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إعــداد
د .فهد بن عبدالعزيز الداود
أستاذ مساعد في قسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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ملخــ�ص البحـــث:
احلم���د هلل رب العاملني ،والصالة والس�ل�ام على أش���رف األنبياء واملرس���لني ،نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعني ،أما بعد:
أت���اح الش���رع للمتعاقدين يف عق���د النكاح اش���تراط ما يكون في���ه مصلحة لهما
أو ألحداهم���ا ،وأوج���ب عل���ى الطرف اآلخ���ر الوفاء بهذه الش���روط ،ومن الش���روط التي
قد تش���ترطها املرأة على زوجها يف العقد :اش���تراط جعل عصمة النكاح بيدها ،فتطلق
نفس���ها متى ش���اءت دون الرجوع إلى زوجها ،وقد اختلف الفقهاء يف حكم هذا الشرط،
وس���بب اختالفهم يف املس���ألة يرجع إلى اختالفهم يف تكييف هذا الش���رط ،واختالفهم
أن الراجح هو عدم مش���روعية اشتراط
يف تأويل النصوص املتعلقة باملس���ألة ،وقد بني لي َّ
املرأة جعل عصمة النكاح بيدها ،مع صحة عقد النكاح؛ ألن هذا الشرط ينايف مفهوم

القوام���ة الت���ي جعلها اهلل للرجل ،ومن لوازم هذه القوام���ة أن يكون الطالق بيد الرجل،
أن جع���ل الط�ل�اق بيد املرأة قد يؤدي إل���ى إضرار باملجتمع؛ نظر ًا الس���تعجال املرأة
كم���ا َّ
الطالق ،وإذا ثبت حصول الضرر للمرأة مع بقائها مع زوجها لبغضها له أو س���وء عش���رته

أو غير ذلك فقد جعل اهلل لها فرج ًا بطلب اخللع.
وألهمي���ة املوضوع فإني أوصي بعق���د دورات للراغبني يف الزواج تتضمن تبصيرهم
بطبيعة الشروط يف عقد النكاح ،وأثر هذه الشروط على العقد؛ كي يكونوا على بينة
من أمر هذه الشروط ،وأثرها عليهم يف املستقبل.
كما أوصي بأن يكون مأذون النكاح لديه معرفة تامة بأحكام الزواج ،ومنها:
الش���روط املقترنة بعقد النكاح ،وأثر هذه الش���روط على صح���ة العقد أو بطالنه؛ كي
يكون املأذون بصير ًا بالشروط التي يصح اشتراطها يف العقد والتي ال يصح اشتراطها.
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املقدمــــة:
احلمد هلل رب العاملني ،وال�ص�لاة وال�س�لام على �أ�شرف الأنبياء واملر�سلني ،نبينا
حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني� ،أما بعد:

���د وال تحُ صى ،قال تعال���ى( :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ف َّ
���إن نع���م اهلل علينا ال ُت َع ُّ

ﭜ) ( ،)1ومـ ـ ـ ــن ه ـ ـ ــذه النِعم نعمة الـ ـ ـ ــزواج ،قال تعالى( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ) ( )2وألهمي���ة عق���د الن���كاح جعل الفقهاء له ش���روط ًا ال يتم العقد

إ ّال به���ا ،وه���ذه الش���روط مأخوذة م���ن نصوص الكتاب والس���نة ،كما أتاح الش���رع
للمتعاقدي���ن يف عق���د الن���كاح اش���تراط ما يكون في���ه مصلحة لهم���ا أو ألحداهما،
وأوجب على الطرف اآلخر الوفاء بهذه الشروط.
وم���ن الش���روط التي قد تش���ترطها املرأة عل���ى زوجها يف العقد :اش���تراط جعل
عصمة النكاح بيدها ،فتطلق نفسها متى شاءت دون الرجوع إلى زوجها.
وقد كشفت دراسة حديثة صادرة عن مركز الدراسات والبحوث االجتماعية
واجلنائية يف مصر أن هناك تزايد ًا يف عدد النساء الالتي يطلنب أن تكون العصمة يف
وأن هذه احلاالت ارتفعت يف األعوام
أيديهن ،باعتبار ذلك ش���رط ًا للزواج من الرجالَّ ،
الثالثة األخيرة إلى  16ألف حالة(.)3

( )1سورة إبراهيم ،اآلية رقم (.)34
( )2سورة الروم ،اآلية رقم (.)21
( )3وقد مت إجراء هذه الدراسة يف مصر ،ونشرت يف موقع مفكرة اإلسالم  :ينظر :مقال « العصمة يف
يد الزوجة  ..قضية سيئة السمعة» منشور بتاريخ  15يناير 2007م على الرابط:
http://www.islammemo.cc/Aklam-el-koraa/2007 / 01 /15/ 28479.html1
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ولذلك رغبت يف احلديث عن حكم اشتراط املرأة هذا الشرط يف عقد النكاح،
مع بيان أثر ذلك على العقد ،راجي ًا من اهلل العون والتوفيق.
أهمية الموضوع:
جاءت أهمية بحث هذا املوضوع من عدة نقاط ،منها ما يلي:
أن هذا املوضوع ميس أهم العقود وأسماها؛ وهو عقد النكاح.
َّ - 1
لهن.
 - 2إقبال عدد من النساء على اشتراط هذا الشرط ،ظ َّن ًا منهن َّ
أن فيه حماية َّ
أسباب اختيار الموضوع:
 - 1عدم وجود دراسة فقهية تعالج هذا املوضوع بشكل مستقل.
 - 2زيادة عدد النساء الالتي يشترطن هذا الشرط يف عقد النكاح ،مع حاجتهن
ملعرفة حكمه ،واآلثار املترتبة عليه.
أهداف الموضوع:
 - 1معرفة احلكم الشرعي الشتراط املرأة جعل العصمة بيدها يف عقد النكاح،
وبيان اآلثار املترتبة على هذا الشرط.
 - 2إثراء الفقه اإلسالمي ببحث جملة من املسائل املتعلقة بفقه األسرة.
الدراسات السابقة:
بع���د البح���ث يف مراك���ز املعلوم���ات واملكتب���ات العام���ة واخلاصة لم أجد دراس���ة
مستقلة تتحدث عن اشتراط املرأة لهذا الشرط.

منهج البحث:
سيكون منهجي يف هذا البحث على النحو اآلتي:
 - 1أقتصر على املذاهب الفقهية املعتبرة.
 - 2أنقل األقوال من كتب أهل املذهب نفسه.
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 - 3أذك���ر أدل���ة األق���وال م���ع بي���ان وج���ه الدالل���ة ،وذك���ر م���ا ي���رد عليها من
مناقشات ،وما يجاب به عنها.
 - 4أذكر القول الراجح ،مع بيان سببه وذكر ثمرة اخلالف إن وجدت.
أم َهات املصادر واملراجع األصلية يف التحرير والتوثيق والتخريج
 - 5أعتمد على َّ
واجلمع.

 - 6أرقم اآليات وأبينِّ سورها.
���رج األحادي���ث وأبينِّ ما ذكره أهل الش���أن يف درجاتها -إن لم تكن يف
 - 7أخ َّ
الصحيح�ي�ن أو أحدهما -ف���إن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها
منهما.
 - 8أجع���ل اخلامت���ة عبارة عن ملخص للبح���ث يعطي فكرة واضحة عما تضمنه
البحث ،مع إبراز أهم النتائج.
 - 9أتبع البحث بالفهارس الفنية املتعارف عليها.
خطة البحث:
س���تكون خطة البح���ث من مقدمة ومتهي���د وأربعة مباحث وخامت���ة ،وذلك على
النحو اآلني:
المقدمة :وأذكر فيها:
أهمية املوضوع.
أسباب اختيار املوضوع.
أهداف املوضوع.الدراسات السابقة.
املنهج الذي سأسير عليه يف البحث.
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تمهيــــــد :المراد باالشتراط وبعصمة النكاح ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :املراد باالشتراط.
املطلب الثاني :املراد بعصمة النكاح.
المبح��ث األول :القائلون بجواز اش��تراط المرأة جع��ل عصمة النكاح بيدها،
وفيه مطلبان:
املطلب األول :التعريف بهذا القول ،وبيان أصحابه ،وبعض نصوصهم.
املطلب الثاني :أدلة أصحاب هذا القول ،ومناقشتها.
المبحث الثاني :القائلون بعدم جواز اشتراط المرأة جعل عصمة النكاح بيدها،
مع صحة عقد النكاح ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :التعريف بهذا القول وبيان أصحابه وبعض نصوصهم.
املطلب الثاني :أدلة أصحاب هذا القول ومناقشتها.
المبحث الثالث :القائلون بعدم جواز اشتراط المرأة جعل عصمة النكاح بيـدها،
مع فساد عقد النكاح ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :التعريف بهذا القول وبيان أصحابه وبعض نصوصهم.
املطلب الثاني :أدلة أصحاب هذا القول ومناقشتها.
المبحث الرابع :سبب الخالف في المسألة والترجيح وثمرة الخالف ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :سبب اخلالف يف املسألة.
املطلب الثاني :الترجيح ،وثمرة اخلالف.

