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11 ققدقة

مقدمة
الحمـــد هلل رب  العالمين  وال�ســـالة  وال�سالم  على نبي الرحمة 

والهدى محمد  واآله  الطاهرين وبعد :

اإّن الحيـــاة ال�سعيـــدة يطلبهـــا كّل اإن�ســـان مهما كانـــت عقيدته اأو 

اأفـــكاره، واإن اختلفت ال�سعادة في قوامي�ض الأفراد اأو الجماعات، اإل 

اأّن التفـــاق موجود على اأّن الإن�سان يريـــد اأن يعي�ض حالة الطماأنينة 

خ�سو�سًا مع القرين وال�سريك الذي يعي�ض معه . 

وبمـــا اأّن الزوجـــة هي قرينة الرجـــل و�سريكة حياتـــه فال بّد من 

الن�سجام معها حتى تتحّقق ال�سعـادة المن�سودة، ومـع تحّقق ال�سعادة 

الزوجية للطرفيـــن فاإّنها تنعك�ض على اأفراد العائلة، وب�سالح اأفراد 

العائلة ككل ينعك�ض ذلك على اأفراد المجتمع.

و قـــد اهتـــّم الإ�سالم ب�ســـالح الأفــــراد بقدر مـا اهتـــّم ب�سالح 

المجتمـــع، وما و�سعـه مـــن القوانين والأحكام فـــي اختيـار الأر�سيـة 

ال�سالحـــة لإنجـــاب اأفـــراد �سالحيـــن اإل دليـــاًل وا�سحًا علـــى هـذا 

الهتمام.
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وهـــذا الكتـــاب الذي بيـــن يديـــك اأّيها الـــزوج العزيـــز والزوجة 

العزيـــزة عر�ـــض موجـــز لبع�ـــض الإر�ســـادات والن�سائـــح والأحكام 

ال�سرعية التي نوؤ�ّس�ض - بمراعاتها - لحياة زوجيـة �سعيدة يجد فيها 

المـــرء �َسَكنه، ويلتقط نَف�َسه، وياأوي اإلى حبيبه. ويمكن اأن نوؤ�ّس�ض – 

بعدم مراعاتها-  جحيمًا ل يطـــاق، ي�ساعُف الهموَم، ويزيُد التوّتر، 

وي�سّو�ُض الذهَن، اأو وقتًا هدرًا، وزمنًا �سائعًا وج�سدًا بال روح، ور�سمًا 

بـــال معنى. ل تعدو اأن تكون ماأوًى، ومطعمًا، وق�ساَء وطر، خاليًة من 

ال�سكن، والموّدة، والرحمة. 

ولهذا ل بّد للزوجين من العمل على توفير ركنين اأ�سا�سين: 

الأّول: جلُب اأ�سبـــاب المودة، وا�ستدامُتهـــا. والثاني: دفُع اأ�سباب 

الخالف، ورفُعها.

وه���ذا م���ا ل يت���ّم اإل بمعرف���ة الحق���وق والواجبات واأخ���الق الحياة 

الزوجّية،  وهو ما نهدف اإليه من هذا الكتاب.

و الحمد هلل رّب العالمين



الف�صل الأول

   الزواج
 في اإلسالم





15 الزواي    اوز�اال   

  الزواج يف اإلسالم

ال���زواج م���ن الم�ستحّبات الأكي���دة، وقد وردت ن�سو����س كثيرة تحّث 

عليه، وتذّم على تركه، فعن ر�سول اهلل P اأّنه قال: »من اأحّب فطرتي 

فلي�ستّن ب�سّنتي، ومن �سّنتي النكاح«)1). وعنه P اأي�سًا: »النكاح �سّنتي، 

فمن رغب عن �سّنتي فلي�س مّني«)2)، وعنه P اأي�سًا: »ما بني بناء في 

الإ�س���الم اأحّب اإلى اهلل )تعالى( م���ن التزويج«)3)، وعن الإمام ال�سادق 

Qاأّنه قـــال: »ركعتان ي�سّليهم���ا المتزّوج اأف�سل م���ن �سبعين ركعة 

ي�سّليها اأعزب«)4)، وعن الر�سول P اأّنه قال: »رّذال موتاكم العّزاب«)5)، 

وعنـــه P اأّنـــه قال: »اأكث���ر اأه���ل الن���ار الع���ّزاب«)6). ول ينبغي اأن يمنع 

)1)  مكارم الأخالق: �ض 196.
)2)  بحار الأنوار: ج 100، �ض 220.

)3)  من ل يح�سره الفقيه: ج 3، �ض 383.
)4)  الكافي: ج 5، �ض 328.

)5)  و�سائل ال�سيعية: ج 20، �ض 19.
)6)  م. ن، ج 20، �ض 20.
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الفقر والعيلة عنه بعدما وعد اهلل )عّز وجّل( بالإغناء وال�سعة بقوله 

)عّز من قائـــل(: {...پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ...})1)، وعن 

الر�سول P اأّنه قال: »من ترك التزويج مخافة العيلة فقد اأ�ساء ظّنه 

ب���اهلل )عّز وج���ّل(«، اإّن اهلل ـ عّز وجّل ـ يقول: {...پ ڀ ڀ ڀ 

ڀ ٺ ٺٺ...})2).
وتعالـــى(:  )تبـــارك  اهلل  قـــال  ال���زواج:   ه���دف  التكام���ل   .1 

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  {ڈ 

گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ})3).
خلـــق اهلل )تعالى( لأجلكـــم )اأو لنفعكم( اأزواجـــًا من جن�سكم، 

والهدف هو ال�سكينة الروحّية والهدوء النف�سّي، فكّل واحد من الرجل 

والمـــراأة مجّهـــز بجهاز التنا�ســـل تجهيزًا ل يكتمل فعلـــه اإّل بمجموع 

الثنين، فكّل واحد منهمـــا ناق�ض في نف�سه محتاج اإلى الآخر، فاإذا 

ا، له اأن يلد وين�سل، وب�سبب هذا النق�ض  اجتمعا ي�سيران واحًدا تامًّ

والفتقـــار يتحّرك الواحد منهما اإلـــى الآخر، حّتى اإذا اّت�سل بالآخر 

�سكن واطمـــاأّن اإليه؛ لأّن كّل ناق�ض م�ستاق اإلـــى كماله ويميل اإلى ما 

يزيل فقره، وهذا هو النجذاب القوّي المودع في كّل منهما.

)1)  النور، 32.
)2)  الكافي: ج 5، �ض 331.

)3)  الروم،  21.
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ومـــن هنا يمكن ال�ستنتاج باأّن الذيـــن يهملون هذه ال�سّنة الإلهّية 

يكون وجودهـــم ناق�سًا. وقد جعـــل المولى )تعالى( بيـــن الجن�سين 

مـــوّدة ورحمة، والموّدة هي الحّب الـــذي يظهر اأثره في مقام العمل، 

والرحمـــة تاأّثر نف�سانّي عند م�ساهدة حاجة الآخر اإلى رفع نقي�سته، 

والمـــوّدة هي الباعثة علـــى الرتباط بين الزوجين فـــي بداية الأمر، 

وفـــي النهايـــة وحين ي�سعـــف اأحـــد الزوجيـــن تاأخذ الرحمـــة مكان 

المـــوّدة. والزوجان يتالزمان بالموّدة والرحمـــة، وهما معًا يرحمان 

ال�سغـــار من الأولد؛ لمـــا يريانه من �سعفهـــم وعجزهم عن القيام 

بواجـــب العمل لرفع الحوائج الحيوّية، فيقوم الزوجان بواجب العمل 

في حفظهـــم وحرا�ستهم وتغذيتهـــم وك�سوتهم واإيوائهـــم وتربيتهم، 

ولول هذه الرحمة لما عا�ض النوع الإن�سانّي.

2. �سف���ات الزوج���ة: ينبغـــي اأن يح�سن الرجل اختيـــار زوجته لأجله 

ولأجل ن�سله، ومن هذه ال�سفات:

اأ. اأن تكـــون �ساحبـــة عقل واأدب، واأن ل تكـــون حمقاء، فعن اأمير 

الموؤمنيـــن Qاأّنـــه قـــال: »اإّياك���م وتزوي���ج الحمق���اء؛ ف���اإّن 

�سحبتها بالء، وولدها �سياع«)1).

ب. اأن تكـــون �ساحبـــة ديـــن و�سالح وح�ســـن خلق، فعـــن الإمام 

ال�سادق Qاأّنه قال: »انظر اأين ت�سع نف�سك، ومن ت�سركه 

)1)  الحر العاملي، و�سائل ال�سيعة: ج 20، �ض 84.
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ف���ي مال���ك، وتطلعه عل���ى دينك و�س���ّرك، فاإن كنت ل ب���ّد فاعاًل 

Q فبك���ًرا تن�سب اإلى الخير واإلى ح�سن الخلق...«)1)، وعنه

اأّنـــه قال: »م���ا اأُعطي اأح���د �سيئ���اً خيًرا من ام���راأة �سالح���ة، اإذا 

راآه���ا �سّرته، واإذا اأق�سم عليها اأبّرت���ه، واإذا غاب عنها حفظته«)2)، 

وعـــن الإمام الر�سا Qاأّنه قال: »ما اأف���اد عبد فائدة خيًرا 

م���ن زوج���ة �سالح���ة، اإذا راآها �سّرته، واإذا غ���اب عنها حفظته في 

نف�سها وماله«)3)، وعن الر�سول P اأّنه قال: »من �سعادة المرء 

الزوجة ال�سالحة«)4).

ج. المنبـــت ال�سالـــح، فقد تكون المـــراأة جميلـــة اإّل اأّن اأخالقها 

تكون �سّيئة؛ ب�سبب منبـــت ال�سوء، فعن الر�سول P اأّنه قال: 

»اإّياك���م وخ�س���راء الدم���ن، قي���ل: ي���ا ر�س���ول اهلل، وم���ا خ�س���راء 

 P الدم���ن؟ قال: المراأة الح�سناء في منب���ت ال�سوء«)5)، وعنه

اأّنـــه قال: »من تزّوج امراأة ل يتزوجه���ا اإّل لجمالها لم يَر فيها 

ما يحب«)6).

)1)  م. ن، ج 20، �ض 28.

)2)  م. ن، ج 20، �ض 39.

)3)  م. ن، ج 20، �ض 39.
)4)   و�سائل ال�سيعة: ج 20، �ض 41.

)5)  م. ن، ج 20، �ض 35.

)6)  م. ن، ج 20، �ض 50.
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والجمـــع بين ال�سالح والجمـــال اأمر ح�سن، فيح�ســـن للرجل اأن 

يختـــار من يعجبـــه �سكلها، وقـــد ورد اأّن الر�سول P قـــال: »اإذا اأراد 

اأحدكم اأن يتزّوج فلي�ساأل عن �سعرها، كما �ساأل عن وجهها؛ فاإّن ال�سعر 

اأحد الجمالين«)1).

د. العفـــاف، والعّفـــة درع نف�ســـّي يحمـــي الإن�ســـان مـــن التلـــّوث 

بالدنايـــا، فالزوجـــة العفيفة تحمي نف�سهـــا وزوجها واأولدها 

من ذلك التلـــّوث. وعن الر�سول P اأّنه قـــال: »خير ن�سائكم 

العفيفة...«)2).

3. خي���ر الن�س���اء:  ورد عـــن الر�سول P اأّنـــه قال: »اإّن خي���ر ن�سائكم 

الول���ود ال���ودود العفيف���ة، العزي���زة ف���ي اأهله���ا الذليل���ة م���ع بعله���ا، 

المتبّرج���ة م���ع زوجه���ا، الح�س���ان)3) عل���ى غي���ره، التي ت�سم���ع قوله 

وتطي���ع اأم���ره، واإذا خ���ال به���ا بذل���ت ل���ه ما يري���د منه���ا...«)4)، وعن 

الإمـــام ال�سادق Qاأّنه قـــال: »خير ن�سائكم الت���ي اإذا خلت مع 

زوجه���ا خلعت له درع الحياء، واإذا لب�ست لب�ست معه درع الحياء«)5)، 

وعن الإمام ال�سادق Qاأّنه قال: »خير ن�سائكم الطّيبة الريح، 

)1)  ال�سدوق، من ل يح�سره الفقيه: ج3، �ض382.
)2)  و�سائل ال�سيعة: ج 20، �ض 30.

)3)  الح�سان: اأي العفيفة.
)4)  و�سائل ال�سيعة: ج 20، �ض 29.

)5)  م. ن، ج 20، �ض 29.
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الطّيب���ة الطبي���خ، الت���ي اإذا اأنفق���ت اأنفق���ت بمع���روف، واإن اأم�سك���ت 

اأم�سك���ت بمعروف، فتلك عامل من عّمال اهلل، وعامل اهلل ل يخيب 

ول يندم«)1).

وعـــن الر�سول P اأّنه قـــال: »اأف�سل ن�ساء اأّمت���ي اأ�سبحهّن وجهاً، 

واأقله���ّن مهراً«)2). وعن اأميـــر الموؤمنين Qاأّنه قال: »خير ن�سائكم 

الخم����س، قي���ل: وما الخم�س؟ ق���ال: الهّين���ة اللّينة الموؤاتي���ة، التي اإذا 

غ�س���ب زوجه���ا لم تكتحل بغم����س حّتى ير�سى، واإذا غ���اب عنها زوجها 

حفظته في غيبته، فتلك عامل من عّمال اهلل، وعامل اهلل ل يخيب«)3).

هــــ. مّما ي�ستحـــّب اجتنابه من �سفات الن�ســـاء: ي�ستحّب اجتناب 

الـــزواج بالن�ســـاء الالتـــي يحملـــن �سفـــات عديـــدة، منها ما 

ورد عـــن الر�سول P اأّنـــه قال: »األ اأخبركم ب�س���رار ن�سائكم؟ 

الذليل���ة ف���ي اأهله���ا، العزيزة م���ع بعله���ا، العقيم الحق���ود، التي 

ل تت���وّرع م���ن قبي���ح، المتبّرج���ة اإذا غ���اب بعله���ا، الح�سان معه 

اإذا ح�س���ر، ل ت�سم���ع قول���ه، ول تطيع اأم���ره، واإذا خال بها بعلها 

تمّنعت منه كما تمّنع ال�سعبة عند ركوبها، ول تقبل منه عذراً، 

ول تغف���ر له ذنب���اً«)4). وعن الإمام الباقر Qاأّنه قال: »فاأّما 

)1)  م. ن، ج 20، �ض 30.
)2)  و�سائل ال�سيعة: ج 20، �ض 31.

)3)  م. ن، ج 20، �ض 29.
)4)  م. ن، ج 20، �ض 33 ـ 34.
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 P سوؤم الم���راأة فكثرة مهرها وعقم رحمها«)1)، وعن الر�سول�

اأّنه قال: »تزّوجوا بكًرا ولوًدا، ول تزّوجوا ح�سناء جميلة عاقًرا، 

فاإّني اأباهي بكم الأمم يوم القيامة«)2).

4. �سف���ات ال���زوج: ينبغـــي على المـــراأة واأهلها اأن يراعـــوا جملة من 

ال�سفات في طالب الزواج، ومنها:

اأ.ح�سن الخلق و�ساحب الدين، فعن الح�سين بن ب�ّسار الوا�سطّي 

قـــال: كتبت اإلى اأبي الح�سن الر�ســـا Q: اإّن لي قرابة قد 

خطـــب اإلّي وفـــي خلقه �ســـوء؟ قـــال: »ل تزّوج���ه اإن كان �سّيئ 

الخل���ق«)3)، وعـــن ر�ســـول اهلل P: »اأقربك���م مّني مجل�س���اً يوم 

 P القيام���ة اأح�سنكم خلق���اً وخيركم لأهل���ه«)4)، وعن الر�سول

اأّنـــه قـــال: »اإذا جاءكم من تر�س���ون خلق���ه ودينه فزّوج���وه، اإّل 

تفعل���وه تكن فتنة في الأر�س وف�ساد كبي���ر«)5)، وورد عن الإمام 

الح�سن Qاأّنه قال لمن ا�ست�ساره في تزويج ابنته: »زّوجها 

من رجل تقّي، فاإن اأحّبها اأكرمها، واإن اأبغ�سها لم يظلمها«)6).

ب. كراهـــة الزواج ب�ســـارب الخمر، ف�سرب الخمـــر ي�سّر بالعقل 

)1)  م. ن، ج 20، �ض 53.
)2)   م. ن، ج 20، �ض 54.
)3)  م. ن، ج 20، �ض 81.

)4)  ال�سدوق، عيون اأخبار الر�ساQ: ج2، �ض41.
)5)  الكافي: ج5، �ض347، ح2.
)6)  مكارم الأخالق: �ض 318.
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والدين، فت�سير حياة الزوجة المتدّينة كابو�سًا حقيقّيًا، وعن 

الإمـــام ال�سادق Qاأّنه قـــال: »ل تجال�سوا �س���ارب الخمر، 

Q ول تزّوج���وه، ول تتزّوجوا اإلي���ه«)1)، وعن الإمام الر�سا

اأّنـــه قال: »اإّياك اأن تزّوج �سارب الخمر، فاإْن زّوجته فكاأّنما قدت 

اإل���ى الزنى«)2)، وعن الإمـــام ال�سادق Qاأّنه قال: »من زّوج 

 P كريمته من �سارب خمر فقد قطع رحمها«، وعن الر�سول

اأّنه قال: »�سارب الخمر ل ُيزّوج اإذا خطب«)3).

ج. الكفاءة، فقد روي اأّنه قام رجل اإلى ر�سول اهلل P فقال: »يا 

ر�س���ول اهلل، فم���ن نزّوج؟ فق���ال: الأْكَفاء، فقال: وم���ن الأكفاء؟ 

فق���ال: الموؤمن���ون بع�سه���م اأكف���اء بع����س، الموؤمن���ون بع�سه���م 

اأكف���اء بع�س«)4)، وقد ورد عـــن الإمام ال�سادق Qاأّنه قال: 

»الكف���و اأن يك���ون عفيف���اً وعن���ده ي�سار«)5)، والمق�ســـود بالي�سار 

رًا، وهو يعنـــي الكفاءة المالّية  هـــو كون اأمره في الـــزواج مي�سَّ

العرفّيـــة، ول يعني كثرة المال، والإيمان هو الأ�سل بالكفاءة، 

فقـــد ورد اأّنه: »لّم���ا زّوج )الإمام( علّي ب���ن الح�سين Qاأّمه 

)1)  و�سائل ال�سيعة: ج 25، �ض 312.
)2)  بحار الأنوار: ج 74، �ض 142.
)3)  و�سائل ال�سيعة: ج 20، �ض 79.

)4)  م. ن، ج 20، �ض 61 ـ 62.
)5)  م. ن، ج 20، �ض 78.
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م���وله، وتزّوج ه���و مولته، فكتب اإليه عبد المل���ك كتاباً يلومه 

في���ه، ويقول: ق���د و�سعت �سرفك وح�سبك، فكت���ب اإليه علّي بن 

الح�سي���ن Q: اإّن اهلل رف���ع بالإ�س���الم كّل خ�سي�س���ة، واأت���ّم به 

الناق�س���ة، واأذه���ب ب���ه اللوؤم، ف���ال لوؤم عل���ى م�سلم، واإّنم���ا اللوؤم 

ل���وؤم الجاهلّي���ة، واأّما تزوي���ج اأّمي فاإّنما اأردت بذل���ك بّرها. فلّما 

انتهى الكتاب اإلى عبد الملك قال: لقد �سنع علّي بن الح�سين 

اأمري���ن م���ا كان ي�سنعهما اأحد اإّل عل���ّي بن الح�سين فاإّنه بذلك 

زاد �سرفاً«)1).

