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بسم هللا الرحمن الرحيم
كلمة هادئة حول زواج المسيار
لم أكن أتوقع أن تحدث فتواي حول ما سمي «زواج المسيار» هذه الجذ ة
فذذي ق ذذر وفذذي الولذذيلب وفذذي الذذعاد الفربيذذة امذذةب فقذذد و ذذد

ذذداها فذذي

«المغرب» ندما زرتهب منه نحو أسعو ين أو أكثر.
وهها شأن كل أمر ديد لى الناسب يوتلفون فيه امتهم وخا ذتهمب حتذى
يستقروا لى رأي موحدب أو يظل الواف قائ ًما.
وأود أن أشذذير هنذذا ألذذى أن اخذذتاف الذذرأي بذذين لمذذا ا مذذة فذذي فذذرو
المسائل ال يقلق مولصاب وال يز ل مؤمنذاب مذا داا االخذتاف قائمذا لذى تفذدد
زوايا الرؤيةب و لذى تفذاو ا دلذة واال تعذارا التذي يسذتند أليهذا كذل فريذقب
وليس معنيا لى اتعا هوى الذنفس أو أهذوا الغيذرب فذتن اتعذا ا هذوا يغذع
ّللِ ِإ َّن َّ
ض ُّل ِمم َِّن ٱتَّبَ َع َه َو ٰىهُ ِِ ََ ۡۡه ِ هه ى ِمهنَ ٱ َّ ِۚ
الرؤية ويجل ن الحقَ { :و َم ۡن أ َ َ
ٱّللَ
ََل يَ ۡه ِي ۡٱلقَ ۡو َم ٰ َّ
ٱلظ ِل ِمۡنَ } [القصص .]50 :وقد قال تفالى{ :ث َّم َجعَ ۡل ٰنَهََ َ
َلَه ٰ رَه ِ يعَ
ِمنَ ۡٱۡل َ ۡم ِ فَٱتَّبِ ۡع َها َو ََل تَتَّبِ ۡع أ َ ۡه َوآ َء ٱلَّ ِذينَ ََل يَ ۡعلَمونَ  18إِنَّهمۡ لَن ي َۡنواْ ََنََ ِمهنَ َّ
ٱّللِ
ر َۡۡ ِۚا َوإِ َّن ٰ َّ
ٱلظ ِل ِمۡنَ َِ ۡعضهمۡ أ َ ۡو ِلَۡآء َِ ۡع ٖۖ
ض َو َّ
ٱّلل َو ِل ُّي ۡٱلمت َّ ِقۡنَ } [ال اثية18 :ب .]19

فاآلرا المؤسسة لى الهوى هي التي تذز ل المذؤمنين الصذادقينب وكذهل
اآلرا التي تصدر ممن سذماهم الرسذول الكذريم« :رءوسها جههاَلإ إ ا سه لوا
أفتوا َِۡ َلمإ فضلوا وأضلوا»(.)1
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )1متفق ليه من حديث عد هللا بن مرو.
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أما االختاف فيما ورا ذل ب فهو ضرورة ورحمة وسذفةب كمذا بينذل ذلذ
بأدلته وأمثلته مفصا في كتابي «الصحوة اإلسامية بذين االخذتاف الموذرو
والتفرق المهموا».
وسيظل الناس يوتلفذون فذي كثيذر مذن القجذايا المسذت دة –كمذا اختلفذوا فذي
كثير من القجايا القديمة-ما بين مانع وم يزب وما بين مجذيق وموسذعب ولهذها
اختلف ا ئمة ا ربفة بذين بفجذهم وبفذ

ب وخذالفهم أ ذحابهم فذي كثيذر مذن

المسائلب واختلف اتعذا كذل مذههع بفذد ذلذ فذي تصذحيل ا قذوال والروايذا
والو و ب أو تجفيفهاب أو تر يل بفجها لى بف

.

كمذذا اختلذذف شذذيوة ا ئمذذة ا ربفذذة مذذن التذذابفين وأتعذذا همب واختلذذف قذذعلهم
شيوة هؤال

ميفا من فقها الصحابة رضوان هللا لذيهمب و ذرف تراثنذا مذا

سما شدائد ابن مرب ورخص ابن عاسب وشواذ ابن مسفودب ولذم يمنذع ذلذ
من بفدهم من لما ا مة أن ينتففوا بفلم هؤال ب ويقتعسذوا مذن أنذوارهم التذي
استمدوها من موكاة النعوة.
ولقد قال لي بف

ا

دقا « :لقد أغجعل أكثرية النسذا فذي ق ذرب وكذن

ميفا مف في كل ما تقول».
أمذذا كذذان ا ولذذى ب ذ أن تففذذل مثذذل مذذا ففذذل فذذان وفذذان وغيرهمذذاب الذذهين
كسعوا رضا النسا والعنا بالوقوف ضد زواج المسيار؟!!
قلل لهؤال « :أن الفالم أذا أ عل همه أرضا طوائف الناس –وأن أسذو
ربه -فقذد ضذل سذفيهب وخسذر نفسذهب وأضذا دينذهب ولذن يرضذي النذاس كلهذم
يوما»ب وقد قيل :رضا الناس غاية ال تدرك.
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وِۡن ههوى النسهوس مه ى ِعۡه

وقذذد قذذال تفذذالىَ { :ولَه ِو ٱتَّبَه َع ۡٱل َ ه ُّ
و ٱل َّ
له ٰ َم ٰ َوو َو ۡٱۡل َ ۡر
له َ ِ
ۡ أ َ ۡهه َهوآ َءهمۡ لَسَ َ

َو َمههن

ۡه َّن} [المؤمنون.]71 :
فِ ِ
ولنفد ألى الموضو –بفد أن سكتل الزوبفذة ألذى حذد مذا -لنقذول فيذه كلمذة
هادئة محررةب بدل الكاا الوفهي المرت ذلب سذى أن تكذون كلمذة فا ذلة فذي
الموضو

ي َ َۢن َِ ِۡ َن } [ا
{ ِل َۡ ۡه ِلََ َم ۡن َهلَََ َ َۢن َِ ِۡ َن َو َي ۡ َۡ ٰ َم ۡن َح َّ

نفال.]42 :

وهنذذا أسذذملة مثذذارة يلزمنذذا ال ذذواب نهذذا حتذذى نكوذذف النقذذاب ذذن و ذذه
القجذذيةب وتعذذدو واضذذحة ليذذة .وهذذي :مذذا حقيقذذة زواج «المسذذيار» هذذها؟ ومذذا
مفنى «المسيار»؟ وهل هها زواج ديد لم يفرفه النذاس قعذل هذها حتذى يحذدث
هه الج ة؟ وهل هو شي غير الزواج الفرفي الهي رفذه النذاس مذن قذديم؟
وهل أ زتمو م لقذا أو أ زتمذو بوذروط وضذواب ؟ ومذا هذي هذه الجذواب
والوذروط؟ وهذذل هذذها الذذزواج يحقذذق كذذل أهذذداف الذذزواج الوذذر ي كمذذا يريذذد
اإلساا؟ وما الفذرق بينذه وبذين زواج «المتفذة»؟ ومذا الفذرق بينذه وبذين زواج
«المحلذذل»؟ وقعذذل ذل ذ  :لمذذاذا خذذالف فيذذه بف ذ