الخاتمــــة.
المراجع والمصادر.
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التمهيد
املراد باال�شرتاط وبع�صمة النكاح
وفيه مطلبان:

املطلب الأول
املـــراد باال�شـــــرتاط
أو ً
ال :االشتراط لغة:
���رط عليه كذا؛ أي:
���رط ،يقال :ش َ
االش���تراط مصدر للفعل اش���ترط ،ومعناه :ش َ

���رط -بس���كون الراء :-إلزام الش���يء والتزامه يف البي���ع ونحوه ،ويجمع
ألزم���ه به ،والش ْ
���رط -بفتح ال���راء -العالمة التي يجعله���ا الناس بينه���م ،ويجمع على
عل���ى ش���روط ،والش َ

أش���راط ،ومنه :أشراط الساعة؛ أي :عالماتها ،قال اهلل تعالى( :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ْ
واالشت ُ
ِراط العالمة التي يجعلها الناس بينهم ،ومنه:
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ) (،)1
ْ
بعضهم على بعض ،فالشني والراء والطاء أصلٌ يدلُّ على
االشتِراط الذي َي ْش َت ِر ُط
الناس ُ
ُ
َعل ٍَم وعالمة(.)2

ثانياً :االشتراط اصطالحاً:
االشتراط يف اصطالح الفقهاء قريب من معناه اللغوي ،وهو إلزام أحد املتعاقدين
()3
تقيد ب���ه العقود بني
اآلخ���ر بس���بب العق���د ما له في���ه منفع���ة  ،ويقصد به الش���رط الذي َّ
���رط ًا
���رط ًا َح َّر َم َحالال َأ ْو َش ْ
���روطِ ه ِْم ِإال َش ْ
املتعاقدي���ن ،ومن���ه قوله ﷺ( :المْ ُْس���ل ُِم َ
ون َعلَى ُش ُ

( )1سورة محمد ،اآلية رقم (.)18
( )2ينظر :مقاييس اللغة  ،201/3لسان العرب  329/7مادة (شرط) فيهما.
( )3ينظ���ر :بدائ���ع الصنائ���ع  ،171/5مواه���ب اجللي���ل  ،373/4روض���ة الطالبني  ،403/3كش���اف القناع
.189/3

114

اما)( ،)1فإذا اش���ترط البائع على املش���تري ش���رط ًا فال بد للمشتري أن يتقيد
َأ َحلَّ َح َر ً

به وكذلك س���ائر الش���روط الصحيحة التي تكون بني املتعاقدين ،فال بد من التزامها
وعدم اخلروج عنها(.)2

( )1رواه البخاري تعليق ًا يف صحيحه :كتاب اإلجارة ،باب أجرة السمس���رة  794/2بلفظ «املس���لمون عند
شروطهم» ،ورواه أبو داود يف سننه ،كتاب األقضية ،باب يف الصلح  304/3برقم  ،3594واحلاكم
يف مستدركه ،كتاب البيوع  ،57/2رقم  ،2309من حديث أبي هريرة واحلديث مبجموع طرقه
صحيح.
ينظر :بلوغ املرام ص ،291 :حتفة األحوذي  ،487/4إرواء الغليل .142/5
( )2ينظ���ر :بدائ���ع الصنائ���ع  ،171/5مواه���ب اجللي���ل  ،373/4روض���ة الطالبني  ،403/3كش���اف القناع
.189/3
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املطلب الثاين
املراد بع�صمة النكاح
قب���ل بيان امل���راد بعصمة النكاح يحس���ن احلديث عن املراد بالعصم���ة أو ًال ثم بيان
املراد بالنكاح.

أو ً
ال :العصمــة:
عص َمه مم���ا يوبقه ،وعصمه يعصمه
وع َص َم اهلل َ
العصمةلغ��ة :املنعَ ،
عبده؛ أيَ :

عصم���اً؛ أي :منع���ه ،ومن���ه قول���ه تعال���ى( :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ) ( )1أي :ال
معصوم إال املرحوم ،وأعصم الرجل بصاحبه إعصام ًا إذا لزمه ،قال تعالى( :ﯳ ﯴ

ﯵﯶ)( )2أي :بعقد نكاحهن ،يقال :بيده عصمة النكاح؛ أي :عقدة النكاح(،)3
فالعني والصاد وامليم أصلٌ
ٍ
إمساك وم ْنع ومالزمة ،واملعنى يف ذلك
صحيح يدلُّ على
واحد
ٌ
ٌ
كلِّه واحد(.)4

ثانياً :النكــاح:
واجلمع
���م
الن��كاح لغة :مص���در ن َ
ُ
���ح ينكح نكاح���اً ،وأص���ل الن���كاح :الض ُّ
َك َ
واالخت ُ
���جار إذا انضم بعضها إلى بع���ض واجتمعت ،ونكح
�ل�اط ،يق���ال :تناكحت االش ُ

ويس���تخدم لف���ظ النكاح مبعنى الوطء؛ ملا فيه
���ر
َ
األرض :اختلط بها واعتمد عليهاُ ،
املط ُ
ِ
سبب للوطء املباح(.)5
الضم
من معنى
واالختالط ،كما يستخدم مبعنى العقد؛ ألنَّه ٌ
ِّ

( )1سورة هود ،اآلية رقم (.142)43
( )2سورة املمتحنة ،اآلية رقم (.)10
( )3ينظر :تفسير البغوي .74/5
( )4ينظر :مقاييس اللغة  ،269/4لسان العرب  ،403 /12مادة (عصم) فيهما.
( )5ينظر :تهذيب اللغة  ،64/4لسان العرب  ،625/2مادة (نكح) فيهما.
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والن���ون والكاف واحلاء أصل واحد ،وهو البضاع ،ونكح ينكح ،وامرأة ناكح
يف بن���ي ف�ل�ان؛ أي :ذات زوج منه���م ،والنكاح يكون العقد دون ال���وطء ،يقال نكحت:
تزوجت ،وأنكحت غيري(.)1
والن���كاح يف االصطالح ورد مبعنى ال���وطء ،كما ورد مبعنى العقد ،ولذلك فقد
اختلف الفقهاء –رحمهم اهلل تعالى -يف أصل معنى النكاح يف الشرع على ثالثة أقوال:
أن النكاح حقيق ٌة يف العقد ،مجا ٌز يف الوطء.
القول األولَّ :
وهذا قول اجلمهور؛ وهم :املالكية( ،)2والشافعية( ،)3واحلنابلة(.)4
القول الثاني :أن النكاح حقيقة يف الوطء ،مجاز يف العقد.
وهو قول احلنفية( ،)5ووجه عند الشافعية(.)6
القول الثالث :أن النكاح حقيقة يف العقد والوطء معاً.
وهو قولٌ لبعض العلماء من مختلف املذاهب(.)7
األدلـــة:
أدلة القول األول:
استدل أصحاب القول األول باآلتي:
أن إطالق النكاح على العقد هو املش���هور يف القرآن والس���نة ،ومن ذلك قوله
َّ - 1
( )1ينظر :مقاييس اللغة  ،383/5مادة (نكح).
( )2ينظر :شرح مختصر خليل  ،165/3منح اجلليل .254/3
( )3ينظر :أسنى املطالب  ،98/3نهاية احملتاج .176/6
( )4ينظر :اإلنصاف  ،4/8كشاف القناع .5/5
( )5ينظر :املبسوط  ،98/6حاشية ابن عابدين .6/3
( )6مغني احملتاج  ،123/3نهاية احملتاج .176/6
( )7ينظر :البح ـ ــر الرائق  ،12/3منح اجللي ــل  ،254/3مغني احملتاج  ،123/3كشـ ــاف القناع .5/5
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تعال���ى ( :ﮛ ﮜ ﮝ) ( )1وامل���راد بالن���كاح يف اآلية هو العقد؛

ألن ال���وطء ال يج���وز باإلذن( ،)2وليس يف الكتاب لف���ظ النكاح مبعنى الوطء
َّ

إ َّال قوله تعالى( :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ)(.)3

 - 2صح���ة نف���ي الن���كاح عن الوطء ،فيق���ال :هذا نكاح وليس بس���فاح ،وصحة
النفي دليل املجاز(.)4
أن الن���كاح ينص���رف إلى العقد عند اإلطالق ،وال يتبادر الذهن إال إليه ،فهو
َّ - 3
مما نقله العرف(.)5

دليل القول الثاني:
كلَّ َش���يء ِإ َّال
«اص َن ُعوا ُ
أن االس���تعمال اللغ���وي ورد بذل���ك( ،)6ومن ذل���ك قوله ﷺْ :
َّ

اح»( ،)7وما ورد يف الش���رع من صرف ملعنى النكاح إلى عقد التزويج فألن التزويج
ال ِّن َ
ك َ

