالوكيل إذا أوقعه في زمن  

 (3).غيره
مما سبق يمكن القول بأن قول الجمهور هو األصل في القول المختار: 

لقوة ما استدلوا به، ولضعف قول المخالفين، إال  ؛حال الحيض وقوع الطالق
 .مذهب الظاهرية حال الطلقة الثالثة، لشتات وهالك األسرةأنه قد يعمل ب

                                                

 .5026 :، حديث9/69 :ط الرسالة ،( مسند أحمد1)
 .9/375 :( المحلى باآلثار2)
 .44/50 :( الموسوعة الفقهية الكويتية3)
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 املطلب الثاني

 إيقاع الطالق بلفظ الثالث 

من انحراف الطالق الشائعة بين المسلمين إيقاعه بلفظ الثالث )مرة 
واحدة( وهو في الغالب على صورتين مشهورتين: األولى منهما: أن يقول 

بالثالث، أو طالق ألبت ة، أو بأي ألفاظ الزوج لزوجته، طلقت  ثالثًا، أو طالق 
تدل  على ذل ، والصورة الثانية بأن يقول الزوج لزوجته: أنت طالق، أنت 
طالق، أنت طالق، ويكون ذل  في مجلس واحد، وهذا األمر مخالف لقواعد 
الطالق الصحيحة إليقاع الطالق، وهو من الطالق البدعي، الذي حرمه اهلل 

اهلل ريعة اإلسالمية ردعت مثل هذا الذي تجرأ على حدود الش سبحانه، كما أن
 .غيره ًجاوحرمت عليه زوجته، حتى تنكح زو ـتعالى  ـ

 :الطالق الثالثيقاع إلالتكييف الفقهي 
 فيها إلى الحكمرجع سبب الخالف هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء وي

 هذا نفسه المكلف امبإلز هل يقع ،الثالثة للطلقة البينونة من الشرع جعله الذي
 الشرع؟ ألزم ما إال ذل  من يلزم وال يقع ليس أم واحدة، طلقة في الحكم
 الشروط كون وقوعها صحة في يشترط التي باألفعال الطالق شبه فمن

 واأليمان بالنذور شبهه ومن ،يلزم ال: قال ،والبيوع كالنكاح ،فيها الشرعية
 ألزمه كيفما الطالق ألزم ،كان ةصف أي على لزمه منها العبد التزم ما التي

ا للذريعة"نفسه،  المطلق  (1)وكأن الجمهور غلبوا حكم التغليظ في الطالق سدًّ

                                                

 .3/84 :( بداية المجتهد ونهاية المقتصد1)
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  على أربعة أقوال:هم فاختال وكان

: وَيرى أصحابه أن  طالق الثالث يقع ثالثًا، وَتبين به المرأة القول األول
 .(1)ا غيره وهو قول الجمهوربينونًة ُكبرى، وال تحل  لزوجها إال أن َتنكح زوجً 

يرى أصحاب هذا الرأي أن الطالق الثالث يقع طلقًة  :القول الثاني
 .(2)واحدًة رجعيًة، وهذا ما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم

: ويرى أصحابه عدم إيقاع الطالق إذا جاء بلفظ الثالث القول الثالث
 .، وهذا ما ذهب إليه ابن حزم رحمه اهلل(3)جملة واحدة

 ،على المدخول بها فقط ثًا: ويرى أصحابه وقوع الطالق ثالالرابع القول
فإن كانت المرأة غير مدخول بها، وَقعت واحدة فقط، وإلى هذا ذهب ابن 

 (4).راهويهبن  عباس وإسحاق

 ةـاألدل
 بلفظ الثالث أصحاب القول األول الذاهبين إلى وقوع الطالقاستدل 

                                                

ضيح على ، التو1293/ 3، التنبيه على مشكالت الهداية: 5/61شرح مختصر الطحاوي:  (1)
، النجم الوهاج: 17/85، المجموع شرح المهذب: 4/314شرح مختصر ابن الحاجب: 

، كشاف 5/426، شرح الزركشي: 8/260، الشرح الكبير: 7/370، المغني: 7/172
 . 5/241القناع: 

، إغاثة 3/31. إعالم الموقعين: 33/67، مجموع الفتاوى: 3/253الفتاوى الكبرى:  (2)
 .1/298اللهفان: 

 .9/393المحلى باآلثار:  (3)
 .14/371، بحر المذهب: 17/85المجموع: ( 4)
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 بالكتاب والسنة. ُكبرى نونةً بي المرأة به وَتبين ثالثًا،

نَّ ثاََلثََة ُقُروء  : قوله تعالى: ﴿ فمن القرآن هِّ ، ﴾ َواْلُمطَلََّقاُت يََتَربَّْصَن بِّأَْنُفسِّ
ُضوا وقوله تعالى:  وُهنَّ أَْو َتْفرِّ َساَء َما َلْم َتَمسُّ ْن طَلَّْقتُُم الن ِّ ﴿ اَل ُجَناَح َعَلْيُكْم إِّ
يَضة   يح  عالىت ، وقوله﴾ َلُهنَّ َفرِّ ْمَساك  بَِّمْعُروف  أَْو َتْسرِّ تَانِّ َفإِّ : ﴿الطَّاَلُق َمرَّ
ْحَسان   مع كونه منهيا  ًعا، ففي اآلية داللة واضحة على وقوع الثالث م(1)﴾بِّإِّ

عنها وذل ؛ ألن قوله الطالق مرتان قد أبان عن حكمه إذا أوقع اثنين بأن 
أن ذل  خالف السنة فإذا يقول أنت طالق أنت طالق في طهر واحد، وقد بينا 

كان في مضمون اآلية الحكم بجواز وقوع االثنتين على هذا الوجه دل ذل  
لم يفرق بينهما، وفيها الداللة  ًداألن أح ؛ًعاعلى صحة وقوعهما لو أوقعهما م

افال تحل له من بعد حتى تنكح زو﴿  :قوله تعالى عليه من وجه آخر وهو  ج 
ولم يفرق بين إيقاعهما في  ،لثالثة بعد االثنتينفحكم بتحريمها عليه با ﴾غيره

كما  ،أن يطلقها االثنتينللرجل  وإن كان األصل ،(2)طهر واحد أو في أطهار
يجب أن يطلقها إياهما في مواضعهما، وفي التفريق بينهما، وفي وضع كل 

 .(3)واحدة منهما في موضعها الذي أمر اهلل عز وجل بالطالق فيه في كتابه

 ـرسول اهلل : ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة، أن ةومن السن
                                                

 .229، 236، 228البقرة: ( 1)
 مشكالت على التنبيه ،5/61 الطحاوي: مختصر شرح .83/:2للجصاص ،أحكام القرآن (2)

 .1293/ 3 الهداية:
 الوهاج: النجم ،17/85 المهذب: شرح المجموع .2/447 :أحكام أحكام القرآن الكريم (3)

 ،5/426 الزركشي: شرح ،8/260 الكبير: الشرح ،7/370 المغني: ،7/172 الوهاج:
 .5/241 القناع: كشاف
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 اًل سئل عن المرأة يتزوجها الرجل، فيطلقها فتتزوج رج ـ ،
ال حتى يذوق »فيطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل لزوجها األول؟ قال: 

اتفق أئمة الفتوى على  :قالحيث  وجه الداللة كما ذكره ابن بطال (1)«عسيلتها
لثالث فى كلمة واحدة، فإن ذل  عندهم مخالف للسنة، لزوم إيقاع طالق ا

وهو قول جمهور السلف، والخالف فى ذل  شذوذ، وإنما تعلق به أهل 
ثم ذكر اإلسكندراني في شرحه على  (2)البدع، ومن ال يلتفت إليه لشذوذه

ث إذا وقعت مفترقات ال خالف قلت: رضي اهلل عن . لزوم الثالالبخاري 
 (3).لمة واحدة، فالمذاهب أيضا كذل  اللزومفإن وقعت في ك ،فيه

ن  : "َفَقاَل خرجه ابن أبي شيبة أن ابن عباس أتاه رجل ما أ هُ  إ   طَل َق  َعم 
َرأََتهُ  ثَرَ  ثاََلثًا ام  َت : َفَقاَل . َفأَك  ، َعز   اهلل َ  َعَصي  َ   َوَباَنت   َوَجل  ن  َرأَتَُ ، م   َتت ق   َوَلم   ام 
َعَل  َوَجل   َعز   اهلل َ  َرًجا َلَ   َفَيج   (4).َمخ 

، َعن َل : َقالَ  أََنس  َرأََتهُ  طَل َق  َرُجل   َعن   ـ  ـالنبي  ُسئ   ثاَلثًا ام 
َجَها َل  َفَطل َقَها َرُجل   َفَتَزو  َعَها أَن   َقب  ل   يَُواق  ؟ أََتح  ل   اآلَخرُ  َيُذوَق  َحت ى اَل : َقالَ  ل ألَو 
َلَتَها لَ  َوَتُذوَق  ُعَسي   (5).تَهُ ُعَسي 

 بلفظ الثالث أصحاب القول الثاني الذاهبين إلى وقوع الطالقاستدل 

                                                

 .2/1057 :صحيح مسلم( 1)
 7/390:البن بطال ،شرح صحيح البخارى( 2)
 .1/292 :المتواري علي تراجم أبواب البخاري (3)
 1064، حديث 1/300منصور: بن  سنن سعيد (4)
 .6527، ح 13/135مسند البزار:  (5)
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 والمعقول: بالكتاب والسنة واحدة رجعية

يح  } قوله تعالى: فمن القرآن:  ْمَساك  بَِّمْعُروف  أَْو َتْسرِّ َتانِّ َفإِّ الطَّاَلُق َمرَّ
ْحَسان    -سبحانه - ففي اآلية إشارة الطالق المشروع، فقد شرع اهلل (1){بِّإِّ

الطالق، تطليقة بعد تطليقة، ولم يشرعه ثالثًا دفعة واحدة، فإذا فعله الزوج 
وال نعرف أن أحدا طلق على  -اهلل  رحمه -ثم قال ثالثًا، ال يقع إال واحدة،

 -بكلمة واحدة، فألزمه النبي  ثًاامرأته ثال - -عهد النبي
 - ،وال  بالثالث، وال روي في ذل  حديث صحيح وال حسن

 (2).يءذل  ش نقل أهل الكتب المعتمد عليها في

كان الطالق على قال:"  --: ما روي عن ابن عباس ومن السنة
وأبي بكر وسنتين من خالفة عمر، طالق  ـ  ـرسول اهلل عهد 

: إن الناس قد استعجلوا في -الخطاب بن  الثالث واحدة، فقال عمر
ففي ، (3)"اه عليهم؟ فأمضاه عليهمأمر  قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمَضين

 ـالنبي  الحديث داللة على أن الطالق بلفظ واحد، كان يقع واحدة من عهد
 وأبي بكر، ثم إن عمر ـ- -  رأى الناس استهانوا بأمر

وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة، رأى عقوبتهم بإلزامها؛ لئال يفعلوها،  ،الطالق
لذي يفعل عند الحاجة كما كان يضرب في وهذا إما من نوع التعزير العارض ا

الثالثة  ـ  ـالنبي  ويحلق الرأس وينفي وكما منع ،الخمر ثمانين

                                                

 .229البقرة:  (1)
 .3/81 :( الفتاوى الكبرى2)
 ، كتاب الطالق، باب طالق الثالث.1472، 2/1099 :صحيح مسلم( 3)
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الذين تخلفوا عن االجتماع بنسائهم، وإما ظنا أن جعلها واحدة كان مشروطا 
 .(1)بشرط وقد زال

؛ ألنه وإن اًل إن األمر الذي يُخالف الشرع يكون باط: ومن المعقول
حية الحسية الواقعية؛ لكنه من حيث االعتبار الشرعي يكون وجد من النا

م؛ ولهذا يكون جمع الطالق الثالث اًل باط ؛ والطالق البدعي، طالق محر 
فاظًا على اًل بدعيًّا باط اًل بلفظ واحد، عم ؛ ولهذا ال يقع إال طلقًة واحدًة، ح 

وتدارك الخطأ ، ي الطالق؛ وهي التدب ر والتفك رتحقيق المصلحة من التتابع ف
من أجل الحفاظ على الحياة الزوجية ما أمكن، وعدم إنهاء الحياة الزوجية، 
ن المكلف أن يكون قصده في  ع، يتبعه الندم؛ ولهذا قصد الشارع م  بقرار ُمتسر  

غير ي تكاليف الشريعة العمل، موافًقا لقصد اهلل في التشريع، وكل من ابتغى ف
َمن ناَقَضها، فعمله في المناقضة باطل، ، وما ُشرعت له، فقد ناقض الشريعة

ي إلى المناقضة  .بالبداهة اًل يكون باط فما يؤد  

بلفظ  أصحاب القول الثالث الذاهبين إلى عدم وقوع الطالقاستدل 
 والمعقول: بالسنة من أصله الثالث

عن أبيه قال: سمعت  -األشج بن  واستدلوا على ذل  بما رواه ابن بكير
عن رجل طلق  -  -أخبر رسول اهلل »قال: لبيد بن  محمود

اامرأته ثالث تطليقات جمي فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب اهلل وأنا بين  ع 
 لقول " والبدعة مردودة (2)«أظهركم، فقام رجل فقال: يا رسول اهلل أال أقتله

                                                

 .33/16 :( مجموع الفتاوى1)
 .6/142:السنن الصغرى للنسائي (2)
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يَعُة فِّي النَّارِّ من عمل عمال ليس عليه أمرنا  -  -النبي  الَخدِّ
 .(2).، ولو كانت بدعة لوجب أن ترد وتبطل(1)«فهو رد

 بلفظ الثالث أصحاب القول الرابع الذاهبين إلى وقوع الطالقاستدل 
 باآلثر: ثالثًا في حال المدخول بها فقط

كان الرجل إذا طلَّق امرأته "روي عن ابن عباس، قال:  أما األثر: فما
 ـ  ـهلل رسول اثالث ا قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة  على عهد 

قد تتابُعوا فيها  -يعني: عمر -فلما رأى الناَس  وأبي بكر وصدر  من إمارة عمر
يُزوُهنَّ عليهم أن الطالق قبل الدخول ال ففي الحديث داللة على  ،(3)"قال: أجِّ

 (4)يقع إال واحدة، ويقع بعد الدخول ثالثًا.

مام ارض بما رواه اإلبأن الحديث مضطرب، بدليل أنه يع هذا: يناقش
 ثًاالبكير، قال: طلق رجل امرأته ثالبن  إياسبن  ه عن محمدأمال  في موط

فسأل عبد  ،قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي، فذهبت معه
عباس وأبا هريرة، فقاال: ال نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك، بن  اهلل

إن  أرسلت بين يدي  ما قال: فإنما طالقي إياها واحدة؟ فقال ابن عباس: 
كان ل  من فضل، وهذا يعارض ما تقدم من أن غير المدخول بها إنما تطلق 

                                                

، َوَمن  َقاَل: 3/69 :صحيح البخاري (1) ش  عُ الَ َيُجوُز »، كتاب البيوع، َباُب الن ج   «.َذل َ  الَبي 
 .9/378ر :المحلى باآلثا( 2)
 .3/524 :( سنن أبي داود3)
 .3/238 :معالم السنن (4)
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 .(1)بالثالث واحدة وجميعها يعارض ما روي عن ابن عباس

: بعد طرح كل األقوال واألدلة التي استند عليها أصحاب القول المختار
لى واألقرب إلى هذه األقوال، أرى واهلل أعلم أن قول ابن تيمية هو األو

س بدينهم، كما ينبغي وقف نزيف ظروف الناس، حيث راعى جهل عوام النا
، وفي اًل أو بهذه الجريمة التي ترتكب في حقهمبتوعية األزواج االنحراف  اهذ
 . ثًا، وفي حق المجتمع ثالًياثان احقه
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 .5/2146 :مرقاة المفاتيح (1)



 الحنرافات يف إنشاء عقد الزواج وفرقه يف ميزان الفقها

 3602 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 املطلب الثالث

 مبا ال ينبغيتعليق الطالق 

عة داخل بعض بيوتات المسلمين هي تعليق من صور االنحرافات الشائ
ال دخل لها في هذا األمر،  الطالق بما ال ينبغي فيعلق الزوج طالق زوجته بما

إن فشل الولد في دراسته  ج لزوجته:ومن ذل  على سبيل المثال يقول الزو
في هذا الحمل فأنت طالق، أو إن لم تتزوج  ًتافأنت طالق، أو إن أنجبت بن

ل   ًجاأو إن كنت قد أحببت أحد غيري أو تمنيته زو ،طالق أخت  أخي فأنت
 عد من أصول االنحراف الحقيقة.ي وتعليق الطالق بهذه الطريقةفأنت طالق، 

  :مبا ال ينبغي التعليق بهالطالق  إيقاعالتكييف الفقهي حال 
فى الحكم بإيقاع  واالفقهاء اختلفإذا وقع الطالق بهذه الصورة فإن 

، أو يأخذ حكم اليمين في كفارة ًحا، هل يقع صحيًقاقاعه معلالطالق حال إي
 :نهمعلى أقوال ثالثة بي ًوااليمين، أو تعد صيغة الطالق لغ

: وذهب أصحابه إلى وقوع الطالق حال تحقق األمر القول األول
 .المعلق عليه، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء

ال التعليق إلى كفارة : وذهب أصحابه إلى وقوع الطالق حالقول الثانى
 .وهذا ما ذهب إليه ابن تيمية واستدل على ذل  بالمعقول ،يمين

وهذا  ،: وذهب أصحابه إلى عدم وقوع الطالق حال تعليقهالقول الثالث
 .ما ذهب إليه ابن حزم الظاهري
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 ةـاألدل
 :أدلة القول األول

وقوع الطالق حال تحقق أصحاب القول األول الذاهبين إلى استدل 
 باآلثر: ألمر المعلق عليها

يا أيها : }تعالى ـاهلل قال  عموم األدلة اآلمرة بالوفاء بالعقود والشروط.
وأوفوا بالعهد إن العهد كان وقال تعالى: } (1){...الذين آمنوا أوفوا بالعقود

حرم  ط االمسلمون على شروطهم إال شر: وقال ، (2){ال  مسئو
احرا ، أو أحلال  حال م 

واألحاديث تأمر بالوفاء بكل عقد وشرط ال  فاآليات (3)
فإذا وقع األمر المعلق   -(4) -يخالف كتاب اهلل، وال سنة رسوله

 عليه حصل الطالق. 