الفلمذذا ؟ ألذذى غيذذر ذل ذ مذذن

ا سملة التي تفن للكثيرين والكثيرا .
ال أحعه زواج المسيار:
وأبدأ كلمتذي هذه بحقيقذة أ لنتهذا فذي حلقذة «الوذريفة والحيذاة» وهذي :أنذي
لسل مذن د ذاة «زواج المسذيار» وال مذن المذرغعين فيذهب فلذم أكتذع مقالذة فذي
تحعيه أو الدفا

نهب ولم أخ ع خ عة تد و أليه .كل ما في ا مر أني سذملل

سؤاال نهب فلم يسفني أن أخالف ضذميري أو أتذا ر بذدينيب أو أشذتري رضذا
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الناس بسو ربيب فأحرا ما أ تقد أنه حالب لمتابفة أهوا الفامة.
ولقد ذكر في بف

كتعي :أن مذن أخ ذر افذا أهذل الفلذمب وأهذل الفتذوى

خا ةب أمرين:
أولهما :اتعا أهوا الساطين والحكااب وتفريخ الفتاوىب تعريذرا لمظذالمهم
وانحرافاتهم.
وثانۡهمهها :اتعذذا أهذذوا

امذذة الن ذاس و مذذاهيرهمب والذذدخول فذذي «سذذوق

المزايدا » حسع الرائل ندهمب فتن كان الذرائل هذو التوذدد والت ذرف توذدد
وت رف أكثر منهمب وأن كان الرائل هو التساهل كان أكثر تساها.
ولقد بينل أن الفالم الهي يتعع أهوا ال مهذور أشذد خ ذرا لذى الذدينب مذن
الفالم الهي يتعع هوى السل انب فتن هها سر ان ما يكوف ويفتجل أمذر  .أمذا
اآلخر فظذاهر الذتحمس للذدينب والحذري ليذه والتوذدد فيذهب فذا يكتوذف أال
بصذذفوبةب وال يفذذرف زيفذذه أال أ ذذحاب العصذذائرب أمذذا الفامذذة فهذذم مح وبذذون
بظاهر

ن حقيقته.

حقيقة زواج المسيار:
أن زواج المسيار كما يسمى ليس شيم ًا ديدًاب أنما هو أمر رفه الناس مذن
قديمب وهو الذزواج الذهي يذههع فيذه الر ذل ألذى بيذل المذرأةب وال تنتقذل المذرأة
ألى بيل الر ذلب وفذي الغالذع :تكذون هذه زو ذة ثانيذةب و نذد زو ذة أخذرى
هي التي تكون في بيته وينفق ليها.
فروح هها الذزواج هذو أ فذا الذزوج مذن وا ذع المسذكن والنفقذة والتسذوية
في القسم بينها وبين زو ته ا ولى أو زو اتهب تنذازال منهذاب فهذي تريذد ر ذا
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يففها ويحصنها ويؤنسهاب وأن لم تكلفه شيماب بما لديها من مال وكفاية تامة.
أذكذذر فذذي

ذذعاي ذذارة لنذذا تذذوفي نهذذا زو هذذا وترملذذلب ولذذم تذذزل شذذابةب

وترك لها طفلينب وبفد دة سنوا تزو ل ر ا من قرية قريعذة مذن قريتنذاب
ونظرا ن لها بيتا وأوالداب فكان الر ل هو الذهي يذأتي أليهذا كذل أسذعو يومذا
أو يومينب وقد أ فته مذن السذكنى بحكذم و ودهذا فذي بيذل زو هذا السذابق مذع
ولديهاب ولم تلزمه بكذل النفقذةب بحسذعها أن يسذا دها فذي ذلذ  .وكانذل اراتهذا
يتغامزن ليها فذي أول ا مذرب فذتن ا رامذل فذي الفذرف اال تمذا ي نذدنا ال
يستحسن منهن الذزواج()2ب ولكذن هذه المذرأة الفاقلذة لذم تعذال بذهل ب واسذتفاد
من أ ازة الور لهاب واستقر ا مر بفد ذل ورضي به ال ميع.
وقد كان هها في ا زمنة الماضية قليا؛ فقد كان الذزواج سذها ميسذراب ولذم
تكن هناك وائق مادية وال ا تما ية كالتي نراها في صرناب وكان قليل مذن
النسا من لهن مال خاي ذا هن ذن طريذق الميذراث فذي الغالذع .ولهذها لذم
ينتور كثيرا هها النو من الزواج الهي تتنازل فيه المرأة الموسذرة ذن بفذ
حقوقها.
أما في زمننا فقد كثر

وائق الزواجب ومفظمها مما كسذعل أيذدي النذاسب

ونوأ ن ذل كثرة «الفوانس» الاتي فاتهن الق ارب و ون في بيذو ابذائهن
محرومذذا مذذن الحذذق الف ذذري لهذذن فذذي الذذزواج وفذذي ا مومذذةب أضذذافة ألذذى
الم لقا ب وهن لألسف كثيرا ب وألى ا رامل الاتي ما

ذنهن أزوا هذنب

وخلفوهن وحيدا ب أو مع أطفالب وكثيرا ما يكون مفهن ثروة ومال.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )2كانل المرأة من نسا الصحابة أذا ما زو هذا تتذزين للو ذاب بفذد انقجذا
ت د في ذل حر اب وال يلومها أحد من المسلمين.

ذدتهاب وال
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كما أن ا وضا في صذرنا قذد أ

ذل كثيذرا مذن النسذا فر ذة؛ ليكذون

لهن موارد خا ة بهن من كسعهن المورو ب كمن تفمل مدرسذةب أو مو هذةب
أو طعيعةب أو

يدليةب أو محاميةب أو غير ذل من أنوا المهن.