هو سبب الوطء املباح(.)8

ويناقش بأنَّه ورد كال االس���تعمالني يف اللغة ،إ َّال أنَّه قد كثر واش���تهر اس���تعمال
كلم���ة الن���كاح لغة يف العقد دون الوطء ،فيحمل ما اس���تعمل كثير ًا على احلقيقة ،وما
ال على املجاز(.)9
استعمل قلي ً
( )1سورة النساء ،اآلية رقم.)25( :
( )2ينظر :مغني احملتاج .123/3
نص على ذلك املرداوي يف اإلنصاف  ،4/8واآلية يف سورة البقرة ،اآلية رقم (.)230
( )3وممن َّ
( )4ينظر :مغني احملتاج  ،123/3كشاف القناع .5/5
( )5ينظر :كشاف القناع .5/5
( )6ينظر :املبسوط  ،98/6البحر الرائق .82/3
( )7رواه مسلم يف صحيحه :كتاب احليض ،باب جواز غسل احلائض رأس زوجها  ،246/1رقم (.)302
( )8ينظر :املبسوط  ،98/6البحر الرائق .82/3
( )9ينظر :مغني احملتاج  ،123/3كشاف القناع .5/5
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دليل القول الثالث:
أن كلم���ة الن���كاح ورد اس���تعمالها يف ال���وطء والعق���د ،واألص���لُ يف االس���تعمال
َّ

احلقيقة(.)1

ويناقش مبا سبق يف مناقشة أصحاب القول الثاني.
الراجح:
أن الراجح هو مذهب
بعد استعراض أدلة األقوال وما ورد عليها من مناقشة؛ يتبني َّ

إن الن���كاح حقيقة يف العق���د مجاز يف الوطء ،ويك���ون املقصود به يف
اجلمه���ور القائ���لَّ :
الش���رع عند إطالقه عقد التزويج ،فعند إطالق لفظ النكاح ينصرف إلى عقد التزويج

مالم يصرفه عنه دليل.
وفائ���دة اخل�ل�اف تظه���ر حني يرد الن���كاح يف الش���رع مطلق ًا عن القرين���ة؛ كقوله

تعالى( :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ)( ،)2فمن جعل النكاح حقيقة
ش���رعية يف التزوي���ج ل���م يثبت التحرمي ب���وطء الزنى ،ومن جعل الن���كاح حقيقة يف الوطء

أثبت به التحرمي(.)3
���اء على ما س���بق فالنكاح يف االصط�ل�اح هو عقد التزوي���ج( ،)4وبعض الفقهاء
وبن ً

فصل يف التعريف وقال :عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ معني(.)5
َّ

( )1ينظر :فتح القدير البن الهمام  ،185/3البحر الرائق .82/3
( )2سورة النساء ،اآلية رقم.22 :
( )3ينظر :البحر الرائق  ،82/3شرح مختصر خليل  ،165/3إعانة الطالبني  ،255/3اإلنصاف .5/8
( )4ينظر :كشاف القناع  ،5/5اإلنصاف .4/8
( )5ينظر :نهاية احملتاج .179/6
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ثالثاً :عصمة النكاح:
وبعدم���ا اتضح املراد بالعصمة والنكاح فامل���راد بعصمة النكاح عند الفقهاء هو:
ألن املرأة تمُ نع بسببه عن اخلُطَّ اب(.)2
عقد النكاح( ،)1وتطلق العصمة على النكاح َّ
وقد جاء التعبير بعصمة النكاح يف القرآن الكرمي ،فمن ذلك :قوله تعالى( :ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ) ( )3وامل���راد املن���ع بعقد نكاحهن ،فيقال :عصمة املرأة بيد الرجل؛

أي :عق���دة نكاحه���ا( ،)4كما روي عن النبي صلى اهلل عليه وس���لمَ « :أيمُّ َ���ا ْام َر َأ ٍة ن ِ
ُك َح ْت
اح
���د ٍ
ان َب ْع َد عِ ْص َم ِة ال ِّن َ
اح َف ُه َو َل َهاَ ،و َما َ
اق َأ ْو حِ َبا ٍء َأ ْو عِ َد ٍة قَ ْبلَ عِ ْص َم ِة ال ِّن َ
ك َ
َعلَ���ى َص َ
ك ِ
ك ِ
الر ُجلُ ا ْب َن ُت ُه َأ ْو ُأ ْخ ُت ُه»(.)5
َف ُه َو لمِ َنْ ُأعْ ِط َي ُهَ ،و َأ َح ُّق َما ُأ ْك ِر َم َع َل ْي ِه َّ
وقد ورد التعبير بعصمة النكاح يف كتب الفقهاء( ،)6وقد يعبرون عن زوالها باحللِّ
ت���ارة ،ومن ذلك قولهم« :الطالق حلُّ عصمة النكاح»( ،)7وبالقطع تارة أخرى ،ومن ذلك
ألن أصل كلمة العصمة يدلُّ
قطع عصمة النكاح»( ،)8واملعنى متقارب؛ َّ
قولهم« :الطالق ُ
ٍ
إمساك وم ْنع ومالزمة ،واملعنى يف ذلك كلِّه واحد(.)9
على

( )1ينظر :التاج واإلكليل  ،138/6مغني احملتاج .289/3
( )2ينظر :شرح سنن ابن ماجه للسيوطي .172/1
( )3سورة املمتحنة ،اآلية رقم (.)10
( )4ينظر :جامع األصول .22/7
( )5رواه أبو داود يف سننه ،واللفظ له :كتاب النكاح ،باب يف الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً،
 647/1رق���م  ،2129ورواه النس���ائي يف س���ننه ،كت���اب الن���كاح ،ب���اب التزويج على ن���واة من ذهب،
 ،120/6رقم 3353 :واحلديث ضعفه األلباني يف ضعيف أبي داود .218/2
( )6ينظر :املبسوط  ،51/5التاج واإلكليل  ،138/6مغني احملتاج  ،289/3املبدع .223/2
( )7ينظر :التاج واإلكليل  ،138/6إعانة الطالبني .5/4
()8ينظر :مغني احملتاج .289/3
( )9ينظر :مقاييس اللغة  ،269/4مادة (عصم).

120

121

املبحــث الأول
القائلون بجواز ا�شرتاط املر�أة جعل ع�صمة النكاح بيدها
وفيه مطلبان:

املطلب الأول
التعريف بهذا القول وبيان �أ�صحابه وبع�ض ن�صو�صهم
أو ً
ال :التعريف بهذا القول:
ي���رى أصحاب هذا القول أنَّه يحق للمرأة أن تش���ترط عصمة النكاح أثناء العقد،
أو يشترط وليها ذلك؛ كأن يقول للخاطب« :زوجتك ابنتي على أن تكون عصمة الزواج
بيدها».
مت الش���رط لزم الرجلُ الوفاء به ،فإذا أس���قطت الزوجة ح َّقها من الشرط جاز
وإذا َّ
ووجود العصمة يف يد الزوجة ال يضيف ش���يئ ًا لها س���وى حق تطليق نفسها ،وال يعني ذلك
سلب حق الزوج يف تطليق زوجته ،أو إلغاء قوامته عليها(.)1
ثانياً :أصحاب هذا القول:
يرى احلنفية جواز هذا الش���ـ ـ ــرط يف حال إذا ابتدأت به املرأة؛ كأن تش���ترط املرأة
أن أمرك بيدك»
–أو وليه���ا -هذا الش���رط
أما لو بدأ الزوج فق���ال« :تزوجتك على َّ
ابتداءَّ ،
ً

ألن التفويض وقع قبل الزواج(.)2
فإنَّه يصح النكاح ،وال يكون أمرها بيدها؛ َّ

وممن أخذ بهذا القول من املعاصرين :الشيخ ابن منيع( ،)3وبعض علماء األزهر(.)4
( )1ينظر :املبسوط  ،124/19البحر الرائق  ،427/9حاشية ابن عابدين .27/3
( )2ينظر :املراجع السابقة.
( )3ينظر :صحيفة احلياة تاريخ  2013/2/1على الرابط.http://alhayat.com/Details/478441 :
( )4ينظر :موقع أون إسالم على الرابط:
www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar / 8255 / 52135-2004-08-01%2017-37-04.html
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ثالثاً :بعض النصوص الفقهية ألصحاب هذا القول:
أن أمرها بيدها تطلِّق
ج���اء يف البح���ر الرائق« :تزوج ام���رأة على أنَّها طالق أو عل���ى َّ

نفسها كلما تريد ال يقع الطالق ،وال يصير األمر بيدها ،ولو بدأت املرأة فقالت :زوجت
أن أمري بيديُ ،أطلق نفس���ي كلم���ا أريد ،فقال
نفس���ي من���ك عل���ى أنَّي طالق ،أو عل���ى َّ