 :أدلة القول الثاني

وقوع الطالق حال تحقق أصحاب القول الثاني الذاهبين إلى استدل 
 باآلثر: األمر المعلق عليه

ألن ربطه  ؛ن يكون يمين بكل حالهنا يتوجه أ فقال: إن تعليق الطالق
، كما أن اختيار صيغة ًناجملة القسم بالقسم يوجب في اللغة أن يكون يمي

                                                

 1:المائدة (1)
 .34( اإلسراء:2)
 :صحيح الجامع الصغير درك، والسيوطي في الجامع الصغير.رواه الحاكم في المست( 3)

(6/19.) 
 .2/20 :الكويتية الموسوعة الفقهية (4)



 الحنرافات يف إنشاء عقد الزواج وفرقه يف ميزان الفقها

 3604 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

التعليق يدل على أن الزوج ال يرغب فى األصل إنشاء طالق، وإنما يقصد 
حمل نفسه أو زوجته أو غيرهما على فعل شيء أو تركه، وكان األصل أن 

، (1)، إال أنه أتى بلفظ الطالق للتخويف بهيأتى باسم من أسماء اهلل فى حلفه
لما رواه البخاري ومسلم في  ،(2)يبانال بالم يوالعبرة فى التصرفات بالمعان

إنما قال: )  --الخطاب أن النبى بن  صحيحيهما عن عمر
األعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها 

أن صحة األعمال  :ومعناه، (3)(رته إلى ما هاجر إليهأو إلى امرأة ينكحها فهج
 (4)فإن النية هي المصرفة لها إلى جهاتها ،ووجوب أحكامها إنما يكون بالنية

 (5).فلذل  لزمته اليمين هنا دون وقوع الطالق

 :أدلة القول الثالث

 .استدل أصحاب القول الثالث على ما ذهبوا إليه بالمعقول

رآن وال سنة بوقوع الطالق بذل ، وقد علمنا اهلل نه لم يأت قإ :فقالوا 
الطالق على المدخول بها، وفي غير المدخول بها، وليس هذا فيما علمنا لذا 

ِّ َفَقْد ظََلَم َنْفَسهُ ، قال تعالى: اًل وباط ًواكان لغ فإن كان  (6)َوَمْن َيتََعدَّ ُحُدوَد اهللَّ
                                                

 .بتصرف 5/140 :المستدرك على مجموع الفتاوى (1)
 .1/55 :، شرح القواعد الفقهية للزرقا2/268 :غمز عيون البصائر( 2)
 كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهلل، باب بدء الوحي، 1/6 :صحيح البخاري (3)

 
 .3/244 :معالم السنن (4)
 . 8/309 :البن بطال ،شرح صحيح البخاري (5)
 .1الطالق: (6)
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بعد ذل  في حين لم  فمن المحال أن يقع ،كل طالق ال يقع حين إيقاعه
 (1).يوقعه فيه

بأن ما  :: من خالل ما سبق عرضه من األدلة يمكن القولالقول المختار
ألن ظروف  ؛هو األولى بالعمل -اهلل تعالىرحمه  -ذهب إليه ابن تيمية

نية عند عوام الناس وكثرة  عدم ومالبسات تعليق الطالق تفتقر في الغالب إلى
س  يبحث عن مخرج شرعي لطالقه المعلق، وما استعمالهم له، ما بين متن

بين مستهتر العب وعابث بالنصوص الشرعية، فصار األمر مما عمت به 
 .البلوى
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 الحنرافات يف إنشاء عقد الزواج وفرقه يف ميزان الفقها

 3606 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 املطلب الرابع

 إيقاع الطالق بدافع الغضب

من صور االنحراف المشهورة هي إيقاع الطالق بدافع الغضب، 
كري، تحل والغضب: حالة من االضطراب العصبي، وعدم التوازن الف

واإلشكالية هنا هو التذرع  باإلنسان إذا عدا عليه أحد بالكالم أو غيره.
 بالغضب في إيقاع الطالق، حتى صار باب الغضب هو الباب األعظم إيقاع

كما جاء في تفسير المطرزي  ،(1)الطالق، وهذا هو الغالب في طالق الرجال
غضب ولو جاز عدم والفارسي بأن طالق الناس غالًبا إنما هو في حال ال

 . (2)وقوع طالق الغضبان لكان لكل أحد أن يقول كنت غضبان

 التكييف الفقهي إليقاع الطالق حالة الغضب.
 .قسم الفقهاء الغضب إلى أقسام ثالثة

: أن يحصل له مبادئ الغضب بحيث ال يتغير عقله، ويعلم ما أحدها
 يقول ويقصده، وهذا ال إشكال فيه في وقوع طالقه

: أن يبلغ النهاية، فال يعلم ما يقول وال يريده، فهذا ال ريب أنه ال الثاني
 ينفذ شيء من أقواله في عدم وقوع طالقه".

: من توسط بين المرتبتين بحيث لم يصر كالمجنون، فهذا محل الثالث

                                                

 .3/244صحيح فقه السنة ( 1)
 .8/143شرح القسطالني ( 2)
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 ..(2)تيمية وابن القيم خالفاً البن .(1)النظر، فالجمهور على وقوعه

 ةـاألدل
إليه من وقوع طالقه األول على ما ذهبوا  استدل أصحاب المذهب

 والمعقول بالسنة 

بن  أن جميلة كانت تحت أوس»عروة، بن  عن هشام أما السنة:
الصامت، وكان رجال به لمم، فكان إذا اشتد لممه ظاهر من امرأته، فأنزل اهلل 

إلى أن الغضبان مكلف في  ففي الحديث إشارة (3)«تعالى فيه كفارة الظهار
به بالسكوت، فيكون حينئذ مؤاخذا بالكالم، وقد صح عن النبي حال غض
  أنه أمر من غضب أن يتالفى غضبه بما يسكنه من أقوال

  (4)وأفعال، وهذا هو عين التكليف له بقطع الغضب

كما يستدل عليه من المعقول بأنه لو جاز عدم وقوع طالق الغضبان 
  (5)طالق لكان لكل أحد أن يقول كنت غضبان فال يقع علي  

                                                

، شرح القسطالني 1/339، الفتح المبين بشرح األربعين 1/374جامع العلوم والحكم (1)
 5، وكشاف القناع 366/  2، والدسوقي 243/  3، رد المحتار على الدر المختار 8/143
 .324/  4، وحاشية الجمل 235/ 

 .5/6لمستدرك على مجموع الفتاوى ا، 1/41إغاثة اللهفان في حكم طالق الغضبان  (2)
 .2219، ح 2/267سنن أبي داود  (3)
 . 1/339، الفتح المبين بشرح األربعين 1/374جامع العلوم والحكم  (4)
 .8/143شرح القسطالني  (5)



 الحنرافات يف إنشاء عقد الزواج وفرقه يف ميزان الفقها

 3608 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 أدلة المذهب الثاني

طالق  استدل أصحاب المذهب الثاني على ما ذهبوا إليه من عدم وقوع
 بالسنة وآثار الصحابة والمعقول  الغضبان

بن  فما رواه احمد والحاكم في مستدركه من حديث عمران أما السنة:
: "ال نذر في غضب وكفارته كفارة حصين قال: قال رسول اهلل 

 (1)يمين".

ب الوفاء لغي وجوأ  ى أن النبيففي الحديث إشارة إل
بما كان منه رغم حث الشريعة على الوفاء به، غضب البالنذر إذا كان في حال 

فالطالق بطريق  ،لكون الغضبان لم يقصده ،ر الغضب في انعقادهيثأ، لتطاعة
 .(2)األولى

ُن عَ  :وأما آثار الصحابة :أنه فما ما ذكره البخاري في صحيحه عن اب  ب اس 
ُه اهلل    الط الَُق »قال  يَد ب ه  َوج  ، َوالَعَتاُق َما أُر  حيث حصر الطالق .(3)«َعن  َوطَر 

فيما كان عن وطر وهو الغرض المقصود والغضبان ال وطر له وهذا في 
الطالق عن ابن عباس نظير قوله وقول أصحابه لغو اليمين أن تحلف وأنت 

 .(4)غضبان

                                                

 .199945، ح 33/168مسند أحمد  (1)
 1/41إغاثة اللهفان في حكم طالق الغضبان  (2)
َران   ،، كتاب الطالق7/45صحيح البخاري  (3) ك  ، َوالس  ه  الَق  َوالُكر  غ  َباُب الط الَق  ف ي اإل 

. ه  ر  ك  َوَغي  ر 
َيان  ف ي الط الَق  َوالش   َما، َوالَغَلط  َوالن  س  ه  ر  نُون  َوأَم   َوالَمج 

 1/41طالق الغضبان  إغاثة اللهفان في حكم (4)
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لعدم القصد وجريان اللفظ على اللسان من غير إرادة ف وأما المعقول: 
، وفي هذا يقول (1)كأنه انغلق عليه قصده وإرادته فصار ،أو ال يعلم بهالمعنى 

ابن عابدين رحمه اهلل " والذي يظهر لي أن كال من المدهوش والغضبان ال 
يلزم فيه أن يكون بحيث ال يعلم ما يقول، بل يكتفى فيه بغلبة الهذيان 

ختالط الجد بالهزل كما هو المفتى به في السكران. ثم قال: فالذي ينبغي وا
التعويل عليه في المدهوش ونحوه: إناطة الحكم بغلبة الخلل في أقواله 
وأفعاله الخارجة عن عادته، فما دام في حال غلبة الخلل في األقوال واألفعال 

رفة واإلرادة غير معتبرة ال تعتبر أقواله وإن كان يعلمها ويريدها، ألن هذه المع
 (2)لعدم حصولها عن إدراك صحيح كما ال تعتبر من الصبي العاقل

كما استدلو بالقياس على طالق المكره، وإذا كان للمكره اقصد وإرادة 
 لكنه محمول عليه، فهذا ال قصد له في الحقيقة. ،حقيقية

ثاني هو القول ال : بعد عرض القول األول والثاني أرى أنالقول المختار
 ،والغضبان ال وطر له ،ألن الطالق ال يكون إال عن وطر ،األولى واألوفق

المية، خصوًصا في الطلقة مما عمت به البلوى داخل األمة اإلس كما أنه
 . سيؤدي إلى هدم األسرة بكاملها، ألن األمر حينها الثالثة

  

                                                

 .5/6المستدرك على مجموع الفتاوى  (1)
، 235/  5، وكشاف القناع 366/  2، والدسوقي 243/  3رد المحتار على الدر المختار  (2)

 . 324/  4وحاشية الجمل 



 الحنرافات يف إنشاء عقد الزواج وفرقه يف ميزان الفقها

 3610 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 اخلامساملطلب 

 يل إ ى أخر امللطالق مبجرد ا

 أي بدون زوجته الرجل طالق هو الطالق إنشاء في االنحراف صور من
 وقد أخرى، إلى الميل ألجل فقط قبلها، حقيقي من قبله أو من داع   سبب
 فإنهم ،المالكية عدا ما المنع الطالق في األصل أن على األربعة األئمة أجمع
 عبارات وظاهر مكروه،: قالوا والحنابلة الشافعية إن ثم األولى، خالف: قالوا
 إال زوجته يطلق أن للزوج يحل فال هذا وعلى التحريم، كراهة تفيد نفيةالح

 ؛اهلل شرعه وقد ،الزواج عقد يقطع الطالق ألن وذل  الطالق؛ تقتضي لحاجة
 اهلل أراده الذي األجل إلى العمران لبقاء ؛منه بد ال الذي التناسل لضرورة
 فطالق مة،ورح مودة بينهما وجعل الزوجين ذل  أجل من فخلق وقضاه،
 يلحق أذى من فيه عما اًل فض اهلل، لنعمة وكفران سفه سبب غير من الزوجة
 خالق ال الذين الشهويين بعض يفعله فما. أوالد لها كان إن وأوالدها الزوجة

 وال ،يرضاه وال اإلسالمي الدين يقره ال سبب بدون زوجاتهم تطليق من لهم
 عنهم تميزوا وإن نفوسهم، ىإل يرجع ما جهة من الزناة؛ وبين بينهم فرق
 هؤالء من اهلل ينتقم أن بد وال (1)المدنية لسياسته والموافقة النكاح، سنة بإقامة
 المخلصات الغافالت زوجاتهم على جنايتهم يبرر وال اآلخرة، وفي الدنيا في

 أكبر على الحصول جواز من السخفاء بعض لهم يزينه ما الضعاف وأبنائهم
 بدون المخلصة الزوجة على العدوان ألن المباحة؛ اللذات من ممكن قسط
 أن أجل من الناس يؤذي أن لإلنسان يصح فال ،ًحامبا ال ًماحرا يجعله سبب

                                                

 .2/213 :حجة اهلل البالغة (1)
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 أن يعتقدون الذين أن على سواء، المفترس والحيوان هو كان وإال يتلذذ،
 إلى تتجاوزه أن بدون بالمرأة والتلذذ االستمتاع في منحصرة الزوجية عالقة
 كل مخطئون حساب، بدون كالبهم شهواتهم وراء فيندفعون ،خرآ معنى

 يظنون، الذي هذا فوق واالحترام التقديس من لها الزوجية عالقة فإن الخطأ،
 اهلل أوجده ما لوال إذ اإلنسان، وجود وسبب العمران بناء أساس وهي ال كيف
 يدفع الذي العطف من قلبيهما في وأودعه الزوجين بين والمودة الرحمة من
 أن للرجل يحل فال اإلنساني، النوع وجد لما باآلخر التعلق إلى واحد كل
 بدون اللذة لقضاء محل سوى ليست أنها فيظن ًنامهي ًرانظ زوجته إلى ينظر
 .(1)أجله من اهلل جمعهما الذي الحقيقي للسبب تدبر

 أبو خرجأكما  ،"والذواقات الذواقين اهلل لعن: " ـقوله  وهو
 ـ  ـالنبي  عن عمر ابن عن وصححه والحاكم ماجه وابن داود
  ."الطالق -وجل عز- اهلل عند الحالل أبغض: "قال

 :لظاهرة امليل عالج الفقه اإلسالمي
وال يمل   ،معان قلبية ال قدرة لإلنسان على اكتسابها الحب والبغض 

اللهم هذا قسمي فيما أملك فال » : -، كما قال (2)التصرف فيها
والذى سأل ربه أال  (3)الحب والبغض :يعني «ا تملك وال أملكتلمني فيم

يلومه فيه ما كان ال يملكه من نفسه، هو ما جبلت عليه القلوب من الميل 
                                                

 .4/278الفقه على المذاهب األربعة:  (1)
 .8/96 :طرح التثريب في شرح التقريب (2)
 .25111، حديث رقم 42/46 :حمدأمسند  (3)
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بالمحبة إلى من هويته، وذل  مما ال سبيل للعباد إلى خالفه ودفعه عنه، و 
النساء، العدل بين  يأنهم ال يطيقونه من معان -تعالى-المعنى الذى أخبر عنه 