فكل هه ا سعاب أد ألى شيو نسعي لهها النو مذن الذزواج الذهي سذمو
«زواج المسيار» .وأنا ال أ رف مفنذى «المسذيار» فهذي ليسذل كلمذة مف ميذة
فيما رأيلب أنما هي كلمة امية دار ة في بف

باد الوليلب يقصدون منهذا:

المرور و دا المكث ال ويل.
ال عرة با سما والفناوين:
وأنا ندما سملل ن هها الزواج «المسيار» قلل« :أنذا ال يهمنذي ا سذما ب
فذذذذذالفعرة فذذذذذي ا حكذذذذذاا ليسذذذذذل با سذذذذذما والفنذذذذذاوينب ولكذذذذذن بالمسذذذذذميا
والمجامين» .وفذي القوا ذد الوذر ية لم لذة ا حكذاا الفدليذة الوذهرية :الفعذرة
في الفقود للمقا د والمفانيب وليسل لأللفاظ والمعذانيب سذموا هذها الذزواج مذا
تسمونهب ولكن المهم ندي أن تتحقق أركان قد الزواج وشروطه.
وأول أركذذان قذذد الذذزواج ه ذو اإلي ذذاب والقعذذول ممذذن هذذو أهذذل ل ي ذذاب
والقعول.
وأن يتحقق اإل اا واإل ان بهب حتى يتميذز ذن الزنذى واتوذاذ ا خذدانب
الهي يكون دائمذا فذي السذرب وهنذاك حذد أدنذى فذي الوذر لهذها اإل ذانب وهذو
و ذذود شذذاهدين .وو ذذود الذذولي فذذي رأي المذذهاهع الثاثذذة المفروفذذة :مالذذ
والواففي وأحمد.
وأال يكذذذون هذذذها الذذذزواج مؤقتذذذا بوقذذذلب بذذذل يدخلذذذه الر ذذذل والمذذذرأة بنيذذذة
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االستمرار.
وأن يدفع الر ل للمرأة مهراب قل أو كثرب وأن كان لهذا بفذد ذلذ أن تتنذازل
ذذن ذذز منذذه أو نذذه كلذذهب لزو هذذا أذا طابذذل نفسذذها بذذهل ب كمذذا قذذال تفذذالى:

ِۚ
ره ۡهيء ِم ۡنههُ نَ ۡسلهها فَ لههو َه هنِ ٓۡها
ق ه َِٰتِ ِه َّن نِ ۡ لَه فَه ِنن ِبه ۡهبنَ لَ ههمۡ َ
َههن َ
لها ٓ َء َ
{ َو َءاتههواْ ٱلنِ َ

َّم ِ ٓيا} [النسا .]4 :
بل لو تزو ل بغير مهرب

ل الفقدب وكان لها مهر مثلها.

فتذا و ذد هذه ا مذور ا ربفذة :اإلي ذاب والقعذول مذن أهلهمذاب واإل ذاا
ولو في حد ا دنىب و دا التأقيلب والمهرب ولو تنازلل نه المذرأة بفذد ذلذ ب
فذالزواج

ذحيل شذر اب وأن تنازلذل المذرأة فيذه ذن بفذ

حقوقهذاب مذا ذدا

حق ال ما الهي ال ي وز أن يورط في الفقد؛ نه شرط ينذافي مقصذود الفقذد
فيع له(.)3
وال يمل ذ الفقيذذه أن يع ذذل مثذذل هذذها الفقذذد المسذذتوفي ركانذذه وشذذروطهب
ويفتعر هذها االرتعذاط لونذا مذن «الزنذى» لم ذرد تنذازل المذرأة فيذه ذن بفذ
حقوقهاب فهي أنسان مكلفب وهي أدرى بمصلحتهاب وقد ترى –فذي ضذو فقذه
الموازنا بين المصالل والمفاسد -أن زوا ها من ر ل يذأتي أليهذا فذي بفذ
ا وقا من ليل أو نهار :أولى وأفجل مذن بقائهذا وحيذدة محرومذة أبذد الذدهر.
والفاقذذل الحكذذيم هذذو الذذهي يفذذرف خيذذر الوذذرينب ويرتكذذع أخذذف الجذذررينب
ويفو أدنى المصلحتين.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )3لى أن هناك من حل الفقد في ذل كما في «المعد » ـ(7ي )89فيما نقله ذن ابذن
تيمية وسننقله فيما يأتي.

زواج المسيار حقيقته وحكمه

8

فهل ي وز للمرأة أن تتنازل ن بف

حقوقها؟ وهذل يذؤثر هذها فذي

ذحة

الفقد؟
أ تقذذد أن فقيهذذا ال يمل ذ أن يمنذذع المذذرأة مذذن التنذذازل ذذن بف ذ
بمح

حقوقهذذا

أرادتها لمصلحتها هي التي تقذدرهاب وهذي امذرأة بالغذة اقلذة رشذيدةب

ليسل طفلة وال م نونة وال سفيهة.
وأذا أخهنا بمذهاهع ا ئمذة الثاثذة الذهين يوذترطون و ذود الذولي أو أذنذه –
وهو المفمول به في باد الوليل حيث ينتوذر المذههع المذالكي والحنعلذي -فمذع
المذذذرأة أيجذذذا وليهذذذا مذذذن أب أو أةب وال يتصذذذور أن يرضذذذى لهذذذا الجذذذيا أو
الهوان.
وال يوفذذى أن فذذي الحيذذاة –كمذذا نوذذاهدها -وامذذل وأسذذعاباب ت فذذل اإلنسذذان
يتنازل ن بف

حقوقهب تحصيا لما هو أهم منها.

وقد رأينا السيدة سودة بنل زمفة زوج رسول هللا

لى هللا ليه وسذلم بفذد

خدي ذذةب وقذذد كانذذل امذذرأة كعيذذرة السذذنب وقذذد أحسذذل أن النعذذي

ذذلى هللا ليذذه

وسلم لم يفد يقعل ليها كما كان من قعلب وخافل أن ي لقها وتحذرا مذن أمومذة
المؤمنينب ومن أن تكون زو ته في ال نةب فعادر وأخعر رسول هللا

ذلى

هللا ليه وسلم بتنازلها ن يومها لفائوذة رضذي هللا نهذاب فحمذد لهذا الرسذول
ذل ب وأبقاها في صمتهب و دق ذلذ قذول هللا تفذالىَ { :وإِ ِن ۡٱمه َ أٌَ َ افَ ۡهۡ ِم ۢهن
َلَ ۡۡ ِه َما ٓ أَن ي ۡ
َِ ۡع ِل َها نش ً
ص ِل َ ا َِ ۡۡنَه َمها ق ۡهل ِۚا َوٱلص ُّۡهلُ َ ۡۡه }
وزا أ َ ۡو إِ َۡ َ اضا فَ ََل جنَا َح َ

[النسا .]128 :
وأنذذا أفجذذل أال يذذهكر مثذذل هذذها التنذذازل فذذي

ذذلع الفقذذدب وأن يكذذون أمذذرا
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ذذلع الفقذذد ال يع لذذه .وأرى و ذذوب

احتذذراا هذذه الوذذروطب كمذذا ذذا فذذي الحذذديث الموذذهور« :الملههلمون َنهه
ر وبهم»( .)4وهو ضرب من الوفا بالفهد الذهي أمذر بذه هللا ورسذوله .وفذي
الصذذحيحين «أحههۡ الش ه وب أن توفههوا ِههُ :مهها اسههت للتم ِههُ الس ه و » أي
شروط النكاح.
وهناك من الفقها من يرى أن مثذل هذه الوذروط ال تلذزاب بذل يصذل الفقذد
ويع ل الورطب وهو قول أبي حنيفذةب وروايذة ذن أحمذدب وهذو مذا اختذار فذي
«المقنع» وغير ب فقد ذكر النذو الثذاني مذن الوذروطب وهذو :أن يوذترط أن ال
مهر لها وال نفقةب أو أن يقسم لهذا أكثذر مذن امرأتذه ا خذرىب أو أقذلب فالوذرط
باطلب ويصل النكاح.
قال فذي «اإلنصذاف» :وكذها لذو شذرط أحذدهما ذدا الذوط ب وهذها المذههع
نص ليهما.
وقيل :يع ل النكاح أيجا.
وقيل :يع ل أذا شرطل أال ي أها.
قال ابن قيل في «مفرداته» :ذكذر أبذو بكذر –فيمذا أذا شذرط أال ي ذأب أو ال
ينفقب أو أن فارق ر ع بما أنفق -روايتينب يفني :في
قال الويخ تقي الذدين «أي :ابذن تيميذة» :ويحتمذل

حة الفقد.
ذحة شذرط ذدا النفقذة.