5. حرم���ة الأذّي���ة بغي���ر ح���ّق: ل يجـــوز لأّي مـــن الزوجيـــن اأن يوؤذي 

الآخـــر بغيـــر حّق، فقد ورد عـــن الر�سول P اأّنه قـــال: »من كان 

ل���ه ام���راأة توؤذي���ه لم يقب���ل اهلل �سالتها ول ح�سنة م���ن عملها حّتى 

تعين���ه وتر�سي���ه واإن �سام���ت الده���ر، وقام���ت، واعتق���ت الرق���اب، 

واأنفق���ت الأموال ف���ي �سبيل اهلل، وكانت اأّول من ت���رد النار. ثّم قال 

P: وعل���ى الرج���ل مث���ل ذل���ك ال���وزر والع���ذاب اإذا كان له���ا موؤذياً 

ظالماً...«)2).

6. اإكرام الزوجة: ي�ستحّب اإكرام الزوجة، فعن الإمام زين العابدين 

Qاأّنـــه قال: »واأّما الزوجة فاأن تعل���م اأّن اهلل )عّز وجّل( جعلها 

)1)  م. ن، ج 20، �ض 75.
)2)  و�سائل ال�سيعة: ج 20، �ض 163 ـ 164.
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ل���ك �سكن���اً واأن�ساً، فتعل���م اأّن ذلك نعمة من اهلل علي���ك فتكرمها«)1)، 

وعـــن الر�ســـول P: »ما اأك���رم الن�س���اء اإّل كري���م، وما اأهانه���ّن اإّل 

لئيم«)2)، وعنه P: »خيركم خيركم لأهله، واأنا خيركم لأهلي«)3)، 

وعنـــه P: »خي���ر الرج���ال م���ن اأّمت���ي الذي���ن ل يتطاول���ون عل���ى 

اأهليه���م، ويحّن���ون عليه���م، ول يظلمونه���م...«)4)، وعنه P: »قول 

 P الرج���ل للمراأة: اإّني اأحّب���ك، ل يذهب من قلبها اأبداً«)5)، وعنه

اأّنـــه قال: »ح���ّق الم���راأة عل���ى زوجه���ا اأن ي�س���ّد جوعته���ا، واأن ي�ستر 

عورتها، ول يقّبح لها وجهاً«)6).

7. غفران ذنب الزوجة: اإّن من حّق الزوجة على زوجها اأن يغفر لها 

اإذا اأخطـــاأت، فقد ورد عن الإمام ال�سادق Qفي حّق المراأة 

على زوجها، الذي اإذا فعله كان مح�سنًا؟ اأّنه Qقال: »ي�سبعها 

ويك�سوه���ا، واإن جهل���ت غف���ر لها، وق���ال اأبو عب���د اهلل Q: كانت 

 :P توؤذيه فيغف���ر لها«)7)، وعـــن الر�سولQ ام���راأة عن���د اأب���ي

»... وم���ن �سب���ر عل���ى خلق ام���راأة �سّيئ���ة الخلق واحت�س���ب في ذلك 

)1)  الفقيه: ج2، �ض621.
)2)  كنز العّمال: ج 16، �ض 371.

)3)  و�سائل ال�سيعة: ج 20، �ض 171.
)4)  مكارم الأخالق: �ض 216.

)5)  و�سائل ال�سيعة: ج 20، �ض 170.
)6)  بحار الأنوار: ج 100، �ض 254.
)7)  و�سائل ال�سيعة: ج 20، �ض 169.
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الأجر اأعطاه اهلل ثواب ال�ساكرين«)1)، وعنه P ـ اأي�سًا ـ: »اأو�ساني 

اإّل م���ن  اأّن���ه ل ينبغ���ي طالقه���ا  جبرائي���ل بالم���راأة حّت���ى ظنن���ت 

فاح�س���ة«)2)، وعـــن الإمام ال�سادق Q: »رح���م اهلل عبًدا اأح�سن 

فيم���ا بين���ه وبي���ن زوجته، ف���اإّن اهلل )عّز وج���ّل( قد مّلك���ه نا�سيتها، 

وجعله القّيم عليها«)3).

8. م���داراة الزوج���ة: ت�ستحّب مداراة الزوجـــة، فعن الإمام ال�سادق 

Q: »اإّنم���ا مث���ل المراأة مث���ل ال�سلع المع���وّج، اإن اأقمته ك�سرته، 

Q واإن تركت���ه ا�ستمتعت به، ا�سبر عليه���ا«)4)، وعن الإمام علّي

في و�سّية لولده محّمد بن الحنفّية: »... اإّن المراأة ريحانة ولي�ست 

بقهرمان���ة، فداره���ا عل���ى كّل حال، واأح�س���ن ال�سحبة له���ا؛ لي�سفو 

عي�سك«)5).

9. اأمور ي�ستحّب للزوج فعلها:

اأ.التطي���ب والتزيي���ن: ي�ستحـــّب اأن يتحّلى الزوج بـــاآداب التنّظف 

والتطّيـــب والتزّيـــن لزوجتـــه، فعـــن الح�ســـن بن الجهـــم اأّنه 

قـــال: »راأيت اأب���ا الح�سن Qاخت�سب، فقل���ت: جعلت فداك، 

)1)  و�سائل ال�سيعة: ج 20، �ض 174.
)2)  م. ن، ج 20، �ض 170.
)3)  م. ن، ج 20، �ض 170.
)4)  م. ن، ج 20، �ض 173.
)5)  م. ن، ج 20، �ض 169.
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اخت�سب���ت؟! فقال: نعم، اإّن التهيئ���ة مّما يزيد في عّفة الن�ساء، 

ولق���د ت���رك الن�س���اء العّف���ة بت���رك اأزواجه���ّن التهيئة، ث���ّم قال: 

اأي�س���ّرك اأن تراه���ا على ما تراك علي���ه اإذا كنت على غير تهيئة؟ 

قلت: ل، قال: فهو ذاك.. ثم قال: من اأخالق الأنبياء التنّظف 

والتطّيب وحلق ال�سعر وكثرة الطروقة«)1).

ب.التو�سع���ة عل���ى العي���ال: ي�ستحـــّب ب�سكل موؤّكد للـــزوج اأن يو�سع 

على عياله، ولكن بدون تبذير واإ�سراف، فعن الإمام ال�سادق 

Q: »اإّن الم���رء يحت���اج في منزله وعيال���ه اإلى ثالث خالل 

يتكّفله���ا واإن ل���م يك���ن في طبعه ذل���ك: معا�سرة جميل���ة، و�سعة 

ن«)2)، والتو�سعة بتقدير تعني الو�سطّية،  بتقدي���ر، وغيرة بتح�سّ

فعـــن الإمـــام ال�سادق Q: »اإذا ج���اد اهلل )تب���ارك وتعالى( 

عليكم فجودوا، واإذا اأم�سك عنكم فاأم�سكوا...«)3).

ج. اإظه���ار الح���ب: ي�ستحّب للزوج اأن ي�ستميل زوجته ويظهر الحّب 

لهـــا، فعن الإمام ال�سادق Q: »ل غن���ى بالزوج عن ثالثة 

اأ�سي���اء فيم���ا بين���ه وبي���ن زوجته، وه���ي: الموافق���ة؛ ليجلب بها 

موافقته���ا ومحّبته���ا وهواه���ا، وح�س���ن خلقه معه���ا، وا�ستعماله 

)1)  م. ن، ج 20، �ض 246.
)2)  بحار الأنوار: ج 75، �ض 235.

)3)  و�سائل ال�سيعة: ج 21، �ض 553.
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ا�ستمال���ة قلبها بالهيئة الح�سنة ف���ي عينها، وتو�سعته عليها«)1)، 

وعـــن الر�سول P: »ق���ول الرجل للمراأة اإّن���ي اأحّبك ل يذهب 

من قلبها اأبداً«)2).

10. خي���ر الرج���ال و�سّره���م : عـــن الر�ســـول P: »... اإّن م���ن خي���ر 

رجالك���م التق���ّي النق���ّي، ال�سم���ح الكّفي���ن، ال�سلي���م الطرفي���ن، البّر 

بوالديه، ول يلجئ عياله اإلى غيره... ثّم قال: اإّن من �سّر رجالكم 

البّه���ات البخيل الفاح�س، الآكل وحده، المانع رفده، ال�سارب اأهله 

وعبده، الملجئ عياله اإلى غيره، العاّق بوالديه«)3).

11. خدم���ة الزوجة لزوجها: ي�ستحّب للزوجة اأن تخدم زوجها، فعن 

الإمـــام ال�سادق Q: »م���ا من ام���راأة ت�سقي زوجه���ا �سربة من 

ماء اإّل كان خيراً لها من عبادة �سنة، �سيام نهارها، وقيام ليلها«)4).

12. طالق���ة وج���ه الزوج���ة: عقـــد الحـــر العاملي في كتـــاب و�سائل 

ال�سيعـــة بابًا خا�سًا تحـــت عنوان: باب ا�ستحبـــاب طالقة الوجه 

وُح�ســـن الب�سر، يت�سّمـــن مجموعة من الروايات التـــي توؤّكد على 

هذا الُخلق الح�سن، روي عن اأبي عبد اهللQ قال: قال ر�سول 

اهلل P: »ي���ا بن���ي عبد المطل���ب اإّنكم لن ت�سعوا النا����س باأموالكم 

)1)  بحار الأنوار: ج 75، �ض 237.
)2)  و�سائل ال�سيعة: ج 20، �ض 23.

)3)  م. ن، ج 20، �ض 34.
)4)  م. ن، ج 20، �ض 172.
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فاألقوهم بطالقة الوجه وح�سن الب�سر«)1).

 P 13. احت���رام الزوج���ة لزوجه���ا: روي اأّنـــه جـــاء رجل اإلـــى النبّي

فقـــال لـــه: »اإّن لي زوج���ة اإذا دخلت تلّقتن���ي، واإذا خرج���ت �سّيعتني، 

واإذا راأتني مهموماً قالت لي: ما يهّمك، اإن كنت تهتّم لرزقك فقد 

تكّف���ل لك به غي���رك، واإن كنت تهتّم باأمر اآخرت���ك فزادك اهلل هّماً، 

فق���ال ر�س���ول اهلل P: »اإن هلل عّماًل، وهذه م���ن عّماله، لها ن�سف 

اأجر ال�سهيد«)2).

14. تحّم���ل اأذى ال���زوج: روي اأّن الر�ســـول P اأّنه قال: »من �سبرت 

عل���ى �س���وء خل���ق زوجه���ا اأعطاها مث���ل ثواب اآ�سي���ة بنت مزاح���م«)3)، 

وعنـــه P ـ اأي�سًا ـ: »والذي بعثن���ي بالحّق نبّياً ور�س���وًل كّل امراأة 

�سب���رت على زوجها في ال�سّدة والرخاء، وكانت مطيعة له ولأمره، 

.Q(4( مع امراأة اأّيوب )ح�سرها اهلل )تعالى

15. ع���دم اإ�سخ���اط الزوج: روي عن الإمـــام ال�سادق Qاأّنه قال: 

»اأّيم���ا ام���راأة بات���ت وزوجه���ا عليها �ساخط ف���ي حّق ل���م يتقّبل منها 

�سالة حّتى ير�سى عنها...«)5).

)1)  وسائل الشيعة: ج12، ص160، باب استحباب طالقة الوجه.
)2)  و�سائل ال�سيعة: ج 20، �ض 32.

)3)  بحار الأنوار: ج 100، �ض 247.
)4)  م�ستدرك الو�سائل: ج 14، �ض 241.

)5)  و�سائل ال�سيعة: ج 20، �ض 160.
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16.تمكي���ن الزوج من نف�سه���ا: يجب على الزوجة اأن ت�ستجيب للزوج 

لو طلـــب المعا�سرة الم�سروعة، وي�ستحّب لها اأكثر من ذلك، فقد 

روي عـــن الر�ســـول P اأّنه قال عن حّق الـــزوج على المراأة: »... 

وعليه���ا اأن تطّي���ب باأطي���ب طيبه���ا، وتلب����س اأح�س���ن ثيابه���ا، وتزّين 

باأح�سن زينتها، وتعر�س نف�سها عليه غدوة وع�سّية...«)1).

ح�شن المعا�شرة  في الحياة الزوجية:

الـــزواُج بدايـــُة مرحلة جديدة مـــن المعا�سرة تنتهـــي في ظاللها 

لفة والأن�ض بينهما ؛ 
ُ
عزلـــة الرجل والمراأة، ويبداأ عهد جديـــد من الأ

وعلى اأثر ذلك يح�سل نوع من التقارب بين اأفكار الزوجين وروؤاهما، 

كذلـــك الأمر بالن�سبـــة لتوجهاتهما والخطـــط الم�ستقبلية لحياتهما 

الم�ستركة. 

لقد حـــّث الإ�سالم علـــى معا�سرة المـــراأة بالمعـــروف وذلك من 

خالل عدد كبيـــر من المفاهيم الأخالقية والتربيـــة ال�سلوكية، ومن 

هذه المفاهيم:

اأ-الِع�س���رة الح�سن���ة: اإّن الحياة الزوجبة ال�سليمة هي الحياة التي 

يعي�ض فيها الزوجان بتناغم وتفاهم كبيرين، والعنوان الأبرز 

لهما هو األ ي�سيئان لبع�سهما البع�ض، بل الإح�سان هو الهدف، 

)1)  م. ن، ج 20، �ض 158.
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قال اهلل تعالى: {ۉ ۉې ې ېې 

وروي  وئ})1).  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
عـــن الإمـــام علي بن اأبي طالبQ فـــي و�سيته لمحمد بن 

الحنفيـــة: »اإنَّ المراأة ريحان���ة ولي�ست بقهرمان���ة، فدارها على 

كلِّ حال، واأح�سن ال�سحبة لها، في�سفو عي�سك«)2). وقال ر�سول 

اهللP: »خيركم خيركم لن�سائه، واأنا خيركم لن�سائي«)3).

ب-الإك���رام والرحم���ة: فعن الإمام علي بـــن الح�سين Q: »ل 

غن���ى بال���زوج عن ثالث���ة اأ�سياء فيم���ا بينه وبي���ن زوجته، وهي: 

الموافق���ة ؛ ليجتل���ب بها موافقته���ا ومحبتها وهواه���ا، وح�سن 

خلق���ه معه���ا وا�ستعمال���ه ا�ستمال���ة قلبه���ا بالهيئ���ة الح�سن���ة في 

عينه���ا، وتو�سعته عليه���ا«)4). ومن حق الزوجة اإكرامها، والرفق 

بهـــا، واحاطتهـــا بالرحمـــة والموؤان�ســـة، قال الإمـــام علي بن 

الح�سيـــن Q: »واأّما حقُّ رعيت���ك بملك النكاح، فاأن تعلم اأن 

اهلل جعله���ا �سكن���اً وم�ستراح���اً واأُن�س���اً وواقية، وكذل���ك كّل واحد 

منكم���ا يج���ب اأن يحمد اهلل عل���ى �ساحبه، ويعل���م اأن ذلك نعمة 

من���ه علي���ه، ووجب اأن يح�سن �سحبة نعمة اهلل ويكرمها ويرفق 

)1)   الن�ساء، 19.
)2)   مكارم الأخالق: �ض218.

)3)   من ل يح�سره الفقيه: ج3، �ض281.
)4)   تحف العقول: 239.
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به���ا، واإن كان حق���ك عليها اأغلظ وطاعت���ك بها األزم فيما اأحّبت 

وكره���ت ما ل���م تكن مع�سية، ف���اإّن لها حّق الرحم���ة والموؤان�سة 

ومو�سع ال�سكون اإليها ق�ساء اللذة التي لبّد من ق�سائها«)1).

ت-عدم ا�ستخدام الق�سوة: ونهى الر�سولP عن ا�ستخدام الق�سوة 

مـــع المراأة، وجعل من حق الزوجة عدم �سربها وال�سياح في 

وجههـــا، ففي جوابه علـــى �سوؤال خولة بنـــت الأ�سود حول حق 

المراأة، قال: »حقِك عليه اأن يطعمك مّما ياأكل، ويك�سوك مّما 

يلب����س، ول يلط���م ول ي�سي���ح ف���ي وجه���ك«)2). وقال P: »خير 

الرج���ال م���ن اأُمتي الذي���ن ل يتطاولون على اأهليه���م، ويحّنون 

عليهم، ول يظلمونهم«)3).

د- المراعاة: قال تعالى: {ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ})4).

علـــى الزوجـــة اأن تراعـــي اإمكانات الـــزوج في النفقـــة وغيرها، 

وكذلك على الـــزوج  اأن يراعي اإمكانات زوجتـــه النف�سية والج�سدية 

والعاطفيـــة، لأن اهلل ل يكلِّف نف�سًا اإل طاقتهـــا واإمكاناتها وهي �سّنة 

الحيـــاة التي ل تقبل الجـــدل، ومن يعاندها فال محالة �سوف يقع في 

الأخطاء الكبيرة. 

)1)   تحف العقول، �ض188.
)2)  مكارم الأخالق، 218

)3)  مكارم الأخالق، 217-621.
)4)   البقرة، 286.
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وينبغـــي علـــى الزوجة عـــدم تكليف الـــزوج بما ل يطيـــق فاأّكدت 

الروايـــات على الزوجة في اأمر النفقة، قال P: »اأّل واأّيما امراأة لم 

ترفق بزوجها وحملته على ما ل يقدر عليه وما ل يطيق لم يقبل اهلل 

منها ح�سنة وتلقى اهلل وهو عليها غ�سبان«)1).

ونعـــم الواعظ في ذلـــك ما ورد في �سيـــرة الزهراءQ �سيدة 

ن�ساء العالمين، ففي الخبر عن اأبي �سعيد الخدري قال: »اأ�سبح علي 

ب���ن اأب���ي طالبQ ذات يوم �ساغباً، فق���ال يا فاطمة هل عندك �سيء 

تغّذيني���ه؟ قال���ت: ل وال���ذي اأك���رم اأب���ي بالنب���وة واأكرم���ك بالو�سية ما 

اأ�سب���ح الغ���داة عن���د �سيء، وما كان �س���يء اأَطعمناه مذ يومي���ن اإل �سيء 

كن���ت اأوؤثرك به عل���ى نف�سي وعلى ابنيَّ هذين الح�سن والح�سين، فقال 

عليQ: يا فاطمة: األ كنت اأعلمتيني فاأبغيكم �سيئاً، فقالت: يا اأبا 

الح�سن اإني لأ�ستحيي من اإلهي اأن اأكّلف نف�سك ما ل تقدر عليه«)2).

وج، فال بـــد اأن يقـــّدر ظروفها في  وكذلـــك الحـــال بالن�سبـــة للـــزَّ

المر�ض والعافية، والقوة وال�سعف، والليل والنهار، و�سغلها وفراغها 

وغير ذلك. لأنها قوانين الخلقة، وكل اإن�سان له مزاجه وله تداعياته 

النف�سية وله كرهه وحّبه وانزعاجه ور�ساه وقلقه وطماأنينته، فن�ساأل 

اهلل �سبحانه اأن يعيننا على ح�سن المعاملة فيما بيننا.