لقلب ابن آدم من شىء مال إليه بالمحبة  ًضافعلم بذل  أن كل ما كان عار
والهوى مما لم يجتلبه المرء إليه باكتساب، ولم يتجاوز به العارض منه فى 

وال يرضاه من العمل بجوارحه، فال حرج عليه فيه وال  ،قلبه إلى ما يكرهه اهلل
ب ما عرض له من فرط هوى وصبابة بسب ؛تبعة تلحقه فيه فيما بينه وبين اهلل

وعلى هذا فإذا رغب رجل في امرأة، وأعجبه حسنها، وشغف قلبه ، (1)نفس
جمالها، وكان له رغبة وافره إليها لم يكن أن يصد عن ذل  بالكلية؛ ألنه 

لئال يزيد، فيقتحم في  ؛تنع، فقدر له مقدار استئثاره لهاكالتكليف بالمم
  عن اإلثم. ًجاخرو ؛للقواعد الضابطة للتعددأن يخضع  ، لكن يجب(2)الجور

:  ـبي الن لما روى األربعة أيضا من حديث أبي هريرة عن 
 (3)إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط

أو المراد سقوط حجته بالنسبة إلى إحدى  ،قيل: المراد سقوط شقه حقيقة
ع األخرى؟ والظاهر الحقيقة، تدل عليها رواية أبي امرأتيه التي مال عليها م

داود: وشقه مائل، والجزاء من جنس العمل، ولما لم يعدل أو حاد عن الحق، 
والجور الميل كان عذابه بأن يجيء يوم القيامة على رؤوس األشهاد وأحد 
شقيه مائل فإن قلت: أمر المزوجون بالعدل بين نسائهم، واآلية تخبر بأنهم ال 

طيعون أن يعدلوا قلت: المنفي في اآلية العدل بينهن من كل جهة أال ترى يست
                                                

 .7/345 :البن بطال ،شرح صحيح البخاري (1)
 .2/212 :حجة اهلل البالغة (2)
 .1141، حديث رقم 3/439 :سنن الترمذي -الجامع الكبير  (3)
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: فال تلمني فيما تمل  وال أمل ؟ وقال  ـالنبي  كيف قال
ألن ذل  مما ال يملكه الرجل وال هو في  ؛الترمذي: يعني به الحب والمودة

وة عنهما: ال تستطيع أن تعدل بالشه تعالىاهلل رضي -قدرته، وقال ابن عباس 
لذا اتفق الفقهاء على أنه يجب على الرجل أن ؛ (1)فيما بينهن ولو حرصت

ألن ذل  من المعاشرة  ؛لقسم بين زوجاته، وأن يسوي بينهنيعدل في ا
 (3).ا لوحر الصدروذل  دفعً ، (2)بها ـتعالى  ـاهلل بالمعروف التي أمر 

كما أنه من الممكن أن ال يطلق الرجل زوجته حال إسقاطها بعض  
 ،لما كبرت سودة بنت زمعة ـ  ـرسول اهلل حقوقها، كما فعل 

لى أن يمسكها وتترك على فراقها صالحته ع ـ  ـرسول اهلل وعزم 
منها،  ـ  ـرسول اهلل فقبل  -عنها اهلل تعالىرضي  -يومها لعائشة

 -ي بالن وأبقاها على ذل ، فعن ابن عباس، قال: خشيت سودة أن يطلقها
-  فقالت: ال تطلقني وأمسكني، واجعل يومي لعائشة، ففعل

فما ،عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير{ }فال جناحفنزلت: 
لخاطرها  ًباتطي ؛، فلقد أبقى النبي عليها(4)اصطلحا عليه من شيء فهو جائز

ا كلمته، وقالت: ما بي على األزواج من حرص، ولكني أحب أن يبعثني اهلل لم  
 .(5)وهو أمر طبيعي من سيد البشر ،القيامة زوجا ل يوم 

                                                

 20/199 :عمدة القاري شرح صحيح البخاري (1)
 .41/317 :الموسوعة الفقهية الكويتية (2)
 .2/212 :ة اهلل البالغةحج (3)
 .12/296 :،عمدة القاري شرح صحيح البخاري3040، حديث 5/99 :سنن الترمذي (4)
 .23/33 :ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (5)
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من األحاديث التي أقرت بالميل القلبي، ثم  من خالل ما سبق عرضه
رض ادعت األزواج إلى العدل بين النساء حتى ولو وجد الميل، فإنه ال يتع

 مع الحقوق المادية، فإذا تعثر على الزوج إعطاء زوجته حقوقها كاملة فإن
حال رضاها بإسقاط بعض  ابقاء عليهي قد رخص له في اإلالفقه اإلسالم

على عدم إيقاع الطالق وانهيار  ًصاحقوقها، وتنازلها عنها، كل هذا حر
فإن الحفاظ على األسرة ببعض الحقوق دون األخرى أفضل من  ،األسرة

 .انهيارها وهدمها

  :التكييف الفقهي لطالق الرجل حال امليل
هل  ،أصل الطالقالمسألة فهو يتفرع عن  أما عن حكم الطالق في هذه

إلى  ذل  الطالق حكم في الفقهاء آراء اختلفت ؟يقتضي الحظر أم اإلباحة
  :قولين

في  الحنفية وهو ما ذهب إليه ،: األصل في الطالق اإلباحةالقول األول
 .(1)أصل المذهب

الهمام وابن بن  يرى الجمهور غير الحنفية منهم الكمال: القول الثاني
أن األصل في الطالق هو الحظر والمنع وخالف األولى، واألولى أن  ،عابدين

 .ًداإيذائها أح يكون لحاجة كسوء سلوك الزوجة أو

 ةـاألدل
استدل القائلون بأن األصل في الطالق االباحة بالقرآن وفعل الصحابه 

                                                

 .53: اللباب ،3/ 147: القدير فتح (1)
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  .والمعقول

 لم ما النساء طلقتم إن عليكم جناح ال: }تعالى فقوله ،أما القرآن
 وألن؛ (2){لعدتهن فطلقوهن} :وقوله .(1){فريضة لهن تفرضوا أو تمسوهن
 الطالق كان ولو الصحابة، وفعله حفصة، طلق - - الرسول
 .عليه أقدموا لما ًرامحظو

 الدخول قبل الطالق إباحة لبيان جاءت األولى بأن اآلية :يناقش هذا
 وهو ًعاشر المفضل الطالق وقت بيانلف الثانية اآلية وأما المهر، تسمية وقبل
 فلم الصحابة، بعض وطالق حفصة طالق وأما. العدة استقبال أو ابتداء وقت
 ألن لحاجة؛ أنه هو والظاهر. إليه يدعو سبب أو حاجة لغير كان أنه يثبت

 وأهلها بالزوجة محض وإيذاء الزواج، بنعمة كفر حاجة لغير الطالق
 (3).فيه ردةالوا القرآنية اآليات إلطالق ؛وأوالدها

 :أدلة القول الثاني

  .والمعقول بالسنة استدل القائلون بأن األصل في الطالق الحظر

 ذواق كل يحب ال اهلل إن»:  - الرسول قول: السنة فمن
 : - الرسول وقول (4)«النساء من ذواقة كل وال الرجال، من

                                                

 .2/ 78: المهذب ،2/ 361: حاشية الدسوقي (1)
 1:الطالق (2)
 1:الطالق (3)
 .19193، ح 4/187يبة: مصنف ابن أبي ش (4)
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 (1).«الطالق اهلل إلى الحالل أبغض»

 يؤدى كونه اهة إيقاع الطالق لغير حاجةكرففي الحديثين داللة على 
 (2).المحمدية األمة هذه تكثر به الذي التناسل إلى المؤدية العصمة قطع إلى

 من نعمة الزواج فإن اهلل، لنعمة اكفرً  الطالق في فإن: المعقول وأما
 االجتماع، سنة وهدم األلفة، قطع من فيه لما ؛حرام النعمة وكفران نعمه،

 فال، {اًل سبي عليهن تبغوا فال أطعنكم فإن: }تعالى ولقوله ،للفساد والتعريض
 حينئذ يكون الطالق إلى تدعو حاجة هناك تكن لم فإن لضرورة، إال يحل ال

 (3).محظورا مكروها فيكون الزوج، من أدب وسوء اهلل، نعمة كفران محض

التفاقه مع مقاصد  ؛أن األصل في الطالق الحظر :القول المختار
لمخاطر الطالق المتعددة، قال ابن عابدين: األصل في الطالق الشريعة، و

 (4).بمعنى أنه محظور إال لعارض يبيحهالحظر، 

h 
 

                                                

 .الغليل إرواء في كما ضعيف حديث ، وهو2018، ح 3/180رواه ابن ماجة في سننه:  (1)
 .16/99هـ الجامع الصحيح: . أ

 .1/16التيسير بشرح الجامع الصغير:  (2)
 .9/6921الفقه اإلسالمي وأدلته، للزحيلي:  (3)
 المصدر السابق: الصفحة نفسها. (4)
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 السادساملطلب 

 الضرةالطالق بطلب 

اآلن في الطالق، المساومة على طالق  ةاالنحراف الحادثصور من  
رأة، واحدة، ألجل بقاء األخرى فقط، وصورته أن يخطب الرجل المرأة وله ام

، كما (1)اومعاشرته التنفرد به ويصير لها نفقته ؛فتشترط عليه طالق األولى
يتمثل في الزوجة حال الزواج عليها، ويحدث بينهما خالف، يترتب على 
ذل  نشوزها، واشتراط طالق زوجته الثانية لرجوعها مرة ثانية إلى زوجها، 

ق األخرى، وهو وتطليويكون الزوج مخير بين أن يبقى على إحداهن فقط، 
 .في الطالق الحادث اآلن عين االنحراف

حيث جاء النهي  ؛وفي الحقيقة أن هذا األمر مرفوض من قبل الشريعة 
 ـالنبي  عن - -على حرمة هذا األمر، فعن أبي هريرة  مؤكًدا ًحاصري
 ال يحل المرأة تسأل طالق أختها، لتستفرغ صحفتها، »قال:  ـ

 وفي صحيح مسلم من حديث عن أبي هريرة، عن .(2)«فإنما لها ما قدر لها
ال يخطب الرجل على خطبة أخيه، وال يسوم »قال:  ـ  ـالنبي 

على سوم أخيه، وال تنكح المرأة على عمتها وال على خالتها، وال تسأل 
، قال (3)«المرأة طالق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب اهلل لها

                                                

 .11/259 :شرح صحيح البخاري عمدة القاري (1)
، كتاب النكاح، باب الشروط التي ال تحل 5152، حديث رقم 7/21 :صحيح البخاري (2)

 في النكاح.
باب تحريم الجمع بين  .كتاب النكاح،1408، حديث رقم 2/1029 :صحيح مسلم( 3)

═ 
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قال  (2)، أو المراد أخوة اإلسالم؛ ألنها الغالب(1)تها ضرتهاأبو عبيد: تعني بأخ
النووي: المراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو 

إما ألن  ؛في الدين ًتاالدين، ويلحق بذل  الكافرة في الحكم وإن لم تكن أخ
أ(( مأخوذ وقوله: ))لتكف (3)أو أنها أختها في الجنس اآلدمي. ،المراد الغالب

 :أي ،لتستفرغ صحفتها (4)من كفأت القدر وغيرها: إذا كببتها ففرغت ما فيها
النهى للمرأة ف.(5)لتفوز بحظها من النفقة والمعروف والمعاشرة، ؛تجعلها فارغة

بما قسم اهلل لها، وليس  ىوالتغليظ عليها أال تسأل طالق أختها، ولترض
-عليه السالم  -ر لها، ودل نهيه سؤالها ذل  بزائد فى رزقها شيئا لم يقد

المرأة عن اشتراطها طالق أختها أن الطالق إذا وقع بذل  ماض جائز، ولئن 
 (6).عن ذل  معنى -عليه السالم -لم يكن لنهيه  ًيالم يكن ماض

  :بناء على طلب الضرة التكييف الفقهي للطالق الواقع
طالق بمجرد لإذا وقع الطالق في هذه الحالة فإنه سيأخذ نفس حكم ا

  .المذكور هناك في الصورة السابقة الميل، وسيرتب على ذل  الخالف

                                                
═ 

 المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح.
 .3/351 :كشف المشكل من حديث الصحيحين( 1)
 .5/323: فتح الباري البن حجر( 2)
 .20/142 :عمدة القاري شرح صحيح البخاري( 3)
 .3/351كشف المشكل من حديث الصحيحين ( 4)
 .8/64 :شرح القسطالني( 5)
 .7/273 :البن بطال ،شرح صحيح البخاري( 6)
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 ـتعالى  ـاهلل والطالق شرع  ـتعالى  ـاهلل أن الزواج شرع لكن وإن سلمنا 
ل لمؤمن يؤمن ال يح فإنهوأن الطالق يقع حال استحالة العشرة بين الزوجين، 

أو هوى غيره، هذا من  ،لهواه قباهلل واليوم اآلخر أن يخضع الزواج أو الطال
فإنها تبوء  طلب الطالق بغير سببت، ومن جانب أخر فإن المرأة التي جانب

أيما امرأة سألت زوجها " : ـقوله  لعموم ؛بإثم زوجها وأوالدها
 أعلم. ـتعالى  ـاهلل و (1)طالقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة"

 

 

 

h 
 

  

                                                

 22379، حديث رقم 37/62 :( مسند أحمد1)
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 املبحث الثالث  

 يف اخللع االحنرا  

 .تمهيد: قواعد الخلع الصحيح

 فيتضاعف زوجها، هي تكره أو زوجته، الرجل يكره أن يحدثقد 
 البيت عليه أسس ما ويذهب الصبر، وينفد العالج، ويصعب الشقاق، ويشتد
 غير الزوجية الحياة وتصبح، الحقوق وأداء والرحمة، والمودة، السكن من
 فإن ،منه البد الذي الوحيد بالعالج مسالاإل يرخص وحينئذ لالصالح، قابلة
 أن وله حقوقه، من حق وهو الطالق، فبيده الرجل، جهة من الكراهية كانت

 أباح فقد المرأة، جهة من الكراهية كانت ن‘اهلل، و شرع ما حدود في يستعمله
 تكان ما الزوج تعطي بأن الخلع، بطريق الزوجية من تتخلص أن سالماإل لها

 والزفاف، الزواج، تكاليف وبذلبها،  عالقته لينهي الزوجية باسم منه هأخذت
 عليه ترد أن النصفة من فكان الفراق، وطلبت أرادت التي وهي عليها، ةنفقوال
 فبيده التفريق الزوج طلب فإن: معا منهما الكراهية كانت أخذت، وإن ما

 تبعاته وعليها الخلع فبيدها الفرقة، الزوجة طلبت وإن تبعاته، وعليه الطالق
يَما ل تعالى: }اق ،والخلع في أصله مشروع بالكتاب (1).كذل  ْفتُْم أاَلَّ يُقِّ َفإْن خِّ

ِّ َفال ُجَناَح  َماُحُدوَد اهللَّ ه  ِّ َفال َتْعَتُدوَها{ َعَلي  ، (2)فِّيَما اْفَتَدْت بِّهِّ تِّْلَك ُحُدوُد اهللَّ
 مهر، وبالسنةال أعطاها الذي هو نهإ إذ وإنصاف، عدل الفدية الزوج أخذ وفي

 -شماس إلى النبي بن  قيسبن  جاءت امرأة ثابت»حديث ابن عباس قال: 
                                                

 .2/294 :فقه السنة (1)
 .229البقرة:  (2)
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 -  ،فقالت: يا رسول اهلل، ما أنفقتم على ثابت في دين وال ُخلق
ين عليه  » : -رسول اهلل إال أني أخاف الكفر، فقال  فترد ِّ

من  الحكمةوتكمن  ،(1)«قالت: نعم، فردَّت عليه وأمره ففارقها« حديقته؟
ها للزوجين من حسن ا فيمشروعيته  ي حدود اهلل التي حد  لتوق  ي من تعد  

المعاشرة، وقيام كل منهما بما عليه من حقوق اآلخر، مع مالحظة المماثلة 
وقيام الزوجة بما تستدعيه وتستلزمه قوامة الرجل على المرأة،  ،في الحقوق

ةمنع ووما يلزمها من قيام بأمور البيت وتربية األوالد  ، التي قد تتمثل الُمضار 
 حقها، للزوجة اليؤدي أو خلقه، في سيئا أو خلقه، في معيبا الرجل كون في

بسبب بقاء  ؛هو في المقام األول إلزالة الضرر عن الزوجة، والخلع شرع لها
 (2)النكاح بينها وبينه، لبغضها له، أو لعدم قيامه بحقوقها.