قال :ال سيما أذا قلنا :أنه أذا أ سر الزوج ورضذيل بذه :أنهذا ال تملذ الم العذة
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )4روا العواري في « حيحه» مفلقاب وروا الترمهي و ححهب وا ترضوا ليذهب ولفلذه
ححه لكثرة طرقه.
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بالنفقذذة بفذذد .واختذذار –فيمذذا أذا شذذرط أن ال مهذذر -فسذذاد الفقذذدب وأنذذه قذذول أكثذذر
السذذلف .واختذذار أيجذذا الصذذحةب فيمذذا أذا شذذرط ذذدا الذذوط ب كوذذرط تذذرك مذذا
يستحقه .اهـ(.)5
الفرق بين زواج المسيار والزواج الفرفي:
أمذذا الفذذرق بذذين زواج المسذذيار والذذزواج الفرفذذيب فهمذذا قذذد يلتقيذذانب وقذذد
يفترقذذانب فعينهمذذا مذذوا وخصذذوي مذذن و ذذهب كمذذا يقذذول لمذذا المن ذذق:
ي تمفان في

ورةب وينفرد كل منهما في أخرى.

فالزواج الفرفي زواج شر ي غير مس ل وال موثقب ولكنذه زواج ذاديب
يتكلذذف فيذذه الذذزوج السذذكن والنفقذذة للمذذرأةب وفذذي الغالذذع يكذذون الر ذذل متزو ذذا
بأخرىب ويكتم نها هها الزواج لسعع واخر.
وزواج المسذذيار قذذد يكذذون غيذذر مسذ لب فيكذذون رفيذذاب وقذذد يكذذون مسذ ا
وموثقذذاب كمذذا هذذو واقذذع فذذي كثيذذر مذذن ا حيذذان فذذي المملكذذة الفربيذذة السذذفوديةب
ودولة اإلمارا ب وغيرهما.
وأنا أر ل أن يس ل هها الزواج ويوثق بوذروطه حفظذا للحقذوقب وضذمانا
للمستقعلب وحر ا لى سهولة ثعو نسع ا والد بيهم وميراثهم منذهب فهذها
ما ال ي وز التنازل نه .فتن كذان للزو ذة التنذازل ذن بفذ

حقوقهذاب فلذيس

لها التنازل ن حقوق أوالدها.
كما أن طا ة أولي ا مر هنا وا عة شر ا؛ نها طا ذة فذي مفذروفب فهذم
لذذم يذذأمروا بهذذها ويو عذذو ب أال لمصذذلحة النذذاسب وخوذذية أن يتنذذاكروا وتجذذيع
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )5انظر« :اإلنصاف في الرا ل من الواف» ( ـ 165/8ب .)166
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الحقوق بينهمب وفي الحديث« :إنما الطاَه فهي المعه و »( .)6وفذي الحذديث
اآلخر« :اللمع والطاَ حۡ َل الم ء المللم فۡما أحب أو كه إ مها لهم
يؤم ِمعصۡ إ فن ا أم ِمعصۡ إ فَل سمع وَل باَ »(.)7
ومذذع هذذها ال أسذذت يع أن أب ذذل الفقذذد أذا لذذم يسذ لب مذذا داا مسذذتوفيا أركانذذه
وشذذروطهب فذذتن أب ذذال الفقذذد أمذذر خ يذذرب يترتذذع ليذذه أن تفتعذذر الفاقذذة بذذين
الر ل والمرأة محرمةب وأن ولد بينهما ولد فهو ابن حراا .وقد كذان المسذلمون
طوال القرون الماضية يتزو ون با توثيق.
وقذذذوانين ا حذذذوال الووصذذذية فذذذي الذذذعاد الفربيذذذة التذذذي ألزمذذذل بذذذالتوثيق
والتس يل للفقودب اكتفل في الزواج الفرفي بأن قالذل :ال تسذمع فيذه الذد وىب
ولم تقل بع انه.
زواج المسيار وتحقيق أهداف الزواج الور ي:
ويقول بف

المفترضين لى زواج المسيار :أن هها الزواج ال يحقذق كذل

ا هذداف المنوذودة مذن ورا الذذزواج الوذر يب فيمذا ذذدا المتفذة وا نذس بذذين
الزو ينب والزواج في اإلساا له مقا د أوسع وأ مق من ههاب مذن اإلن ذاب
والسكون والمودة والرحمة .وهذها يتفذق مذع روايذة نقلذل ذن اإلمذاا أحمذد فذي
زواج النهاريا أو الليليا ب قال«:لذيس مذن نكذاح اإلسذاا»ب يفنذي :لذيس هذو
النكاح الكاملب كما تقول« :ليس بمؤمن من ال يحع خيه ما يحعه لنفسه».
وأنذا ال أنكذذر هذذهاب وأن هذها النذذو مذذن الذذزواج لذيس هذذو الذذزواج اإلسذذامي
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )6متفق ليه ن لي.
( )7متفق ليه ن ابن مر.
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المثذذالي المنوذذودب ولكنذذه الذذزواج الممكذذنب والذذهي أو عتذذه ضذذرورا الحيذذاةب
وت ور الم تمفا ب وظروف الفي ب و ذدا تحقيذق كذل ا هذداف المر ذوة ال
يلغي الفقدب وال يع ل الزواجب أنما يودشه وينال منذهب وقذد قيذل« :مذا ال يذدرك
كلهب ال يترك له .والقليل خير من الفدا».
هذذع أن ر ذذا تذذزوج امذذرأة ذذاقرا ال تن ذذعب أو أن امذذرأة تزو ذذل ر ذذا
قيماب فهل يكون هها الزواج باطاب أذ ال أن اب فيه؟
هع أن ر ا تزوج امرأة في سذن اليذأس لذم تفذد

ذالحة للحمذلب فهذل فذي

ذل مانع شر ا؟
وهع أن ر ا تذزوج امذرأة «نكديذة» كذدر

ليذه حياتذهب ونغصذل ليذه

يوهب ولم ي د مفها سكينة وال مودة وال رحمةب هل يفسخ الفقد بينهما بهل ؟
أن تحقيق الذزواج هدافذه كلهذا هذو المثذل ا