)1)   الو�سائل: ج20، �ض212.
)2)   بحار الأنوار، ج43، �ض59.
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اأواًل: ما هي اأ�شباب الخالف؟

هناك اأ�سباب كثيـــرة لوقوع النزاعات بيـــن الأزواج، �سنقوم هنا 

بذكر اأهم هذه الأ�سباب واأكثرها ابتالًء:

1- ع���دم اللت���زام باأح���كام ال�س���رع المقّد����س: لقـــد و�ســـع اهلل تعالـــى 

القوانين لتنظيم العالقـــة الزوجيَّة، وجعلها على اأف�سل وجه من 

اأجـــل تاأمين حيـــاة زوجية �سعيـــدة، وعندما يتخلـــى الإن�سان عن 

ة  هـــذه الحدود ال�سرعية ويتجاوزها فاإّنـــه �سيهّدد الحياة الزوجيَّ

برمتهـــا، مـــن هنا كان ل بد مـــن التعّرف على الحقـــوق الزوجيَّة 

ل الح�سانـــة التي تحمي  واآداب العالقـــة مـــع الزوج حتـــى تح�سّ

بنيان الأ�سرة من الت�سدع.

2- �سوء التقدير: النا�سى عن الجهل بالطرف المقابل وخ�سو�سياته 

ومـــا يحب ويكره، اأو عـــدم القدرة على الن�سجـــام رغم المعرفة 

بالميـــول والخ�سو�سيـــات، قـــد يت�سبب اأي�ســـًا بالت�سنـــج والوقوع 

بالأخطاء، في�سكل خطرًا على الحياة الزوجيَّة، لذلك فاإّن معرفة 

الطرف الآخر قد ي�ساعد على تفّهم الت�سّرفات والم�سلكية ب�سكل 



فقه العالقات الزوجية36

ي�ساعد على الن�سجام.

3- ع���دم الواقعي���ة: اإنَّ الت�سورات الخاطئـــة اأو الخيالية عن الحياة 

والم�ستقبـــل من الم�ساكل التي تعتر�ض الأزواج، فاإذا كان ال�ساب 

ران  ـــة ويت�سوَّ والفتـــاة يعي�ســـان فـــي عالـــم مـــن الأحـــالم الورديَّ

الل كما فـــي الق�س�ض  بـــاأنَّ الم�ستقبـــل �سيكـــون جّنًة وارفـــة الظِّ

والروايات، ولكن وبعد اأن يلجـــا دنياهما الجديدة، فيبحثان عن 

تلك الجّنـــة الموعودة فال يعثران عليها، فيلقـــي كل منهما اللوم 

علـــى الآخر محّماًل اإياه م�سوؤولية ذلك، ويبداأ بذلك ف�سل النزاع 

المريـــر الذي ُيفقـــد الحياة طعمهـــا ومعناها، فـــكلٌّ يتهم الآخر 

بالخداع، وكلٌّ منهما يلقي بالتبعة على �سريكه، في حين اأن بع�ض 

الأمانـــي والآمال تبلغ من الخيال بحيـــث ل يمكن اأن تتحقق على 

اأر�ض الواقع.

4- رتاب���ة الحي���اة: من الأمور التي ت�ساعد على الخالف رتابة الحياة 

والتـــي تحدث بعد فتـــرة طويلة مـــن البرنامج اليومـــي المتكرر، 

ما ُي�سِعـــُر الزوجين بالملل، فيتفرغان لنتقـــاد بع�سهما، وتظهر 

الخالفات، ولهذا ينبغي على الزوجين التجّدد لبع�سهما والظهور 

ب�ســـورة لفتـــة للنظر، وهذا مـــا يو�سي به ديننـــا الحنيف، ومنه 

التجّدد والتجّمل من خالِل اللبا�ِض والمظهر. فقد ورد في الرواية 

عن الإمام ال�سادقQ: »ل غنى بالزوج عن ثالثة اأ�سياء فيما 
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بين���ه وبين زوجته، وهي الموافقة ليجتلب بها موافقتها ومحبتها 

وهواه���ا، وح�س���ن خلقه معه���ا، وا�ستعمال���ه ا�ستمالة قلبه���ا بالهيئة 

الح�سنة في عينها وتو�سعته عليها«)1).

وفـــي روايـــة اأخرى عنـــه Q: »واإظه���ار الع�س���ق ل���ه بالخالبة، 

والهيئة الح�سنة لها في عينه«)2).

5 - البح���ث ع���ن العيوب :قد ين�سب النـــزاع في بع�ض الأحيان ب�سبب 

البحث عن العيوب اأو التنقيب عن النقائ�ض، فترى اأحد الزوجين 

كاأّنـــه ل همَّ له �سوى ن�ســـب الكمائن والتر�ســـد ومراقبة الآخر، 

فـــاإذا وجد ّزلة �سّهر به، وهذه العادة تدفع بالزوج اأو الزوجة اإلى 

الكراهية والحقد والعداء، ول ينجم عنها �سوى ال�سعور بالمهانة 

والإذلل، وربمـــا دفعـــت به اإلـــى التمرد والنزاع. وفـــي الحديث: 

»حق المراأة على زوجها... اأن ي�ستر عورتها«)3)، والمق�سود منه هو 

الت�سّتـــر على العيوب والأخطاء التـــي قد تقع فيها الزوجة، واأن ل 

يذّمها بها يومًا ما، واأن ل يف�سح ذلك في مجال�سه.

6- التقري���ع والل���وم :اأن نت�سور الزوج اأو الزوجة اإن�سانًا مع�سومًا عن 

الخطـــاأ اأمر بعيد عن الواقـــع، فالإن�سان مخلوق ي�سيب ويخطىء، 

ينه�ـــض ويكبو، بالرغم من �سعيه نحو الكمـــال والتكامل ومحاولة 

)1)   م.�ض.
)2)   تحف العقول: �ض323.

)3)   الحّلي، عّدة الداعي: �ض81.



فقه العالقات الزوجية38

اجتناب الوقوع في الأخطـــاء، اإذن، فاإّن احتمال الخطاأ وارد وهو 

اأمـــر اعتيـــادي، فاإذا �سدر خطاأ مـــا فال ي�ستحق الأمـــر تقريعًا اأو 

لومـــًا يعّكر �سفو الحياة . وعن النبـــي الأعظمP: »خير الرجال 

م���ن اأمت���ي الذي���ن ل يتطاول���ون عل���ى اأهليه���م ويحن���ون عليهم ول 

يظلمونه���م، ثّم ق���راأ: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

پ  پ ڀ}«)1).
7-الغي���رة المبال���غ به���ا: اإن الإيمان والأخالق عنـــد الرجل والمراأة، 

همـــا �سرطـــان اأ�سا�سيـــان للـــزواج الم�ستقـــر وال�سعيـــد، فطاعة 

التعاليـــم الإلهية والعمـــل بال�سوابط الأخالقيـــة والإن�سانية التي 

دلَّ عليهـــا الإ�سالم، ويدرك الإن�سان الكثير منها من خالل العقل 

والفطـــرة النقية، هـــذا اللتزام ي�سّيد بناء الـــزواج على الأ�سا�ض 

ال�سحيـــح، واأي زواج يبنـــى على هذه القواعـــد المتينة ل بد واأن 

ي�ستمـــر ب�ســـكل طبيعي ول توؤثـــر فيه الم�ساكل ال�سغيـــرة. الغيرة 

واحـــدة من المفردات التي يمكـــن اأن ت�سّبب الم�ساكل في الحياة 

ـــة اإذا خرجت عن حدها المقبول والطبيعي، وتحولت من  الزوجيَّ

�سحة اإلى مر�ض.

والمق�سود من الغيرة، غيـــرة الرجل على المراأة، وغيرة المراأة 

على الرجل، فما هو الم�سروع من الغيرة؟

)1)   مكارم الأخالق، �ض216.
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اأ- غيـــرة الرجـــل: يقـــول ال�سّيـــد الطباطبائـــي: »وه���ذه ال�سف���ة 

الغريزي���ة ل يخل���و عنها، ف���ي الجملة، اإن�س���اٌن اأيٌّ اإن�ساٍن ُفِر�س، 

فه���ي م���ن فطريات الإن�سان، والإ�سالم دي���ٌن مبنٌي على الفطرة 

توؤخ���ذ في���ه الأم���ور الت���ي تق�س���ي به���ا فط���رة الإن�س���ان، فتعّدل 

بق�سرها فيما هو �سالح الإن�سان في حياته ويحذف عنها ما ل 

حاجة اإليه فيها من وجوه الخلل والف�ساد«)1).

ولقد حثَِّت الروايـــات ال�سريفة الكثيرة على تحّلي الرجال ب�سفة 

الغيرة - عن اأبي عبد اهلل Q: »اإّن اهلل تبارك وتعالى غيور، يحّب 

كّل غيور، ولغيرته حّرم الفواح�س ظاهرها وباطنها«)2).

فالغيـــرة ـ كمـــا ات�سح ـ هي �سفـــة �سريفة، ودليـــل �سحة وعافية، 

ولكـــن اإذا و�سعت في غيـــر محلها اأو خرجت عـــن حدودها وطورها 

انقلبت اإلى مر�ض، وقد تت�سبب بالم�ساكل اإذا و�سلت اإلى حد �سعرت 

الزوجـــة معهـــا بعـــدم الثقة بهـــا، فهنا ترف�ـــض المراأة هـــذا الواقع، 

وتطالـــب الرجل باإخراجهـــا من ال�سجن الذي قـــد جعلها فيه ب�سبب 

�سكوكه. 

وفي الرواية عن ر�سول اهلل P: »من الغيرة ما يحّب اهلل، ومنها 

)1)  تف�سير الميزان: ج4، �ض175.
�سالح  فيه  ما  على  مقت�سرة(  بجعلها  )اأي  بق�سرها  الفطرة(  )اأي  ل  فُتعدَّ العبارة:  تحرير 

الإن�سان، ويحذف عنها ما ل حاجة اإليه )لالإن�سان اأو ل�سالحه(...

)2)  الكافي: ج5، �ض535، ح1.
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م���ا يكره اهلل، فاأّما ما يحّب فالغي���رة في الريبة، واأّما ما يكره فالغيرة 

في غير الريبة«)1). وت�سير بع�ض الروايات اإلى اأن هذه الغيرة في غير 

محلها قد تو�سل المراأة اإلى النحراف! فقد حذرت الرواية عن اأمير 

الموؤمنين Qفي و�سيته لبنه الح�سن Q: »اإياك والتغاير في 

غير مو�سع الغيرة، فاإن ذلك يدعو ال�سحيحة منهنَّ اإلى ال�َسَقم، ولكْن 

، فاإن راأيت عيباً فعّجِل النكيَر على الكبيِر وال�سغيِر«)2). اأحِكْم اأمرهنَّ

ب- غيـــرة المراأة: اإن الغيرة بمعناها ال�سلبـــي من الأمرا�ض التي 

يمكـــن اأن ُتبتلـــى بها المـــراأة، فتندفـــع من خاللها اإلـــى لقيام 

بخطـــوات �سلبيـــة تزعج الزوج وتوتـــر اأجواء العائلـــة، وعندما 

تتحّدث الروايات عن الغيرة عند المراأة تق�سد الجانب ال�سلبي 

منهـــا الذي له اآثـــاره ال�سلبية والمدّمـــرة، ل الحالة الإيجابية، 

 Qلذلك نجـــد في الرواية اأن رجاًل ذكـــر لالإمام ال�سادق

 :Q امراأتـــه فاأح�ســـن عليها الثنـــاء، فقال له اأبـــو عبد اهلل

»اأغرته����ا؟ ق����ال: ل، ق����ال: فاأغره����ا، فاأغارها فثبت����ت، فقال لأبي 

عبد اهلل Q: اإني قد اأغرتها فثبتت، فقال: هي كما تقول«)3).

1) اأ�سب���اب الغيرة عند الم���راأة: تختلف الأ�سباب النف�سية عند المراأة 

للغيـــرة، فيمكن اأن يكـــون من�سوؤها اإيجابيًا، كمـــا اأ�سارت الرواية 

)1)   ميزان الحكمة: ج3، .
)2)   الكافي: ج5، �ض537، ح9.

)3)   الكافي: ج5، �ض505.
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عن الإمام ال�سادق Q حيث �ساأله اأحدهم: »المراأة تغار على 

الرج���ل توؤذي���ه؟ ق���ال: ذلك م���ن الحب«)1)، وهذا النـــوع من الغيرة 

ل بـــد اأن تكـــون نتائجه غيـــر �ســـاّرة، لأّن الحب ينتـــج المراعاة 

والم�سلحـــة ول يو�ســـل الأمـــور اإلى الم�ســـاكل. ويمكـــن اأن يكون 

 :Qمن�ساأ الغيرة �سلبيًا  كما اأ�سارت الرواية عن الإمام الباقر

»غيرة الن�ساء الح�سد، والح�سد هو اأ�سل الكفر، اإّن الن�ساء اإذا غرن 

غ�سبن، واإذا غ�سبن كفرن اإل الم�سلمات منهن«)2).

2) النتائ���ج: كثيـــرًا مـــا تكـــون نتائج الغيـــرة �سلبية ومدّمـــرة، فالتي 

تغـــار تفقد -غالبـــًا- تعّقلها، وي�سبـــح الحاكم علـــى ت�سرفاتها 

الغ�ســـب والتوتر، وتفقـــد الواقعية في تقييم الأمـــور، والعقالنّية 

فـــي الت�سرف، وقد ورد في الرواية عن الر�سول الأكرم P: »اإن 

الغيراء ل تب�سر اأعلى الوادي من اأ�سفله«)3)، وعندما يفقد الإن�سان 

ب�سيرته �سيكون عر�سة لكل اأنواع الم�ساكل وال�سلبيات.

8-ع���دم الرفق بالطرف الآخ���ر: قد ين�سب النزاع ب�سبب الم�سايقات 

الم�ستمّرة كاإقدام الرجل ـ مثاًل ـ على فتح اأبواب منزله لمن هّب 

ودّب من الأ�سدقاء والمعارف، ما يحّمل المراأة اأعباء ا�ستقبالهم 

)1)   الكافي: ج5، �ض506.

)2)   الكافي: ج5، �ض505.

)3)   الكافي: ج5، �ض505.
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والقيـــام على خدمتهم .اأو كقيام المراأة بدعـــوة اأهلها واأقربائها 

با�ستمـــرار مما يـــوؤدي اإلى اإرهـــاق الرجل اقت�ساديـــًا، ولذا فمن 

الواجـــب مراعاة هذه الم�ساألـــة واأخذ الإمكانـــات بنظر العتبار 

واحترام الزوجين لم�ساعـــر بع�سهما البع�ض. فعن اأبي عبد اهلل 

Q قال: »ما زوي الرفق عن اأهل بيت اإل زوي عنهم الخير«)1).

ثانيا: اآثار الخالفات الزوجيَّة

ة اآثـــاٌر �سلبية جدًا على الأ�ســـرة، بل قد تكون  للخالفـــات الزوجيَّ

واج الفا�سل: اأحيانًا خطيرًة ومدّمرًة، ومن اآثار الزَّ

1- الطالق:

اإنَّ م�ساألـــة الطالق هي مـــن اأخطر واأكبر الم�ســـاكل الناتجة عن 

ة، والطـــالق من الأمور المكروهـــة في ال�سرع  ف�ســـل العالقة الزوجيَّ

المقد�ض، ففي الرواية عن ر�سول اهللP: »ما من �سيء اأبغ�س اإلى 

اهلل عزَّ وجلَّ من بيت يخرب في الإ�سالم بالفرقة«)2).

وعـــن الإمام علي Q: »تزوجوا ول تطلقوا، فاإّن الطالق يهتّز 

منه العر�س«)3).

)1)   الكافي: ج2، �ض119.

)2)   الكافي: ج2، �ض328.
)3)   و�سائل ال�سيعة: ج22، �ض9.
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وللطالق مفا�ســـد كثيرة، منها ت�سييـــع الأولد، لأن الولد بحاجٍة 

دائمـــٍة اإلى حنان الأّم، ول يمكـــن لأيِّ امراأٍة اأخرى اأن تحلَّ محلَّ الأّم 

فـــي تربية الأطفال، وبحاجـــٍة كذلك لظلِّ الأب الـــذي ل يمكن لأحٍد 

ة التي تطال روح  �ســـه ب�سهولـــٍة، هذا ف�ساًل عن الآثـــار النف�سيَّ اأن يعوِّ

عور بعدم الطماأنينة التي  ه واأبيه، وال�سُّ الطفل مما ي�ساهده من ُبْعِد اأمِّ

ينبغي اأن تبعثها في نف�سه الأجواء الهادئة في الأ�سرة الم�ستقّرة.

2- العنف الأ�سري:

اإّن الخالفـــات الحادة فـــي العائلة ت�سبب حـــالت العنف الأ�سري 

التـــي تظهـــر من خالل العنـــف والعتـــداء بال�ســـرب خ�سو�سًا على 

الزوجـــة من قبل الـــزوج، وقد ي�سل الأمر في بع�ـــض الأحيان ليطال 

الأطفال من قبل الزوج اأو الزوجة، اإذ اأّن بع�ض الأزواج يخفف توتره 

من �سريكه عبر �سرب اأطفاله، والتعامل ال�سيئ معهم.

اأديب الم�سروع(،  اإّن الإ�سالم لم ُيِجز العنَف في الأ�سرة )ولي�ض التَّ

 :Pبل نهـــى عنه في موارد عّدة، ففي الرواية عـــن الر�سول الأكرم

»اإّن���ي لأتعج���ب ممن ي�سرب امراأته وهو بال�س���رب اأولى منها«)1). وعن 

الإمام علي Q فيما اأو�سى به ابنه الح�سنQ: »ل يكن اأهُلك 

اأ�سقى الخلق بك«)2). 

)1)   م�ستدرك الو�سائل: ج14، �ض250.
)2)   نهج البالغة: �ض403.
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3- الم�ساكل الجتماعية:

اإّن الأ�ســـرة التـــي تعانـــي من ت�ســـّدع فـــي اأركانهـــا، �ستعاني من 

الكثيـــر من الم�ســـاكل الجتماعية مع محيطهـــا وخا�سة في ناحيتين 

اأ�سا�سيتين:

ك الزوج  اأ - م�ســـاكل مـــع الأقارب: اإذ مـــن ال�سعب جـــدًا اأن يفكِّ

اأو الزوجـــة، في حال وقوع الخـــالف، بين الطرف المقابل له 

وبين اأقربائـــه واأهله. لذلك، اإذا لم تكن الأمور ت�سير على ما 

يرام بين الزوجين، ف�ستجـــد، غالبًا، الحماة تتدّخل بطريقة 

تغيـــظ الزوجـــة اأو العك�ـــض، اأو يتدّخل اإخـــوة الزوجة ليغيظوا 

الـــزوج، وهكـــذا، بل قد ت�سمح هذه الخالفـــات بدخول طرف 

ثالٍث ربما يزرع الفتنة بينهما عامدًا اأو جاهاًل.