الزوج :قبلت؛ وقع الطالق ،وصار األمر بيدها»(.)1

وج���اء يف موض���ع آخ���ر« :وإذا خافت املرأة إذا تزوجه���ا أن ال يجعل األمر بيدها بعد
أن أمري بيدي أطلق نفسي منك متى شئت»(.)2
التزوج تقول :زوجت نفسي منك بكذا على َّ
أن أمري
وجاء يف حاش���ية ابن عابدين« :لو ابتدأت املرأة فقالت زوجت نفس���ي على َّ

بيدي أطلق نفسي كلما أريد أو على أنَّي طالق ،فقال :قبلت ،وقع الطالق ،وصار األمر
أما لو بدأ هو ال تطلق وال يصير األمر بيدها»(.)3
بيدهاَّ ،
فهذه النصوص الواردة عن فقهاء احلنفية تؤكد على أنَّهم يرون جواز هذا الشرط
أما لو عرض الزوج هذا الشرط على املرأة فإنَّه يصح النكاح،
فيما إذا ابتدأت به املرأةَّ ،

ألن التفويض وقع قبل الزواج.
وال يكون أمرها بيدها؛ َّ

كما ذكر عضو هيئة كبار العلماء يف الس���عودية الشيخ عبداهلل املنيع َأنه يجوز
أن تك���ون العصم���ة بيد الزوج���ة ،فيما إذا مت االتفاق على ذلك ب�ي�ن الزوجني خالل عقد
الن���كاح ،وق���ال« :ميكن للزوجة أن تطلِّق نفس���ها من زوجها ،ولك���ن ال يكون الطالق
بائناً ،بل رجعياً ،إذ يعد هذا الشرط محترماً ،ويجب األخذ به ،وهو على اعتباره ،حتى
يجري االتفاق بني الزوج وزوجته على إسقاطه»(.)4
(.343/3 )1
(.344/3 )2
(.27/3 )3
( )4ينظر :صحيفة احلياة تاريخ  2013/2/1على الرابطhttp://alhayat.com/Details/478441 :
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املطلب الثاين
�أدلة �أ�صحاب هذا االجتاه ومناق�شتها
استدل أصحاب هذا القول باألدلة اآلتية:
ون َعلَى ُش ُروطِ ه ِْم ِإال َش ْرط ًا َح َّر َم َحالال
الدليل األول :قول النبي -ﷺ« :المْ ُْسل ُِم َ
َأ ْو َش ْرط ًا َأ َحلَّ َح َر ًاما»(.)1

وجه االستدالل من وجهين:
وأن هذا من صفات
أن الرسول ﷺ أمر باالمتثال للشروط بني املتعاقدينَّ ،
األولَّ :

املس���لم ،واملرأة اشترطت على زوجها هذا الش���رط ،وقبل الزوج به؛ فوجب االمتثال لهذا
الشرط.
أن اش���تراط املرأة لهذا الش���رط؛ ال يح���رم حال ًال وال يح���لّ حرام ًا فوجب
الثان��يَّ :

االمتثال لشرطها(.)2

���ر ِ
وف���وا ِب ِه َما
���م مِ َن ُّ
وط أَنْ ُت ُ
���ق َما َأ ْو َف ْي ُت ْ
الدلي��ل الثاني :ق���ول النبي ﷺَ « :أ َح ُّ
الش ُ
وج»(.)3
ْ
اس َت ْح َل ْل ُت ْم ِب ِه ا ْل ُف ُر َ
حث النبي ﷺ على الوفاء بالش���روط التي يش���ترطها اإلنسان على
وجه الداللةَّ :
نفس���ه ،وأولى الش���روط بالوفاء الش���روط التي تتعلق بعقد الزواج ،وهذا يش���مل كل ما
ُشرط يف العقد ترغيب ًا للمرأة يف النكاح ما لم يكن محظوراً(.)4
( )1سبق تخريجه.
( )2ينظر :مقابلة صحيفة احلياة مع الشيخ ابن منيع يف تاريخ  2013/2/1على الرابط:
.http://alhayat.com/Details/478441
( )3رواه البخ���اري يف صحيح���ه ،واللف���ظ ل���ه :كت���اب الن���كاح ،باب الش���روط يف الن���كاح 20/7 ،رقم
( ،)5151ورواه مسلم يف صحيحه :كتاب النكاح ،باب الوفاء بالشروط يف النكاح 1025/2 ،رقم
(.)1418
( )4ينظر :عون املعبود .124/6
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���أن ه���ذا محم���ول على الش���روط الت���ي ال تن���ايف مقتضى الن���كاح ،بل
ويناق���ش ب َّ

تكون من مقتضياته ومقاصده؛ كاشتراط العشرة باملعروف واإلنفاق عليها وكسوتها
يقصر يف ش���يء من حقوقها ،ويقس���م له���ا كغيرها ،ونحو
وس���كناها باملع���روف ،وأ َّال ِّ

وأما ش���رط ما يخالف مقتضى النكاح؛ كش���رط أ َّال يقسم لها وال ينفق عليها وال
ذلكَّ ،
يسافر بها ونحو ذلك فال يجب الوفاء به(.)1

الدلي��ل الثال��ث :القي���اس عل���ى ج���واز جع���ل العصم���ة بي���د الزوج���ة بالتفويض
بع���د عق���د الن���كاح ،فكم���ا يج���وز لل���زوج تفوي���ض زوجت���ه بالط�ل�اق بع���د عق���د
الن���كاح؛ فكذل���ك يج���وز له���ا أن تش���ترط جع���ل العصم���ة بيده���ا عن���د عق���د النكاح.
أما قبل العقد فالزوج
ويناقش َّ
بأن الزوج فوض زوجته بالطالق بعد العقد فاحلق ثابت لهَّ ،
ألن احلق لم يثبت له(.)2
ال ميكنه أن يطلق زوجتهَّ ،

أن يف إمضاء عقد الزواج –مع وجود مثل هذا الش���رط -مصلحة
الدلي��ل الرابعَّ :

للزوجني مع فوات بعض احلقوق الواجبة لكل واحد منهما على اآلخر ،واملقصد الشرعي
من الزواج أعظم من هذه احلقوق ،فإذا قبلت املرأة بإسقاط حقها يف النفقة والسكنى،
أو واف���ق ال���زوج على جعل الطالق بيد املرأة مع مراع���اة املصلحة األصلية من الزواج وجب
القول بصحة الشرط وإمضاء العقد(.)3
���أن بعض احلقوق ال ميكن إس���قاطها؛ ألنَّها تن���ايف مقتضى العقد ،كما
ويناق���ش ب َّ

أنَّها تتضمن إسقاط حقوق جتب بالعقد قبل انعقاده(.)4

( )1ينظر :شرح النووي على صحيح مسلم .201/9
( )2ينظر :املغني .72/7
( )3ينظر :فتاوى معاصرة للقرضاوي .292/3
( )4ينظر :املغني .72/7
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املبحــث الثاين
القائلون بعدم جواز ا�شرتاط املر�أة جعل ع�صمة النكاح بيدها،
مع �صحة عقد النكاح
وفيه مطلبان:

املطلب الأول
التعريف بهذا القول وبيان �أ�صحابه وبع�ض ن�صو�صهم
أو ً
ال :التعريف بهذا القول:
يرى أصحاب هذا القول أنَّه ال يجوز للمرأة أن تشترط عصمة النكاح أثناء العقـد
وإذا شرطته؛ فالشرط باطل ،والعقد صحيح(.)1
ثانياً :أصحاب هذا القول:
أخذ بهذا القول املالكية( ،)2واحلنابلة(.)3
أن هذا الش���رط غير صحيح ،ويفسخ العقد قبل الدخول ،ويثبت
فاملالكية يرون َّ

العقد بالدخول-على املشهور عندهم -وللزوجة املهر مع سقوط الشرط لفساده(.)4

( )1ينظر :التاج واإلكليل  ،81/5املغني .72/7
( )2ينظر :التاج واإلكليل .81/5
( )3ينظر :املغني .72/7
( )4ينظر :التاج واإلكليل .81/5
واختلف املالكية فيما بينهم هل يجب للمرأة بعد الدخول املهر املسمى أم مهر مثلها؟ على قولني هما:
الق���ول األول :ال يج���ب له���ا إ َّال املهر املس���مى ،وال ترجع عليه بش���يء مما أس���قطته إياه ،وه���ذا رواه ابن
==/
القاسم عن اإلمام مالك؛ وذلك ألن ما أسقطته لم يثبت لها قط.
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فم���ع اتفاق املالكية على بطالن هذا الش���رط إ َّال أنَّـهم يفرقون يف صحة العقد
أن العقد يفسخ قبل الدخول ،ويثبت بعده.
بني الدخول وعدمه ،فيرون َّ
أن مثل هذا الشرط باطل يف نفسه ،والعقد صحيح(.)1
واحلنابلة يرون َّ
وممن أخذ بهذا القول من املعاصرين :اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

()2

والشيخ ابن عثيمني(.)3
ثالثاً :بعض النصوص الفقهية ألصحاب هذا القول:
أي نكاح
جاء يف الش���رح الكبير للدردير(« :و) فسخ قبل الدخول وجوب ًا (ما) ُّ