لذى الذهي يصذعو أليذه المسذلم

والمسلمةب ولكن ما كل ما يتمنى المر يدركهب والمسلم يحاول أن يحصذل مذن
هه ا هداف ما يقدر ليه.
وا

ذذل فذذي الذذزواج أن يفذذي

الذذزوج مذذع زو تذذه لذذيا ونهذذاراب

وشذذتا ب ولكذذن كثيذذرا مذذن ا زواج يسذذافرون فذذي مهذذاا ت اريذذة أو

ذذيفا

ذذنا ية أو

وظيفية أو غيرهاب ويتركون زو اتهم أياما ولياليب بذل أشذهرا ذدة فذي بفذ
ا حيانب وهها ال يع ل الزواج القائم.
ولهها اشترط بف

المهاهع أال يغيذع الذزوج ذن زو تذه أربفذة أشذهر –

وبفجها قال :ستة أشهر -متصلةب أال لجرورةب أو بتذن الزو ة.
وكذذان النذذاس فذذي ق ذذر وبذذاد الول ذيل أيذذاا الغذذوي يتغربذذون ذذن وطذذنهم

زواج المسيار حقيقته وحكمه
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العاد ا فريقيذة أو اآلسذيوية

التي يذههع أليهذاب ويقذيم مذع المذرأة الفتذرة التذي يعقذى فيهذا فذي تلذ العلذدة التذي
تكون ادة لذى شذاطا العحذرب ويتركهذا ويفذود ألذى بلذد ب ثذم يفذود أليهذا مذرة
أخرى أن تيسر له السفر.
فهذذها زواج اقتجذذته الحا ذذةب ورضذذيل بذذه المذذرأة وأهلهذذاب وهذذم يفلمذذون أن
هها الر ل لن يعقى مفهم أال فترة من الزمنب وقد يفود أليهم وقد ال يفذودب ولذم
يفترض لى هها الزواج مفترض.
وأحذذذذع أن أقذذذذول لذذذذعف

اإلخذذذذوة الذذذذهين يهونذذذذون مذذذذن هذذذذدف اإلمتذذذذا

واإلحصذذانب ويحقذذرون مذذن شذذأن المذذرأة التذذي تتذذزوج؛ لتسذذتمتع بالر ذذل فذذي
الحالب وال تفكر في الحرااب ويفتعرون هها انح اطا بكرامذة المذرأةب ونذزوال
بقدرهاب أحع أن أقول لهؤال كلمة

ريحة:

أن هذذدف اإلمتذذا واإلحصذذان لذذيس هذذدفا هينذذاب وال مهينذذاب كمذذا تتصذذورون
وتصورون .بل هو أول أهداف الزواجب ولهها ال ي وز التنازل نه في الفقذدب
وفذذي الحذذديث الصذذحيل المفذذروف« :يهها معشه الشههبااإ مههن اسههتطا مههن م
الباءٌ فلۡتزو ؛ فننُ أغض للبص وأحصن للس

»(.)8

لهآُِ مِۡۚ ه َّ
هن ِلبَهاس لَّ همۡ
ٱلصهَۡ ِام ٱل َّ فَهُ ِإلَه ٰ نِ َ
وفي القران الكريم{ :أ ِح َّل لَ همۡ لَ ۡۡلَه َ ِ
َوأَنتمۡ ِلبَاس لَّه َّن} [العقرة .]187 :بل رف الفقهذا النكذاح بأنذه :قذد لحذل التمتذع

بأنثى خالية من الموانذع الوذر ية .وأن كنذل أرى أن التمتذع لل ذرفين :الر ذل
والمذذرأة كليهمذذاب كمذذا أشذذار
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )8روا ال ما ة ن ابن مسفود.

هن ِلبَههاس لَّ همۡ َوأَنههتمۡ ِلبَههاس لَّهه َّ
اآليذذة{ :هه َّ
هن} [العقذذرة:
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.]187
فالففة واإلحصان قيمة كعيرة من قيمنا اإلساميةب وهي ممذا يميذز م تمفنذا
ن الم تمفا السائعة المتحللةب وحا ة الر ل ألى المرأةب وحا ة المرأة ألذى
الر ل :حا ة ف ريةب وال ينظر اإلسذاا أليهذا نظذرة بفذ

ا ديذان ا خذرى:

أنها قهارة أو ر سب بل هي غريزة ف ذر هللا النذاس ليهذاب وال بذد مذن تسذهيل
ال رق الوذر ية أليهذاب حتذى ال يجذ ر النذاس ألذى ركذوب الحذرااب وال سذيما
فذذذي صذذذر فتحذذذل فيذذذه أبذذذواب المحرمذذذا
المغريا بالمنكرب والمفوقا

لذذذى مصذذذاريفهاب وكثذذذر فيذذذه

ن المفروف.

أن اإلساا لم يستنكف من االسذتمتا ال نسذيب ولذم يقلذل مذن شذأنه أذا كذان
حذذاالب بذذل قذذال الرسذذول الكذذريم« :وفههي ِضههع أح ه كم ق ه ِ »! قذذالوا« :يذذا
رسول هللا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أ ر؟» قذال« :ألهۡ

إ ا وضهعها

في ح امإ كان َلُۡ وزرإ ف ذلَ إ ا وضعها في حَلل كان لُ أج »(.)9
والم تمذذذذع الغربذذذذي المفا ذذذذر –فذذذذي أطذذذذار حجذذذذارته الماديذذذذة اإلباحيذذذذة
المفا رة -حل هه الموكلة :موكلة الغريزة ال نسيةب وحا ة الر ذل والمذرأة
الف رية كليهما لآلخرب بذتطاق الفنذان لكذل منهمذاب يسذتمتع بصذاحعه بذا قذد
وال رباط مقدسب وال مسؤلية أخاقية وال دينيةب وال قانونية.
أ ذذلب حذذذل الغذذذرب هذذذه الموذذذكلة ذذذن طريذذذق مذذذا سذذذمو «العذذذوي فرنذذذد»
و«ال يرل فرند» .ونحن ال نمل أن نحل هه الموذكلة بهذه ال ريقذة؛ أذ ال بذد
ندنا من قد ومن رباط شر ي.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )9روا مسلم وغير من حديث أبي ذر.
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الناس هها ال انذع المهذم فذي حيذاة اإلنسذانب وهذو انذع

ف ذذري ال حيلذذة فذذي دففذذهب ولمذذاذا يتظذذاهرون وكذذأنهم مائكذذة م هذذرونب ال
يحتا ون ألى ال نسب وال يفكرون فيه؟!!
خوية ابتزاز الر ال للنسا :
ويووذذى بف ذ

المفترضذذين لذذى هذذها الذذزواج أن يكذذون وسذذيلة البتذذزاز

الر ذذل للمذذرأةب مذذا داا يوذذفر أنهذذا محتا ذذة أليذذهب وأن لذذديها مذذاال وثذذروةب فهذذو
يجغ