لت دفع الضرر عنه، وإنما ُجعالمقام الثاني لمصلحة الزوج و وفي
ألنه يستطيع التخلص من ضرر بقاء رابطة  ؛مصلحة الزوج في المقام الثاني

 ،دون توقف على رضا وموافقة الزوجة -بالطالق  -الزوجية بإرادته المنفردة 
التي جاءت الصحيحة كم صور االنحراف في الخلع في مخالفته للقواعد لوت
 : لخلع والتي تتمثل فيقد النكاح بفرقة االشريعة اإلسالمية لحل ع بها

 .خلعه يصح ال طالقه يصح ال من فكل الزوج، أهلية -1

 ولو بعده، أو الدخول قبل الخلع كان سواء ،ًحاصحي النكاح يكون أن -2
 .العدة في دامت ما رجعية مطلقة كانت

                                                

 .5276 :أخرجه البخاري (1)
 .315/ 9: الفتح ،52/ 7 :المغني، 9/25: البيان في مذهب اإلمام الشافعي (2)
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 .المشروعة بالصيغة الزوج من يصدر أن -3

 .الزوجين من والقبول الرضا -4

 أو ،ًناعي أو ،ًدانق كان سواء تملكه، يصح مال على الخلع يكون أن -5
 يكون أن صح ًرامه يكون أن صح ما وكل غيرها، أو المرأة من منفعة،
 .الخلع بدل

وما عدا ذل  فإننا أمام إنحراف حقيقي في إيقاع فرقة الخلع، وفي هذا 
المبحث سأتعرض لبعض الصور الشائعة في إيقاع الخلع من خالل هذه 

 .المطالب

 

 

 

h 
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 املطلب األول

 عن الزوج ااخللع جرًب

 رغًما عنه،إجبار الزوج على إيقاعه  لعمن صور االنحراف في فرقة الخ 
البد أن يقبل الزوج المهر الذى دفعه لزوجته الذي صرح بأنه طبقا للقانون 

كما ورد مقترح مشروع القانون  كما أنه يجبر على الخلع، يقاع الطالق،إقبل 
 فى بالخلع الحكمُ  يكون " على أنه "69األزهر نصت المادة " المقددم من

في ، (1)الطعن" طرق من طريق بأى عليه للطعن قابل غير األحوال جميع
جبار الزوج على إيجوز  ألنه ال" الحقيقة أرجو أن يعاد النظر في هذه المادة

ر فى جبار الزوج على التطليق إال لمبرر، وهذا ال يتوفإالخلع، كما ال يجوز 
هذا عيب يجب تالفيه، فالقضاة بشر وقد يقع خطأ من القاضي و، الخلع

ويحكم  ،هاالحاكم كأن تقوم بعض الزوجات برفع دعوى خلع أثناء سفر زوج
فال بد من درجة تقاضي أعلى لتالفي هذه  ،لها بالخلع دون أن يعلم

 (2).السلبيات

بد الصبور وقد عارض هذا األمر من المعاصرين األستاذ الدكتور: ع
واعترضوا أيضا  ،شاهين، منكرا أن يكون الخلع بغير رضا الزوج، وفي غيبته

بأن الخلع يخالف ما هو مقرر دستوريا من أن الحكم يمكن استئنافه فإن 

                                                

 ،جريدة صدى البلد ،للنواب األزهر من المقدم مشروع قانون األحوال الشخصية (1)
 .ص 10:22 - 2019/أكتوبر/25 الجمعة

عب بالشريعة الخاصة مقال بعنوان: أحكام الخلع في مصر باطلة، تحذير للتال( 2)
 .2010/ 8/ 14للمسلمين، أد: محمد سعد عبد اللطيف، منشور بموقع أخبار السعيدة، 
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 .(1)الحكم يكون باتا، وال يمكن للزوج أن يتدارك ما فاته باالستئناف

ن الخلع ال يكون إال أ :بين الفقهاءالمتفق عليها  ومن القواعد األساسية
ا عليه حتى أن الفقهاء في كالمهم في الخلع لم برضا الزوج، وال يكون جبرً 

إن طلبته  حتىيتكلموا على مسألة جبره هذه في أثناء كالمهم في الخلع، 
قال:  ،اإلمام ابن حزم في المحلى وال أدل على ذل  مما نص عليهالزوجة، 
عُ  ُخل  َداُء إذَ  ،ال  ت  ُه، أَو  َوُهَو: االف  َيُه َحق  َجَها، َفَخاَفت  أَن  ال تُوف  أَُة َزو  َمر  َهت  ال  ا َكر 

َي ُهوَ  َقَها، إن  َرض  ُه َويُطَل   ن  َي م  تَد  َها، َفَلَها أَن  َتف  يَها َحق  َضَها َفال يُوف  غ  ، َخاَفت  أَن  يُب 
َبر  ُهوَ  َي  ،َوإ ال َلم  يُج  َرت  ه  ب  َما.إن َما َيُجوُز  ،َوال أُج  يه  َتَراض    (2)ب 

يستحب  فقهاء الحنابلة قد ذهبوا إلى أنه وإذا كان األمر كذل  فإن
في حالة نشوزها، أو كرهها  في الخلعالزوجة إلى طلبها  أن يجيبللرجل 

استدالال بحديث  ؛، وكرهها لزوجهاللزوج، أو خوفها أال تقيم حدود اهلل
أمر وتطليقها، و قةحيث أمر ثابت بقبول الحدي ـ  ـرسول اهلل 
لثابت أمر إرشاد ال أمر إيجاب؛ قال المرداوي:  ـ  ـرسول اهلل 

 وعليه. إليه اإلجابة له يستحب أنه: المذهب من حيحفالص الزوج، وأما
 ......................... ،(4)إلجبار ابن تيميةالكن ممن قال ب (3)األصحاب

                                                

 والقانون اإلسالمي الفقه بين موازنة العشرة دراسة سوء بسبب الزوجين بين التفريق (1)
 .98حجازي، بحث محكم ومنشور ص بسيوني أحمد المصري د/ عاصم

. المغني: 121/ 5. األم، 268/ 5. التاج واإلكليل: 533/ 1 أحكام القرآن، للجصاص:( 2)
 .511/ 9. المحلى: 323/ 7

 .382/ 8اإلنصاف: ( 3)
 بعض به وألزم. إليه اإلجابة وجوب في - اهلل رحمه -الدين تقي الشيخ كالم واختلف (4)

═ 
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  (3).، ومن المعاصرين الشيخ سيد سابق(2)والشوكاني ،(1)والصنعاني

من خالل ما سبق ذكره يمكن القول بأن ما ذهب إليه : مختارالقول ال
هو األصل واألولى  عامة الفقهاء من كون الخلع ال يكون إال بالتراضي،

ال يدل الصنعاني ذهب إليه وال يجبر الزوج على الخلع، وأما ما  واألكمل،
ألن هناك ما يصرف األمر عن الوجوب إلى  من قريب أو بعيد على الوجوب؛

إنما يأمر الزوج فيما يملكه  -  -تحباب، وهو أن الرسول االس
هو، وهو مختص به وهو فراق الزوجة، وما يمل  المرء ال يجوز ألحد أن 

                                                
═ 

 .382/ 8اإلنصاف:  الفضالء. المقادسة الشام حكام
صنعاني حمال للحديث على ظاهره فقال في سبل السالم: وممن قال بالوجوب اإلمام ال (1)

ا ُرهُ  َوأَم  ه   -  - أَم  يق  ل  ن هُ  َلَها ب َتط  رُ  َفإ  َشاد   أَم  يَل، َكَذا إيَجاب   اَل  إر  رُ  ق   َبَقاُؤهُ  َوالظ اه 
ل ه   َعَلى ن   أَص  ، م  يَجاب  له َلهُ  َوَيُدل   اإل   َساك  ﴿ َتَعاَلى َقو  م  ُروف   َفإ  يح   أَو   ب َمع  ر  َسان   َتس  ح  ﴾ ب إ 

ن  .229سورة البقرة، جزء من اآلية  ُمَرادَ  َفإ  ُب  ال  ه   َيج  ، أََحدُ  َعَلي  ن  َري  َم  رَ  َقد   َوُهَنا األ   َتَعذ 
َساكُ  م  ُروف   اإل   َها ب َمع  َراق   ل َطَلب  ف  ه   َفَيَتَعي نُ  ل ل  يحُ  َعَلي  ر  َسان   الت س  ح   .2/245. سبل السالم: ب إ 

لُهُ إلى هذا، حيث قال:  واإلمام الشوكاني أشار (2) َبل  : )َقو  يَقةَ  اق  َحد  ح   ف ي َقاَل ( ال  َفت  رُ  ُهوَ : ال   أَم 
َشاد   اَلح   إر  ص  ُكر   َوَلم  . إيَجاب   اَل  َوإ  ف   َعَلى َيُدل   َما َيذ  ر   َصر  َم  يَقت ه   َعن   األ  . فقوله لم َحق 

رفه عن اإليجاب إلى الندب. نيل األوطار يذكر ما يدل على الصارف اعتراض على ص
، ط دار الحديث، الطبعة األولى. فتح الباري شرح صحيح 294/ 6لإلمام الشوكاني: 

 .1/522البخاري:
وذهب الشيخ السيد سابق إلى جواز اإلجبار قضائيا عند عدم التراضي قال في فقه  (3)

 إلزام فللقاضي منهما التراضي يتم لم فإذا والزوجة، الزوج بتراضي يكون والخلعالسنة: 
 بأن الرسول وألزمه - - للنبي أمرهما رفعا وزوجته ثابتا نأل ؛بالخلع الزوج
 .299/ 2فقه السنة:  .ويطلق الحديقة، يقبل
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لثابت إنما هو شفاعة لزوجته  -  -يتصرف فيه إال بإذنه، فأمره 
وهو ما رواه البخاري ومسلم في  ،في قبول طلبها، ولهذا نظير في السنة

ب َعن  صحيحيهما  َرد   أَب ي اب نَ  َتَقاَضى أَن هُ  ،مال بن  َكع  نًا َحد  ه   َلهُ  َكانَ  َدي   َعَلي 
، ف ي د  ج  َتَفَعت   الَمس  َواتُُهَما َفار  َعَها َحت ى أَص   َوُهوَ  ـ  ـرسول اهلل  َسم 
، ف ي ه  ت  َما َفَخَرجَ  َبي  ه  َلي  َف  َكَشَف  َحت ى إ  ج  ، س  َرت ه  ُب  َيا»: َفَناَدى ُحج  : َقاَل  «َكع 

  َ ي  ن   َضع  »: َقاَل  اهلل  ، َرُسوَل  يَا َلب  َ   م  ن  َمأَ  «َهَذا َدي  ه   َوأَو  َلي  َر، أَي  : إ  ط   لََقد  : َقاَل  الش 
ُت  ه   ُقم  » َقاَل  اهلل  ، َرُسوَل  َيا َفَعل   .(1)«َفاق ض 

لكعب إنما  ـ  ـرسول اهلل فقد اتفق الشراح على أن أمر  
مع أن األمر للوجوب، إال أنه قد صرف  (2)القضاء، هو من باب الشفاعة ال

فال يتنازل عنه إال بإذنه، وال يختلف  ،بما ذكرت من كون الدين ملكا للدائن
ألن الطالق حق الزوج الخالص،  ؛الحال في حديث الخلع عن هذا الحديث

ي يجبر عليه واهلل أعلم، وأما اإلجبار القضائي الذفال ينتزع منه إال بإذنه، وال 
ففيه خالف بين الفقهاء حال كون  - رحمه اهلل - تكلم فيه الشيخ سيد سابق
 النشوز من قبل المرأة فقط.

وهذا ما نص عليه مشروع قانون األحوال الشخصية المقدم من قبل 
  :، والتي نصت على اآلتي69األزهر الشريف حيث في المادة 

                                                

. ورواه اإلمام 457رواه اإلمام البخاري في صحيحه، كتاب الصالة، باب التقاضي، رقم ( 1)
 - 20استحباب الوضع من الدين، رقم مسلم في صحيحه كتاب المساقاة، باب 

(1558). 
 .522/ 1فتح الباري: ( 2)
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لم يتراضيا عليه  للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن -1
وخالعت أمام القاضى  نفسهاوافتدت  ،وأقامت الزوجة دعواها بطلبه

زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت إليه الصداق 
 الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بالتفريق بنيهما.

 

 

 

 

h 
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 املطلب الثاني

 اإلساءة إ ى الزوجة لطلب اخللع

زوجته في الخلع هو إيذاء الزوج لف الموجودة من صور االنحرا 
 ومنعها معاشرتها، وسوء عليها، بالتضييق ،بمنع بعض حقوقهاو ،بضربها
بل وأخذ مالها في بعض األحيان إن كانت صاحبة مال أو  النفقة، من حقوقها

حرم م وهذا األمر، حتى تضجر وتختلع نفسهاوالقسم،  عمل، والسكنى،
 من العشرة سوء كان إذا إال المرأة مال أخذ حرم عليهبإجماع العلماء، كما ي

َمُعوا: اهلل رحمه - القرطبي اإلمام قال قبلها؛ ير   َعَلى َوأَج  ظ  ذ   َتح   إ ال   َلَها َما أَخ 
َرة   َوَفَسادُ  الن ُشوُز، َيُكونَ  أَن   ش  ع  ن   ال  َها م  َبل  وإنما حرم ذل  حتى ال يجتمع  .(1).ق 

ُضُلوُهن   َواَل : }تعالى -اهلل ج والغرامة المالية، وقال على المرأة فراق الزو  َتع 
َهُبوا َتذ  ض   ل  تُُموُهن   َما ب َبع  ال   آَتي  َشة   َيأ ت ينَ  أَن   إ  . ولقوله سبحانه: (2){ُمَبي  َنة   ب َفاح 

وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، وآتيتم إحداهن قنطارا فال تأخذوا منه "
 .(3)نا وإثما مبينابهتا أتأخذونهشيئا 

  :التكييف الفقهي هلذه الصورة
ففي هذه الحالة  ،لطلب الخلعإذا حدث وأساء الزوج إلى زوجته 

  :أقوال أجملها فيما يلي وقوع الخلع من عدمه على الفقهاء في اختلف

 طلبه؛ على ليحملها زوجته الزوج عضل إذا ومفاده أنه القول األول:
                                                

 .3/137تفسيرالقرطبي:  (1)
 .3/150 :بدائع الصنائع (2)
 .3/150 :بدائع الصنائع (3)
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 إن رجعيا الطالق بعوض، فيقع نيته أو الطالق بلفظ الحال هذه في وخالعها
 .وهو ما ذهب إليه الجمهور العوض. يستحق وال ثالث، دون كان

أن الخلع يصح مع اإلثم الواقع على الزوج، القول الثاني: ومفاده 
 (1)ذهب الحنفية.، وهذا موخبث المال الذي يأخذه

 ةـاألدل
 :أدلة القول األول

  .ا إليه بالكتاب والمعقولاستدل الجمهور على ما ذهبو

ُضُلوُهن   َواَل } :فمن الكتاب قوله تعالى َهُبوا َتع  َتذ  ض   ل  تُُموُهن   َما ب َبع   آَتي 
ال   َشة   َيأ ت ينَ  أَن   إ   إذا فأشبه الحق بمنع عليه أكرهت خلع ألنه (2)،{ُمَبي  َنة   ب َفاح 

 يرد الزوج فإن لضرره درءا خالعته إذاف ،(3)زنا غير من لتخالعه ؛حقها منعها
 بعد كان فإن. ذل  على بذلته ما الزوج يمل  به، وال خالعها الذي المال

 يمل  لم فإذا المال، ملكه ألجل تسقط إنما الرجعة ألن رجعيا؛ كان الدخول
 بأنها أشهدتها التي البينة أسقطت قد كانت الرجعة حتى ولو له كان المال
 .(4)ضرره لدرء خالعته

  :الثاني دليل القول
جواز الخلع إذا كان النشوز من  استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه من

                                                

 .215/ 4فتح القدير: ( 1)
 .19النساء:  (2)
 .2/489للشيرازي:  الشافعي اإلمام فقة في المهذب (3)
 .10/9 الشافعي: ماإلما مذهب في البيان (4)
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وأما كون المال حراما  لم يضارها، ويضيق عليها لتخالعه، قبل الزوج، إال أنه
ن  : حيث قال - رحمه اهلل -الهمامبن  وخبيثا فيبينه الكمال َماعَ  َفإ  ج   َعَلى اإل  