ب - م�ساكل في العمل: وهذا الأمر من الموارد التي يواجهها من 

ل يعي�ـــض ا�ستقـــرارًا في حياته الأ�سريـــة، لأّن ق�سما كبيرًا من 

جهـــده النف�سي والمعرفي والج�سدي �سوف يكون م�ستهلكًا في 

التفكيـــر وال�سهر والتوتر الع�سبي اأثنـــاء الخالفات، وبالتالي 

تقل الإمكانات الإبداعية وتختنق اآفاقه الفكرية، وجودة اأدائه 

للعمل، بـــل و�سيوؤّثر توتره على الزمالء فـــي العمل، وبالطبع، 

فـــاإّن مديـــر العمل يهمـــه اأن تكـــون الأجواء م�ستقـــرة في بيئة 

العمل من اأجل �سمان الجـــودة والإنتاجية، وربما ي�سبب هذا 
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الأمر الطرد اأو الت�سييق اأو م�ساكل ل يمكن اأن يتحملها.

هذه الم�ساكل الجتماعية، م�ساكل ل يمكن تجاهل حدوثها لأّنها 

�سرعـــان ما تظهر عند ح�ســـول الخالفات داخل الأ�ســـرة، وهذا ما 

يدلنا على اأّن و�سع الأ�سرة مرتبط بالمجتمع ارتباطًا وثيقًا.

رابعًا: من و�سائل عالج االختالف بين الزوجين

حينمـــا تظهر اأمارات الخالف وبـــوادر الن�سوز اأو ال�سقاق فلي�ض 

الطـــالق اأو التهديـــد به هو العالج. اإّن اأهّم مـــا ُيطلب في المعالجة 

هو ال�سبر والتحّمل ومعرفة الختالف في العقول واأ�سلوب التفكير 

والتفـــاوت في الطباع، مع �سرورة الت�سامح والتغا�سي عن كثير من 

الأمـــور، وقد ل تكون الم�سلحة والخير دائما فيما يحب وي�ستهي بل 

قـــد يكون الخير فيما ل يحب ول ي�ستهي: {ۉ ۉې ې 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  })1).
ة،  وينبغـــي اأن ينظر الزوجان نظرة واقعية اإلى الخالفات الزوجيَّ

اإذ اإّنها مـــن الممكن اأن تكون عاماًل من عوامل الحوار والتفاهم اإذا 

اأح�سن التعامل معها.

والأ�سلـــوب الـــذي يّتبعـــه الزوجان فـــي مواجهة الخـــالف اإّما اأن 

يق�سي عليه واإّما اأن ي�سّخمه ويو�سع نطاقه، ومن الأ�ساليب الإيجابية 

)1)   الن�ساء، 19.
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في حل الخالفات الأ�سرية:

1-النتب����اه اإل����ى طريقة التكلم: ل �سك اأّن الكلمات الحادة، والعبارات 

العنيفة، لها �سدى يتردد با�ستمرار حتى بعد انتهاء الخالف، عالوة 

علـــى ال�سدمات والجروح العاطفية التي تتراكم في النفو�ض، وقد 

روي عـــن الر�سول الأعظمP في بيان طبيعة الل�سان اإن لم يتقّيد 

باأوامـــر ال�سرع ونواهيه: »اإن كان في �سئ �س����وؤم ففي الل�سان«)1). واأّما 

ال�سمت وال�سكوت على الخالف فهو حل �سلبي موؤقت للخالف، اإذ 

�سرعان ما يثور البركان عند دواعيه، وعند اأدنى ا�سطدام، فكبت 

الم�سكلة في ال�سدور بداية للعقد النف�سية و�سيق ال�سدر المتاأزم 

بالم�سكلـــة، فاإّما اأن ُتتنا�سى وُتْترك، واإّما اأن ُتطرح للحّل ول بّد اأن 

تكـــون الت�سوية �ساملة لجميع ما يختلج فـــي النف�ض، واأن تكون عن 

ر�ســـا وطيب خاطـــر. والأهّم في هذا كّله، تـــرك الجدال والمراء، 

فقـــد روي عـــن الر�سول الأعظمP: »ثالث من لق����ي اهلل عزَّ وجلَّ 

ن خلقه ، وخ�سي اهلل في  به����ّن دخل الجّنة من اأي ب����اب �ساء: من ح�سَّ

المغيب والمح�سر ، وترك المراء واإن كان محقا«)2).

2-البع���د ع���ن الأ�سالي���ب غي���ر المجدي���ة: البعد عـــن الأ�ساليب التي 

قـــد تك�ســـب الجولة فيهـــا وينت�ســـر اأحـــد الطرفين علـــى الآخر 

)1)   الكافي: ج2، �ض116.

)2)   الكافي: ج2، �ض300.
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لكّنها تعّمـــق الخالف وتجّذره: مثل اأ�ساليـــب التهّكم وال�سخرية، 

اأو الإنـــكار والرف�ـــض، اأو ال�سباب وال�ستائم. قـــال اأمير الموؤمنين 

Q فـــي و�سيته لمحّمد بـــن الحنفية في مداراة المـــراأة: »اإّن 

الم���راأة ريحان���ة ولي�س���ت بقهرمان���ة، فدارها على كل ح���ال واأح�سن 

ال�سحبة لها في�سفو عي�سك«)1). 

وعـــن اأبي عبـــد اهلل Q، قـــال: »ق���ال ر�س���ول اهلل P: �سباب 

الموؤمن كالم�سرف على الهلكة«)2).

3-ع���دم اتخ���اذ الق���رار اإل بعد درا�ست���ه: فال ي�سلـــح اأن يقول الزوج 

فـــي اأمر من الأمور »ل« اأو »نعم«، ثـــّم بعد الإلحاح يغير القرار، 

اأو يعـــرف خطاأ قـــراره فيلجـــاأ اإلى العنـــاد والمخا�سمـــة، فهذه 

الطريقـــة ُتفقـــد الـــزوج الم�سداقّيـــة والهيبة وح�ســـن الظّن به 

وبقراراتـــه.

4-الدرا�ســـة ال�سليمـــة للم�سكلة: ويكون ذلك عبـــر خطوات متعددة، 

اأهمها:

1-تفّهم الأمر، هل هو خالف عميٌق اأم اأنه �سوُء فهٍم فقط. فالتعبير عن 

ا يزعجـــه ب�سكٍل وا�سٍح ومبا�سٍر  حقيقـــة مق�سد كلِّ واحٍد منهما وعمَّ

ي�ساعـــُد علـــى اإزالة �ســـوء الفهم، فلربمـــا اأنَّه لم يكـــن هناك خالف 

)1)   الكافي: ج5، �ض510.

)2)   الكافي: ج2، �ض359.
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حقيقي واإّنما �سوء في الفهم.

2-الرجـــوع اإلى النف�ض ومحا�سبتها ومعرفـــة تق�سيرها، فقد يكون اأ�سل 

الم�سكلـــة �سببه ذنب اأو مع�سية وتخطي الحـــدود الإلهية، ثم انعك�ض 

فـــي العالقة مـــع ال�سريك. والحل يكون فـــي الإنابة والتوبـــة اإلى اهلل 

تعالى وطلب الم�سامحة منه، ثم طلب الم�سامحة من زوجه.

3-تطويـــق الخـــالف وح�سره مـــن اأن ينت�سر بيـــن النا�ـــض اأو يخرج عن 

حـــدود اأ�سحاب ال�ساأن، فقد روي عن الر�ســـولP: »ا�ستعينوا على 

حوائجكم بالكتمان«)1).

4- تحديـــد مو�ســـع النـــزاع والتركيـــز عليه، وعـــدم الخـــروج عنه بذكر 

اأخطـــاء اأو تجـــاوزات �سابقة، اأو فتح ملفات قديمـــة، ففي هذا تو�سيع 

لنطاق الخالف.

5- اأن يتحـــّدث كّل واحد منهما عـــن الم�سكلة ح�سب فهمه لها، ول يجعل 

فهمه �سوابًا غير قابل للخطاأ، اأو اأّنه حقيقة م�سّلمة ل تقبل الحوار ول 

النقا�ض، فاإّن هذا قاتل للحّل في مهده.

6- فـــي بـــدء الحـــوار يح�ســـن ذكـــر نقـــاط التفـــاق، فطـــرح الح�سنات 

والإيجابيات والف�سائل عند النقا�ض مما يرّقق القلب ويبعد ال�سيطان 

ويقـــّرب وجهات النظر ويي�ّسر التنازل عن كثير مّما في النفو�ض، قال 

)1)   ميزان الحكمة: ج1، �ض630.



49 اوو�اا ل الماف       الي اعفاالا الزوجية

تعالـــى: {ىئ ىئ ی یی })1)، وخ�سو�ســـًا الزوجة اإذا كانت 

لينـــة الجانـــب فالزوج �سرعـــان ما يلتفت اإلـــى لطفها، وقـــد ورد في 

الروايـــات في ال�سفات المرغوبة فـــي المراأة ما روي عن فقه الر�سا

Q: »وموافقة الزوجة كمال ال�سرور«)2).

7-جرُّ النزاع اإلى منطقة العفو والت�سامح، فمعظم الأخطاء التي تح�سل 

فـــي الحياة الزوجيَّة هي اأخطاء يمكن التعامل معها بل وت�سحيحها، 

بـــل قد ينجح الزوج اأو الزوجـــة في تحويل الطرف الآخر من �سخ�ض 

�سّرير اإلى مالك اإن ا�ستطـــاع اأن ي�ستخدم كيمياء المحبة المنا�سبة. 

وبوابـــة هذا الأمر، تـــرك العتـــاب والتذكير بالعيوب، فقـــد روي عن 

الر�ســـولP اأّنه: »ما �سئل عن �سئ قط فقال: ل... ول عاتب اأحدا 

عل���ى ذن���ب اأذن���ب ]اأذنب���ه[«)3). ومن المهـــّم اأن يبادر اأحـــد الطرفين 

ب�سرعـــة اإلـــى التحـــّرك بلطف ومحبـــة والإ�ســـرار على طـــي �سفحة 

الخـــالف، فعن ال�سادقQ قال: »خي���ر ن�سائكم التي اإن غ�سبت 

اأو اأغ�سب���ت قال���ت لزوجه���ا : يدي في ي���دك ل اأكتحل بغم�س حتى 

تر�سى عني«)4).

)1)  البقرة، 237.
)2)   فقه الر�سا: �ض345.
)3)   فقه الر�سا: �ض355.

)4)   من ل يح�سره الفقيه: ج3، �ض389.
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الف�صل الثالث

النكاح الدائم
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النكاح هو التزويج، وهو ق�سمان:  دائم ومنقطع.

الأّول: الـــزواج الدائـــم: هو عقـــد ل ُتعّين فيه مدة الـــزواج، وُت�سّمى 

الزوجة فيه بـ )الدائمة(.

 الثان���ي:  الـــزواج المنقطـــع: هـــو عقد ُتعّين فيـــه المـــّدة ك�ساعة اأو 

يـــوم اأو �سنـــة اأو اأكثـــر اأو اأقل، وت�سّمـــى الزوجة فيه بــــ )المتعة( 

و)المنقطعة(.

وكّل منهما له اأحكامه.

�سيغة العقد الدائم:

اأ- ل يتحّقـــق التزويج بمجّرد الر�سا القلبّي من الطرفين، كما ل 

يتحّقـــق بالكتابة، ول بالإ�سارة المفهمة من غير الأخر�ض. بل 

ة يتلّفظ بها الطرفـــان ليتحّقق الزواج  ل بّد من �سيغـــة خا�سّ

ال�سرعّي.

ب- يترّكـــب عقـــد النـــكاح  من اإيجـــاب  من الزوجـــة وقبول  من 

الزوج، ول ي�سّح الإيجاب من الزوج والقبول  من الزوجة.

ج- ل بّد في الإيجاب اأن يكون بلفظ »اأنكحت«، اأو بلفظ »زّوجت«، 
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واأّما لفظ »مّتعت« فال ي�سّح العقد الدائم به اإّل اإذا اقترن بما 

يجعله ظاهرًا في الدوام ل في النقطاع، ول يتحّقق الإيجاب 

بغير ذلك من الألفاظ.

د- يتحّقـــق القبـــول بكّل لفـــظ داّل على الر�سا بالنـــكاح الدائم، 

كلفظّي »قبلت« و»ر�سيت«، وما يماثلهما من األفاظ.

هـ- ي�سترط عدم الف�سل المعتّد به بين الإيجاب والقبول.

و- ي�ســـح للزوجيـــن مبا�سرة العقـــد بنف�سيهمـــا دون توكيل، كما 

يجوز لهما توكيل الغير في اإجراء العقد.

ز- يتحّقـــق الإيجاب مـــن الزوجة ب�سيغ عديدة، ولهـــا اأن تختار 

واحدة منها. ومن ال�سيغ:

ْنَكْحُتَك َنْف�ِسي.
َ
الأولى: اأ

ْجُتَك نف�سي. الثانية: َزوَّ

ح- ذكـــر المهر في ال�سيغة لي�ض �سرطًا في �سّحة العقد الدائم، 

فلو اأراد ذكر المهـــر تقول المراأة: »زوجتك نف�سي على المهر 

المعل���وم«، كمـــا يمكن ا�ستبـــدال جملة: »على المه���ر المعلوم« 

بقولهـــا: »عل���ى مه���ر مق���داُرُه مئة دين���ار« مثـــاًل. اأو »على مهر 

ُلُه ت�سعون ديناراً، موؤّجلًة اإلى اأقرِب  ُلُه َع�َسَرُة دنانير، وُموؤَجَّ ُمَعجَّ

الأجلي���ن«، وهكـــذا. والمق�ســـود بالأجلين المـــوت والطالق، 

فاإذا طّلقها اأو مات اأحدهما يتحّقق اأقرب الأجلين.
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ط- يتحّقق القبـــول من الزوج باأن يقول: »َقِبْل���ُت التزويَج لنف�سي 

عل���ى المه���ِر المعل���وم«. اأو يقول: »َر�سْيُت التزوي���َج لنف�سي على 

المه���ر المعلوم«، اأو يقول: »قبلُت الن���كاَح على المهِر المعلوم«. 

اأو يقـــول: »ر�سي���ُت الن���كاَح )اأو ال���زواَج( عل���ى المه���ِر المعلوم«. 

ونحو ذلك مّما يفيد القبول اللفظّي. ولو قال: »قبلُت« وحدها 

تكفي مع الق�سد لقبول ما ورد في الإيجاب.

التوكيل في ال�سيغة:

اأ- يجـــوز التوكيـــل في عقد النـــكاح من الزوج  والزوجـــة، اأو من 

ة. اأحدهما خا�سّ

ب- ياأخـــذ الوكيـــل وكالة الإيجـــاب من الزوجـــة، ول ي�سترط في 

ة، بل تقـــع الوكالة باأّي و�سيلة مفهمة، ول  الوكالة �سيغة خا�سّ

ي�ستـــرط اأن تكون باللغـــة العربّية، بل ت�سّح الوكالـــة باأّي لغة 

مفهمة.

مثـــال ذلك: اأن يقول الوكيل للمراأة: »هل تقبلي���ن اأن اأكوَن وكيلََك 

لتزويج���ك )اأو لأزّوج���ك( م���ن ف���الن، عل���ى المه���ِر المعل���وم؟«، فتقول 

المراأة: »قبلُت. اأنت وكيلي«. اأو باأّي اأمٍر مفهم للتوكيل.

ج ـ يجـــب علـــى الوكيل اأن ل يتعـــّدى عّما عينه المـــوكل من حيث 

ال�سخ�ـــض )المـــراد تزويجـــه بـــه( والمهـــر والخ�سو�سّيات 

الأخـــرى،  فاإن تعـــّدى كان العقد ف�سوليـــًا موقوفًا على اإجازة 
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الموكل.

د- اإذا وّكل الزوجان فيتّم الإيجاب باإحدى ال�سيغ التالية:

لت���ي فالنة على المهر  لَ���َك فالناً موكِّ 1 - 2 »اأنكْح���ُت )اأو زّوج���ُت( موكِّ

المعلوِم«.

لت���ي فالن���ة م���ن موكِل���َك ف���الن على  3 - 4 »اأنكْح���ُت )اأو زّوْج���ُت( موكِّ

المهر المعلوم«.

ِلَك فالن على المهِر  لتي فالن���ة لموكِّ 5 - 6 »اأنكْح���ُت )اأو زّوْج���ُت( موكِّ

المعلوِم«.

هــــ- ياأخذ الوكيـــل وكالة القبول من الـــزوج، باأّي و�سيلـــة تفهم قبوله 

ور�ســـاه بالـــزواج علـــى المهـــر المعلوم. فيقـــول وكيل الـــزوج بعد 

الإيجاب من وكيل الزوجة بدون ف�سل معتّد به: »َقِبْلُت )اأو ر�سيُت( 

التزويج )اأو النكاَح( لموّكلي على المهر المعلوم«، اأو ما �سابه ذلك.

و - يمكـــن اأن يكـــون القبول من الـــزوج بمبا�سرته بـــدون توكيل، 

فيقـــول: »قبل���ُت )اأو ر�سي���ُت( الن���كاَح )اأو ال���زواج( عل���ى المه���ِر 

المعلوم«.

ز- ل ي�ستـــرط في لفظ القبول اأن يكـــون مطابقًا للفظ الإيجاب، 

فلـــو قال وكيل الزوجة: »زّوجتك« فقال الزوج اأو وكيله: »قبلُت 

النكاَح« ي�سّح.
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الخطاأ في ال�سيغة:

اإذا قيلت �سيغة العقد بطريقة خاطئة ف�سورتان:

الأول���ى: اإذا كان الخطـــاأ مغّيرًا للمعنى بحيث ُيعـــّد اللفظ داّلً على 

معنى اآخر غير ما هو المق�سود، فال ي�سّح العقد.

الثاني���ة: اإذا لـــم يكـــن الخطـــاأ مغّيـــرًا للمعنـــى، بـــل كان ُيفهم منه 

 من جهة الإعراب 
ً
المعنى المق�سود من النكاح، اإّل اأّنه كان خطاأ

والحركات اأو نف�ـــض ماّدة الكلمة )اأي الحـــروف( في�سّح العقد، 

وُيكتفـــى بما ُذكـــر واإن كان الأحوط ا�ستحبابًا عـــدم الكتفاء به، 

والإتيان بلفٍظ �سحيح.

�سروط العقد:

اأ- ي�سترط في �سّحة العقد �سّتة اأمور:

الأّول: الق�سد اإلى اإيجاد م�سمون العقد )اأي ق�سد اإيجاد الزوجية 

بيـــن طرفي العقـــد(، وهو متوّقف على فهـــم معنى لفظ »زوجت« 

)بمعنـــى اأّن هـــذا الق�سد ل يتم ول يمكـــن تحقيقه من دون فهم 

معنـــى لفـــظ زّوجت( ولـــو بنحو الإجمـــال)1)، فال ي�ستـــرط الفهم 

التف�سيلـــّي ، فيكفي اأن يعلم اأّن ما يقوله يدّل على الزواج الدائم 

على المهر المعّين المعلوم.

)1)   حتى ل يكون العقد مجرد لقلقة ل�سان دون معنى.
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الثان���ي: اأن يكـــون قا�ســـدًا بقولـــه: »اأنكح���ت« اأو»زّوج���ت« اإن�ساء عقد 

الـــزواج، ولي�ض الإخبـــار والحكاية. والإن�ساء هو مـــا ُيجعل وُين�ساأ 

به الزواج.