(فس���د لصداق���ه) إما لكونه ال يمُ لك ش���رعاً؛ كخمر وخنزير أو ميل���ك وال يصح بيعه؛

كآب���ق (أو) وق���ع (على ش���رط يناق���ض) املقصود م���ن العقد (كأن ال يقس���م لها) يف
املبيت مع زوجة أخرى (أو) شرط أن (يؤثر عليها) غيرها؛ كأن يجعل لضرتها ليلتني
وله���ا ليل���ة ،أو ش���رط أ َّال مي���راث بينهما أو نفقة معينة كل ش���هر أو ي���وم أو أن نفقتها
عليها وعلى أبيها ،أو شرطت عليه أن ينفق على ولدها أو على أن أمرها بيدها ،أو
فإن النكاح
شرطت زوجة الصغير أو السفيه أو العبد أن نفقتها على الولي أو السيد َّ

القول الثاني :إن كان بقي لها من املهر مثل مهر مثلها لم ترجع عليه بش���يء ،وإن كان أقل من مثلها
فله���ا أن ترج���ع عليه ،وترد إلى مهر مثلها ،وهذا مروي عن أش���هب واب���ن نافع وعلي بن زياد يف املدونة
ع���ن اإلم���ام مال���ك؛ وذلك ألنه عوض أس���قطته يف مقابلة ما لم يصح لها فوج���ب أن ترجع مبا بذلته من
العوض أصل ذلك أنها أسقطته بعد العوض.
والذي يظهر لي من كالم فقهاء املالكية أنهم يرجحون القول الثاني؛ وذلك ألن املرأة قد تسقط شيئ ًا
من مهرها يف مقابل ما حتصل عليه من الش���روط ،فإذا كانت هذه الش���روط فاس���دة وال يصح العمل
بها فإنها تأخذ ما أسقطته من مهرها ويرجع يف ذلك كله إلى مهر مثلها.
( )1املغني .72/7
( )2ينظر :فتاوى اللجنة الدائمة  10/20الفتوى رقم .5245
( )3ينظر :الشرح املمتع .187/12
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يفسخ يف اجلميع قبل الدخول ويثبت بعده مبهر املثل ويلغى الشرط كما قال (وألغي)
الشرط املناقض بعد الدخول يف جميع ما مر»(.)1
ومن خالل اس���تعراض كثي���ر من كتب الفقهاء يف املذه���ب احلنبلي وبالرجوع
إل���ى أقواله���م وأمثلتهم للش���روط ال���واردة يف باب الش���روط يف النكاح؛ ل���م أجد هذا
الشرط عندهم ،وقد يكون السبب هو عدم انتشار هذا األمر بينهم(.)2
أن اشتراط
غير أنَّه ميكن أن يؤخذ من نصوصهم يف أنواع الشروط يف النكاح َّ

املرأة جعل العصمة بيدها هو من الشروط التي تنايف مقتضى العقد ،فالشرط فاسد
والعقد صحيح ،جاء يف املغني« :القس���م الثاني :ما يبطل الش���رط ويصح العقد؛ مثل:
أص َدقَ َها َر َج َع عليها ،أو تش���ترط
أن يش���ترط أن ال مهر لها ،أو أ َّال ينفق عليها ،أو إن ْ

عليه أ َّال يطأها ،أو يعزل عنها ،أو يقسم لها أقل من قَ ْس ِم صاحبتها ،أو أكثر ،أو ال
يكون عندها يف اجلمعة إال ليلة ،أو ش���رط لها النهار دون الليل ،أو ش���رط على املرأة

أن ُت ْنفِ ���ق علي���ه ،أو تعطيه ش���يئاً ،فهذه الش���روط ك ُلّها باطلة يف نفس���ها؛ ألنَّها تنايف
مقتض���ى العقد ،وألنَّها تتضمن إس���قاط حقوق جتب بالعقد قب���ل انعقاده ،فلم يصح؛
ألن هذه
كما لو أس���قط الش���فيع ش���فعته قبل البيع ،فأما العقد يف نفس���ه فصحيح؛ َّ
الش���روط تع���ود إلى معن���ى زائد يف العقد ،ال يش���ترط ذكره ،وال يض���ر اجلهل به فلم

يبطل»(.)3
أن الطالق بيد
نص���ه« :األصل َّ
كم���ا ج���اء يف فتوى اللجنة الدائمة رقم ( )5245ما ُّ
(.238/2 )1
( )2ينظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ���ر :املغن���ي  ،72/7املبدع  ،80/7كش���اف القناع  ،98/5ومع أن ش���يخ اإلس�ل�ام ابن تيمية
رحمه اهلل -توس���ع يف كثير من الش���روط يف عقد النكاح إ َّال أنه لم يذكر هذا الش���رط ،كمامر عليهم اش���تراط
قم���ت باالتص���ال بع���دد من مأذوني األنكح���ة يف مدينة الرياض ولم أجد أنه قد ّ
مثل هذا الشرط.
(.72/7 )3
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الــزوج ومن يفوض إلى ذلك من طريق الزوج  ..وأما جعل الزوج العصمة بيد الزوجة بشرط
يف العقد متى شاءت طلقت نفسها فهذا الشرط باطل؛ لكونه يخالف مقتضى العقد»(.)1
وقال الش���يخ ابن عثيمني -رحمه اهلل -عن حكم اش���تراط هذا الشرط« :ال يجوز
هذا أبداً»(.)2

( )1فتاوى اللجنة الدائمة  10/20الفتوى رقم .5245
( )2الشرح املمتع .187/12
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املطلب الثاين
�أدلة �أ�صحاب هذا االجتاه ،ومناق�شتها
استدل أصحاب هذا القول باألدلة التالية:
الدلي��ل األول :ق���ول اهلل تعال���ى ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ) (.)1

أن اهلل تعال���ى جعل للرج���ال القوامة على النس���اء ،والطالق فرع
وج��ه الداللةَّ :

ع���ن ه���ذه القوامـ ــة؛ وذلك مبا فضل اهلل الرجال على النس���اء ،واش���تراط املرأة مثل هذا
الش���رط ينايف مقتضى قوام ـ ــة الرجل عليها ،ولذلك فالشرط باطل وال عبرة به ،والعقد
صحيح(.)2
الدليل الثاني :قول اهلل تعالى ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ)(.)3

الدليل الثال��ث :ق���ول اهلل تعال���ى ( :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ)(.)4

أن اهلل تعالى أس���ند اخلطاب إلى األزواج ،وجعل حق
وج��ه الداللة من اآليتينَّ :

اإلمساك والتسريح لهم ،قال تعالى ( :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ)(.)5

الدليل الرابع :قوله ﷺ« :ما بال رجال يش���ترطون ش���روط ًا ليست يف كتاب اهلل
ما كان من َش ْر ٍط ليس يف ِ
َض ُاء اللهَّ ِ َأ َح ُّق
ك َت ِ
اب اللهَّ ِ َف ُه َو َباطِ لٌ َ ،و ِإنْ كان مِ ا َئ َة َش ْر ٍط ،ق َ

( )1سورة النساء ،اآلية رقم (.)34
( )2ينظر :تفسير البغوي  ،207/2أضواء البيان .26/3
( )3سورة الطالق ،اآلية رقم ()1
( )4سورة األحزاب ،اآلية رقم (.)49
( )5سورة البقرة ،اآلية رقم (.)231
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َو َش ْر ُط اللهَّ ِ َأ ْوث َُق»(.)1
أن النبي ﷺ نهى عن الش���روط احملرم���ة يف العقد وإذا ُوجدت
وج��ه الداللةَّ :

ف�ل�ا عبرة بها وتكون الغية ،ومن ذلك :اش���تراط املرأة جع���ل عصمة النكاح بيدها
فالشرط باطل والعقد صحيح(.)2
اس -رضـ ـ ــي اهلل عنهمُ -سئِلاَ
الدليل الخامس :األثـ ـ ــر املروي َأ َّن َعل ًِّيا َوا ْب َن َع َّب ٍ
اق،
الص َد ُ
���ر َط ْت َع َل ْي ِه َأ َّن ِب َيدِ َها ا ْل ُف ْرقَ ��� َة َوالجْ َِما َعَ ،و َع َل ْي َها َّ
َع ـ ـ ـ���نْ َر ُج ٍل َتـ ـ ـ َـز َّو َج ْام َر َأ ًة َو َش َ
يت عـ ـ ـ ِـن الس��� َّن ِة وو َّل ْي َ لأْ
اق
اق َو ِب َي���دِ َك ا ْلفِ َر ُ
الص َد ُ
«عمِ َ َ
َف َق���الاَ َ :
ُّ َ َ
���ت ا َ ْم َر غَ ْي َر َأهْ لِ���هَِ ،ع َل ْي َك َّ
َوالجْ َِماعُ(.)3
وجه الداللة :أن علي ًا وابن عباس -رضي اهلل عنهم -أنكرا على الرجل قبول
هذا الشرط؛ ملخالفته للسنة ،ثم َّبينا له الصواب ،ولم يبطال عقد النكاح.
ويناقش بأن األثر ضعيف إلرساله  -كما سبق يف تخريجه.
الدليل السادس :استدل أصحاب هذا القول بالقياس من وجهني:
أن الشفعة حق يثبت للشريك
األول :القياس على إسقاط الشفيع حلقه :فكما َّ