َمة   ذ   ُحر  ل   َمال   أَخ  ُمس  ر   م  ال  َغي  َها َوف ي َحق    ب  َساك  َبة   اَل  ،إم  َراًرا َبل   ،ل َرغ  يًقا إض  ي   َوَتض 
عَ  َتط  َيق  َها ُمَقاب َلة   ف ي َماَلَها ل  ن   َخاَلص  ة   م  د  َي  ال ت ي الش   يَها ه   َوَقاَل  ؛َذل َ  من  َمَعهُ  ف 
ُكوُهنَّ  َواَل ﴿ َتَعاَلى ا تُْمسِّ َرار   .(1)﴾َنْفَسهُ  ظََلمَ  َفَقدْ  َذلَِّك  َعْل َيفْ  َوَمنْ  لِّتَْعَتُدوا ضِّ
ي   َدل يل   َفَهَذا

َمة   َعَلى َقط ع  ذ   ُحر   جاز أخذه فإن (2).َحَراًما َفَيكُونُ  َكَذل َ   َمال َها أَخ 
 عنها ملكه أسقط الزوج ألن استرداده؛ تمل  ال حتى قضاءً  ولزم حكما ذل 

 ،والرضا المعاوضة أهل من والمرأة ،اإلسقاط أهل من وهو به رضيت بعوض
 .(3)والقضاء الحكم في فيجوز

القول المختار: أرى واهلل أعلم أن قول الجمهور الذاهبين إلى عدم 
 هو األولى للعمل به؛ ثالث، دون كان رجعي إن طالقوقوع الخلع ووقوعه 

نفسها فيعامل بنقيض قصده  الزوج هنا أساء العشرة لكي تفتدي المرأةوألن 
 . الفاسد

h 
  

                                                

 .231البقرة:  (1)
 .216/ 4فتح القدير: ( 2)
 .3/150 :بدائع الصنائع (3)
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 طلب الثالثامل

 اخللع من غري سبب

ب الزوجة له بدون من صور االنحراف الموجودة اآلن في الخلع هو طل
نهت مما حقيقي إلى ذل ، مع استقامة الحال، وهذا األمر  أي سبب، أو داع  

 إذا إال ،زوجها من الطالق تطلب من أن المرأة عنه الشريعة اإلسالمية فمنعت
 ،سيئة معاملة يعاملها أنه أو ،تبغضه ككونها ،المعتبرة األسباب من لسبب كان
 واالتفاق الوئام مع أما الطالق، تطلب المرأة تجعل التي األسباب من فهذا
جاءت األحاديث  الذي الشديد الوعيد هذا ففيه يقتضيه شيء هناك وليس

 سألت امرأة أيما: قال ـ  ـالنبي  أن -  - فعن ثوبان .(1)به
 شدة غير من :أي ،(2)الجنة" رائحة عليها فحرام بأس ام غير في اطالقً  زوجها
 الطالق سؤال في تعذر التي الغاية إلى األذى من يبلغ أو ،(3)ذل  إلى تلجئها
 والمبالغة الوعد نهج علي وذل  ممنوع،: أي( عليها (فحرام) :وقوله. (4)معها
 غير من الطالَق  المرأة طلب الكبير عن والوعيد ،العظيم والزجر   التهديد، في

ال يحل الخلع حتى يجد على بطنها  :وقال ابن سيرين، وأبو قالبة(5).ضرورة
 (6)رجال.

                                                

 3/255: شرح سنن أبي داود للعباد (1)
 .22379، حديث رقم 37/62 :( مسند أحمد2)
 .3/773: للتوربشتي ،الميسر في شرح مصابيح السنة (3)
 .10/6 :البن رسالن ،شرح سنن أبي داود( 4)
 .4/99 :تيح في شرح المصابيحالمفا (5)
المحلى: . 7/323. المغني: 10/5. الحاوي: 4/61. المنتقى: 4/211 فتح القدير:( 6)

═ 
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ومع القول بتحريم الخلع من غير سبب إال أن علماء السنة ذهبوا إلى 
 زوجها إيذاء استحلت من على يحمل أن إما: تأويل من فيه بد أن الحديث ال

 ريحها تجد وال ،الجنة تدخل ال كافرة فهي بتحريمه علمها مع الطالق بسؤال
 الفائزون شم إذا الجنة رائحة تشم ال أن جزاءها أن على يحمل أن وإما أصاًل،
  (1)أواًل. فيدخلها عنها يعفى وقد، تجازى حتى بعدهم شمها يؤخر بل، ريحها

 :التكييف الفقهي للخلع من غري سبب
 إلى صحته في العلماء اختلف فقد سبب بال الخلع الزوجة طلبت إذا 
 :قولين

 كرهتأ وسواء سبب وبغير بسبب يصح الخلع أن :القول األول ومفاده 
فإذا ما  ذل ؛ من شيء يكن لم أو ،بحقه تقوم ال أن خافت أم زوجها المرأة

إليه  ذهب ما وهذا ،ًحاوصحي ًزافي هذه الحالة فإنه يكون جائ وقع الخلع
، : يصح مع الكراهةقالوا ،دهمإال أن الحنابلة في المشهور عن، جمهور الفقهاء
 (2)يصح وال يكره. :وقال الشافعية

بطل  الحال هذه في زوجته الزوج خالع أنه إذا :ومفاده القول الثاني 
 . (3)، وهذا ما ذهب إليه الحنابلةالخلع

                                                
═ 

9/111. 
 10/6 :البن رسالن ،( شرح سنن أبي داود1)
 . 326/ 7 :. المغني7/ 10:. الحاوي61/ 4 :. المنتقى215/ 4: فتح القدير (2)
. 326/ 7. المغني: 259/ 5المنذر: بن  إلمام أبي بكراإلشراف على مذاهب العلماء، ل (3)

 .511/ 9المحلى: 
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 ةـاألدل
بعموم قوله ما ذهبوا إليه استدل الجمهور على : دليل القول األول

نْ } :تعالى ْبنَ  َفإِّ ْنهُ  َشْيء   َعنْ  مْ َلكُ  طِّ ا مِّ يئ ا َفُكُلوهُ  َنْفس  يئ ا َهنِّ حيث أباحت  ،(1){َمرِّ
-فألن يكون بمقابل  ،اآلية عطية المهر من قبل الزوجة لزوجها بدون مقابل

 غير من فجاز الضرر لدفع جعل بالتراضي عقد رفع وألنه ؛أولى -الفرقة
 (2).البيع في كاإلقالة ،ضرر

د، الجواز في وعقاللزم من الجواز في غير ال ي مناقشة هذا الدليل:
)بغير في الهبة  يحوأب ،)وهو معاوضة(في العقد  حرم الرباف؛ المعاوضة
 (3).ابن المنذر كما قال ،معاوضة(

استدل أصحاب هذا المذهب بالكتاب، والسنة، دليل القول الثاني: 
 والمعقول:

لُّ  َواَل فقوله تعالى: ﴿ ،أما الكتاب ا َتْأُخُذوا أَنْ  لَُكمْ  َيحِّ مَّ  َشْيئ ا آَتْيتُُموُهنَّ  مِّ
الَّ  يَما أاَلَّ  َيَخاَفا أَنْ  إِّ ِّ  ُحُدودَ  يُقِّ نْ  اهللَّ ْفتُمْ  َفإِّ يَما أاَلَّ  خِّ ِّ  ُحُدودَ  يُقِّ  ُجنَاحَ  َفاَل  اهللَّ

َما يَما َعَلْيهِّ ِّ  ُحُدودُ  تِّْلَك  بِّهِّ  اْفَتَدْت  فِّ ِّ  دَ ُحُدو َيَتَعدَّ  َوَمنْ  َتْعَتُدوَها َفاَل  اهللَّ  َفأُوَلئَِّك  اهللَّ
خوف من حال عدم الالخلع تحريم فاآلية صريحة في ، (4)﴾الظَّالُِّمونَ  ُهمُ 

ختمت بالتغليظ في الوعيد عما والخوف،  ثم حالونفت اإل ،إقامة حدود اهلل
                                                

  .4النساء: ( 1)
 .326/ 7. المغني: 61/ 4. المنتقى: 7/ 10الحاوي الكبير:  (2)
 .327/ 7 :. المغني260/ 5 :اإلشراف (3)
 .229البقرة:  (4)
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 (1)خالف ما جاء فيها.

َبانَ  َعن  ما روي  من السنة:و  ـول اهلل رس َقاَل : َقاَل  ، ثَو 
 :«نْ  الطَّاَلَق  َزْوَجَها َسأَلَْت  ْمَرأَة  ا أَيَُّما ، َغْيرِّ  مِّ مَ  َبْأس  ُ  َحرَّ  َعَلْيَها اهللَّ

يحَ  أَنْ  لغير سبب،  في طلب الطالق فهذا وعيد صريح، (2)«اْلَجنَّةَ  َرائَِّحةَ  تُرِّ
 (3).فأخذ حكمه، مثلهوالخلع 

َرَة، أَب ي َعن  ما روي  َعاُت الْ » :َقاَل  أَن هُ  ـ  ـالنبي  َعن   ُهَري   ُمْنَتزِّ
َعاُت  َقاُت  ُهنَّ  َواْلُمْختَلِّ جرففي الحديث . (4)«اْلُمنَافِّ عليهن حتى ال  وتهويل ز 
ت ي المختلعاتو يفعلن هذا، َوض يبذلن الال  َراق على ال ع  ج ف  و   عذر ب اَل  الز 

ي ع   َكَما َلُهم َكَراَهة أَزَواجهن   من أَن فسهن   الجاذبات :أَي، (والمنتزعات) َشر 
 (5).المعصية ه منالطاعة ويبطن ه منيظهرن لما ؛(المنافقات هن) ذكر

غير  فيه إزالة لمصالح النكاح منالخلع بغير سبب من المعقول: و
ل ه   للضرر؛ ًعافحرم من ًعابالزوجة والزوج م وإضرار ،حاجة  -ل َقو 

                                                

 .326/ 7المغني:  (1)
. ورواه 2054ق، باب كراهية الخلع للمرأة، رواه اإلمام ابن ماجه في سننه كتاب الطال( 2)

ورواه اإلمام الحاكم في مستدركه، كتاب الطالق،  .22379اإلمام أحمد في مسنده رقم 
 ، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.2809رقم 

 .326/ 7المغني: ( 3)
. وصححه 5626الخلع،  رواه اإلمام النسائي في سننه الكبرى، كتاب الطالق، باب( 4)

 ، ط دار المكتب اإلسالمي.1938األلباني في صحيح الجامع، رقم 
، ط مكتبة اإلمام الشافعي، 300/ 1التيسير بشرح الجامع الصغير، لزين الدين المناوي: ( 5)

 م.1988هـ، 1408الرياض، الطبعة الثالثة، 
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 :""َراَر  (1).ال َضَرَر َوال ضِّ

األدلة يمكن القول بأن عدم من خالل ما سبق ذكره من القول المختار: 
، اًل أو تفريق شمل األسرل كان بال سبب،هو األولى للعمل به؛جواز الخلع إذا 

الزوجين،  وعليه فإذا كان هناك سكن ومودة بين ،المترتب عليه ثانًيا وعيدولل
طلبته فال يجوز  وإن، أصال من قبل زوجهافال يجوز للزوجة طلب الخلع 

  أعلم.للزوج إجابتها إليه، واهلل

وهذا ما نص عليه مشروع قانون األحوال الشخصية المقدم من وهذا ما 
  :، والتي نصت على اآلتي69قبل األزهر الشريف حيث في المادة 

ال تحكم المحكمة بالتفريق للخلع إال بعد محاولة الصلح بين الزوجين،  -2
وندبها حكمين لمواصلة مساعى الصلح بينهما، خالل مدة ال تجاوز 

من هذا  «8»والمادة « 82»لمبين فى المادة ثالثة أشهر، وعلى الوجه ا
القانون، وكذا بعد أن تُقرر الزوجة صراحة أنها تُبغض الحياة مع زوجها، 
وأنه ال سبيل الستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى أال تقيم حدود 

  .(2)اهلل بسبب هذا البغض

 
  

                                                

 سبق تخريجه.( 1)
جريدة صدى البلد،  ،للنواب األزهر من المقدم مشروع قانون األحوال الشخصية (2)

 .10:22 - 2019/أكتوبر/25 الجمعة
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 النتائج والتوصيات 

 ئجالنتا: أواًل

 العقد ألن صحيحاً، لينشأ وقواعد ضوابط وفق شرع الزواج أن األصل .1
 الشرعي العقد هو إنما وحله باالستمتاع االختصاص يفيد الذي

 .وشروطه ألركانه المستكمل الصحيح،
 المجتمع، داخل حقيقية جريمة بمثابة هو الزواج عقد في االنحراف .2

 .لضبطه تشريعاً  تستوجب
 تيسير إلى دعت حين شديدة، بقوة الفاحشة باب لشريعةا أغلقت لقد  .3

 قدرة فيه ضعفت وقت في خصوصاً  فيه المغاالة وعدم الزواج أمر
 عن بالمسؤولية شعورهم وضعف المتزايدة، الزواج نفقات على الشباب
 وسائل من الفتيات بعض أهل يطلبه ما مقابل أصالً، حاجتهم تأمين
 .الترفيه

 فيه واألصل األصدقاء، زواج الزواج، عقد إنشاء يف االنحراف صور من .4
 منها والتي الزواج، في األساسية المقاصد أغلب تحقق لعدم الحل، عدم

 واإلنجاب. والطمأنينة المسكن حصول
 اختالط الزواج عقد إنشاء في باالنحراف أدت التي األسباب من .5

 امعاتوالج المدارس في الحياة؛ مجاالت شتى في بالفتيات الشباب
 .حدود وال حاجز بغير والتدريس والوظائف

 على البنت إجبار هي المسلمين بيوت في المنشرة االنحراف صور من .6
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 أي إلى النظر موافقته، ودون أو دون استشارتها، الشباب، بأحد الزواج،
 المقاصد إلى النظر ودون النكاح، في سلفاً  المذكورة القواعد من قاعدة
 .النكاح شرع أجلها من التي

 الدخول الثاني الزوج على أوجبت حيث التحليل الشريعة أوقفت .7
 إلى ذريعة األمر يكون ال حتى ،فقط بالعقد تكتف ولم بالزوجة،
 .االنحراف

 بها أو به، للزواج الزوجين، بين التخبيب الزواجمن صور االنحراف في  .8
 وعرفاً. شرعاً  المذمومة الحيل من وهو

تأخير سن الزواج، والشريعة اإلسالمية قد  اف في الزواج. من صور االنحر9
 الشعيرة لمصلحة الفرد واألسرة والمجتمع. هذهحثت على التبكير في 

 طهر في أو حيضها، أثناء المرأة طالق في الطالق، االنحراف صور . من10
 .واحد مجلس في الثالث بلفظ والطالق فيه، زوجته الزوج جامع

هو تعليق إيقاع الطالق بما ال ينبغي  الطالق، فيصور االنحراف  من .11
  طلب الضرة. علىأو إيقاعه بناء  ،تعليق الطالق به

سبب ونص بعض الفقهاء على أنه  بدون. رفض الفقه اإلسالمي الطالق 12
 تميزوا وإن نفوسهم، إلى يرجع ما جهة من الزناة؛ وبين بينهم فرق ال

 المدنية. سياستهل والموافقة النكاح، سنة بإقامة عنهم
حال رضاها بإسقاط  ى الزوجةاالبقاء عل الفقه اإلسالمي للزوجرخص  .13

األسرة  على عدم الطالق وانهيار حرصاً بعض حقوقها، وتنازلها عنها، 
فإن الحفاظ على األسرة ببعض الحقوق دون األخرى أفضل من 
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 ا.انهيارها وهدمه

 على الزوج يجبر وال ،بالتراضي إال يكون ال الخلع أن في . األصل14
إيقاع  لتالفي أعلى تقاضي كما يجب أن درجة الخلع بحال من األحوال
 .الخلع من الدرجة األولى

 فيه من تفريق سبب لما بال كان إذا طلب المرأة الخلع رفض الفقه .15
كما منع الرجل من إساءة معاملة  ،عليه المترتب وللوعيد األسر شمل

 .لعالزوجة إلجبارها على الخ

 التوصيات: ثانيًا

 في االنحراف صور عن تتحدث حلقات إعداد فكرة الباحث يوصي .1
 وسائل على تذاع فقهي، منظور من وعالجها وفرقه، الزواج عقد إنشاء

 الزواج عقد أهمية ليدرك بدينه؛ المسلم الشباب لتبصير اإلعالم،
 .والفواحش الحرام في الوقوع ومخاطر الصحيح،

 في تتمثل الزواج على للمقبلين إرشادية دورات ترتيب الباحث يوصي .2
 .السواء على والزوجة الزوج من كل وواجبات حقوق توضيح

 وعدم المهور، بتيسير الزواج، انحراف نزيف إيقاف الباحث يوصي .3
 التي المرأة على التنمر وعدم األمر، هذا الدولة تتبنى وأن فيه، المغاالة

 .ذل  عمد اإلعالم وعلى مهرها، قل
 الدعوة بتفعيل اإلعالمية والجهات الدينية المؤسسات الباحث يوصي .4

 القنوات ظهور بعد خاصةً  محاربته من واإلنجاب بدالً  الزواج إلى
 التلفاز في الجنسي ة والصور واألفالم المغرضة، اإلباحية الفضائي ة
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 وقلة والفتيات، الشباب عند الديني الرادع ضعف إلى إضافة واإلنترنت
 يهدأ ال الذي الشهوات فدافع الوعي، وجد وإن اإلسالمي، الوعي

 المصري الشخصية األحوال قانون مشروع بمقترح األخذ. يوصي الباحث 5
 أهلية ،على ينص والذي 15 رقم مادته في الشريف األزهر من المقدم
 قبل والزواج ميالدية، سنة عشرة ثمانى بتمام للزواج والمرأة الرجل
 حاالت فى الوصى أو للولى القاضى بإذن إال يكون ال السن هذه بلوغ

 مفتوحاً  الباب يكون والصغيرة، حتى الصغير لمصلحة تحقيًقا الضرورة،
 ذل . إلى تحتاج التي الحاالت لبعض

 ،بدراسة القرار وتوابعه يوصي الباحث المقبلين على الطالق أو الخلع .6
 بمجرد فقط، زوجته يطلق أن لرجل يحل فال ولهذا الهوى، عن بعيداً 
الضرة، كما ال يحل للمرأة أن  طلب على بناء أو أخرى، إلى الميل

 تطلب الطالق أو الخلع بدون سبب.
 قبل من والمخببات للمخببين عقوبة هناك تكون بأن الباحث يوصي .7

 له إياها وتحريمها عليه معاملة تزويجه من بمنعه سيما ال األمر ولي
 .قصده بنقيض

 في العقد وقع يوصي الباحث األخذ بقول المالكية بالتحريم المؤبد لمن .8
إن كان قاصًدا ذل  معاملة له بنقيض  بها ودخل عدة المعتدة من الغير

 قصده. 