ليها ليعتزهاب ويستفيد منهاب وهها قد يحدث من غيذر شذ ب ولكنذه كمذا

يحدث في زواج المسيارب يحدث كثيرا في الزواج الفاديب وأنا شوصذيا أتلقذى
رسذذائل كثيذذرةب وهواتذذف أكثذذر مذذن زو ذذا موظفذذا يوذذتكين مذذن أزوا هذذنب
الهين يستولون لى مفاشهنب ويتحكمون في رواتعهنب وال يمكنونهن من فذتل
حساب في العنذ خذاي بهذنب وال يسذمحون إلحذداهن بمسذا دة أهلهذا الفقذرا
من ابا وأمها أو أخوة وأخوا .
فهها أمر مر فه ألى اإليمان وا خاقب وسذيظل قائمذا مذا داا أيمذان النذاس
واهناب وما دامل أخاقهم سقيمةب وكما قال شوقي رحمه هللا :
وإ ا أقهههۡب القهههوم فهههي أ َلِههههم

فهههههلِم َلهههههۡهم ملتمههههها وَهههههويَل

زواج المسيار وقوامة الر ل:
ويقول بف

المفترضذين« :أن زواج المسذيار ينذاق

مذا قذرر هللا تفذالى

من حق الر ل في القوامة لى المرأةب والمسذمولية ذن ا سذرة؛ نذه ال ينفذق
لى المرأةب وال يتحمل تعفتها في السكنى والنفقة».
ونقول :أن هللا تفالى فل القوامة للر ال لى النسا بأمرين:

زواج المسيار حقيقته وحكمه
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أولهما :بما فجل هللا بفجهم لى بف

.

وثانۡهما :بما أنفقوا من أموالهم.
أما ا ول فيراد به :ما خص هللا به الر ذل مذن قذدرة لذى التحمذل والصذعر
لى متا ع القيادة ومسموليتها أكثر من المرأة.
وأما الثانيب فيكفي الر ذل هنذا أن يذدفع الصذداقب حتذى يقذال :أنذه أنفذق مذن
مالهب ولهها يستحق القوامة بم رد الدخول قعل بد النفقة اليومية.
فهذذها وذاك كافيذذان فذذي أن يكذذون الر ذذل قوامذذا ومسذذموالب وال يفنذذي قعذذول
الر ل تنازل المرأة ن النفقة أن يتنازل هو ن القوامة.
زواج المسيار وزواج المتفة:
ويقذذارن بفذ

المفترضذذين بذذين زواج المسذذيار وزواج المتفذذةب وال يوفذذي

أن ثمة فرقا كعيرا بين زواج المتفة وزواج المسيار.
زواج المتفة زواج مؤقذلب محذدود بمذدة مفينذة مقابذل مهذر أو أ ذر مفذينب
ويكذذون المهذذر أو ا

ذذر ذذادة لذذى قذذدر المذذدةب فذذأ ر ا سذذعو ب غيذذر أ ذذر

الوذذهرب غيذذر أ ذذر السذذنةب وبم ذذرد انتهذذا المذذدة ينتهذذي هذذها الذذزواج تلقائيذذاب ال
يحتاج ألى طاق وال فسخ وال شي ب فالمدة ز ال يت زأ من

لع الفقد.

أما زواج المسيار فهو زواج دائمب ال دخل للمدة فيذهب وال ينتهذي أال ب ذاق
أو خلعب أو فسخ من القجا .
والوذذيفة أ ذذازوا زواج المتفذذةب ولكذذنهم لذذم يفتعذذروا المتزو ذذة بالمتفذذة مذذن
النسا ا ربع الاتي ي وز للمسلم أن يتزو هن.

زواج المسيار حقيقته وحكمه
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زواج المسيار وزواج المحلل:
وأغرب من هها ما ذكر بف

اإلخوة المفترضين من المقارنة بذين زواج

المسذذيار وزواج «المحلذذل» الذذهي ذمذذه الرسذذول

ذذلى هللا ليذذه وسذذلمب ولفذذن

فا لهب قال« :لعن هللا الم لل والم لل لُ»( .)10وسذمي فذي بفذ
«التيس المستفار» وقال« :أَل أ به كم ِهالتۡ

ا حاديذث

الملهتعار الم لهلإ لعهن هللا

الم لل والم لل لُ» روا ابن ما ه(.)11
وليل شفري أين هذها مذن ذاك؟ مذا أبفذد الفذرق بذين زواج المسذيار وزواج
المحلل!
زواج المحلل زواج غير مقصود بالمرةب أنه قن ذرة لغيذر ليفعذر ليهذا .ال
هدف له في هها الزواج وال مقصذد مذن ورائذهب وال

ذلة لذه بهذه المذرأةب وال

تفارف بينهما ق ب أال أنه أداة لتحليلها شكليا للزوج ا ول.
فزواج المحلل غير دائم وغير مقصود لهاته.
هو غير دائم؛ نه زواج ليلة أو سا ة ثم ي لقها.
وهو غير مقصود لهاتهب بل هو مذراد لتحقيذق هذدف الر ذل اآلخذرب الذزوج
السابق في استفادة امرأته.
أما زواج المسيار فهو زواج مقصود تفذاهم ليذه الر ذل والمذرأةب وقصذدا
بفد أن تفارفا واتفقا.
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )10روا أحمذذد وأبذذو داود والترمذذهي وابذذن ما ذذه ذذن لذذيب والنسذذائي ذذن ابذذن مسذذفودب
والترمهي ن ابر .انظر « :حيل ال امع الصغير» (.)5101
( )11انفذرد بذذه ابذذن ما ذذه ذذن قعذذة بذذن ذامرب وذكذذر فذذي «الزوائذذد» أن فذذي أسذذناد راويذذين
ضففهما ما ة.
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وهو زواج دائمب ككل زواج يفمد أليه المسلم والمسلمة فا

ل في الذزواج

هو نية االستمرار والعقا .
لذذذى أن زواج المحلذذذل نفسذذذه فيذذذه خذذذاف كثيذذذرب نذذذد الحنفيذذذة وغيذذذرهمب
خصو ذذا أذا أضذذمرا فذذي أنفسذذهماب ولذذم يذذهكر فذذي الفقذذدب حتذذى فذذي داخذذل
المههع الحنعلي نفسه يو د خاف()12ب ولكني مع شيخ اإلساا ابذن تيميذة فذي
تر يل تحريمه وسد العاب أليه.
المسيار والتفدد:
ويقذذذول بفذذذ

المفترضذذذين :ولمذذذاذا تل ذذذأ ألذذذى المسذذذيارب و نذذذدنا تفذذذدد

الزو ا ب وقد شر ه هللا تفالى لنا بورطه؟
ونقول لهم :وهل المسيار أال لون من التفذدد؟ ال أتصذور شذابا يذدخل الحيذاة
الزو ية ول مرةب يدخلها «مسيارا» .ولماذا ال يقيم مع زو ته هذه مسذتمراب
ليا ونهاراب أذا لم يكن له زو ة أخرىب وبيل اخر؟
الواقذذع أن الذذهي يل ذذأ ألذذى هذذها الذذزواج تكذذون لذذه زو ذذة أولذذىب ولذذه بيذذل
مستقرب وفي الغالع له من زو ته أوالدب وتزوج هذه الزو ذة الثانيذة –وربمذا
تكون الثالثة -بهه الصورةب أو بهه ال ريقة؛ لحا ته ألذى زو ذة أخذرىب كمذا
يحتذذاج الر ذذل ألذذى الذذزواج الثذذاني لسذذعع أو آلخذذرب وي ذذد المذذرأة المائمذذة لذذه
فيتزو ها.