بالعق���د ،ال يج���وز التن���ازل عن���ه قبل انعق���اده؛ فكذلك الط�ل�اق هو حق لل���زوج ثابت
ال منهما حق ثابت
أن ك ًّ
بالعقد ،ال يجوز إسقاطه قبل انعقاده ،والعلة اجلامعة بينهما َّ
شرع ًا بالعقد(.)4

( )1رواه البخ���اري يف صحيح���ه واللف���ظ ل���ه :كتاب البيوع ،باب إذا اش���ترط ش���روط ًا يف البيع ال حتل
 759/2رقم ،2060 :ورواه مسلم يف صحيح ـ ـ ــه :كتاب العت ـ ـ ـ ــق ،باب إمنا الوالء ملن أعتق 1142/2
رقم.1504 :
( )2ينظر :فتح الباري  ،189/5نيل األوطار .285/5
( )3رواه البيهقي يف سننه الكبرى  250/7رقم ،14220 :وقال « :ويف هذا إرسال بني عطاء اللخراساني
ومن فوقه».
( )4ينظر :املغني .72/7
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أن العقد الذي اش���تمل على مهر محرم
الثان��ي :القياس على املهر
احملرم :فكما َّ
َّ

ه���و عق���د صحيح ،وللزوجة مه���ر مثلها؛ فكذلك إذا اش���تمل العقد على ش���رط مخالف
ملقتض���ى العق���د ،فالش���رط باطل والعقد صحي���ح ،والعل���ة اجلامعة بينهما ه���ي إحلاق أمر
بالعقد على خالف الثابت شرع ًا(.)1

( )1ينظر :املرجع السابق.
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املبحــث الثالث
القائلون بعدم جواز ا�شرتاط املر�أة جعل ع�صمة النكاح بيدها
مع ف�ساد عقد النكاح
وفيه مطلبان:

املطلب الأول
التعريف بهذا القول وبيان �أ�صحابه وبع�ض ن�صو�صهم
أو ً
ال :التعريف بهذا القول:
يرى أصحاب هذا القول أنَّه ال يجوز للمرأة أن تشترط جعل عصمة النكاح يف
أثناء العقد ،وإذا شرطته؛ فالشرط باطل ،ويبطل به العقد(.)1
ثانياً :أصحاب هذا القول:
أخذ بهذا القول الشافعية(.)2
أن هذا الشرط غير صحيح ،ويبطل به العقد.
فالشافعية يرون َّ
ثالثاً :بعض النصوص الفقهية ألصحاب هذا القول:
فأما
ج���اء يف احلاوي الكبير« :فصل[ :القول يف الش���روط التي تبطل النكاح] َّ

القس���م األول :وه���و ما يبطل النكاح ،فهو كل ش���رط رفع مقص���ود العقد؛ مثل :أن

( )1ينظر :احلاوي الكبير .506/9
( )2ينظر :املرجع السابق.
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أن الطالق بيدها تطلق
يتزوجها على أنَّها طالق رأس الشهر ،أو إذا قدم زيد ،أو على َّ

نفس���ها متى ش���اءت ،فالنكاح بهذه الشروط باطل ،س���واء كانت هذه الشروط من
جهته أو من جهتها»(.)1

( ،506/9 )1وقد بحثت عن نصوص أخرى للشافعية فلم أجد إ َّال هذا النص يف املسألة.
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املطلب الثاين
�أدلة �أ�صحاب هذا القول ومناق�شتها
إن
اس���تدل أصح���اب هذا الق���ول بعم���وم أدلة أصح���اب الق���ول الثاني ،وقال���وا َّ
اش���تراط هذا الش���رط مخالف لنصوص الش���رع ،كم���ا أنَّه رافع ملقص���ود العقد من
البقاء واالستدامة(.)1
وس���ئل عن امرأة أنكحت نفسها
كما اس���تدلوا مبا رواه معمر ،عن الزهريُ :

أن الفرقة واجلماع بيدها ،فقال« :هذا مردود،
رجالً ،وأصدقت عنه ،واشترطت عليه َّ

وهو نكاح ال يحلّ »(.)2

بأن فس���اد العقد إمنا ه���و ألجل نكاح املرأة
ويناق���ش األث���ر -على فرض ثبوتهَّ -

نفس���ها بدون ولي ،ولكونها تدفع الصداق للرجل ،كما أنَّها اش���ترطت عليه بعض
الش���روط الت���ي تخالف مقتضى العق���د وتخل مبقصوده األصلي؛ كجع���ل أمر اجلماع
بيدها ،فالعقد بهذه الصورة مخالف للمقصود األصلي من النكاح.

( )1ينظر :احلاوي الكبير  ،506/9روضة الطالبني .265/7
( )2رواه عبدال���رزاق يف مصنف���ه :كتاب النكاح ،باب املرأة تصدق الرجل  203/6رقم ،10507 :ولم
أقف على درجته.
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املبحــث الرابع
�سبب اخلالف يف امل�س�ألة والرتجيح وثمرة اخلالف
وفيه مطلبان:

املطلب الأول
�سبب اخلالف يف امل�س�ألة
عند النظر يف خالف الفقهاء يف مسألة اشتراط جعل عصمة النكاح بيد الزوجة
أن خالفهم يرجع إلى اآلتي:
جند َّ
 - 1االختالف في تأويل النصوص:
عامة ال تتناول خصوص املس���ـ ـ ـ ـ ــألة ،وقد َّأول كل فريق
حي���ث وردت نصـ ـ ـ ـ���وص َّ

ه���ذه النص���وص مبا يؤي ـ ـ ـ ـ���د مذهبهم ،فمن قال بصحـ ـ ــة الش���رط والعق���د ّأول قوله ﷺ
���ر ِ
ال يؤيد ما ذهب
وج»( )1تأوي ً
« َأ َح ُّق َما َأ ْو َف ْي ُت ْم مِ َن ُّ
وط أَنْ ُت ُ
وفوا ِب ِه َما ْ
اس��� َت ْح َل ْل ُت ْم ِب ِه ا ْل ُف ُر َ
الش ُ
إليه.

وأم���ا م���ن ق���ال ببط�ل�ان الش���رط وصح���ة العقد فأخ���ذ بقول���ه ﷺ« :ما ب���ال رجال
���اب اللهَّ ِ
���ر ٍط لي���س يف ِ
ك َت ِ
يش���ترطون ش���روط ًا ليس���ت يف كت���اب اهلل م���ا كان م���ن َش ْ
()2
وأول���ه
َ���ق»
���ق َو َش ْ
���و َباطِ ���لٌ َ ،و ِإنْ كان مِ ائَ��� َة َش ْ
���ر ُط اللهَّ ِ َأ ْوث ُ
���اء اللهَّ ِ َأ َح ُّ
���ر ٍطَ ،
َّ
َف ُه َ
قَض ُ
مب���ا يؤي���د مذهب���ه ،وم���ن ق���ال ببط�ل�ان العق���د والش���رط أول���ه بأنَّ���ه مخال���ف لعم���وم

نص���وص الش���رع ومقاص���ده يف ك���ون الن���كاح عل���ى س���بيل البق���اء واالس���تدامة.
( )1سبق تخريجه.
( )2سبق تخريجه.
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 - 2االختالف في تكييف هذا الشرط:
أن ه���ذا الش���رط ال يؤث���ر يف مقتضى العق���د ،وال يخالف معن���ى القوامة
فم���ن رأى َّ

التي جعلها اهلل تعالى ح ّق ًا للرجل وفيه مصلحة للمرأة؛ قال بصحة الشرط والعقد ،ومن
أن هذا الش���رط له تأثير يف العقد ،ولكن ال يخالف مقتضاه؛ قال ببطالن الش���رط
رأى َّ

أن هذا الشرط مناف ألصل ما يقتضيه العقد ،ومخالف ملقتضى
وصحة العقد ،ومن رأى َّ
القوامة؛ فقال ببطالن الشرط والعقد معاً.
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املطلب الثاين
الرتجيح وثمرة اخلالف
أن الراجح
بعد عرض املس���ألة بأقوالها وأدلتها وبيان س���بب اخلالف فيها؛ يظهر لي َّ

هو القول الثاني القائل بعدم جواز اش���تراط املرأة جعل عصمة النكاح بيدها ،مع صحة
عقد النكاح؛ لألسباب اآلتية:
 - 1قوة األدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول.
أن ه���ذا الش���رط ين���ايف مفهوم القوامة الت���ي جعلها اهلل للرج���ل كما يف قوله
َّ - 2
تعال���ى ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ) ( ،)1وم���ن ل���وازم ه���ذه القوام���ة أن يك���ون الط�ل�اق بيد

الرجل.