الثال���ث: المـــوالة، بمعنـــى عـــدم الف�ســـل المعتّد به بيـــن الإيجاب 

والقبول.

الراب���ع: التنجيـــز)1)، بمعنـــى عدم تعليـــق العقد على فعـــل اأو مجيء 

زمان، فلو قالت الزوجة مثاًل: »زّوجتك نف�سي على المهر المعلوم 

ب�سرط مجيء زيد« يبطل العقد ول ي�سّح حّتى لو جاء زيد. نعم لو 

عّلـــق العقد على اأمٍر محّقق الح�سول)2) كما اإذا قالت الزوجة في 

يوم الجمعة: »اأنكحتك اإن كان اليوم يوم الجمعة«، في�سّح العقد.

الخام����س: تعييـــن الزوج والزوجـــة، بحيث يمتازان عـــن غيرهما. 

ويكون التعيين بال�سم اأو الإ�سارة، اأو الو�سف الموجب للتعيين.

ال�ساد�س: الختيار، بمعنى اأن ين�ساأ العقد عن اإرادة العاقد واختياره، 

كره على التزويج. نعم لـــو ر�سي المكَره 
ُ
فـــال ي�سّح العقد مّمـــن اأ

فيمـــا بعد بالعقد �سّح بدون حاجـــة لتجديد العقد. واإن لم ير�َض 

يكون العقد باطاًل.

)1)   التنجيز هو عدم التعليق على �سرط كقدوم الحاج، اأو �سفة كحلول راأ�ض ال�سنة.
)2)   اأي اأمر حالي معلوم الح�سول.
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ب- يجـــوز اإجـــراء العقد عبـــر الهاتـــف ونحوه ممـــا ي�ستمل على 

الإن�ساء اللفظّي لل�سيغة.

ج- ل ي�ســـّح للزوجة اأن ت�سترط على زوجهـــا في عقد الزواج اأن 

ل يتـــزّوج عليها، فـــاإذا اأجـــري العقد مع هـــذا ال�سرط يبطل 

ال�سرط، وي�سّح العقد بال �سرط.

�سروط العاقد:

ي�سترط في العاقد المجري لل�سيغة ثالثة اأمور:

الأّول: البلوغ.

الثان���ي: العقل. فـــال اعتبار بعقـــد ال�سبّي والمجنون حـــال جنونه، 

�سواء اأكان يعقد لنف�سه اأو لغيره.

الثالث: الق�سد اإلى معنى العقد. فال اعتبار بعقد ال�ساهي والغالط 

وال�سكـــران واأ�سباههـــم مّمن ل ق�سد  لهّم معتـــّدًا به )اأو مّمن ل 

يتحّقق منهم الق�سد(.

اأولياء العقد:

اأ- الأب والجـــّد مـــن طـــرف الأب )اأي: اأب الأب( ف�ساعدًا لهم 

ولية النكاح على اأربعة اأق�سام من الأولد:

الأّول: الولد الذكر ال�سغير والبنت ال�سغيرة )دون �سّن البلوغ(.

الثاني: الولد والبنت اإذا بلغا مجنونين اأو ُجّنا بعد البلوغ.
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الثال���ث: البنت البالغة الر�سيدة البكر ت�ستـــاأذن الولّي على الأحوط 

وجوبًا.

الراب���ع: البالغ الذكر اإذا كان �سفيهًا مبّذرًا، وتعيين المهر والزوجة 

بيد الولّي.

ب- اإذا مات الأب والجّد لالأب ت�ستقّل البالغة الر�سيدة البكر في 

تزويج نف�سها. وي�ستحّب لها اأن ت�ستاأذن اأخاها، ومع تعّدد الأخ 

ي�ستحّب اأن ت�ستاأذن اأخاها الأكبر.

ج- ل ولية لالأّم ول للعّم والخال والأخ واأولدهم.

د- ل ولية لالأب والجّد على الولد البالغ الر�سيد.

هــــ- اإذا تزّوجـــت البالغة البكـــر الر�سيدة باإذن ولّيهـــا، ثم دخل 

زوجهـــا بها، اإّل اأّن بكارتها بقيت، ثـــّم طّلقها زوجها اأو مات، 

واأرادت الزواج من جديد فالأحوط وجوبًا ا�ستئذان ولّيها.

و- ي�ستـــرط في �سّحة الزواج من البكر البالغة الر�سيدة من اأهل 

الكتـــاب اإذن ولّيها علـــى الأحوط وجوبًا، فهـــي كالم�سلمة من 

هـــذه الجهة، والولّي هو اأبوها وجّدهـــا لأبيها. نعم لو لم يكن 

ال�ستئذان معتبرًا في مّلتهم فال ي�سترط اإذن ولّيها.

ز- ل وليـــة لالأب والجّد لـــالأب على البالغة الر�سيـــدة اإذا كانت 

ثّيبـــًا )لي�ســـت بكرًا( فيما لو زالت بكارتهـــا بالوطء، بال فرق 

بيـــن الوطء الحالل اأو الحرام. نعم ي�ستحـــّب لها اأن ت�ستاأذن 
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اأباها اأو جّدها، واإن لم يكونا فاأخاها، ومع تعّدد الأخ ي�ستحّب 

ا�ستئذان الأخ الأكبر.

ح- لو زالـــت بكارة البالغة الر�سيدة بالوطء ولكّنها اأجرت عملّية 

ترميـــم البكارة، بحيث عـــادت البكارة كما كانـــت فال ترجع 

وليـــة الولـــّي، بل يجـــوز الزواج بهـــا بر�ساهـــا - فقط - دون 

حاجة لإذن الأب والجّد لالأب.

ط- اإذا وافـــق الولـــّي على تزويـــج ابنته البكر الر�سيـــدة البالغة، 

ّجل اإلى موعد اآخر، فال 
ُ
واّتفقوا على كّل �ســـيء، ولكّن العقد اأ

يجـــوز لل�ساب اأن يعقد على هذه المـــراأة قبل الموعد المحّدد 

اإّل باإذن الولّي على الأحوط وجوبًا.

ي- الر�ســـد هـــو ح�سن الت�سّرف على طريقـــة العقالء وم�سلكهم 

بالن�سبـــة اإلى اأمواله تح�سياًل و�سرفـــًا. ويقابله ال�سفيه الذي 

يمكن خداعه ب�سهولة ول يبالي بانخداعه، وي�سرف ماله في 

غير مو�سعه ويتلفه بغير محّله.

ك- ت�سقـــط ولية الولّي علـــى البالغة البكر الر�سيـــدة اإذا منعها 

مـــن التزويج بمن هو كفوؤ لها �سرعـــًا وعرفًا، ب�سرط اأن تكون 

بحاجة للتزويج، بحيث لـــو تركته لخافت الوقوع في الحرام، 

ول يوجد كفوؤ اآخر ير�سى به الولي.
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ل- وليـــة الجّد لالأب لي�ست مرتبطة بحيـــاة الأب اأو موته، فعند 

وجـــود الجّد والأب معًا فلكّل منهمـــا ال�ستقالل بالولية، فاإن 

اأجـــاز اأحدهمـــا فلي�ض لالآخـــر منعه، فاإذا �سبـــق اأحدهما في 

تزويـــج البنت البكر الر�سيدة لم تبـــَق ولية لالآخر، فال يحّق 

له المنع.

م- ي�سترط في الولـــّي العقل، فلو كان مجنونًا فال ولية له. وكذا 

ي�ستـــرط اأن يكـــون م�سلمًا اإذا كانت البنـــت م�سلمة، فال ولية 

لغير الم�سلم على ابنته الم�سلمة.



الف�صل الرابع

المهر
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المهر: وي�سّمى ال�سداق)1)، وهو ما ت�ستحّقه المراأة بجعله في العقد، 

اأو بتعيينه بعده، اأو ب�سبب الوطاأ اأو ما هو بحكمه.

نوع المهر:

كل مـــا يمكن اأن يملكه الم�سلم ي�سّح اأن يجعله مهرًا)2)، عينًا كان 

اأو دينًا اأو منفعة.

العين: كالمال النقدي، والبيت، والأر�ض، وال�سيارة...

المنفعة: 

اأ- منفع���ة الأعي���ان المملوك���ة: كمنفعـــة البيت )ال�سكنـــى(، ومنفعة  

ال�سيارة )الركوب(...

ب - منفعة الحّر: كتعليم �سنعة ونحوه من كل عمل محّلل.

)1) ال�سداق يجوز بفتح ال�ساد وك�سرها.
للم�سلم بامتالكه، بخالف ما لم ي�سمح بامتالكه كالخمر والخنزير،  ال�سارع  اأي ما �سمح   (2(

فاإّنه ل ي�سّح جعله مهرًا.
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مقدار المهر:

ل تقدير للمهر من جانب القّلة ول من جانب الكثرة، بل ي�سّح كّل 

ما ترا�سى عليه الزوجان، كثيرًا كان اأم قلياًل.

ويجـــب في جانـــب القّلة مراعـــاة اأن ل يخرج المهر عـــن المالّية 

ب�سبب القّلة كحبة من حنطة مثاًل. 

ّنة، وهو  وي�ستحـــّب فـــي جانب الكثـــرة اأن ل يزيـــد على مهـــر ال�سُّ

ة من العيار الأعلى. خم�سمئة درهم)1)، ويعادل 1260 غرامًا من الف�سّ

تعيين المهر:

اأ- ي�ستـــرط تعييـــن المهر بمـــا يخرجه عن الإبهـــام، فلو اأمهرها 

اأحـــد هذين الدارين –مثاًل- بطـــل المهر دون العقد، وتكفي 

الم�ساهدة فيه. 

ب- ذكر المهر لي�ض �سرطًا في �سّحة العقد الدائم، في�سّح بدون 

ذكـــر المهر ولو عمدًا، ولـــو تّم العقد بدون ذكـــر المهر ففيه 

�سورتان:

الأول���ى: اإذا دخل بها ا�ستحّقت الزوجة على زوجها مهر اأمثالها من 

الن�ساء، �سواء اأطّلقها بعد الدخول اأو مات اأحدهما بعد الدخول. 

ويجوز لهما اأن يترا�سيا على �سيء.

)1)  الدرهم: 2.52 غرامًا من الف�سة الخال�سة.
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الثاني���ة: اإذا طّلقهـــا  قبل الدخـــول فت�ستحّق عليـــه اأن يعطيها �سيئًا 

بح�ســـب حالـــه من الغنـــى والفقـــر، كثـــوب اأو دينـــار اأو درهم اأو 

غيرها)1).

ج- يجوز اأن يجعل المهر كّله حاّلً بال اأجل، ويجوز اأن يجعله كّله 

موؤّجاًل، ويجوز اأن يجعل بع�سه حاّلً وبع�سه الآخر موؤّجاًل.

ا�ستحقاق المهر:

اأ- تملـــك المراأة المهر بمجّرد العقد، وت�ستقّر ملكّيتها له بتمامه 

بعـــد الدخول بها ُقباًل اأو ُدبرًا. نعم لي�ـــض لها المطالبة به اإن 

كان موؤّجاًل اإّل عند حلول اأجله.

ب- لو مات اأحد الزوجين قبل الدخول اأو طّلق الزوج زوجته قبل 

الدخول �سقـــط ن�سف المهر المجموع من المعّجل والموؤّجل، 

وت�ستحّق الزوجة الن�سف فقط.

ج- يجـــوز للزوجة اأن تمتنع من تمكين زوجها من نف�سها للدخول 

بها حّتى تقب�ض تمام مهرها المعّجل.

د- المهـــر حّق للزوجة يجـــوز لها اأخذه، كما يجـــوز لها اأن تبرئ 

ذّمة زوجها منه اأو من بع�سه.

)1) الدينار: 3.6 غرامًا من الذهب الخال�ض.
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هــــ - ت�ستحـــّق الزوجـــة الموؤّجـــل اإذا طّلقها زوجهـــا اأو مات، كما 

وت�ستحّق الموؤّجل اإذا ماتت، وينتقل اإلى ورثتها.

تنبيه للزوجة:

اإّن الزوجـــة ت�ستحّق تمام المهر عند العقـــد، فاإذا مات اأو طّلقها 

قبـــل الدخـــول فترّد ن�سفه للزوج؛ ولذا لو اأبراأتـــه من تمام المهر ثّم 

طّلقها قبل الدخول فيحّق للزوج اأن يطالبها برّد الن�سف من مالها، 

لذا عليها اأن تنتبه، واأمامها خياران كي ل تقع في م�سكلة، وهما:

الأّول: اأن تهبه تمام المهر بعد الدخول، فال ترجع له �سيئًا.

الثان���ي: اأن تهبـــه ن�سف المهر قبل الدخول؛ فلو طّلقها قبل الدخول 

ل ترجع له �سيئًا.



الف�صل اخلام�س

 النكاح المنقطع
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النكاح املنقطع ويقال له؛ امِلْتعة والنكاح املؤّجل

�سيغة العقد:

النـــكاح المنقطـــع يحتاج اإلـــى عقد من اإيجاب وقبـــول، وله نف�ض 

تفا�سيـــل الدائـــم، مع بع�ـــض الفروقـــات، كذكر الأجـــل، ولزوم ذكر 

المهر.

األفاظ النكاح الدائم المتقّدمة تجري هنا مع اإ�سافة ذكر الأجل 

والمهـــر، ويجوز اإيقاعـــه بلفظ »َمتَّْعُت« بـــدل كلمة »اأنكح���ت« ب�سيغه 

الثـــالث، فت�سير ال�سيـــغ ت�سعًا. مثاًل: تقول المـــراأة: »َمتَّْعُتَك نف�سي 

عل���ى المه���ِر المعلوم، لم���ّدة َع�ْسِر �ساعات«. فيقـــول الرجل: »قبلُت )اأو 

ر�سي���ُت( الِمْتَع���َة )اأو التزويج( )اأو الن���كاح(«. والتفا�سيل كما مّرت في 

الدائم.

المهر:

اأ- ي�ستـــرط في �سّحة النكاح المنقطع ذكـــر المهر، فلو لم ُيذكر 
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يبطل العقد مـــن راأ�ض. وللمهر هنا نف�ـــض تفا�سيل المهر في 

الدائم.

عة تمام المهر بالعقد، ولكن ا�ستقراره بتمامه  ب- تتمّلـــك المتمتِّ

م�ســـروط بوفائها بتمكين زوجها من نف�سهـــا للدخول بها في 

تمام المدة، فلو لم يدخل بها مع تمكينها حتى انق�ست المّدة 

ا�ستقّر عليه تمام المهر.

ج- اإذا وهبهـــا المّدة قبل الدخول يلزمه دفـــع ن�سف المهر فقط. 

ـــا اإذا وهبها المّدة بعد الدخول لزمـــه تمام المهر، نعم اإذا  واأمَّ

لم يهبها المّدة ولكنها امتنعت من تمكين نف�سها لال�ستمتاع بها 

فاإن كان المتناع في تمام المّدة لم ت�ستحق المهر، واإن امتنعت 

في بع�سها ومّكنت في البع�ض الآخر كان له اأن ي�سع من المهر 

بن�سبة ما اأخّلت به من المّدة، اإن ن�سفًا فن�سف وهكذا...

االأجل:

اأ ـ ي�ستـــرط في النكاح المنقطع ذكر الأجل، فلو لم ُيذكر عمدًا اأو 

ن�سيانـــًا بطل متعة وانعقد دائمًا، اأي: ل ي�سّح منقطعًا بل يتحّول اإلى 

دائم. ويترتب عليه جميع اأحكام العقد الدائم.

ب ـ تقديـــر الأجل بيد الزوجين، ول بـــّد اأن يكون معّينًا بالزمان، 

محرو�سًا من الزيادة والنق�سان. ولي�ض للمّدة حّد معّين.
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تجديد العقد:

ل ي�ســـّح تجديد العقد على الزوجة الموؤّقتة ل دوامًا ول انقطاعًا 

قبل انق�ساء الأجل اأو بذل المّدة.

التوارث:

ل يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين.

انتهاء الزواج المنقطع:

ل طـــالق فـــي الـــزواج المنقطع، فال يقـــع الطالق علـــى الزوجة 

المنقطعـــة، واإّنمـــا ت�سيـــر المنقطعـــة بائنـــة)1) عن الـــزوج بانق�ساء 

المـــّدة اأو هبتها، ويجزي في الهبة اأن يقول لها: َوَهْبُتِك اأو اأْبَراأُتِك اأو 

�ساَمْحُتِك اأو اأنِت في ِحّل اأو تركُت لِك المّدة ونحو ذلك. وتجوز الهبة 

بغير اللغة العربّية.

التمّتع بالزانية:

يجـــوز التمّتـــع بالزانيـــة علـــى كراهيـــة خ�سو�ســـًا لـــو كانت من 

العاهرات والم�سهورات بالزنى، واإن فعل فليمنعها من الفجور.

)1)  بائنة من البين اأي الفرقة.



فقه العالقات الزوجية74

اال�ستراط:

يجـــوز لكّل مـــن الزوجين في النـــكاح المنقطـــع اأن ي�سترط عدم 

الدخول، اأو اأن ي�سترط اأن يكون الإتيان في الليل فقط اأو النهار فقط. 



الف�صل ال�صاد�س

أسباب التحريم
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أسباب التحرمي)))

يحـــرم التزويـــج باأ�سباب عديدة، فـــال يقع التزويـــج ب�سببها بين 

الرجـــل والمراأة. وهذه الأ�سباب هـــي: الن�سب والر�ساع والم�ساهرة 

ومـــا يلحق بهـــا)2) والعتداد ومـــا يحكمه وا�ستيفـــاء الَعـــَدد)3) والكفر 

والإحرام.

ال�سبب االأول-الن�سب:

اأ- الن�ســـب هو القرابة الرحمّية، فيحـــرم بالن�سب �سبعة اأ�سناف 

من الن�ساء على �سبعة اأ�سناف من الرجال:

الأّول: الأّم واإن علـــت، فت�سمـــل الجـــّدة لأب ولأّم، وت�سمل جّدة الأّم 

والأب، وهكذا.

الثاني: البنت واإن نزلت، فت�سمل الحفيدة لبن اأو بنت، واإن نزلت.

الثالث: الأخت لأب اأو لأّم اأو لهما.

الرابع: بنت الأخت واإن نزلت.

)1)   اأي ما ب�سببه يحرم ول ي�سّح تزويج الرجل بالمراأة، ول يقع الزواج بينهما.
)2)  يلحق بالم�ساهرة: وطء ال�سبهة والزنا واللواط.

)3)  ا�ستوفى العدد: اأكمله وا�ستيفاء العدد: اإكمال العدد.
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الخام�س: بنت الأخ واإن نزلت.

ال�ساد����س: العّمـــة واإن علـــت، فت�سمـــل عّمـــة الأب والأّم، وعّمة الجّد 

والجّدة، وهكذا.

ال�ساب���ع: الخالـــة واإن علت، فت�سمـــل خالـــة الأب والأّم، وخالة الجّد 

والجّدة، وهكذا.

ب- اإذا اأر�سعت امراأة ولد غيرها، اأوجب ذلك حرمة النكاح بين 

عـــدد من الرجال والن�ساء، ويتوقف انت�سار الحرمة على توفر 

عدة �سروط ياأتي ذكرها اإن �ساء اهلل تعالى.