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )12انظذذر« :المعذذد فذذي شذذرح المقنذذع» لعرهذذان الذذدين بذذن مفلذذل ذذـ( 7ي85ب  )86طعذذع
المكتع اإلسامي.

زواج المسيار حقيقته وحكمه
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المسيار والكتمان:
ويقول بف

اإلخوة :أن الغالع فذي المسذيار هذو الكتمذان أو السذرية .وهذها

يجفف هها النو من الزواج؛ أذ ا

ل في الزواج اإل انب وقد قذال لمذا

المالكية :أذا اشترط لى الوهود الكتمانب فالزواج باطل.
ونقول :أن الكتمذان والسذرية ليسذل مذن لذوازا زواج المسذيارب فذعف

هذها

الزواج يتمتع بالتسذ يل والتوثيذق فذي المحذاكم الوذر ية والسذ ا الرسذميةب
ويكفذذي حجذذور الذذولي أو أذنذذه بذذالزواجب فهذذها كذذاف فذذي تحقيذذق الحذذد ا دنذذى
ل

ان.
لذذى أن حذذري بف ذ

النذذاس لذذى كتمذذان هذذها الذذزواج لذذى أهلذذيهم أو

غيرهم –بفد توافر شروطه -ال ي فله باطا ند مهور الفلما .
ومذذا نقذذل ذذن المالكيذذة موصذذوي بمذذا أذا أو ذذى الوذذهود بالكتمذذان حذذين
الفقد .أما أذا وقع اإليصا بفد فذا يجذر ؛ ن الفقذد وقذع بو ذه

ذحيل(.)13

وكذذها أذا دخذذل بذذالمرأة وطذذال مكثذذه مفهذذا رفذذاب فذذا يفسذذخ النكذذاح بفذذد ذل ذ .
والمهم ندهم في

حة الفقد هو :شهادة ر لين دلينب غير الوليب بل هذم ال

يوترطون الوذاهدين فذي الفقذد أال مذن بذاب النذدب واالسذتحعابب للوذروج مذن
الواف.
يقول الفامة الدردير في كتابه الوهير «الوذرح الصذغير» :ونذدب اإلشذهاد
ند الفقد للوروج من الواف أذ كثير من ا ئمذة ال يذرى
حال الفقد .ونحن نرى وقو ه

ذحته أال بالوذهادة

حيحا في نفسهب وأن لم تحصذل الوذهادة حذال

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )13انظر« :الورح الصغير» للدردير بحاشية الصاوي.
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الفقذذد كذذالعيعب ولكذذن ال تتقذذرر

ذذحتهب وتترتذذع ثمرتذذهب مذذن حذذل التمتذذع أال

بحصولها قعل العنا «أي الدخول» ف از أن يفقد فيما بينهما سراب ثم يوعذرا بذه
دلينب كذأن يقذوال لهمذا :قذد حصذل منذا الفقذد لفذان لذى فانذه ...ألذخ( )14فذي
حين ذكر الويخ الدردير هنا :أنه يندب أ ان النكذاحب أي أظهذار بذين النذاس؛
إلبفذاد تهمذة الزنذىب ف فذذل اإل ذان مذن بذاب النذذدب واالسذتحعاب ال مذن بذذاب
اإللزاا واإلي اب.
المهم أال يوترط ند الفقد لى الوهود الكتمان.
وقذذال شذذيخ اإلسذذاا ابذذن تيميذذة :الذذهي ال ريذذع فيذذه :أن النكذذاح مذذع اإل ذذان
يصلب وأن لم يوهد شاهدانب وأمذا مذع الكتمذان واإلشذهاد فهذها ممذا ينظذر فيذهب
وأذا ا تمذذع اإلشذذهاد واإل ذذان فهذذها الذذهي ال نذذزا فذذي

ذذحته .وأن خذذا ذذن

اإلشذذهاد واإل ذذانب فهذذو باطذذل نذذد الفامذذة «يفنذذي ال مهذذور» فذذتن قذذدر فيذذه
خاف فهو قليل .اهـ( )15فنظر كيف و د الوذافب حتذى فيمذا فقذد اإلشذهاد فيذه
واإل ان ميفا! وهها لحري فقهائنا لى تصذحيل قذود النذاس وتفذاماتهم
بقدر اإلمكان.
وقذذد سذذألتني أحذذدى ا خذذوا فذذي حلقذذة «الوذذريفة والحيذذاة» :هذذل ي ذذوز
للر ذذل أن يوفذذي أمذذر زوا ذذه مذذن أخذذرى ذذن زو تذذه ا ولذذى وهذذي شذذريكة
حياتهب وربة بيته؟
وأقول :أن الر ل في ا

هذارا
صذار الماضذية كذان يتذزوج لذى امرأتذه
ً

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )14انظذذر« :الوذذرح الصذذغير» بحاشذذية الصذذاوي طعفذذة دار المفذذارف بتفليذذق د .مص ذ فى
كمال و في.
( )15انظر« :م مو فتاوى شيخ اإلساا» ( ـ130 /32ب .)131
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ذن امرأتذهب بذل

كثيذ ًذرا مذذا كذذان يوذذاورها فذذيمن يتزو هذذاب بذذل رفذذل زو ذذاتهن الاتذذي خ ذذعن
زوا هذذن الزو ذذة الثانيذذةب ولكذذن فذذي زماننذذا تغيذذر الحذذالب نتي ذذة االخذذتاط
بالغربب والتأثر بحجارته وثقافتهب حيث يقعل تفدد الوليا ب ويرف

بفنذف

تفدد الحليا ب ونتي ة القصف اإل امي الرهيع المتمثل في أ هذزة اإل ذاا
كلهذذذاب مقذذذرو ة ومسذذذمو ة ومرئيذذذةب وال سذذذيما المرئيذذذة حيذذذث توذذذنع ا فذذذاا
والمسلسا والتمثيليا والمسرحيا
وقد أثر ذل

لى التفددب وتعرز في أسوأ مظهر.