أن املرأة س���ريعة
أن جع���ل الط�ل�اق بي���د املرأة قد يؤدي إلى إضرار باملجتمع؛ إذ َّ
َّ - 3
االنفع���ال ورقيق���ة العاطفة ،فرمبا تطلق الرجل ألدنى س���بب م���ن غير تأمل أو

روية ،مما يؤدي إلى س���وء العش���رة بني الزوجني ،يقول ابن القيم يف الزاد« :إن
اهلل س���بحانه إمنا جعل أمر الطالق إلى الزوج دون النس���اء ألنهن ناقصات عقل
ودي���ن ،والغالب عليهن الس���فه ،وتذهب بهن الش���هوة وامليل إل���ى الرجال كلَّ
مذه���ب ،فلو جعل أمر الطالق إليهن لم يس���تقم للرجال معهن أمر ،وكان يف
ذلك ضرر عظيم بأزواجهن ،فاقتضت حكمته ورحمته أنه لم يجعل بأيديهن
ش���يئ ًا م���ن أمر الف���راق ،وجعله إل���ى األزواج ،فلو جاز لألزواج نق���ل ذلك إليهن
لناقض حكمة اهلل ورحمته»(.)2
( )1سورة النساء ،اآلية رقم (.)34
( )2زاد املعاد .268/5
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 - 4أ َّن املرأة لو وقع عليها ضرر مع بقائها مع زوجها لبغضها له أو سوء عشرته أو

غير ذلك فقد جعل اهلل لها فرج ًا باملخالعة ،وعلى احلاكم أن ينظر يف أمرها
�ل�ا بقوله تعالى ( :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ(،)1
عم ً
اس َأ َّن ْام َر َأ َة ثَا ِب ِت ْب ِن قَ ْي ٍس َأ َت ِت ال َّن ِب َّي ﷺ َف َقال َْتَ :يا َر ُسولَ
وقد ثبت َع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
ِينَ ،ول ِ
ا ِ
ك ْف َر فيِ
���س َما َأعْ ُت ُب َع َل ْي ِه فيِ ُخل ٍُق َو َال د ٍ
���ت ْب ُن قَ ْي ٍ
َك ِّني َأ ْك َر ُه ا ْل ُ
هلل ثَا ِب ُ
�ل�ا ِمَ ،ف َقالَ َر ُس���ولُ ا ِ
ا ِإل ْس َ
يق َت ُه» قَال َْت :ن ََع ْم قَالَ َر ُسولُ
ين َع َل ْي ِه َحدِ َ
هلل ﷺَ « :أ َت ُر ِّد َ
هلل ﷺْ :
ا ِ
ِيقة»(.)2
يق َة َوطَ ل ِّْق َها َت ْطل َ
«اق َب ِل الحْ َدِ َ

( )1سورة البقرة ،اآلية رقم (.)229
( )2رواه البخ���اري يف صحيح���ه :كت���اب الط�ل�اق ،باب اخلل���ع وكيفية الطالق في���ه ،2021/5 ،رقم:
.4971
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الخـــاتمـــــــة
تتضمن الخاتمة أبرز النتائج والتوصيات:
�أو ًال� :أبرز النتائج:
 - 1يرى احلنفية أنَّه يحق للمرأة أن تشترط عصمة النكاح أثناء العقد ،أو يشترط
وليها ذلك.
 - 2ي���رى املالكي���ة و احلنابل���ة أنَّه ال يحق للمرأة أن تش���ترط عصم���ة النكاح أثناء
العقد ،وإذا شرطته؛ فالشرط باطل ،والعقد صحيح.
 - 3ي���رى الش���افعية أنَّ���ه ال يح���ق للمرأة أن تش���ترط جعل عصمة الن���كاح يف أثناء
العقد ،وإذا شرطته؛ فالشرط باطل ،ويبطل به العقد.
 - 4سبب خالف الفقهاء يف املسألة يرجع إلى اختالفهم يف تكييف هذا الشرط،
واختالفهم يف تأويل النصوص املتعلقة باملسألة.
أن الراجح هو عدم صحة اشتراط املرأة جعل عصمة النكاح بيدها،
 - 5تبني لي َّ
مع صحة عقد النكاح.

أن املرأة لو وقع عليها ضرر مع بقائها مع زوجها لبغضها له أو سوء عشرته أو
َّ - 6
غير ذلك فقد جعل اهلل لها فرج ًا بطلب اخللع.