ال�شبب الثاني ـ الر�شاع:

اإذا اأر�سعـــت امراأة ولـــد غيرها، اأوجب ذلك حرمـــة النكاح بين 

عدد من الرجال والن�ساء، ويتوّقف انت�سار الحرمة على توّفر �سروط 

ياأتي ذكرها اإن �ساء اهلل تعالى:

اأ- اإذا تحّقق الر�ساع الجامع لل�سروط ال�سرعّية ت�سير المر�سعة 

اأّمـــًا للمرت�ســـع، وي�سيـــر زوجهـــا )�ساحـــب اللبن( اأبـــًا له، 

واأولدهمـــا اإخوة لـــه، واإخوتهما اأخـــواًل واأعمامًا لـــه، والآباء 

والأمهـــات اأجدادًا لـــه، نعم ل توارث بينهـــم وبين المرت�سع، 

كما ل تجب النفقة للمرت�سع على اأبيه بالر�ساعة.

ب- ل يجوز لوالد الطفل المرت�سع اأن يتزوج من بنات المر�سعة 

)اأخـــوات ابنـــه بالر�ساعة( الن�سبيات فقـــط ل الر�ساعيات. 
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الن�سبيـــات  اللبـــن  �ساحـــب  زوجهـــا  بنـــات  مـــن  وكذلـــك 

والر�ساعيـــات. اأي البنات الالتي ولدن مـــن الأب بالر�ساعة 

مـــن المر�سعـــة اأو من غيرها، بل وبناته مـــن الر�ساعة اأي�سًا 

على الأحوط وجوبًا.

ج- ل تحـــرم اأخـــوات المرت�ســـع والمرت�سعة علـــى اأبناء �ساحب 

اللبن، ول على اأبناء المر�سعة.

د- ل تحـــرم بنات �ساحـــب اللبن وبنـــات المر�سعة على اإخوة 

المرت�ســـع   والمرت�سعـــة.

هـ. اإذا ار�سعت امراأة طفاًل لزوج بنتها حرمت البنت )الزوجة( 

على زوجها موؤبدًا وبطل نكاحها، �سواًء اأكان الطفل من بنتها 

اأم مـــن �سّرتهـــا. واأّمـــا اإذا اأر�سعـــت المراأة طفـــاًل لبنها لم 

يترّتب عليه نظير الأثر المتقدم.

زـ  مـــا ُذكر فـــي المرت�سع ينطبق علـــى المرت�سعة، فيحرم عليها 

التزويج من اأبيها بالر�ساعة واإخوتها بالر�ساعة وهكذا.

1. �سروط التحريم بالر�ساع:

ين�ســـر الر�ســـاع الحرمة فيما اإذا تحّققت �سّتـــة �سروط مجتمعة، 

وهي: 
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ال�س���رط الأّول: اأن يكـــون لبـــن المر�سعة حا�ساًل مـــن وطٍء)1) جائز 

�سرعـــًا )وينح�سر بالنكاح ]الـــزواج ال�سرعي[ في ع�سرنا(، اأو 

ما بحكـــم الوطء ك�سبق المـــاء اإلى فرج زوجتـــه، ويلحق به وطء 

ال�سبهة.

وي�سترط اأي�سًا اأن يكون دّر اللبن بعد الولدة.

فلو دّر اللبن من المراأة من دون ولدة )ولو مع الحمل( اأو ولدت من 

الزنا فاأر�سعت بلبنها طفاًل لم ين�سر الحرمة.

ال�س���رط الثان���ي: اأن ي�سرب الر�سيع اللبـــن بالمت�سا�ض من الثدي. 

خرج الحليب من الثدي باآلـــة مثاًل، ثّم �سرب منه الولد فال 
ُ
فلـــو اأ

ين�سر الحرمة.

ال�سرط الثالث: اأن تكون المر�سعة حّية، فلو ماتت في اأثناء الر�ساع، 

واأكمل الر�سيع الر�ساعة، بحيث اكتمل الن�ساب النا�سر للحرمة 

اأثناء موت المر�سعة، فال ين�سر هذا الر�ساع الحرمة. فال بّد من 

اإكمال الن�ساب اأثناء حياة المر�سعة.

ال�س���رط الراب���ع: اأن يكـــون المرت�ســـع فـــي اأثنـــاء الحوليـــن وقبـــل 

ا�ستكمالهمـــا، فلو ر�سع اأو اأكمل الر�ساع بعد اإكماله الحولين من 

عمره فال ين�سر الحرمة. والمراد بالحولين اأربعة وع�سرون �سهرًا 

هالليًّا.

)1)  المق�سود بالوطء هو الإدخال.
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ا معّيًنـــا. وهـــذا له ثالثة  ال�س���رط الخام����س: اأن يبلـــغ الر�ســـاع حـــدًّ

تقديرات وتحديدات: الأثر والزمان والعدد.

2. التحريم بالأثر:

الأّول: الأثـــر، وهـــو الأ�سل، والزمـــان والعدد اأمارتـــان )عالمتان( 

عليـــه. والأثر هـــو اأن ير�سع الطفل بمقدار يـــوؤّدي اإلى نبات لحم 

الر�سيع وا�ستداد عظمه عرفًا.

3. �سرط التحريم بالأثر:

ي�ستـــرط لن�ســـر الحرمة بالأثـــر اأن ي�ستند نبات اللحـــم وا�ستداد 

العظم اإلى الر�ساع على نحو ال�ستقالل، بحيث ين�سبان اإلى الر�ساع 

فقـــط. ولو تحّقـــق �سّم ال�سّكر ونحـــوه اإلى الر�ساع علـــى نحو ين�سب 

النبات وال�ستداد اإلى الر�ســـاع وال�سّكر ونحوه معًا، فالأحوط وجوبًا 

عـــدم ح�سول الزواج بين مـــن ي�سبب الر�ساع ن�ســـر الحرمة بينهم، 

وعدم النظر واللم�ض المحّرمين، وهكذا.

4. التحريم بالزمان:

اأ.الثاني الزمـــان، وهو اأن يرت�سع الطفل من امراأة يومًا)1)  وليلة، 

ب�ســـرط اّت�سالهما، باأن يكون غذاوؤه في هذه المّدة منح�سرًا 

)1) اليوم: مقداره من طلوع ال�سم�ض اإلى غروبها.
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بلبن المراأة فال ياأكل ول ي�سرب ول يرت�سع من امراأة اأخرى، 

نعـــم ل ي�سّر �ســـرب الماء عند العط�ـــض، كما ل يوؤّثـــر اأكل اأو 

�ســـرب الدواء ب�سرط اأن ل يخرج عـــن المتعارف. ولو ارت�سع 

من امراأة اأخرى اأو اأكل بين الر�سعات فال تنت�سر الحرمة.

ب.يكفي التلفيق، فلـــو ابتداأ الر�ساع في منت�سف النهار )مثاًل(  

فيتّم الن�ساب عند منت�سف النهار الثاني، وهكذا.

5. التحريم بالعدد:

الثال���ث: العـــدد، وهو اأن يرت�سع الطفل مـــن المر�سعة خم�ض ع�سرة 

ر�سعة كاملة.

6. �سروط التحريم بالعدد:

اأ.ي�سترط في التقدير بالعدد اأربعة اأمور:

الأّول: كمـــال الر�سعـــة، باأن يروى الطفل، ويتـــرك الر�ساع من قبل 

نف�ســـه، ول تح�ســـب الر�سعـــة الناق�ســـة، ولـــو ارت�ســـع ر�سعتين 

ناق�ستيـــن اأو اأكثـــر ل تحت�ســـب واحـــدة. نعم لو التقـــم الثدي ثّم 

رف�ســـه ل بق�سد الإعرا�ض، بـــاأن كان للتنّف�ـــض، اأو اللتفات اإلى 

ُمالعـــب، اأو النتقـــال من ثدي اإلى اآخر، اأو غيـــر ذلك، كان الكّل 

ر�سعة واحدة.

الثان���ي: توالي الر�سعـــات، باأن ل يف�سل بينها ر�ســـاع امراأة اأخرى 
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ر�ساعًا كاماًل، والأحوط وجوبـــًا عدم الف�سل بالر�ساع الناق�ض 

من امراأة اأخـــرى، نعم ل ي�سّر الإر�ساع من اأخرى اإذا كان قلياًل 

ا. جدًّ

- ل يوؤّثر في ن�سر التحريم بالعدد تخّلل غير الر�ساع من الماأكول 

والم�سروب واإن تغّذى به.

الثال���ث: اأن يكون كمـــال العدد من امراأة واحـــدة، فلو ارت�سع بع�ض 

الر�سعات من امراأة واأكملهـــا من امراأة اأخرى لم ين�سر الحرمة 

حّتى واإن كان الزوج للمراأتين واحًدا.

الرابع: اّتحاد الزوج، باأن يكون تمام العدد من لبن زوج واحد، فلو 

ر�سعات  �سبع  الطفل  فاأر�سعت  رجل  من  متزّوجة  المراأة  كانت 

)مثاًل( من زوج، ثم طّلقها زوجها، وكان الطفل في هذه المّدة 

اأخرى،  امــراأة  من  الإر�ساع  دون  وال�سراب  الطعام  على  يتغّذى 

وبعد م�سّي مّدة تزّوجت المر�سعة من رجل اآخر، واأنجبت منه 

وكان  الن�ساب،  اكتمال  حّتى  الر�سيع  اإر�ساع  اأكملت  ثّم  طفاًل، 

ين�سر  ل  الإر�ساع  هذا  فــاإّن  الحولين،  دون  يزال  ل  الطفل  عمر 

الحرمة؛ لأّنه من لبن زوجين، ولي�ض من زوج واحد.

7. �سرط تحقق الأخّوة الر�ساعية:

في الر�ساع �سرط اآخر زائد على ما تقدم يخت�ّض بتحّقق الأخّوة 

الر�ساعّيـــة بين مرت�سعين، وهو اّتحـــاد الرجل الذي ارت�سع 
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المرت�سعان من لبنه.

ـ فلـــو ارت�سع �سبـــي من امراأة مـــن لبن �سخ�ض ر�ساعـــًا كاماًل، 

وارت�سعت �سبية من تلك المراأة من لبن �سخ�ض اآخر ر�ساعًا 

كامـــاًل)1)، لم تحرم ال�سبية على ذلك ال�سبي بخالف ما اإذا 

كان الرجـــل و�ساحب اللبـــن واحدًا وتعـــددت المر�سعة، كما 

اإذا كان لرجل واحد زوجتان، واأر�سعت اإحداهما بلبنه �سبيًا 

واأر�سعت الأخرى بلبنه �سبية، فاإّن اأحدهما يحرم على الآخر 

لح�سول الأخّوة الر�ساعية بينهما.

8. اإثبات الر�ضاع:

اأ.لو �سّك في وقوع الر�ساع )اأ�ساًل(، اأو في ح�سول بع�ض �سروطه 

من الكمّية اأو الكيفّية بنى على العدم.

ب. يثبـــت الر�ســـاع )عنـــد اّدعائـــه اأو عنـــد ال�سّك فـــي وقوعه( 

بال�سهادة على وقوعه.

لة، باأن ي�سهد ال�سهود  ج. ل تقبـــل ال�سهادة على الر�ساع اإل مف�سّ

علـــى الرت�ساع فـــي الحولين بالمت�سا�ض مـــن الثدي خم�ض 

ع�سرة ر�سعة متواليات مثاًل، اإلى اآخر ما تقدم من ال�سروط.

ب.تقبل ال�سهادة على الرت�ساع مّمن يلي:

)1)  باأن يكون قد طّلقها الأول وتزوجها رجل ثاٍن و�سارت ذات لبن منه فاأر�سعتها ر�ساعًا كاماًل.
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الأّول: �سهادة رجلين عادلين)1).

الثاني: �سهادة اأربع ن�ساء عادلت.

الثالث: �سهادة امراأتين عادلتين مع رجل عادل واحد.

ال�شبب الثالث ـ الم�ساهرة وما يلحق بها

الم�ساهرة:

الم�ساهـــرة عالقة بيـــن اأحد الزوجين مع اأقربـــاء الآخر موجبة 

لحرمة النكاح عينًا اأو جمعًا على تف�سيل:

اأ- تحـــرم زوجـــة الأب على ابنـــه واإن نزل حرمـــة دائمّية بمجّرد 

العقـــد الدائـــم اأو المنقطع، �سواء اأح�ســـل الدخول اأم ل، بال 

فرق بين اأولده الن�سبّيين والر�ساعّيين.

ب- تحـــرم زوجة البن علـــى الأب واإن عال حرمة دائمّية بمجّرد 

العقـــد الدائـــم اأو المنقطع، �سواء اأح�ســـل الدخول اأم ل. بال 

فرق بين الأب الن�سبّي والر�ساعّي.

ج- اإذا عقـــد �سخ�ض على امـــراأة دوامًا اأو انقطاعـــًا تحرم عليه 

اأّمها واإن علت، �سواء اأح�سل الدخول اأم ل، بال فرق بين الأم 

الن�سبّية والر�ساعّية.

هــــ- لو عقـــد �سخ�ض على امـــراأة حرمت عليه ابنتهـــا واإن نزلت 

وفعل  المحّرمات  ترك  من  التقوى  مالزمة  على  باعثة  را�سخة  ملكة  عن  عبارة  العدالة   (1(
الواجبات )الإمام الخميني، تحرير الو�سيلة: ج1، �ض15(.
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)�ســـواء اأكانت البنت موجودة قبل الـــزواج به، اأم بعد طالقه 

لهـــا وزواجها من غيره( ب�ســـرط دخوله بالأّم ُقُبـــاًل اأو دبرًا. 

واأّمـــا مع عدم الدخول بالأّم لم تحـــرم ابنتها عينًا، بل تحرم 

عليه جمعًا، اأي: تحرم عليه ابنتها ما دامت اأّمها في ع�سمته، 

فـــاإذا خرجت الأم عـــن زوجّيته قبل الدخـــول بموت اأو طالق 

جاز له الزواج بابنتها.

و- ل يجوز للزوج اأن يتزّوج بنت اأخ زوجته ول بنت اأختها اإّل باإذن 

زوجتـــه )العّمـــة اأو الخالـــة()1)، بال فرق بين كـــون الزواجين 

دائميـــن اأو منقطعين، اأو اأحدهما كان دائمًا والآخر منقطعًا. 

ويجوز اأن يتزّوج عّمة زوجته اأو خالتها بدون اإذن زوجته.

الجمع بين االأختين:

اأ- ل يجـــوز الجمـــع فـــي الـــزواج بيـــن الأختيـــن )ن�سبّيتيـــن اأو 

ر�ساعّيتين، اأو اإحداهما ن�سبّية والأخرى ر�ساعّية(، بال فرق 

بين الدوام والنقطاع، اأو اإحداهما دائمة والأخرى منقطعة، 

ففـــي كّل هذه ال�سور يحـــرم ول ي�سّح الجمع بيـــن الأختين. 

فلـــو تزّوج )دوامـــًا اأو انقطاعـــًا( باإحدى الأختيـــن، ثّم تزّوج 

بالأخرى )دوامًا اأو انقطاعـــًا( بطل العقد الثاني، ولو ح�سل 

)1)  اأي اأّن زوجته تكون عّمة هذه البنت اأو خالتها.
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العقدان في وقٍت واحد بطل الثنان معًا.

ب- لـــو طّلـــق زوجته الدائمة طالقـــًا رجعّيًا فال يجـــوز ول ي�سّح 

التـــزّوج باأختهـــا قبل انق�ساء عّدتهـــا. واإذا كان الطالق بائنًا 

جاز له التزّوج باأختها في الحال. واأّما لو كانت الزوجة متمّتعًا 

بها وانق�ست مّدتها اأو وهبها المّدة، فال يجوز الزواج باأختها 

قبل انق�ساء العّدة واإن كانت بائنة.

الزنى واللواط:

اأ- اإذا زنـــى)1) بامـــراأة تحرم علـــى الزاني اأّمهـــا وابنتها، ويحرم 

عليها اأبوه وابنه، كل ذلك على الأحوط وجوبًا.

ب- لـــو زنـــت امراأة متزّوجة ل تحرم علـــى زوجها، ول يجب على 

الزوج اأن يطّلقها.

ج- مـــن زنى بامراأة متزّوجة حرمت عليه اأبدًا، فال يجوز للزاني 

الزواج منها بعد مـــوت زوجها اأو زوال عقدها بطالق ونحوه. 

ول فـــرق في المتزوجة بين الدائمـــة والمتمتع بها، والم�سلمة 

وغيرها. ول في الزانـــي بين العالم بكونها متزوجة والجاهل 

بذلك.

د- اإذا زنى بامـــراأة في العّدة الرجعية حرمت عليه اأبدًا اإذا كان 

ال�ستمتاعات  ب�سائر  يتحّقق  ول  دبــرًا(،  اأو  قباًل  الح�سفة  )غيبوبة  بالدخول  الزنا  يتحّقق    (1(
كاللم�ض والتقبيل ب�سهوة وغيرها، واإن كان كّله حرامًا.
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عالمًا بحالها، وكذا لو كان عالمًا بكونها في عدة رجعّية و�سك 

فـــي انق�سائها، واأّمـــا الزنا بذات العدة غيـــر الرجعية ـ كعدة 

البائنـــة وعدة الوفاة ـ فال يوجب الحرمـــة، فللزاني تزويجها 

بعد انق�ساء عدتها.

هـ- َمن لط بغالم فاأدخل في دبره ولو ببع�ض الح�سفة حرم عليه 

موؤبدًا اأّم الغالم واإن علت، وابنته واإن نزلت، واأخته، بال فرق 

بين الن�سبّيات والر�ساعّيات. واأّما المفعول به فال تحرم عليه 

اأّم الفاعل وابنته واأخته.

و- اإذا لط �سخ�ـــض بابـــن زوجتـــه اأو باأخيهـــا فـــال تحـــرم عليه 

زوجتـــه؛ لأّن العقد عليها كان قبل اللواط، وما ي�سّبب الحرمة 

هو اللواط ال�سابق على العقد.

ال�سبب الرابع: العتداد وما يحكمه: 

الزواج في العّدة:

اأ- اإذا كانـــت المـــراأة في عـــّدة الغير )جميع اأق�ســـام العّدة( فال 

يجوز التزويج بها، بل ينتظر فراغها من العّدة حّتى يتزّوجها.

ب- لو تـــزّوج �سخ�ض من امراأة في اأثنـــاء عّدتها من الغير، وقد 

دخـــل بها ُقُبـــاًل اأو دبـــرًا حرمت عليـــه موؤّبدًا ولو مـــع الجهل 

بالحرمة وباأّنها معتّدة، ف�ساًل عن العلم، فما دام الدخول قد 
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ح�سل تحرم عليه موؤّبدًا. واأّما مع عدم الدخول ف�سورتان:

الأولى: مع علم الثنين اأو اأحدهما بالمو�سوع )كونها في العّدة( وبالحكم 

)اأّنه ل يجوز العقد على المعتّدة من الغير( تحرم عليه موؤّبدًا.

ة  الثانية: مع جهل الثنين بالحكم والمو�سوع معًا اأو باأحدهما خا�سّ

ل تحرم عليه اأبدًا، بل يبطل العقد الحا�سل في اأثناء العّدة، وبعد 

انتهاء العّدة يجوز له اأن يعقد عليها من جديد.