( الواردة في مشروع قانون األحوال 69) . يوصي الباحث تعديل المادة9
 حوالاأل جميع فى بالخلع الحكمُ  يكون أنهالشخصية والتي تنص على 
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القضاة بشر وقد الطعن، ألن  طرق من طريق بأى عليه للطعن قابل غير
يقع خطأ من القاضي الحاكم كأن تقوم بعض الزوجات برفع دعوى 
خلع أثناء سفر زوجها ويحكم لها بالخلع دون أن يعلم فال بد من درجة 

 تقاضي أعلى لتالفي هذه السلبيات.
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 ثبت باملراجع

 التفسري وعلوم القرآن: مراجع أواًل:
بشير األزدي بن  سليمانبن  سليمان، المؤلف: أبو الحسن مقاتلبن  تفسير مقاتل .1

الناشر: دار إحياء  هـ( المحقق: عبد اهلل محمود شحاته،150البلخى )المتوفى: 
 بيروت. -التراث 

 منظور الديلمي الفراءبن  عبد اهللبن  زيادبن  معاني القرآن، ألبي زكريا يحيى .2
ه، تحقيق: أحمد يوسف النجاتي، محمد علي النجار، عبد الفتاح 207)المتوفى: 

 مصر، الطبعة: األولى. -إسماعيل الشلبي دار المصرية للتأليف والترجمة 
هـ، ط: 370علي، الرازي الجصاص الحنفي، ت:بن  أحكام القرآن، ألبي بكر أحمد .3

عضو لجنة -القمحاوي دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق: محمد صادق
 مراجعة المصاحف باألزهر الشريف.

إبراهيم السمرقندي بن  أحمدبن  محمدبن  بحر العلوم، المؤلف: أبو الليث نصر .4
 -غنيم، الناشر: دار الوطن، الرياض بن  عباسبن  هـ( إبراهيم وغنيم373)المتوفى: 
 السعودية.

بن  محمدبن  علي تفسير الماوردي = النكت والعيون، المؤلف: أبو الحسن .5
ه.المحقق: 450حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى: بن  محمد

 بيروت / لبنان -عبد الرحيم، الناشر: دار الكتب العلمية بن  السيد ابن عبد المقصود
عبد الجبار ابن أحمد بن  محمدبن  تفسير القرآن، المؤلف: أبو المظفر، منصور .6

 .هـ(489ميمي الحنفي ثم الشافعي )المتوفى: المروزى السمعاني الت
بن  أحمدبن  الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي، المؤلف: أبو عبد اهلل محمد .7

 هـ(671فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى: بن  أبي بكر
 القاهرة -تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية 

بن  المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لشهاب الدين محمودروح  .8
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هـ(، تحقيق: علي عبد الباري عطية، 1270عبد اهلل الحسيني األلوسي )المتوفي: 
  .هـ1415بيروت، الطبعة األولى،  -الناشر: دار الكتب العلمية 

ازي العاني )المتوفى: مال  حويش السيد محمود آل غبن  بيان المعاني عبد القادر .9
 1965 -هـ 1382دمشق، الطبعة: األولى،  -هـ( الناشر: مطبعة الترقي 1398

بن  النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم واألحكام، المؤلف: أحمد محمد .10
اب )المتوفى: نحو بن  علي  هـ.360محمد الَكَرجي القص 

لعقل الجديد من تفسير الكتاب تحرير المعنى السديد وتنوير ا» التحرير والتنوير .11
 :عاشور التونسي )المتوفيبن  محمد الطاهربن  محمدبن  لمحمد الطاهر« المجيد
 هـ.1984تونس، سنة النشر:  -هـ(، الناشر: الدار التونسية للنشر1393

أحمد المعروف بأبي بن  مصطفىبن  أحمدبن  زهرة التفاسير، المؤلف: محمد .12
 لنشر: دار الفكر العربي.، دار اـه1394زهرة المتوفى: 

الخواطر المؤلف: محمد متولي الشعراوي )المتوفى:  -تفسير الشعراوي  .13
 هـ، الناشر: مطابع أخبار اليوم.1418

التفسير الوسيط للقرآن الكريم، المؤلف: محمد سيد طنطاوي، الناشر: دار نهضة  .14
 .القاهرة، الطبعة: األولى -مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة 

 ثانيًا: كتب متون احلديث واآلثار:
بن  إبراهيمبن  محمدبن  اهلل عبد شيبة، أبيبن  بكر أبو ،مصنف ابن أبي شيبة .15

الحوت،  يوسف كمال: ، المحقق(هـ235: المتوفى) العبسي خواستيبن  عثمان
 الرياض - الرشد مكتبة: الناشر

وأيامه، وسننه  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  .16
المغيرة البخاري، بن  إبراهيمبن  إسماعيلبن  المعروف بصحيح البخاري، لمحمد

م، تحقيق شعيب 2011هـ/1432هـ، ط: الرسالة العالمية، الطبعة األولى،256ت: 
 األرناؤوط، وعادل مرشد ومجموعة من المحققين. 
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بن  الحجاجبن  الجامع الصحيح المسمى بصحيح مسلم، ألبي الحسين مسلم .17
الطبعة  -مصر  -هـ، ط: دار ابن رجب 261مسلم القشيري النيسابوري، ت:

 م. 2006/ـه1427الثانية،
هـ، ط: مكتبة 275األشعث السجستاني، ت:بن  سنن أبي داود، ألبي داود سليمان .18

حسن آل بن  م، باعتناء مشهور2007/ـه1427الطبعة الثانية، -الرياض -المعارف 
 سلمان.

 عبد أبو - يزيد أبيه اسم وماجة - ماجة ابن: وط، المؤلفاألرنؤ ت ماجه ابن سنن .19
 عادل - األرنؤوط شعيب: المحقق (هـ273: المتوفى) القزويني يزيدبن  محمد اهلل

د - مرشد  اهلل حرز الل طيف َعبد - بللي قره كامل محم 
هـ، ط: مكتبة 279عيسى الترمذي، ت:بن  سنن الترمذي، ألبي عيسى محمد .20

حسن آل بن  م، باعتناء مشهور2008ه/1429الطبعة الثانية، الرياض،،المعارف
 سلمان. 

هـ، ط: 241حنبل الشيباني، ت:بن  حنبل ألبي عبد اهلل أحمدبن  مسند اإلمام أحمد .21
م، تحقيق: شعيب األرنؤوط  2008هـ/1429مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية،

 ومجموعة من المحققين.
 عبدبن  عمروبن  أحمد بكر أبو: خار، المؤلفالز البحر باسم المنشور البزار مسند .22

: ، المحقق(هـ292: المتوفى) بالبزار المعروف العتكي اهلل عبيدبن  خالدبن  الخالق
 حقق) سعدبن  ،وعادل(9 إلى 1 من األجزاء حقق) اهلل، زين الرحمن محفوظ
 .(17 إلى 10 من األجزاء

لي )المتوفى: علي الشابن  األدب النبوي، المؤلف: محمد عبد العزيز .23 ذلي الَخو 
  .هـ 1423بيروت، الطبعة: الرابع،  -الناشر: دار المعرفة  هـ،349

 العباس أبو: الصفار، المؤلف وإسماعيل األصم العباس أبي مصنفات فيه مجموع .24
 أبو الصفار ، وإسماعيل(هـ 346) النيسابوري يوسفبن  يعقوببن  محمد األصم
 سعد نبيل: ، المحقق(هـ 341) لبغداديا إسماعيلبن  محمدبن  إسماعيل علي
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 جرار الدين
نُعيم النيسابوري، ت: بن  المستدرك على الصحيحين، ألبي عبد اهلل الحاكم محمد .25

م. 1990هـ/1411بيروت، الطبعة األولى، -هـ، ط: دار الكتب العلمية 405
 تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا.

ردي موسىبن  عليبن  الحسينبن  أحمد: الكبرى المؤلف السنن .26 ج  َرو   الُخس 
عطا،  القادر عبد محمد: المحقق (هـ458: المتوفى) البيهقي بكر أبو الخراساني،

 لبنان - بيروت العلمية، الكتب دار: الناشر

 شروح احلديث:ثالًثا: 
عبد بن  التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، المؤلف: أبو عمر يوسف .27

هـ(، تحقيق: 463عاصم النمري القرطبي )المتوفى: بن  عبد البربن  محمدبن  اهلل
محمد عبد الكبير البكري، الناشر: وزارة عموم  ،أحمد العلويبن  مصطفى

 هـ. 1387المغرب، عام النشر:  -األوقاف والشؤون اإلسالمية 
عبد بن  خلفبن  شرح صحيح البخاري، المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي .28

إبراهيم، دار النشر: مكتبة بن  تحقيق: أبو تميم ياسر هـ(،449المل  )المتوفى: 
 م.2003 -هـ1423السعودية، الرياض، الطبعة: الثانية،  -الرشد

 عبد الفرج أبو الدين جمال: الصحيحين، المؤلف حديث من المشكل كشف .29
 حسين علي: ، المحقق(هـ597: المتوفى) الجوزي محمدبن  عليبن  الرحمن

 الرياض - نالوط دار: البواب،الناشر
بن  منصوربن  محمدبن  المتواري علي تراجم أبواب البخاري المؤلف: أحمد .30

مختار القاضي، أبو العباس ناصر الدين ابن المنير الجذامي الجروي بن  القاسم
هـ(، المحقق: صالح الدين مقبول أحمد الناشر: 683اإلسكندراني )المتوفى: 

 .الكويت -مكتبة المعال 
شرف النووي، ت: بن  مام أبي زكريا محيي الدين يحيىشرح صحيح مسلم لإل .31
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بدون طبعة وبدون تاريخ، تحقيق: هاني -القاهرة-هـ، ط: المكتبة التوفيقية676
 الحاج، عماد زكي البارودي. 

بن  عليبن  رياض األفهام في شرح عمدة األحكام، المؤلف: أبو حفص عمر .32
دين الفاكهاني )المتوفى: صدقة اللخمي اإلسكندري المالكي، تاج البن  سالم
 تحقيق ودراسة: نور الدين طالب، الناشر: دار النوادر، سوريا. هـ(734

طرح التثريب في شرح التقريب )المقصود بالتقريب: تقريب األسانيد وترتيب  .33
أبي بن  عبد الرحمنبن  الحسينبن  المسانيد(، ألبي الفضل زين الدين عبد الرحيم

بن  عبد الرحيمبن  هـ(، أكمله ابنه: أحمد806لمتوفى: إبراهيم العراقي )ابن  بكر
الحسين الكردي الرازياني ثم المصري، أبو زرعة ولي الدين، ابن العراقي 

وصورتها دور عدة منها )دار إحياء  -هـ(، الطبعة المصرية القديمة 826)المتوفى: 
 التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي.

حجر أبو الفضل بن  عليبن  باري شرح صحيح البخاري، ألحمدفتح ال  .34
، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: ـه1379بيروت،  -دار المعرفة  العسقالني الشافعي،

محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين 
 باز.بن  عبد اهللبن  الخطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز

بن  أحمدبن  محمود محمد أبو: البخاري، المؤلف صحيح شرح القاري مدةع .35
، (هـ855: المتوفى) العينى الدين بدر الحنفى الغيتابى حسينبن  أحمدبن  موسى
 بيروت - العربي التراث إحياء دار: الناشر

بن  بكر أبىبن  محمدبن  أحمد: البخاري، المؤلف صحيح لشرح الساري إرشاد .36
: المتوفى) الدين شهاب العباس، أبو المصري، القتيبي طالنيالقس المل  عبد
 مصر األميرية، الكبرى المطبعة: ، الناشر(هـ923

، المؤلف: محمد .37 ير  غ  ع الص  ُح الَجام  محمد بن  صالحبن  إسماعيلبن  الت نويُر َشر 
الحسني، الكحالني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسالفه 

د إبراهيم، الناشر: 1182)المتوفى: باألمير  د إسحاق محم  هـ( المحقق: د. محم 
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 م 2011 -هـ 1432م، الرياض، الطبعة: األولى، مكتبة دار السال
محمد الحسني، بن  صالحبن  إسماعيلبن  سبل السالم، المؤلف: محمد .38

الكحالني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسالفه باألمير 
 هـ( الناشر: دار الحديث.1182متوفى: )ال

عبد بن  حاشية السندي على سنن النسائي )مطبوع مع السنن( المؤلف: محمد .39
هـ، الناشر: مكتب 1138الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي )المتوفى: 

 .1986 - 1406حلب، الطبعة: الثانية،  -المطبوعات اإلسالمية 
 داود أبي سنن تهذيب: القيم ابن حاشية ومعه داود، أبي سنن شرح المعبود عون .40

 أبو حيدر،بن  عليبن  أميربن  أشرف محمد: ومشكالته، المؤلف علله وإيضاح
: الناشر (هـ1329: المتوفى) آبادي العظيم الصديقي، الحق، شرف الرحمن، عبد
 بيروت - العلمية الكتب دار

 من األماني بلوغ ومعه الشيباني حنبلبن  أحمد اإلمام مسند لترتيب الرباني الفتح .41
 الساعاتي البنا محمدبن  الرحمن عبدبن  أحمد: الرباني المؤلف الفتح أسرار

 الثانية: العربي، الطبعة التراث إحياء دار: ، الناشر(هـ 1378: المتوفى)
 الرياض، الطبعة األولى، -المعجم الكبير للطبراني، ط: دار الصميعي  .42

، الطبعة الثانية. تحقيق: -القاهرة -ة ابن تيمية م، نشر مكتب1994/ـه1415
 عبد المجيد السلفي.بن  حمدي

عبد اهلل الشوكاني اليمني )المتوفى: بن  محمدبن  عليبن  نيل األوطار، لمحمد .43
تحقيق: عصام الدين الصبابطي، الناشر: دار الحديث، مصر، الطبعة:  هـ(،1250

 م. 1993 -هـ 1413األولى، 
تاج بن  محمد المدعو بعبد الرؤوف زين الدينل الجامع الصغير،فيض القدير شرح  .44

المتوفى: )دين الحدادي ثم المناوي القاهري زين العاببن  عليبن  العارفين
 هـ1356الطبعة: األولى،  ،مصر، المكتبة التجارية الكبرى الناشر:، (هـ1031

ارك فيصل ابن حمد المببن  عبد العزيزبن  فيصل تطريز رياض الصالحين، .45
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بن  عبد اهللبن  المحقق: د. عبد العزيز ،هـ1376الحريملي النجدي )المتوفى: 
 إبراهيم الزير آل حمد، الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض.