لى قول بناتنا ونسائنا أشد التذأثيرب بمذا يوذعه غسذل ا دمغذة

مذذن مفذذاهيم اإلسذذاا وقيمذذه وأحكامذذه .وأمسذذل المذذرأة المسذذلمة تذذرى الذذزواج
الثذذاني كأنذذه ريمذذة منكذذرةب بذذل بفجذذهن يرينذذه وكأنذذه حكذذم ليهذذا باإل ذذدااب
وقالذل بفجذهن :ن يزنذي أهذذون نذدي مذن أن يتذذزوج أخذرى .وشذا المثذذل
القائل :نازته وال وازته.
ومذذن هنذذا رأى بف ذ

الر ذذال مذذن بذذاب اإلشذذفاق لذذى امرأتذذه ا ولذذى أال

يف فهذذا بهذذها النعذذأب ويوفيذذه نهذذا مذذا اسذذت ا ب فكتمذذان ذلذ مذذن بذذاب الحذذري
ليها.
بين ال ائز شر يا والائق ا تما يا:
وفي الوتاا أود أن أنعه لى أمر ذي بالب وهذو :أن الذزواج قذد يكذون ذائز
من الو هة الور يةب ولكنه غير مقعول من الناحية اال تما ية.
فذذذزواج المذذذرأة مذذذن سذذذائق سذذذيارتها أو مذذذن طعاخهذذذا مرفذذذوض ا تما يذذذاب
ويفذذرض مذذن ترتكعذذه لسذذورية الم تمذذعب وينذذزل مذذن قيمتهذذا نذذد ب ولكذذن ال
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يمكننا من الناحية الور ية أن نقول :أنه زواج محرا أو باطل.
وكذذهل زواج الر ذذذل مذذن خادمتذذذه الهنديذذة أو الفلعينيذذذة ونحوهذذاب يرفجذذذه
الم تمعب ويفتعر غير الئق بمكانته.
أو زواج الويخ الكعير ابن الستين من
أو زواج امرأة

عية في السابفة ورة من مرها.

وز من شاب في الفورين من مر .

ألى غير ذل من ألوان الزوا ا غيذر المتكافمذةب والفذروق فيهذا

ذارخةب

ولهها ينكرها الم تمع بقوةب ويوتد النكير لى من ففلها.
ومذذع هذذها ن ذذدها مسذذتوفية للوذذروط والمقومذذا الوذذر يةب فذذا نملذذ أال
أ ازتها شر ا.
لى أن الائق وغير الائذق ا تما يذا يوتلذف مذن م تمذع ألذى اخذرب وفذي
الم تمع الواحد من صر ألى اخر.
موقف الفلما :
أما موقف الفلما ب فقد أشر في م لع هه الكلمة ألى اخذتافهمب شذأن كذل
أمر ديد في مجمونه أو في شكلهب وأن كنل أرى أكثر الفلمذا ي يزونذه وال
يحرمونه.
في أواخذر شذهر ذي الح ذة 1418هذـ أواخذر شذهر أبريذل 1998ا انفقذد
بالدوحة ندوة «قجايا الزكاة المفا رة» وشهدها أكثر من وذرين المذا مذن
خيذذرة لمذذا ا مذذة وأهذذل الفقذذه فيهذذاب وقذذد أثرنذذا فذذي أحذذدى سذذهراتنا موضذذو
«زواج المسيار» وكانل ا غلعية الفظمى من الحاضرين مؤيدة لهذها الذزواجب
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وال ترى به بأساب وترى فيه حا لعف
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ولم يوالف في ذل أال اثنان أو ثاثةب ومع هها لم أسمفهم قالوا بذع ان الفقذدب
وال ا تعروا هها الزواج كفدمهب وأن من ارتع وا به قد ففلوا محرما.
كل ما قالو  :أنهمة يووون أن يكون ذريفذة ألذى مفاسذد ا تما يذةب فذا ولى
منفه سدا للهريفة.
ومفنى هها أنه معاح فذي ا

ذلب ولكذن أذا خوذي مذن بفذ

المعاحذا أن

تؤدي ألى ضرر وفسادب فتن منفها م لذوب و وبذا أو اسذتحعاباب حسذع مظنذة
الجررب قربا أو بفداب كعرا أو

غرا.

وهها كمذا طلذع سذيدنا مذر مذن سذيدنا حهيفذة أن ي لذق المذرأة اليهوديذة أو
الم وسية التي تزو ها وهو بالمدائنب فأرسل أليذه يقذول« :أحذراا هذو يذا أميذر
المذذذؤمنين؟» قذذذال« :ال ولكذذذن أخوذذذى أن يكذذذون فذذذي ذلذذذ فتنذذذة لذذذى نسذذذا
المسذذلمين» .وفذذي روايذذة« :أخوذذى أن تواقفذذوا المومسذذا مذذنهن»ب يفنذذي :أال
تتحروا في توافر شرط اإلحصان.
ويقول بف

المفترضين :أذا حللتم بهها الذزواج موذكلة الفذانس الموسذرةب

فكيف تففل الفانس الفقيرة التي ال مال لها؟
وأقول :أن

زنذا ذن حذل بفذ

الموذكا ال ي ذوز أن يكذون ائقذا لنذا

ن حل موكا أخرى ن د لها حا .فحل موذكا الذعف

أهذون مذن تذرك

الكل.
فلنحذذل مذذا نقذذدر ليذذهب ولنسذذع م تهذذدين لحذذل الموذذكا ا خذذرىب ولكذذل
هۡ َّ
ٱّللَ يَ ۡع َعهل لَّهُخ َم ۡج َ جها2
م تهد نصذيعب وأنمذا لكذل امذر مذا نذوى { َو َمهن يَت َّ ِ
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ح ُۡۡ ََل يَ ۡ تَلِب} [ال
َويَ ۡ ز ُِۡ ِم ۡن َ

اق2 :ب .]3

ويقذذذول قذذذائلون :ولمذذذاذا ال نحذذذل الموذذذكلة مذذذن ذذذهورهاب ونيسذذذر الذذذزواج
الوذذر ي الكامذذلب ونذذزيل الفوائذذق مذذن طريذذق الحذذال الموذذرو ب مذذن غذذا
المهورب واإلسراف في الهدايا والذوالئم والتأثيذثب ورد الذدين والولذق سذعاب
ما أنزل هللا بها من سل انب ألى غير ذل مما سر وقد يسر هللا؟!
وأقول :هه يدي في أيديكم لنفمل ميفاب من أهل الرأي وأهذل التنفيذه .وقذد
ذذار لذذي أكثذذر مذذن ثاثذذين سذذذنةب وأنذذا أنذذادي بذذهل فذذي دروسذذي وخ عذذذي
ومحاضذذراتي ومقذذاالتيب فذذي المسذذا د واإلذا ذذة والتلفذذاز والصذذحفب ولكذذن
التقاليد الراسوة ال تزول بسهولة .لى أنا لذو حللنذا موذكلة الفذوانسب وهيهذا
هيها فستعقى موكلة ا رامل والم لقا .
فتذا و دن في هها الزواج حا لموذكلتهن مذع بفذ

الر ذال ال يعذين –وال

تولو ا رض منهم -وتراضوا بينهم بالمفروفب فلماذا نسذد بابذا فتحذه الوذر ؛
لنفتل أبوابا للحراا في صر تيسر فيه أسعاب الحذراا والمغريذا بذه؟ لذيكن
ملنا هنا الترشيد والتسديدب بدل المنع والتوديد.
وهللا يقول الحق وهو يهدي السعيل.

***