التزّوج بالمتزّوجة:

اإذا تزّوج �سخ�ض بامراأة متزّوجة ف�سورتان:

الأول���ى: اإذا كان عالمًا باأّنها متزّوجة تحرم عليه موؤّبدًا، �سواء اأكان 

قد دخل بها اأم ل.

الثاني���ة: اإذا كان جاهـــاًل باأّنهـــا متزّوجة فمع الدخـــول ُقُباًل اأو دبرًا 

تحرم عليه موؤّبدًا، ومع عدم الدخول يبطل العقد، ولكن ل تحرم 

عليه موؤّبدًا.

ال�سبب الخام�س ـ ا�ستيفاء الَعَدد:

اأ- َمـــن كانـــت عنده اأربـــع زوجـــات دائمّيات يحرم عليـــه الزواج 

بالخام�سة دوامًا، ول يحرم متعة.

ب- اإذا طّلـــق الرجل زوجته ثالث مّرات: بعـــد اأّول زواج طّلقها، 

ثّم اأرجعها اإلـــى زوجّيته ثّم طلقها، ثّم تزّوجها ثّم طّلقها ولم 
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يتخّلل بين الطلقات الثالث الزواج من رجل اآخر تحرم عليه، 

ول يجـــوز له نكاحها حّتى تتـــزّوج زوجًا غيره، ب�سروط ذكرت 

وبّينت في كتاب الطالق.

ال�سبب ال�ساد�س ـ الكفر:

اأ- ل يجوز للم�سلمة اأن تتزّوج من الكافر الكتابّي وغيره، بال فرق 

بين الدوام والنقطاع.

ب- ل يجوز للم�سلم اأن يتزّوج الكافرة غير الكتابّية، ول المرتّدة، 

ويجوز للم�سلـــم الزواج المنقطع بالكتابّيـــة، ول يجوز الزواج 

الدائم بها على الأحوط وجوبًا.

ج- ل يجوز للموؤمنة اأن تتزّوج النا�سبّي المعلن بعداوة اأهل البيت 

R، ول المغالي المعتقد باألوهّية اأهل البيت R اأو بنبّوتهم.

د- ل يجوز للموؤمن اأن يتزّوج النا�سبة المعلنة بالعداوة والمغالية 

ل دوامـــًا ول انقطاعـــًا. ويجـــوز لـــه اأن يتـــزّوج المخالفة غير 

النا�سبة. ويجوز على كراهة زواج الموؤمنة من المخالف.

هــــ ـ العقد الواقع بين الكّفار لـــو وقع �سحيحًا عندهم وعلى طبق 

مذهبهـــم، يترتـــب عليه اآثـــار ال�سحيـــح عندنا، �ســـواء اأكان 

الزوجـــان كتابيين اأم غير كتابيين. ولـــو اأ�سلما معًا دفعة اأقّرا 

علـــى زواجهمـــا الأول ولـــم يحتج اإلـــى عقد جديـــد على طبق 

مذهبنا.
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ال�سبب ال�سابع ـ الإحرام:

اأ- يحـــرم التزويج دوامًا ومتعة حال الإحرام، فاإذا عقد المحِرم 

)لحّج اأو عمرة( على امراأة دوامًا اأو انقطاعًا ف�سورتان:

الأول���ى: اإذا كان عالمًا بالحرمة بطل النـــكاح، وتحرم عليه موؤّبدًا، 

بـــال فرق بين كون المـــراأة محِرمة اأو محّلة، وبـــال فرق بين كون 

الرجـــل هو من اأجـــرى العقد مبا�سرة اأو وّكل غيـــره، محِرمًا كان 

، وبال فرق بين كون التوكيل قبل الإحرام اأو بعده. الوكيل اأو محاّلً

الثاني���ة: اإذا كان جاهـــاًل بالحرمة بطل النكاح، ولكن ل تحرم عليه 

موؤّبدًا.

ب- اإذا كانـــت الزوجة محِرمة وتـــّم التزويج بها من رجل ُمحِرم 

اأو محـــّل فتحرم عليه موؤّبـــدًا مع علمها بالحرمـــة، ومع جهل 

الثنين ل تحرم موؤّبدًا، ولكن يبطل العقد.

ج ـ يجوز للمحرم الرجوع في الطالق في العّدة الرجعية.
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الف�صل ال�صابع

الفسخ بالعيوب
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يجوز لكّل من الزوجين ف�سخ عقد النكاح اإذا وجدت بع�ض العيوب 

ة، منها: في الطرف الثاني ب�سروط خا�سّ

1. جنون)1) الرجل:

اأ- يجـــوز للزوجة ف�سخ النكاح اإذا كان زوجها مجنونًا قبل العقد، 

ولـــم تكن تعلم بجنونـــه، وبعد العقد علمـــت باأّنه مجنون، بال 

فـــرق بين مـــا اإذا ح�سل الدخول بهـــا اأم ل. كما ويجوز لها - 

اأي�ســـًا  - اأن تف�ســـخ النكاح فيما اإذا عر�ـــض الجنون عليه بعد 

العقد، �سواء اأحَدَث بعد الدخول اأم قبله.

ب- لـــو علمـــت المراأة قبـــل العقـــد اأّن الرجل مجنـــون ومع ذلك 

ر�سيـــت اأن تتـــزّوج به فال يحـــّق لها الف�سخ، بـــل يكون الزواج 

�سحيحًا م�ستقّرًا.

2. فقدان بكارة المراأة:

لـــو تـــزّوج الرجل بامراأة علـــى اأّنها بكـــر فبانت ثّيبـــًا )وهي التي 

)1)  الجنون: اختالل العقل.
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ذهبت بكارتها بوطء محّلل اأو محّرم( ففي الم�ساألة �سورتان:

الأولى: اإذا ُذكرت البكارة على نحو ال�ستراط في العقد، اأو ُو�سفت 

المراأة بالبكارة في العقد واإن لم يكن بعبارة ال�ستراط، كما اإذا 

قـــال العاقد: »زّوجتك هـــذه البكر«، اأو و�سفـــت بذلك قبل العقد 

عند الخطبة، فيكون للزوج حّق الف�سخ.

الثانيـــة: اإذا لـــم يتحّقق اأحد الوجوه الثالثـــة المتقّدمة فلي�ض للزوج 

خيار الف�سخ.

3. �سفات الكمال عند المراأة:

اإذا تزّوج رجل بامراأة على اأ�سا�ض خلّوها من العيوب )كالعور اأو كاللحية 

للمـــراأة مثاًل(، اأو اأّنهـــا تملك �سفات كمال )كال�ســـرف والن�سب والجمال 

ونحوهـــا(، واأّنها لو وجدت فيهـــا هذه العيوب اأو لم تملـــك هذه ال�سفات 

لمـــا تزّوجها، وقد دّل�ست)1) المراأة عليه فاأخبرته اأّنها بهذه ال�سفات، وقد 

تزّوجها على هذا الأ�سا�ض، ثّم اكت�سف اأّنها ل تمتلك هذه ال�سفات جاز له 

ف�سخ الزواج، ول ت�ستحّق مهرًا منه حتى لو ح�سل الدخول.

4. �سفاٌت عند الرجل:

اإذا ا�سترطـــت المـــراأة في �سمـــن العقد اأو وقع العقـــد مبنّيًا على 

�ســـرط كاأن يكون متدّينًا - مثاًل -، فدّل�ض الرجل عليها واأخبرها اأّنه 

)1) التدلي�ض هو جعل الأمر ملتب�سًا على الغير، باإخفاء عيب موجود اأو باإظهار كمال لي�ض موجودًا.
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يمتلـــك هذه ال�سفات، فتّم العقد على هذا الأ�سا�ض، ثّم اكت�سفت اأّنه 

ل يملك هذه ال�سفات فلها حّق الف�سخ.

5. االأمرا�ض المعدية اأو الخطيرة: 

اإذا كان اأحـــد الزوجيـــن قبل العقـــد مري�سًا باأمرا�ـــض معدية اأو 

مميتـــة كال�سيدا وال�سرطان ونحوهما، ولـــم يكن الطرف الآخر يعلم 

بذلك ف�سورتان:

الأول���ى: اإذا تّم ا�ستراط خلو الزوج من هذه الأمرا�ض في العقد، اأو 

تـــّم التو�سيف بال�سالمة منها، اأو تّم البنـــاء على ال�سالمة منها، 

وانك�سف بعد العقد العك�ض، فيجوز للمدلَّ�ض عليه الف�سخ.

الثانية: اإذا لم تتحّقق هذه الأمور فلي�ض للمدلَّ�ض عليه حّق الف�سخ.

بع�ض اأحكام الف�سخ:

اأ- خيـــار الف�سخ فورّي، فلو علم �ساحب حـــّق الف�سخ بالعيب ولم 

يبادر اإلى الف�سخ ي�سير العقد لزمًا وي�سقط الخيار. واأّما مع 

الجهـــل بالخيار اأو الجهل بالفورّيـــة ل ي�سقط الخيار مع عدم 

المبادرة.

ب- الف�سخ بالعيب لي�ض بطالق، فال يعتبر فيه الخلّو من الحي�ض 

والنفا�ض في الزوجـــة، ول ح�سور ال�ساهدين. واأّما المهر فله 

تفا�سيل عديدة، فيراجع كتاب تحرير الو�سيلة.
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الف�صل الثامن

نفقة الزوجة
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101 ة�قة الزوجة

أحكام النفقة

�ســـروط النفقـــة: يجب على الـــزوج اأن ينفـــق على زوجتـــه اإذا توّفر 

�سرطان:

الأّول: اأن تكون الزوجة دائمة، فال تجب النفقة للمنقطعة.

الثانـــي: اأن تكون مطيعـــة للزوج فيما يجب عليهـــا اإطاعته فيه، فال 

تجـــب النفقـــة للنا�سزة. نعم اإذا لم تمّكنه مـــن نف�سها لعذٍر )من 

حي�ض فـــي م�ساألة الدخول فقط اأو اإحـــرام اأو اعتكاف واجب، اأو 

المر�ض المانع من ال�ستمتاع اأو نحو ذلك( ل ت�سقط نفقتها.

نفقة المعتّدة:

اأ- تثبـــت النفقة وال�سكنى للمطّلقة ذات العّدة الرجعّية ما دامت 

في العّدة، بال فرق بين كونها حاماًل اأو ل.

ب- ذات العـــّدة البائنة اإذا لم تكن حامـــاًل فال تجب النفقة لها، 

واإذا كانت حاماًل فت�ستحّق النفقة اإذا ُطّلقت حّتى ت�سع حملها.

ـــى عنها زوجها النفقة، ل من تركة  ج- ل ت�ستحـــّق الحامل المتوفَّ

زوجها ول من ن�سيب ولدها.
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�سابط النفقة:

ل تقدير للنفقة �سرعًا، بل ال�سابط القيام بما تحتاج اإليه المراأة، 

من طعام وك�سوة وفرا�ض وغطاء واإ�سكان، واآلت تحتاج اإليها ل�سربها 

وطبخها وتنظيفها، وغير ذلك.

ا�ستحقاق النفقة:

اأ- ت�ستحّق الزوجة النفقة �سواء اأكانت غنّية اأم فقيرة، فلها على 

الزوج الإنفاق ولو كانت من اأغنى الأغنياء.

ب- تملك الزوجة على الزوج نفقة كّل يوم مّما ُي�سرف ول تبقى 

عينـــه )من طعـــام وغيره(، تملكـــه �سبيحة كّل يـــوم، ويمكن 

اأن يدفـــع لها نفقـــة اأ�سبوع اأو �سهر اأو نحـــو ذلك، ولو لم يدفع 

ت�سيـــر النفقة دينـــًا لها في ذّمته. ولو دفع مـــا ت�ستحّقه اإليها 

ولم ت�سرفه ي�سير ملكًا لها، ولي�ض للزوج ا�سترداده.

كيفية دفع النفقة: كيفّية الإنفاق بالطعام اإّما باأن تاأكل مع الزوج 

في بيته ك�سائر عياله، واإّما باأن تاأخذ النفقة، فالخيار لها في ذلك.

التزاحـــم: اإن لم ي�ستطع الزوج تاأمين مال يفي بنفقة نف�سه وزوجته 

واأولده وباقـــي اأقاربـــه الواجبـــي النفقة فنفقته هـــو مقّدمة على 

الجميـــع، فاإن بقي �ســـيء فزوجته مقّدمة علـــى اأقاربه، فاإن بقي 

�سيء دفعه لأقاربه.



الف�صل التا�صع

العالقة الخاصة 
بين الزوجين
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105 العالقة ا اصاة �ا الزوجا

أحكام العالقة اخلاّصة بني الزوجني

اأ- يجـــوز لكّل مـــن الزوجين اأن يم�ّض كّل ع�ســـو من ج�سد الآخر 

ظاهره وباطنه، باأّي ع�سو من بدنه بدون ا�ستثناء.

ب- يجوز لكّل منهما النظر اإلى جميع بدن الآخر بدون ا�ستثناء.

ج- ل يجوز مجامعة الزوجة قبل اإكمالها ت�سع �سنين.

د- يجـــوز على كراهية �سديدة مجامعة الزوجة في الدبر مع عدم 

اأذاها، بال فرق بين حالة الحي�ض وغيرها، والأحوط ا�ستحبابًا 

تركه خ�سو�سًا مع عدم ر�ساها، ومع اأذاها ل يجوز.

ول يجـــب على الزوجـــة تمكين زوجها  من نف�سهـــا ليطاأها دبرًا، 

بـــل لها المتناع عن ذلك، ول يجوز للزوج اإجبارها عليه، ولو 

امتنعت عنه لم تكن نا�سزة.

هـ- يجوز لكّل منهما قول اأو فعل كل ما يثير ال�سهوة بينهما.

و- يجوز للزوج اأن يتخّيل زوجته بنحو  يثير ال�سهوة اإذا لم يترّتب 

عليه فعل الحرام كاإنزال المنّي.

ز- ل يجـــوز لكّل من الزوجين اأن يثير الآخر جن�سّيًا با�ستخدام اآلت 
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خارجّية على العورة اأو غيرها من اأع�ساء البدن، ظاهرًا وباطنًا.

ح- ل يجـــوز للزوج ترك مجامعة زوجته الدائمة والمنقطعة اأكثر 

مـــن اأربعة اأ�سهـــر اإل باإذنها. ويجوز ذلك مـــع العذر، وال�سفر 

يعتبر عذرًا اإذا كان �سروريًا، ك�سفر تجارة اأو تح�سيل علم اأو 

زيارة اأماكن م�سّرفة ونحو ذلك. دون ما اإذا كان لأجل مجّرد 

الميل والتفريح والتفّرج على الأحوط وجوبًا.

ط-   يجـــوز للزوج اأن ي�ستمتـــع بزوجته بجميع ال�ستمتاعات التي 

يرغبهـــا، في جميـــع الحـــالت والأوقات، وي�ستثنـــى من ذلك 

اأربعـــة مـــوارد، ل يجوز فـــي بع�سها بع�ـــض ال�ستمتاعات وفي 

بع�سها الآخر ل تجوز جميع ال�ستمتاعات، وهي:

الأّول: اإذا كان الزوجـــان اأو اأحدهما ُمحِرمًا لعمرة اأو حّج فال تجوز 

جميع ال�ستمتاعات.

الثاني: اإذا كانت الزوجة في الحي�ض اأو النفا�ض، فال يجوز الإدخال 

في الفرج فقط، وتجوز �سائر ال�ستمتاعات.

الثال���ث: اإذا كان اأحد الزوجين �سائمـــًا واجبًا فال يجوز الجماع ول 

اإنزال المنّي، وتجوز �سائر ال�ستمتاعات.

الرابع: اإذا كان اأحدهما معتكفًا، وكان اعتكاف الزوجة باإذن الزوج، 

فال تجوز كّل ال�ستمتاعات من دون فرق بين الليل والنهار.

ي- يجب على الزوجة اأن ت�ستجيب لزوجها بحّقه في ال�ستمتاع اإن لم 

تكن مري�سة مر�سًا يمنع من ذلك، �سواء اأكانت دائمة اأو منقطعة.



الف�صل العا�صر

أحكام النشوز
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أحكام النشوز

الن�سوز قد يكون من الزوجة، وقد يكون من الزوج.

ن�سوز الزوجة:

اأ- الن�ســـوز مـــن الزوجـــة هـــو خروجهـــا عـــن طاعـــة الـــزوج 

الواجبـــة، ويتحّقـــق ن�ســـوز الزوجـــة بعـــدم تمكيـــن نف�سها 

لال�ستمتـــاع، ويتحّقـــق بعدم اإزالة المنّفـــرات المبّعدة عن 

التمّتـــع بها، كمـــا يتحّقق بخروجها مـــن بيته بدون اإذنـــه.

ب- من عالمات واأمـــارات الن�سوز تغيير عادة الزوجة مع الزوج 

في القول اأو الفعل، باأن تجيبه بكالم خ�سن بعد ما كان بكالم 

لّيـــن، اأو اأن تظهر عبو�ســـًا وتقّطبًا في وجهه وتثاقاًل ودمدمة، 

بعـــد اأن كانـــت على خـــالف ذلك، ومـــن اأمـــارات الن�سوز كّل 

مـــا يوجب نفور الـــزوج منهـــا وان�سرافه عنهـــا، بحيث تكون 

المنّفـــرات نوعًا من المتناع غير المبا�سر من تمكين نف�سها. 
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وي�ستحـــّب لها اأن تتزّيـــن لزوجها وتتوّدد لـــه، وتعر�ض نف�سها 

عليه.

ج- ل يجـــوز للزوجـــة اأن تخرج من بيت زوجهـــا اإّل باإذن زوجها، 

�ســـواء اأكان خروجها منافيًا لحّق ال�ستمتاع اأم ل. ولو خرجت 

بدون اإذنـــه تكون نا�سزة. نعم يجوز لها الخروج من دون اإذن 

زوجها لأداء واجب، كالخروج لأداء حّجة الإ�سالم.

د- ل يتحّقق ن�سوز الزوجة بترك طاعة الزوج فيما لي�ست الطاعة 

بواجبة عليهـــا، فلو امتنعت من خدمات البيت وحوائج الزوج 

التـــي ل تتعّلق بال�ستمتـــاع كالكن�ض والخياطـــة والطبخ ونحو 

ذلك حّتى �سقي الماء وتمهيد الفرا�ض لم يتحّقق الن�سوز.

ه- يجـــب علـــى الزوجة اللتحـــاق بزوجها في البلـــد الذي يعي�ض 

فيـــه اإذا طلب منها ذلك، وكان تمكين نف�سها لزوجها متوّقفًا 

عليه. واإن لم ت�ستجب تعتبر نا�سزة.

و- يجب علـــى الزوجـــة اإزالة المنّفـــرات الم�ســـاّدة لال�ستمتاع، 

فـــاإذا تركت التزّين والتنظيف مع ميـــل الزوج لذلك تكون قد 

ع�ست، وتعتبر نا�سزة ول ت�ستحّق النفقة.

ن�سوز الزوج: 

يتحّقـــق ن�سوز الزوج بتعّديه على الزوجـــة وعدم القيام بحقوقها 

الواجبـــة، فاإذا ظهر منه الن�سوز جاز لها المطالبة بحقوقها ووعظها 
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اإّيـــاه، فاإن لم يوؤّثر جاز لها اأن ترفع اأمرهـــا للحاكم ال�سرعّي ليلزمه 

باأداء الحقوق لها مع الإمكان)1).