بن  محمدبن  دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، المؤلف: محمد علي .46
ه( اعتنى بها: خليل 1057إبراهيم البكري الصديقي الشافعي )المتوفى: بن  عالن

 لبنان. -مأمون شيحا، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 : كتب األصول والقواعدرابًعا
محمد الغزالي الطوسي )المتوفى: بن  المستصفى، المؤلف: أبو حامد محمد .47

عة: هـ( تحقيق: محمد عبد السالم عبد الشافي، الناشر: دار الكتب العلمية،الطب505
 م1993 -هـ 1413األولى، 

تقي الدين السبكي بن  األشباه والنظائر، المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب .48
 م 1991 -هـ1411هـ( الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى 771)المتوفى: 

، المؤلف: زين ا .49 َمان  َفَة الن ع  ي  َهب  أَب ي  َحن  َباُه َوالن َظائ ُر َعَلى َمذ  َش  بن  لديناأل 
هـ(، وضع 970محمد، المعروف بابن نجيم المصري )المتوفى: بن  إبراهيم

حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 
 م. 1999 -هـ  1419لبنان، الطبعة: األولى،  -

، أبي بكر، جالل الدين السيوطيبن  األشباه والنظائر، المؤلف: عبد الرحمن .50
 م 1990 -هـ 1411ه، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى، 911المتوفى: 

عبد الواحد السيواسي المعروف بابن بن  فتح القدير، المؤلف: كمال الدين محمد .51
 ه( الناشر: دار الفكر.861الهمام )المتوفى: 

هـ[ 1357 -هـ1285الشيخ محمد الزرقا ]بن  شرح القواعد الفقهية المؤلف: أحمد .52
دمشق/سوريا الطبعة: -صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقا الناشر: دار القلم

 م1989 -هـ 1409الثانية، 
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 : كتب الفقه خامًسا

 الفقه احلنفي 
هـ، 483، شمس األئمة السرخسي، ت: أبي سهلبن  أحمدبن  المبسوط لمحمد .53

 م.1993هـ/1414بدون طبعة، تاريخ النشر:  -بيروت -معرفة ط: دار ال
أبي أحمد، أبو بكر عالء الدين بن  أحمدبن  تحفة الفقهاء المؤلف: محمد .54

لبنان،  -هـ، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 540السمرقندي )المتوفى: نحو 
 م.  1994 -هـ  1414الطبعة: الثانية، 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع المؤلف: عالء  ئعبدائع الصنائع في ترتيب الشرا .55
هـ، الناشر: 587المتوفى:  ،أحمد الكاساني الحنفيبن  مسعودبن  الدين، أبو بكر

 م1986 -هـ 1406دار الكتب العلمية الطبعة: الثانية، 
أبي بكر بن  حسن برهان الدين عليألبي ال الهداية في شرح بداية المبتدي .56

الطبعة الثالثة،  -القاهرة  -هـ، ط: دار السالم 593المرغيناني، ت: 
م، تحقيق محمد محمد تامر، مدرس مساعد بكلية دار علوم، 2012هـ/1433

 .وحافظ عاشور حافظ
 المعالي أبو: المؤلف ،حنيفة أبي اإلمام فقه النعماني الفقه في البرهاني المحيط .57

 الحنفي البخاري َماَزةَ بن  عمربن  العزيز عبدبن  أحمدبن  محمود الدين نبرها
 الجندي سامي الكريم عبد: المحقق(هـ616: المتوفى)

مودود الموصلي بن  محمودبن  االختيار لتعليل المختار، المؤلف: عبد اهلل .58
 هـ(683البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي )المتوفى: 

بن  قيق بعض مسائل اإلمام أبي حنيفة، المؤلف: عمرالغرة المنيفة في تح .59
أحمد الهندي الغزنوي، سراج الدين، أبو حفص الحنفي )المتوفى: بن  إسحق
 هـ.1986-1406هـ، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة: األولى 773

محمود، أكمل الدين ابن الشيخ شمس بن  محمدبن  لمحمد العناية شرح الهداية .60
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هـ، ط: دار الفكر بدون  786الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي، ت: 
 طبعة وبدون تاريخ.

بن  أحمدبن  موسىبن  أحمدبن  أحمدبن  ألبي محمد محمود البناية شرح الهداية .61
 -بيروت  -هـ، ط: دار الكتب العلمية 855الحنفي، ت:  حسين بدر الدين العيني

 م.2000هـ /1420الطبعة األولى،  -لبنان 
مجلة األحكام العدلية، المؤلف: لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخالفة  .62

العثمانية، المحقق: نجيب هواويني، الناشر: نور محمد، كارخانه تجارت  كتب، 
 آرام باغ، كراتشي 

: المتوفى) الحنفي البغدادي محمدبن  غانم محمد أبو: ضمانات، المؤلفال مجمع .63
 تاريخ وبدون طبعة بدون: اإلسالمي، الطبعة الكتاب دار: ، الناشر(هـ1030

 عبدبن  عمربن  أمين محمد عابدين، ابن: المختار، المؤلف الدر على المحتار رد .64
بيروت، -الفكر دار: اشر، الن(هـ1252: المتوفى) الحنفي الدمشقي عابدين العزيز
 م1992 - هـ1412 الثانية،: الطبعة

 الفقه املالكي
نصر بن  عليبن  التلقين في الفقة المالكي، المؤلف: أبو محمد عبد الوهاب .65

هـ(، المحقق: ابي أويس محمد بو خبزة 422الثعلبي البغدادي المالكي )المتوفى: 
 الحسني التطواني، الناشر: دار الكتب العلمية

أبي موسى الشريف، أبو بن  أحمدبن  شاد إلى سبيل الرشاد، المؤلف: محمداإلر .66
 هـ( 428علي الهاشمي البغدادي )المتوفى: 

بن  محمدبن  أحمدبن  بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ألبي الوليد محمد .67
 -هـ، ط: دار المغني 595رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، ت: بن  أحمد

 م، تحقيق: محمد صبحي حسن حالق. 2011هـ/1432طبعة  -الرياض
يونس، أبو عمرو جمال الدين ابن بن  أبي بكربن  عمربن  لعثمان جامع األمهات .68

 هـ.646الحاجب الكردي المالكي، المتوفى: 
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 المصري الزركشي اهلل عبدبن  محمد الدين شمس: الزركشي، المؤلف شرح .69
 - هـ 1413 األولى،: كان، الطبعةالعبي دار: ، الناشر(هـ772: المتوفى) الحنبلي
 .م 1993

محمد ابن عرفة الورغمي بن  المختصر الفقهي البن عرفة، المؤلف: محمد .70
هـ، المحقق: د. حافظ عبد الرحمن  803التونسي المالكي، أبو عبد اهلل، المتوفى: 

 محمد خير
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل.المؤلف: شمس الدين أبو عبد اهلل  .71

عيني بن  محمد بن محمد عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الر 
 م.1992 -هـ 1412(الناشر: دار الفكر، الطبعة: الثالثة، ـه954المالكي )المتوفى: 

 أو) غانمبن  أحمد: القيرواني، المؤلف زيد أبي ابن رسالة على الدواني الفواكه .72
: المتوفى) المالكي األزهري ويالنفرا الدين شهاب مهنا، ابن سالمبن  (غنيم

 طبعة بدون: الفكر، الطبعة دار: ، الناشر(هـ1126
بلغة السال  ألقرب المسال  المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير  .73

َهب   )الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسال  ل َمذ 
َمام  َمال    المؤلف: أبو العباس أحمد محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي بن  اإل  

 ـه1241المالكي )المتوفى: 
المؤلف: أبو « شرح إرشاد السال  في مذهب إمام األئمة مال »ـ أسهل المدارك  .74

هـ(الناشر: دار الفكر، بيروت  1397عبد اهلل الكشناوي )المتوفى: بن  حسنبن  بكر
 .لبنان الطبعة: الثانية -

 اإلسالمي، الغرب دار: اهلل، الناشر بنعبد العزيز عبد :المالكي، المؤلف الفقه معلمة .75
 م 1983 - هـ 1403 األولى،: لبنان، الطبعة - بيروت

 الفقه الشافعي
الطبعة الخامسة،  -المنصورة  -ط: دار الوفاء  204األم  لإلمام الشافعي، المتوفي  .76
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 . م، تحقيق: د/ رفعت فوزي عبد المطلب2008هـ/1429
حبيب البصري البغدادي، الشهير بن  محمدبن  الحسن علي الحاوي الكبير ألبي .77

لبنان، الطبعة األولى،  -هـ، ط: دار الكتب العلمية، بيروت 450بالماوردي، ت: 
 م، تحقيق: علي معوض، عادل عبد الموجود.1994هـ/1414

بن  أبي الخيربن  البيان في مذهب اإلمام الشافعي، المؤلف: أبو الحسين يحيى .78
هـ( المحقق: قاسم محمد النوري، 558ي اليمني الشافعي )المتوفى: سالم العمران

 م 2000 -هـ 1421جدة، الطبعة: األولى،  -الناشر: دار المنهاج 
الطبعة الثانية،  -الرياض  -المجموع شرح المهذب، للنووي، ط: دار عالم الكتب  .79

 م، حققه وعلق عليه وأكمله العالمة محمد نجيب المطيعي.2006هـ /1427
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني، الناشر: دار الكتب  .80

 م 1994 -هـ 1415العلمية،الطبعة: األولى، 

 الفقه احلنبلي
بن  أحمدبن  الكافي في فقه اإلمام أحمد، المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد اهلل .81

هير بابن قدامة قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشبن  محمد
 هـ(الناشر: دار الكتب العلمية.620المقدسي )المتوفى: 

قدامة المقدسي ثم الدمشقي بن  محمدبن  أحمدبن  المغني لموفق الدين عبد اهلل .82
 هـ1434الطبعة الثامنة،  -الرياض، هـ، ط: دار عالم الكتب620لي، ت: الحنب

د/ عبد الفتاح محمد  م، تحقيق: د/ عبد اهلل ابن عبد المحسن التركي،2013/
 الحلو.

سليمان بن  كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي .83
مفرج، أبو عبد اهلل، شمس الدين بن  محمدبن  مفلحبن  المرداوي،المؤلف: محمد

بن  هـ( المحقق: عبد اهلل763المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي )المتوفى: 
 عبد المحسن التركي.



 الحنرافات يف إنشاء عقد الزواج وفرقه يف ميزان الفقها

 3652 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

بن  موسىبن  أحمدبن  موسى: حنبل، المؤلفبن  أحمد اإلمام فقه في اإلقناع .84
 أبو الدين، شرف الصالحي، ثم المقدسي، الحجاوي سالمبن  عيسىبن  سالم
 السبكي. موسى محمد اللطيف عبد: ، المحقق(هـ968: المتوفى) النجا

، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنعلبنان - بيروت المعرفة دار: الناشر .85
قاسم العاصمي الحنبلي النجدي )المتوفى: بن  محمدبن  مؤلف: عبد الرحمنال

 .هـ 1397 -هـ( الناشر: )بدون ناشر(الطبعة: األولى 1392

 الفقه العام 
حزم األندلسي بن  سعيدبن  أحمدبن  المحلى باآلثار، المؤلف: أبو محمد علي .86

 يروتب -الناشر: دار الفكر  ،هـ(456القرطبي الظاهري )المتوفى: 
عبد بن  الفتاوى الكبرى البن تيمية، المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد .87

محمد ابن تيمية الحراني بن  أبي القاسمبن  عبد اهللبن  عبد السالمبن  الحليم
الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة:  ،3/281هـ(728الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 

 .م1987 -هـ 1408األولى، 
تيمية بن  عبد الحليمبن  ى المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمدمجموع الفتاو .88

قاسم، الناشر: بن  محمدبن  هـ( المحقق: عبد الرحمن728الحراني )المتوفى: 
مجمع المل  فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية 

 م1995هـ/1416السعودية، عام النشر: 
 أبيبن  محمد: نستعين، المؤلف وإياك نعبد إياك منازل بين السالكين مدارج .89

: ، المحقق(هـ751: المتوفى) الجوزية قيم ابن الدين شمس سعدبن  أيوببن  بكر
 بيروت  - العربي الكتاب دار: البغدادي الناشر باهلل المعتصم محمد

 زين: الكلم،المؤلف جوامع من حديثا خمسين شرح في والحكم العلوم جامع .90
 ثم البغدادي، الَسالمي، الحسن،بن  رجببن  أحمدبن  رحمنال عبد الدين

 إبراهيم - األرناؤوط شعيب: المحقق (هـ795: المتوفى) الحنبلي الدمشقي،
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 .بيروت - الرسالة مؤسسة: باجس،الناشر
بن  الدين وجيه الشهيدبن  الرحيم عبدبن  أحمد: البالغة المؤلف اهلل حجة .91

: المتوفى) «الدهلوي اهلل ولي الشاه» بـ المعروف منصوربن  معظم
 لبنان - بيروت الجيل، دار: سابق، الناشر السيد: المحقق(هـ1176

 -هـ 1285الشيخ محمد الزرقا ]بن  شرح القواعد الفقهية المؤلف: أحمد .92
دمشق /  -هـ[ صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقا الناشر: دار القلم 1357

 م1989 -هـ 1409سوريا الطبعة: الثانية، 
 -دمشق -الفقه اإلسالمي وأدلته، أ. د/ وهبة مصطفى الزحيلي، ط: دار الفكر .93

 الطبعة الرابعة.
الفقه على المذاهب األربعة لعبد الرحمن الجزيري، ط: دار الريان للتراث، بدون  .94

 طبعة وبدون تاريخ. 
هـ( الناشر: دار الكتاب العربي، 1420فقه السنة، المؤلف: سيد سابق )المتوفى:  .95

 م 1977 -هـ  1397لبنان، الطبعة: الثالثة،  -روت بي
الكويت  -ط: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  -الموسوعة الفقهية الكويتية  .96

 هـ(.1427 -ه 1404الطبعة: )من 
 م 1983 ه،1403 ،األحوال الشخصية د/ محمد مصطفى شحاته الحسيني .97
بن  كمال مال  أبو: األئمة، المؤلف مذاهب وتوضيح وأدلته السنة فقه صحيح .98

 األلبانيفضيلة الدين ناصر/ الشيخ فضيلة:معاصرة فقهية تعليقات سالم. مع السيد
 بازبن  العزيز عبد/ الشيخ

 اإلسالمي الفقه بين موازنة العشرة دراسة سوء بسبب الزوجين بين التفريق .99
 حجازي، بحث محكم ومنشور. بسيوني أحمد المصري د/ عاصم والقانون

 ة، واالصطالحات الفقهية:مراجع اللغ
األزهري الهروي، أبو منصور بن  أحمدبن  تهذيب اللغة، المؤلف: محمد .100
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ه( المحقق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي 370)المتوفى: 
 م2001بيروت، الطبعة: األولى،  -

سيده بن  إسماعيلبن  المحكم والمحيط األعظم، المؤلف: أبو الحسن علي .101
هـ[، المحقق: عبد الحميد هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمية 458رسي ]ت: الم
 م  2000 -هـ  1421بيروت، الطبعة: األولى،  -

 نجم حفص، أبو إسماعيل،بن  أحمدبن  محمدبن  عمر: الطلبة، المؤلف طلبة .102
ببغداد،  المثنى مكتبة العامرة، المطبعة: ، الناشر(هـ537: المتوفى) النسفي الدين

 طبعة بدون: لطبعةا
منظور، ت: بن  عليبن  مكرمبن  لسان العرب ألبي الفضل جمال الدين محمد .103

 م.2005بيروت، الطبعة الرابعة،  -هـ، ط: دار صادر  711
المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد  .104

 دار الدعوة، تحقيق: مجمع اللغة العربية. النجار، ط:
يعقوب الفيروزآبادى بن  القاموس المحيط، المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد .105
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 المحققين من مجموعة

ل) الكريم القرآن أللفاظ المؤصل االشتقاقي المعجم .108  بين العالقات ببيان مؤص 
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 القاهري المناوي ثم الحدادي العابدين زينبن  عليبن  العارفين تاجبن  الرؤوف
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 الثامنة عشرة للمجمع الفقه االسالمي.
 سمية عبد الرحمن بحر، الجامعة اإلسالمية، غزة  ،اصرةعقود الزواج المع .116
كما ينظر جريدة اليوم  ،https://www.elnabaa.net/577521جريدة النبأ:  .117

  .30/9/2020السابع مقال بتاريخ األربعاء 
رة، د نبيل غنايم .118 واج المعاص  متاح على موقع مؤسسة  ،مقاصد الشريعة وأشكال الز 
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بحث منشور بمجلة قطاع الشريعة  د/ مراد حيدر، ،الفقه االسالمي دراسة مقارنة

 .والقانون بالقاهرة
  

http://scharee.com/?p=5969
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bin Ahmed bin Musa bin Ahmed bin Husayn Badr Aldiyn Aleayni 
Alhanafi, died: 855h, print: dar alkutub aleilmiat - Biuret- Lubnan - 
print first, 1420h /2000.  