ثانياً :التوصيات:
 - 1أوص���ي بعق���د دورات للراغب�ي�ن يف الزواج تتضمن تبصيرهم بطبيعة الش���روط
يف عقد النكاح ،وأثر هذه الش���روط على العقد؛ كي يكونوا على بينة من
أمر هذه الشروط ،وأثرها عليهم يف املستقبل.
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 - 2أوصي بأن يكون مأذون النكاح لديه معرفة تامة بأحكام الزواج ،ومنها:
الش���روط املقترن���ة بعق���د الن���كاح ،وأث���ر هذه الش���روط على صح���ة العقد أو
بطالنه؛ كي يكون املأذون بصير ًا بالشروط التي يصح اشتراطها يف العقد
والتي ال يصح اشتراطها ،ومنها :اشتراط املرأة العصمة بيها.
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المصادر والمراجع
 القرآن الكرمي.( أ ) مراجع في التفسير:
( )1أض ـ ـ ـ ـ���واء البي���ان يف إيض���اح القرآن بالقرآن :للش���يخ محم���د األمني بن محمد
املخت���ار ب���ن عبدالقادر اجلكني الش���نقيطي (املتوفى1393 :ه���ـ) ،دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزيع بيروت – لبنان 1415 ،هـ 1995 -م.
( )2تفسير البغوي :حمليي السنة ،أبو محمد احلسني بن مسعود بن محمد بن الفراء
البغوي الشافعي (املتوفى510 :هـ) ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي ،الناشر :دار
إحياء التراث العربي – بيروت ،الطبعة :األولى1420 ،هـ.
(ب) مراجع في السنة وعلومها:
( )3إرواء الغلي���ل يف تخري���ج أحادي���ث من���ار الس���بيل :حملم���د ناصر الدي���ن األلباني
(1420-1333هـ) الطبعة الثانية ،الناشر :املكتب اإلسالمي ،بيروت 1405هـ.
( )4بل���وغ امل���رام م���ن أدلة األحكام :ألحمد ب���ن علي بن حجر العس���قالني (-773
852هـ) ،الطبعة األولى ،الناشر :دار ابن كثير ،دمشق 1413هـ.
( )5حتف���ة األحوذي ش���رح جامع الترم���ذي :حملمد بن عبدالرحـم���ن املباركفوري
(1353-1283هـ) ،الناشر :دار الكتب العربية ،بيروت.
( )6جام���ع األص���ول :ملج���د الدين أبو الس���عادات املب���ارك بن محمد ب���ن محمد بن
محمد ابن عبدالكرمي الشيباني اجلزري ابن األثير (املتوفى 606 :هـ) ،حتقيق:
عبدالق���ادر األرنؤوط الناش���ر :مكتب���ة احللواني -مطبعة امل�ل�اح -مكتبة دار
البيان ،الطبعة األولى.
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( ) 7س�ن�ن أبي داود :لس���ليمان بن األش���عث السجس���تاني (275-202هـ) ،حتقيق:
محمد محي الدين عبد احلميد ،دار الفكر ،بيروت.
( )8س�ن�ن البيهق���ي الكب���رى :ألحمد بن احلس���ــني ب���ن عـ ـ ــلي بن موس���ى البيه ــقي
(458 -384ه���ـ) ،حتقي���ق :محمد عبدالق���ادر عطا ،الطبعة األولى ،الناش���ر:
مكتبة دار الباز ،مكة املكرمة 1414هـ.
( )9س�ن�ن النس���ائي(املجتبى) :ألحمد بن ش���عيب النس���ائي (303-215ه���ـ) ،حتقيق:
عبدالفت ــاح أبو غدة ،الطبعة الثانية ،الناشر :مكتب املطبوعات ،حلب 1406هـ.
( )10ش���رح الن ـ���ووي على صحيـح مس���لم :حمليي الـدين بن ش���ـرف الن���ووي (-631
676هـ) ،الطبعة الثانية ،الناشر :دار إحياء التراث ،بيروت 1392هـ.
( )11شرح سنن ابن ماجه للسيوطي :لناشر  :قدميي كتب خانة – كراتشي.
( )12صحي���ح البخ���اري :حملم���د بن إس���ماعيل البخ���اري (256-194ه���ـ) ،حتقيق
مصطفى ديب البغا ،الطبعة الثالثة ،الناشر :دار ابن كثير ،بيروت 1407هـ.
( )13صحيح مس���لم :ملسلم بن حجاج النيس���ابوري (261-204هـ) ،حتقيق :محمد
فؤاد عبدالباقي ،الناشر :دار إحياء التراث ،بيروت.
( )14ضعيف س�ن�ن أب���ي داود :حملمد بن ناصر الدين األلبان���ي (1420-1333هـ)،
الطبعة األولى ،الناشر :مكتبة املعارف الرياض.
( )15ع���ون املعبود :عون املعبود ش���رح س�ن�ن أب���ي داود :حملمد ش���مس احلق العظيم
آبادي ،الناشر  :دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة الثانية1415 ،هـ.
( )16فت���ح الباري بش���رح صحيح البخ���اري :ألحمد بن ع ــلي بن حجر العس���قالني
(852 -773هـ) ،حتقيق :محب الدين اخلطيب ،الناشر :دار املعرفة ،بيروت.
( )17املستدرك على الصحيحني :حملمد بن عبداهلل النيسابوري (405-321هـ)،
حتقيق :مصطفى عبدالقادر ،الطبعة األولى ،الناشر :دار الكتب العلمية،
بيروت 1411هـ.
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( )18مصنف عبد الرزاق :لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (211-126هـ) ،حتقيق:
حبي���ب الرحم���ن األعظم���ي ،الطبعة الثانية ،الناش���ر :املكتب اإلس�ل�امي،
بيروت 1403هـ.
( )19نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار :حملمد بن علي بن
محمد الشوكاني ،الناشر  :إدارة الطباعة املنيرية.
(جـ) مراجع في الفقه:
( )20اإلنص���اف يف معرف���ة الراج���ح من اخلالف :لعلي بن س���ليمان املرداوي (-817
885هـ) ،حتقيق :محمد حامد الفقي ،الناشر :دار إحياء التراث بيروت.
( )21أس���نى املطالب ش���رح روض الطالب :ألبي يحـي زكريا بن محمد األنصاري
(926-824هـ) ،الناشر :املكتبة اإلسالمية.
( )22إعان���ة الطالب�ي�ن عل���ى ح���ل ألفاظ فت���ح املعني :ألبي بكر ابن الس���يد ش���طا
الدمياطي (1302-1266هـ) ،الناشر :دار الفكر للطباعة ،بيروت.
( )23البح���ر الرائ���ق :لزين الدي���ن بن إبراهيم بن محمد بن جني���م (970-926هـ)،
الطبعة الثانية ،الناشر :دار املعرفة ،بيروت.
( )24بدائ���ع الصنائ���ع :لع�ل�اء الدي���ن الكاس���اني (ت587:ه���ـ) ،الطبع���ة الثانية،
الناشر :دار الكتاب العربي ،بيروت 1982م.
( )25التاج واإلكليل :حملمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري (ت ،)897:الطبعة
الثانية ،الناشر :دار الفكر ،بيروت 1398هـ.
( )26حاشية ابن عابدين (رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار) :حملمد
أمني الشهير بابن عابدين (1252-1198هـ) ،الناشر :دار الفكر للطباعة،
بيروت 1421هـ.
( )27احل���اوي الكبير :لعلي بن محمد بن حبيب املاوردي (450-364هـ) ،حتقيق:
محمود مطرجي ،الناشر :دار الفكر ،بيروت 1414هـ.
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( )28حق املرأة يف اش���تراط عدم الزواج عليها دراسة شرعية اجتماعية :للدكتور
حسن عبدالغني أبو غدة ،مكتبة الرشد ،لطبعة األولى 1426هـ.
( )29الذخي���رة :ش���هاب الدين أحمد ب���ن إدريس الق���رايف (684-626هـ) ،حتقيق:
محمد حجي ،الناشر :دار الغرب ،بيروت 1994م.
( )30روض���ة الطالب�ي�ن :حملي���ي الدين بن ش���رف الن���ووي (676-631ه���ـ) ،الطبعة
الثانية الناشر :املكتب اإلسالمي ،بيروت 1405هـ.
( )31زاد املعاد يف هدي خير العباد :حملمد بن أبي بكر بن أيوب بن س���عد ش���مس
الدين ابن قيم اجلوزية (املتوفى751 :هـ) ،الناش���ر :مؤسس���ة الرس���الة ،بيروت
– مكتب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ���ة املن���ار اإلس�ل�امية ،الكويت ،الطبعة :الس���ابعة والعش���رون،
1415هـ 1994/م.
( )32الش���رح الكبي���ر للدردي���ر :س���يدي أحم���د الدردي���ر أبو الب���ركات (-1127
1201هـ) ،حتقيق :محمد عليش ،الناشر :دار الفكر ،بيروت.
( )33ش���رح مختصر خليل :حملمد بن عبداهلل اخلرشي (1102-1010هـ) ،الناشر:
دار الفكر ،بيروت.
( )34الشرح املمتع على زاد املستقنع :محمد بن صالح بن محمد العثيمني (-1347
1421هـ) ،دار النشر :دار ابن اجلوزي الطبعة :األولى1422 ،هـ.
( )35شرح منتهى اإلرادات :ملنصور بن يونس بن إدريس البهوتي (1051-1000هـ)،
الطبعة الثانية ،الناشر :عالم الكتب ،بيروت 1996م.
( )36فت���اوى اللجن���ة الدائم���ة للبح���وث العلمي���ة واإلفت���اء :جمع وترتي���ب أحمد بن
عبدالرزاق الدويش ،الطبعة األولى ،الناشر :اإلدارة العامة إلدارات البحوث
العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ،الرياض 1411هـ.
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( )37فتح القدير :لكمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواس���ي ،املعروف بابن
الهمام (861-791هـ) ،الطبعة الثانية الناشر :دار الفكر ،بيروت.
( )38الفروع :حملمد بن مفلح املقدس���ي (763-708هـ) ،حتقيق :أبو الزهراء حازم
القاضي ،الطبعة األولى ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت 1418هـ.
( )39كش���اف القن���اع :ملنص���ور ب���ن يونس ب���ن إدري���س البهوت���ي (1051-1000هـ)،
حتقيق :هالل مصيلحي ،الطبعة األولى ،الناشر :دار الفكر ،بيروت 1402هـ.
( )40املب���دع :إلبراهيم بن محمد بن مفلح (884-816هـ) الطبعة األولى ،الناش���ر:
املكتب اإلسالمي ،بيروت 1400هـ.
( )41املبسوط :لشمس الدين السرخسي (ت483:هـ) الطبعة األولى ،الناشر :دار
املعرفة ،بيروت 1406هـ.
( )42املجموع شرح املهذب :حمليي الدين بن شرف النووي (676-631هـ) ،الطبعة
األولى ،الناشر :دار الفكر ،بيروت 1997م.
( )43مجموع فتاوى ابن تيمية :ألحمد بن عبداحلليم احلراني (728-661هـ) ،جمع
وترتي���ب :الش���يخ عبدالرحمن بن قاس���م (1392-1319هـ) ،الناش���ر :مجمع
امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة املنورة 1416هـ.
( )44املغني :ملوفق الدين أبي محمد عبــداهلل بن أحمد بن قدامة املقدسي (-541
620هـ) ،مكتبة القاهرة1388 ،هـ.
( )45مغني احملتاج :حملمد بن أحمد اخلطيب الش���ربيني (ت977:هـ) ،الناش���ر :دار
الفكر ،بيروت 1415هـ.
( )46من���ح اجللي���ل :حملمد عليش (1299-1217هـ) ،الناش���ر :دار الفكر ،بيروت
1409هـ.
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( )47مواه���ب اجلليل :حملم���د بن محمد بن عبدالرحمن املغرب���ي املعروف باحلطَّ اب
(954-902هـ) ،الطبعة الثانية ،الناشر :دار الفكر ،بيروت 1398هـ.
( )48نهاي���ة احملتاج إلى ش���رح املنهاج :لش���مس الدين محمد ب���ن أبي العباس أحمد
بن حمزة ش���هاب الدي���ن الرملي (املتوف���ى1004 :هـ) ،الناش���ر :دار الفكر،
بيروت ،الطبعة :ط األخيرة 1404 -هـ1984/م.
(د) مراجع في اللغة والمعاجم:
( )49تهذيب اللغة :حملمد بن أحمد األزهري (370-282هـ) ،حتقيق :عبدالكرمي
العزباوي ،الناشر :الدار املصرية العامة للتأليف والترجمة ،القاهرة.
( )50لس���ان الع���رب :حملمد بن مك���رم بن منظور (711-630ه���ـ) ،الطبعة األولى
الناشر :دار صادر ،بيروت.
( )51معجم مقاييس اللغة :ألبي احلسني أحمد بن فارس بن زكريا (395-329هـ)،
حتقيق :عبدالسالم هارون ،الطبعة األولى،الناشر :دار اجليل ،بغداد 1411هـ.
(هـ) مراجع على الشبكة العالمية (اإلنترنت):
( )52موقع الشيخ ابن عثيمنيwww.ibnothaimeen.com :
( )53موقع أون إسالمwww.onislam.net :
( )54موقع صحيفة احلياةwww.alhayat.com :
( )55موقع مفكرة اإلسالمwww.islammemo.cc :
* * * *