62. Majalat Al'ahkam Aleadliati, almualafi: lajnat mukawanat min Edat 
Olama' wafuqaha' fi alkhilafat aleuthmaniat, Investigator: Najib 
Hwawini, alnashir: Nur Mohamed, Karkhanh tjart kutub, aram 
bagh, Karatshi.  

63. Majamae aldamanati, almualafu: Abu Mohamed Ghanim bin 
Mohamed Albaghdadi Alhanafi (died:1030h), alnashir:dar alkitab 
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al'islami, print bidun tabeat wabidun Tarikh.  

64. Rd Almuhtar ala aldiri almukhtari, almualafi: Ibn Abidin, Mohamed 
Amin bin Umar bin Abd Aleaziz Abidin Aldimashqi Alhanafi (died: 
1252h), alnashir: dar Alfikr-birut, print 2, 1412h - 1992  

Fiqh Malki.  

65. Altalqin fi alfiqat almalki, almualafu: Abu Mohamed Abd Alwahab 
bin Ali bin Nasr Althaelabi Albaghdadi Almaliki (died: 422h), 
Investigator: Abi Uwys Mohamed bu Khabzat Alhusni Altitwani, 
alnashir: dar alkutub aleilmia.  

66. Al'irshad 'ila Sabil Alrashadi, almualafi: Mohamed bin Ahmed bin 
Abi Musa Alsharif, Abu Alin Alhashimi Albaghdadi (died: 428h).  

67. Bidayat almujtahid wanihayat almuqtasid, li'Abi Alwalid Mohamed 
bin Ahmed bin Mohamed bin Ahmed bin Rushd Alqurtubi Alshahir 
biabn Rushd Alhafidi, died: 595h, print: dar almughaniyi - Alrayad- 
print 1432h/2011, Investigator: Mohamed Subhi Hasan Halaq.  

68. Jamie al'umahat lieuthman bin Omar bin Abi Bakr bin Yunus, Abu 
Amrw Jamal Aldiyn Ibn Alhajib Alkurdi Almaliki, died: 646h.  

69. Sharh Alzarkashi, almualafa: Shams Aldiyn Mohamed bin Abd Allah 
Alzarkashi Almisriu Alhanbaliu (died: 772h), alnashir: dar 
aleabikan, printu: first, 1413/1993.  

70. Almukhtasar alfiqhiu liabn earfata, almualafi: Mohamed bin 
Mohamed abn Arafat Alwrughmi Altuwnisi Almalki, Abu Abd Allah, 
died: 803 h, Investigator: dr. Hafiz Abd Alrahman Mohamed Khayr.  

71. Mawahib aljalil fi sharh mukhtasar khilil.almualafa: Shams Aldiyn 
Abu Abd Allah Mohamed bin Mohamed bin Abd Alrahman 
Altarabulsi Almaghribi, almaeruf biAlhitab Alrrueyny Almaliki 
(died: 954h)alnashir: dar Alfikr, print 3, 1412h - 1992.  

72. Alfawakih aldawani ala risalat abn Abi Zayd Alqayrawani, 
almualafa: Ahmed bin Ghanim ('aw ghunim) bin Salim abn Mihna, 
Shihab Aldiyn Alnafrawi Al'azhari Almaliki (died: 1126h), alnashir: 
dar Alfikr, print bidun tabea.  
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73. Blughat alsalik li'aqrab Almasalik almaeruf bihashiat Alsawi ala 
Alsharh Alsaghir (alsharh alsaghir hu sharh alshaykh Aldardir 
likitabih Almusama Aqrab Almasalik limadhhab al'imam Malik 
almualafi: Abu Aleabas Ahmed bin Mohamed Alkhulwti, alshahir 
bialsawi Almaliki (died: 1241h).  

74. 'Ashal almadarik <<Shrah 'irshad alsalik fi madhhab 'imam 
Al'ayimat malk>> almualafi: Abu Bakr bin Hasan bin Abd Allah 
Alkashnawi (died: 1397 h)alnashir: dar Alfikr, Biuret- Lubnan print: 
2.  

75. Muealimat alfiqh almalki, almualafi: Abd Aleaziz binAbad Allah, 
alnashir: dar algharb al'islami, Biuret-Lubnan, print: first, 1403 h - 
1983   

Fiqh Shafiei.  

76. Alam lil'imam alshafiei, died 204 print: dar alwafa' - almansurat - 
print alkhamisati, 1429h/2008, Investigator: Dr. Rufaeat Fawzi Abd 
Almutalib . 

77. Alhawy Alkabir li'abi Alhasan Ali bin Mohamed bin Habib Albasari 
Albaghdadi, Alshahir bialmawirdi, died: 450h, print: dar alkutub 
aleilmiati, Biuret-Lubnan, print first, 1414h/1994, Investigator: Ali 
Mueawad, Adil Abd Almawjud.  

78. Alibayan fi madhhab al'imam alshafieayi, almualafi: Abu Alhusayn 
Yahya   bin Abi Alkhayr bin Salim Aleumrani Alyamani Alshafiei 
(died: 558h) Investigator: Qasim Mohamed Alnnwri, alnashir: dar 
alminhaj - jidat, print first, 1421 h- 2000  

79. Almajmue sharh almuhadhabi, lilnawawi, ta: dar ealam alkutub - 
Alriyad- print 3, 1427h/2006, haqaqah waealaq ealayh wa'akmalah 
alealamat Mohamed Najib Almutayei.  

80. Mighni almuhtaj 'ila maerifat 'alfaz alminhaj lilkhatib alshirbini, 
alnashir: dar alkutub aleilmiati, print: first, 1415h - 1994  

Alfiqh Alhunbali.  

81. Alkafi fi fiqh al'imam Ahmedu, almualafu: Abu Mohamed Muafaq 
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Aldiyn Abd Allah bin Ahmed bin Mohamed bin Qudamat Aljamaeili 
Almaqdisi thuma Aldimashqiu Alhanbali, alshahir biaibn qudamat 
Almaqdisi (died: 620h)alnashir: dar alkutub aleilmiati.  

82. Almughaniy limuafaq aldiyn Abd Allah bin Ahmed bin Mohamed bn 
Qudamat Almaqdasi thuma Aldimashqiu Alhanbali, died: 620hi, 
print: dar ealam alkutibi-Alriyad- print 2, 1434h/2013, 
Investigator: Dr. Abd Allah Abn Abd Almuhsin Alturkiu, Dr. Abd 
Alfatah Mohamed Alhalu.  

83. Ktab alfurue wamaeah tashih alfurue lieala' Aldiyn Ali bin 
Sulayman Almirdawi,almualafi: Mohamed bin Muflah bin 
Mohamed bin Mufraji, Abu Abd Allahi, Shams Aldiyn Almuqdisi 
Alramina thuma Alsalehi Alhanbali (died: 763h) Investigator: Abd 
Allah bin Abd Almuhsin Alturki.  

84. Al'iqnae fi fiqh al'imam Ahmed bin Hanbul, almualafa: Musa bin 
Ahmed bin Musa bin Salim bin Eisa bin Salim Alhajawi Almaqdisi, 
thuma Alsalihi, Sharaf Aldiyn, Abu Alnaja (died: 968h), 
Investigator: Abd Allatif Mohamed Musa Alsabki.  

85. Alnashir: dar almaerifat Biuret- lubnanhashiat alrawd almurabae 
Sharh Zad almustaqnaea, almualafa: Abd alrahman bin Mohamed 
bin qasim aleasimi Alhanbali Alnajdi (died: 1392h) alnashir: (bdun 
nashir)print first - 1397 h.  

Alfiqh Aleam.  

86. Almuhala bialathar, almualafu: Abu Mohamed Alin bin Ahmed bin 
Saeid bin Hazm Al'andalusi Alqurtubi Alzahiri (died: 456h), 
alnashir: dar alfikr - Biuret. 

87. Alfatawa alkubra liabn taymiati, almualafi: Taqi Aldiyn Abu Aleabas 
Ahmed bin Abd Alhalim bin Abd Alsalam bin Abd Allah bin Abi 
Alqasim bin Mohamed abn Taymiat Alharani Alhanbali Aldimashqi 
(died: 728h)3/281, alnashir: dar alkutub aleilmiati, print first, 
1408h- 1987.  

88. Majmue alfatawa almualafi: Taqi Aldiyn Abu Aleabas Ahmed bin 
Abd Alhalim bin Taymiat Alharani (died: 728h) Investigator: Abd 
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Alrahman bin Mohamed bin Qasimi, alnashir: majamae almalik 
Fahd litibaeat almushaf alsharifi, Almadinat Alnabawiat, 
Almamlakat Alearabiat Alsaeudiati, Am Alnashri: 1416h/1995  

89. Mdarij alsalikin bayn manazil 'iak naebud wa'iak nastaeinu, 
almualafa: Mohamed bin Abi Bakr bin Ayuwb bin Saed Shams 
Aldiyn abn Qiam Aljawzia (died: 751h), Investigator: Mohamed 
Almuetasim biAllah Albaghdadi alnashir: dar alkitab alearabi - 
Biuret. 

90. Jamie aleulum walhukm fi Sharh Khamsin hadithana min jawamie 
Alkilm,Almualafi: Zayn Aldiyn Abd Alrahman bin Ahmed bin Rajab 
bin Alhasan, Alsalamy, Albaghdadi, thuma Aldimashqi, Alhanbali 
(died: 795h) Investigator: Shueayb al'arnawuwt - Ibrahim 
bajis,alnashar: muasasat alrisalat - Biuret.  

91. Hajat Allah albalighat almualafa: Ahmed bin Abd Alrahim bin 
Alshahid Wajih Aldiyn bin Muezam bin Mansur almaeruf ba 
<<Alshah Wali Allah Aldahlawi>> (died: 1176h)Investigator: Alsayid 
Sabiqi, alnashir: dar aljil, Biuret- lubnan.  

92. Sharh Alqawaeid alfiqhiat almualafa: Ahmed bin Alshaykh 
Mohamed Alzarqa [1285h - 1357hi] sahahah waealaq ealayhi: 
Mustafa Ahmed alzarqa alnashir: dar Alqalam - Dimashq Suria, 
print: 2, 1409h - 1989  

93. Alfiqh  Alislami wa'adlatuhu, Dr. Wahbat Mustafa Alzuhayli, print: 
dar Alfikr- Demashq- print 4.  

94. Alfiqh ala almadhahib al'arbaeat liAbd Alrahman Aljaziri, print: dar 
alrayan liltarathu, bidun print wabidun tarikhi.  

95. Faqah alsanatu, almualafu: Sayid Sabiq (died: 1420h) alnashir: dar 
alkitab alearabi, Biuret-Lubnan, print: 3, 1397 h- 1977  

96. Almawsueat alfiqhiat alkuaytiat - print: wizarat al'awqaf 
walshuyuwn al'islamiat - Alkuayt print (1404h - 1427h).  

97. Al'ahwal alshakhsiat Dr. Mohamed Mustafa Shihatuh Alhusaynia , 
1403h, 1983  
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98. Sahih fiqh alsunat wa'udlath watawdih madhahib al'ayimati, 
almualafu: Abu Malik Kamal bin Alsayid Salim. mae taeliqat fiqhiat 
mueasarati:fadilat alshaykhi/ Nasir Aldiyn Al'albanifdilat 
Alshaykhu/ Abd Aleaziz bin Baz.  

99. Altafriq bayn alzawjayn bisabab su' aleashrat dirasatan muazanat 
bayn alfiqh  Alislami walqanun almisri Dr. Esim Ahmed Basyuni 
Hijazi, bahath muhkam wamanshur. 

Marajie allughat, waliastilahat alfiqhiatu:  

100. Tahdhib allughati, almualafi: Mohamed bin Ahmed bin Al'azhari 
Alhurawi, Abu Mansur (died: 370h) Investigator: Mohamed Awad 
mureib, alnashir: dar Ihya Atturath Alearabi - Biuret  , print: first, 
2001  

101. Almuhkam walmuhit al'aezami, almualafu: Abu Alhasan Ali bin 
Ismael   bin Sayidih Almursiu [died: 458h], Investigator: Abd 
Alhamid Hindawi, alnashir: dar alkutub aleilmiat - Biuret  , print: 
first, 1421 h- 2000   

102. Talabat altalabati, almualafi: Umar bin Mohamed bin Ahmed bin 
Ismael, Abu Hafsa, Najm Aldiyn Alnisafi (died: 537h), alnashir: 
almatbaeat aleamiratu, maktabat almuthna bibaghdad, print 
bidun tabea.  

103. Isan alearab li'abi alfadl jamal aldiyn Mohamed bin Makram bin 
Ali bin Manzurin, died: 711 h, print: dar sadir - Biuret  , print 4, 
2005.  

104. Almuejam alwasiti, Ibrahim Mustafa ،Ahmed Alzayati, Hamid Abd 
Alqadir, Mohamed Alnajar, print: dar aldaewati, Investigator: 
majmae allughat alearabiati.  

105. Alqamus almuhiti, almualafi: Majd Aldiyn Abu Tahir Mohamed 
bin Yaequb Alfiruzabada (died: 817h).  

106. Maejam lughat alfuqaha' Mohamed Rawas Qaleaji - Hamid Sadiq 
Qanibi, alnashir: dar alnafayis liltibaeat walnashr waltawzie, print 
3, 1408 h- 1988.  
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107. Taj Alearus min jawahir alqamus, almualafi: Mohamed bin 
Mohamed bin Abd Alrzzaq Alhusayni, Abu Alfayda, almlqqb 
bimurtada, Alzzabydi (died: 1205h) Investigator: majmueat min 
almuhaqiqin.  

108. Almuejam alaishtiqaqi almuasal li'alfaz alquran alkarim (mwssal 
bibayan alealaqat bayn 'alfaz alquran alkarim bi'aswatiha wabayn 
maeaniha) almualafi: dr. Mohamed Hasan Hasan Jabal, alnashir: 
maktabat aladab - Cairo, print: first, 2010 

 109. Altawqif ala muhimat altaearif almualafi: Zayn Aldiyn Mohamed 
Almadeui Babd Alrawuwf bin Taj Alearifin bin Ali bin Zayn 
Aleabidin Alhadadi thuma alminawi Alqahiri (died:1031h) 
alnashir: ealim alkutub 38 Abd Alkhaliq thurut-alqahrat, print: 
first, 1410h-1990  

Marajie Ama.  

110. Mashrue qanun al'ahwal alshakhsiat almuqadam min al'azhar 
lilnuwab , jaridat Sada Albalad , Aljumueat 25/'10/2019 - 10:22   

111. Almasayil Alfiqhiat almustajidat fi alnikah mae bayan ma 'akhadh 
bih alqanun Alkuayti.  

112. Zawaj alfirind bayn hukmih alsharei wawaqieih almueasiri, Dr. 
Abd Almalik bin Yusif Almutlaq.  

113. Taerif zawaj alfirand wasuratih waqwal aleulama' fihi, Rayid Abd 
Allah Bidir, maqal mutah ala mawqie sharein mutah ala alrabit 
altali http://scharee.com/?p=5969 .  

114. Euqud alzawaj almustahdathat wahikmuha fi alsharieat , 
Mohamed bin Yaha bin Hasan Alnujaymi, bahath manshur 
bialmajmae alfiqhi alaslami, aldawrat althaminat eashra.  

115. Euqud alzawaj almustahdathat wahukmuha fi alsharieati, Ahmed 
bin Musa Alsahli, aldawrat althaminat eashrat lilmujmae alfiqh 
alaslamiu.  

116. Euqud alzawaj almueasirat , Sumyat Abd Alrahman Bahri, 
aljamieat Al'islamiat, ghaza.  
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117. Jaridat alnaba'a: https://www.elnaba.net/577521 , kama yanzur 
jaridat alyawm alsabie maqal bitarikh al'arbiea' 30/9/2020.  

118. Maqasid alsharieat wa'ashkal alzzawaj almeasirt, d nabil ghnayim, 
mutah ala mawqie muasasat alfurqan likhidmat Atturathal'insani, 
al'ankihat almueasirat mutah ala alrabit altali:  

http://noursalam.free.fr/b2.3.htm  

119. Mda sultat al'amr fi taqyid sini alzawaj wamueaqabat almukhalif 
lihadha altaqyid min manzur alfiqh alaslami dirasat muqaranat , 
Dr. Murad Haydar, bahath manshur bimajalat qitae alsharieat 
walqanun bi Cairo. 
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