- اإذا اّطلع الحاكم على ن�سوز الزوج نهاه عن فعل ما يحرم عليه، 

واأمـــره بفعل ما يجب، فـــاإن نفع اكتفى به، واإن لم ينفع فيعمل 

الحاكم بما يـــراه �سالحًا؛ مثل تعزير الـــزوج، اأو الإنفاق من 

مال الزوج - مثاًل - مع امتناعه من ذلك.

موارد لزوم اإذن الزوج

1 ـ في اليمين والنذر:

اأ- ل ت�سّح ول تنعقد يمين الزوجة مع منع الزوج، بل ل تنعقد اإذا 

لم ياأذن، والتف�سيل يقع في ثالث �سور:

الأولى: اأن ياأذن الزوج فتنعقد اليمين.

الثانية: اأن يمنع فال تنعقد اليمين.

الثالثة: اأن ل ياأذن ول يمنع فال تنعقد اليمين.

ب- ل ي�سّح ول ينعقد نذر الزوجة الدائمة اإّل باإذن الزوج، فيما 

اإذا كان الـــزوج حا�سرًا، فلو كان غائبًا عنها انعقد نذرها من 

دون اإذنه.

ج- اإذا اأذن الـــزوج باليميـــن اأو النـــذر فينعقد ويجـــب الوفاء به. 

)1)  فلي�ض لها هجره ول �سربه والتعّدي عليه.
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ولكن يجوز له اأن يحّل اليمين بعد انعقادها فتنحّل، ول يجوز 

له اأن يحّل النذر بعد اإذنه.

 2 -  و�سائل منع الحمل:

 ي�ست���رط اإذن ال���زوج فيم���ا ل���و اأرادت الزوج���ة ا�ستعم���ال و�سائ���ل من���ع 

الحمل.

3 - في ال�سوم التطّوعّي: 

الأح���وط وجوب���اً للزوج���ة اأن ل ت�س���وم تطّوع���اً )اأي: ال�ســـوم غيـــر 

الواجب( بدون اإذن زوجها.



الف�صل احلادي ع�صر

منع الحمل 
واإلسقاط
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أحكام منع احلمل واإلسقاط

1. منع الحمل الموؤّقت:

يجوز للمراأة المتناع عن الحمل موؤّقتًا، عن طريق ال�ستفادة من 

الحبوب والأدوية واللولب ونحو ذلك ب�سروط اأربعة:

الأّول: اأن يكون ذلك قبل ا�ستقرار النطفة على جدار الرحم.

الثاني: اأن ل يوؤّدي اإلى �سرر معتنًى ومعتّد به ج�سديًّا ونف�سيًّا.

الثالث: اأن ل ي�ستلزم النظر واللم�ض المحّرمين.

الرابع: اأن يكون بموافقة الزوج.

2. منع الحمل الدائم:

يجوز للمراأة المتناع عن الحمل الدائم، عن طريق اإغالق اأنبوب 

الرحـــم اأو غيره، بنف�ض ال�سروط الأربعـــة ال�سابقة، مع اإ�سافة �سرط 

خام�ض، وهو وجود غر�ض عقالئّي، ي�سّخ�سه المكّلف نف�سه.
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3. الحمل الخطر:

ل يجوز الحمل اختياًرا فيما لو كان فيه خطر على حياة الأم.

4. منع االإنجاب للرجل )تحديد الن�سل(:

يجـــوز للرجـــل اأن يجعـــل نف�سه عاجزًا عـــن الإنجـــاب الموؤّقت اأو 

الدائم، كاأن يغلق القناة المنوّية، ب�سرطين:

الأّول: اأن يكون ماأمونًا من ال�سرر المعتنى به.

الثاني: اأن يكون لغر�ض عقالئّي. 

ول ي�سترط موافقة الزوجة.

اإ�سقاط الجنين

1. اإ�سقاط الجنين:

اأ.ل يجـــوز اإ�سقاط النطفة بعـــد ا�ستقرارها في الرحم مهما كان 

عمر الجنيـــن، وهذا يعني اأّنه ل يجوز اإ�سقاط الجنين في اأّي 

مرحلـــة، �سواء اأكان نطفة اأو علقـــة اأو م�سغة، اأو في المراحل 

الالحقة.

ب.ل يجـــوز اإ�سقـــاط الجنيـــن لمجـــّرد ال�سعوبـــات والم�سكالت 

القت�سادّية.

ج. كـــون الجنين ناق�ض الخلقـــة لي�ض مجـــّوزًا �سرعيًّا لإ�سقاطه، 

حّتى قبل ولوج الروح فيه.
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2. الجنين من الزنى:

ل يجـــوز اإ�سقـــاط الجنين الـــذي انعقدت نطفته مـــن الزنى، ولو 

بطلـــب من الوالـــد اأو غيره. كمـــا ل يجوز اإ�سقـــاط الجنين من وطء 

ال�سبهـــة ولـــو من ِقبل غيـــر الم�سلم، ول يجـــوز اإ�سقاطه مـــن الزواج 

المنقطع حّتى مع الخوف من كالم النا�ض.

3. الجنين المري�س:

اإذا تحّقق اأمران في الجنين، وهما: 

الأّول: اأن يكـــون م�سّوهًا اأو ناق�ض الخلقة اأو م�سابًا بمر�ض ل يمكن 

العالج منه.

الثاني: اأن يكون في المحافظة على هكذا ولد ع�سر وحرج �سديدان. 

ففي الم�ساألة �سورتان:

الأول���ى: اإذا لم تلج الروح في الجنين )قبـــل الأربعة اأ�سهر( فيجوز 

اإ�سقاطه. والأحوط وجوبًا دفع الدية على المبا�سر.

الثاني���ة: اإذا ولجـــت الروح فيه فـــال يجوز اإ�سقاطه، ومـــا ُذكر لي�ض 

ا �سرعيًّا لالإ�سقاط بعد ولوج الروح فيه. مبررًّ

4. الخوف من المر�س على الأّم:

اإذا كان فـــي بقـــاء الجنين في رحـــم الأّم ع�سر وحـــرج �سديدان 

بحيـــث كان ت�سخي�ض الطبيب الموثـــوق به قطعيًّا، جاز اإ�سقاطه قبل 

ولوج الروح فيه. واأّما بعد ولوج الروح فيه فال يجوز.
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5. الخوف من الموت:

اأ.اإذا كان فـــي بقاء الجنين خطر على حياة الأّم وحدها فاإن كان 

ذلـــك قبل ولوج الروح فيه فيجوز اإ�سقاطه، واإن كان بعد ولوج 

الروح فيه فال يجوز اإ�سقاطه.

ب.اإذا كان فـــي بقاء الجنين خطر على حياة الأّم وحياة الجنين 

كليهمـــا، ولم يمكـــن اإنقاذ حيـــاة الحمل بحـــال، ولكن يمكن 

اإنقاذ حياة الأّم وحدها باإ�سقاط الحمل فيجوز اإ�سقاطه.



الف�صل الثاين ع�صر

الحضانة 
والوالية
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احلضانة والوالية

المق�سود بالح�سانة:

الح�سانة تدبير �سوؤون الولد في اأموره العادّية، من طعامه ولبا�سه 

ونومه وتنظيفه ودفـــع الأذى عنه، ونحو ذلك من الأمور ال�سخ�سّية. 

وهي غير الولية.

حّق الح�سانة:

اأ-  الأّم اأحّق بح�سانة الولد الذكر تمام اأّول �سنتين هاللّيتين من 

عمره، وح�سانة البنـــت اأّول �سبع �سنوات هاللّية من عمرها. 

وبعد ذلك ي�سير الأب اأحّق بح�سانتهما.

ب- اإذا طّلـــق الرجل زوجته في مـــّدة ح�سانتها فال ي�سقط حّقها 

بالح�سانـــة ما لم تتزّوج غير الأب، فاإذا تزّوجت بغيره �سقط 

حّقها بالح�سانـــة، وي�سير الحّق لالأب. ولـــو طّلقها الثاني اأو 

مات فاإن كانت مّدة ح�سانة الأم باقية يعود لها حّق الح�سانة.
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ج- اإذا مـــات الأب بعـــد انتقال حـــّق الح�سانة اإليـــه اأو قبله تكون 

الأّم اأحـــّق بح�سانة الولد مـــن الجميع حّتى لو كانت متزّوجة. 

واإذا ماتـــت الأّم في زمن ح�سانتها تنتقل الح�سانة اإلى الأب، 

ويكون اأحّق من غيره.

د- تنتهـــي الح�سانة عن الولد ببلوغه ر�سيدًا، وبعد ر�سده ي�سير 

مالك نف�سه، بال فرق بين الذكر والأنثى. 

هـ- اإذا كان الولد )الذكر اأو الأنثى( �سغيرًا اأو مجنونًا اأو �سفيهًا 

فتكون الولية عليه لالأب والجّد لالأب، فلالأب واإن عال رعاية 

الولد القا�سر، وتولية �سوؤونـــه وتدبيرها، في �سّحته النف�سّية 

والج�سدّيـــة ومختلف �سوؤونـــه الدينّية والدنيوّيـــة، وتبقى هذه 

الوليـــة حّتى ي�سير الولـــد بالغًا عاقاًل ر�سيـــدًا، بال فرق في 

ثبوت الولية بين ما اإذا كانت الح�سانة لالأب اأو لالأّم.

اإر�ساع الولد

مّدة الإر�ضاع:

يجـــب اأن يكون الإر�ساع لواحد وع�سريـــن �سهرًا مع الإمكان، فال 

يجـــوز اأن ينق�ـــض عـــن ذلك مع الإمـــكان ومن غير �ســـرورة. وكمال 

الإر�ساع اأربعة وع�سرون �سهرًا.
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اإر�ضاع الولد:

اأ- ل يجـــب علـــى الأّم اإر�ســـاع ولدهـــا مّجانًا ول بالأجـــرة اإّل في 

�ســـورة واحدة، وهـــي ما اإذا لم يوجد غيرهـــا لالإر�ساع وكان 

اإطعـــام الولد من حليب جاهز ونحـــوه ل ُيوؤَمُن على الولد من 

ال�ســـرر معه، ففي هذه الحالة يجب علـــى الأّم اإر�ساع ولدها 

مع الإمـــكان. ولكن ل يجـــب عليها ذلك مّجانًا، بـــل يحّق لها 

المطالبة باأجرة الر�ساع.

ب- اإذا لـــم يكن مع الولد واأبيه وجّده لأبيه ماٌل فيتعّين على الأّم 

اإر�ســـاع ولدها مّجانًا، اإّمـــا بنف�سها واإّمـــا با�ستئجار مر�سعة 

اأخـــرى، اأو باأّي و�سيلة من و�سائـــل حفظ الولد، وتكون الأجرة 

اأو النفقة على الأّم اإذا كانت مو�سرة.

ج- لـــو طلبت الأّم اأجرة ووجـــدت مر�سعة متبّرعة، اأو طلبت الأّم 

زيادة عـــن غيرها فيجوز لالأب ت�سليم الولـــد اإلى غيرها، مع 

بقاء حّق الح�سانة لالأّم على الأحوط وجوبًا.
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الف�صل الثالث ع�صر

أحكام الطالق 
والِعدد
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الطالق

اأق�سام الطالق:

الطالق ال�سرعّي ق�سمان: رجعّي وبائن.

الأّول: الرجعّي هو ما يحّق للزوج فيه اأن ُيرجع زوجته اإليه ما دامت 

فـــي العّدة، بال فرق بيـــن ر�ساها وعدمه، ول يحتاج في اإرجاعها 

اإلى عقد جديد.

الثاني: البائن هو ما ل يحّق للزوج فيه اأن ُيرجع زوجته اإليه اإّل بعقد 

جديد وبر�ساها اأو برجوعها فـــي البذل في مثل الُخلع والمباراة 

في العّدة فُيرجعها اإذا اأراد. ويوجد ق�سم اآخر من البائن ل يجوز 

فيه الرجوع اأ�ساًل ولو بعقد جديد كما �سياأتي قريبًا.

اأق�سام الطالق البائن:

الطالق البائن �سبعة اأق�سام:

الأّول: طالق ال�سغيرة، ول عّدة عليها.
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الثاني: طالق اليائ�سة، ول عّدة عليها.

الثالث: طالق غير المدخول بها، ول عّدة عليها.

الراب���ع: طـــالق الُخلـــع مع عـــدم رجوع الزوجـــة عّما بذلتـــه للزوج. 

)والُخلع طالق الزوجة الكارهة لزوجها مع بذلها فداًء ليطّلقها(.

الخام����س: طالق المباراة مع عـــدم رجوعها عن البذل. )والمباراة 

طـــالق الكارهين لبع�سهما البع�ض مع بذل الزوجة فداًء لزوجها 

ليطّلقها(.

ال�ساد����س: الطـــالق الثالـــث اإذا رجع الزوج بعد الطـــالق الأّول وبعد 

الطـــالق الثانـــي، بال فرق في الرجـــوع بين كونه بعقـــد جديد اأو 

باإرجاع في العّدة الرجعّية، وهكذا الطالق ال�ساد�ض والتا�سع.

ال�ساب���ع: ي�سير الطالق الرجعـــّي بائنًا اإذا انق�ست العّدة ولم يرجع 

الزوج اإلى زوجته في اأثناء العّدة.

الُخلع:

الخلع هـــو الطالق بفدية تدفعها الزوجـــة الكارهة لزوجها. وهو 

طالق بائن.

�سروط الخلع:

يعتبـــر في هذا الطالق جميع �سروط الطالق الآتية، ويزيد عليها 

باأّنه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها على نحو يخاف منها الخروج 
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عـــن الطاعة والدخـــول في المع�سية على الأحـــوط وجوبًا، ولو كانت 

الكراهة من الطرفين فهو مباراة.

البذل:

اأ- ل بّد في الُخلع من بذل �سيء من الزوجة ليطّلقها الزوج، كاأن 

تقـــول: »بذلُت لك كذا لتطّلقني )اأو لتختلعني(. ول بّد من اأن 

ين�سئ الـــزوج الطالق على ما بذلته الزوجـــة. وي�سترط عدم 

الف�سل بين اإن�ساء البذل والطالق بما يخّل بالفورّية العرفّية.

ب- يجـــوز الفداء بكّل ما له مالّيـــة، اأكان قلياًل اأم كثيرًا، حّتى لو 

زاد على المهر المّتفق عليه.

ج- اإذا كانـــت كراهة الزوجة لزوجها والتي اأّدت اإلى طلب الطالق 

نا�سئـــة من جهة اإيـــذاء الزوج لها بال�ســـّب وال�سرب ونحوهما، 

وطلبت تخلي�ض نف�سها، فبذلت لزوجها �سيئًا ليطّلقها فطّلقها، 

لـــم ي�سّح الخلع، ويحرم علـــى الزوج ما اأخذه منها. نعم ي�سّح 

الطالق المذكور ويقع رجعّيًا فيما اإذا وقع بلفظ الطالق.

د- اإذا كانـــت المطّلقة المختلعة في اأثناء العـــّدة جاز لها الرجوع 

في البذل، فاإذا رجعت فيما بذلت ت�سير رجعّية، فيجوز للزوج 

الرجـــوع اإلـــى زوجته ما دامت في العـــّدة، دون حاجة اإلى عقد 

جديد. نعم ي�سترط في �سّحة رجوعها في البذل اأن يكون رجوع 

الزوج ممكنًا بعده واإّل فال ي�سّح، كما في الطالق الثالث.
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�سيغة الخلع:

اأ- يقـــع الخلع بلفظ الطالق، كاأن يقول الـــزوج بعد البذل: »اأْنِت 

طاِلٌق على ما َبَذْلِت«، اأو يقول: »َزْوَجتي طالٌق على ما َبَذَلْت«.

ب- يقـــع الخلـــع بلفظ الخلع وحـــده، كاأن يقول: »َخلَْعُت���ِك على ما 

َبَذْلِت«، اأو »اأنِت ُمْخَتلََعٌة على ما َبَذْلِت«. والأحوط ا�ستحبابًا اأن 

يبداأ بلفظ الخلع ثّم ينتهي بلفظ الطالق، كاأن يقول: »َخلَْعُتِك 

على ما َبَذْلِت فاأنِت طالق«.

المباراة:

اأ- طـــالق المباراة هـــو الطالق بفديـــة تدفعها الزوجـــة، وتكون 

الكراهـــة مـــن الزوجين، ويعتبـــر فيه جميع �ســـروط الطالق 

الآتية، وي�ســـاف اإليها دفع الفدية مـــن الزوجة، ب�سرط اأن ل 

تزيد عن المهر، والأحوط وجوبًا اأن تكون اأقّل من المهر.

ب- يقـــع طـــالق المباراة بلفظ الطالق فقـــط، كاأن يقول الزوج: 

»اأْنِت طاِلٌق على ما َبَذْلِت«، ول يقع بلفظ »َباَراأُْتِك« مجّردًا عن 

لفظ الطالق، بينما يقع الخلع بلفظ الخلع مجّردًا.

ج- طـــالق المبـــاراة بائن، لي�ض للـــزوج الرجوع فيـــه بدون عقد 

جديـــد، اإل اإذا رجعت الزوجة في الفدية قبل انق�ساء العّدة، 

فـــاإذا رجعـــت بالفدية ي�سير الطـــالق رجعّيًا، ويجـــوز للزوج 
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حينئـــٍذ الرجوع اإلـــى زوجته ما دامت في العـــّدة، فهو كالخلع 

من هذه الجهة بالإ�سافة اإلى ال�سرط المتقّدم �سابقًا.

الطالق الثالث:

اأ- اإذا طّلـــق الرجـــل زوجته للمّرة الأولى ثـــّم اأرجعها اأثناء العّدة 

ولـــو بعقد جديد، ثـــم طّلقها مّرة ثانية، ثـــّم اأرجعها ولو بعقد 

جديـــد، ثّم طّلقها للمّرة الثالثة، فـــاإّن زوجته تحرم عليه، ول 

يجـــوز له اأن يتزّوجها مـــن جديد اإّل بعد اأن تتـــزّوج من غيره 

ب�سروط ثالثة:

الأّول: اأن يكـــون الزوج الثاني المحّلـــل بالغًا، فال اعتبار بزواج غير 

البالغ واإن كان ممّيزًا قريبًا من البلوغ.

الثان���ي: اأن تح�سل مـــن المحّلل عملّية الجمـــاع بالزوجة، والأحوط 

وجوبًا اأن ينزل المنّي منه في الزوجة.

الثالث: اأن يكون العقد دائمًا ل منقطعًا.

ب- اإذا تزّوجـــت المطّلقـــة ثالثـــًا برجل اآخر، ثـــم فارقها الآخر 

بمـــوت اأو طالق، ثـــّم تزّوجها الأّول بعقد جديـــد بعد انق�ساء 

عّدتهـــا من الثانـــي، ثم طّلقها من جديد ثـــالث طلقات بينها 

رجعتـــان ولـــو بعقد تحرم عليـــه من جديد حّتـــى تتزّوج رجاًل 

غيره، وهكذا.
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طالق العّدة:

اأ- لي�ـــض كّل ت�ســـع طلقات تحـــّرم الزوجة على زوجهـــا موؤّبدًا، بل 

الطلقات الت�سع للعّدة فقط هي التي تحّرم موؤّبدًا.

ب- طـــالق العّدة هو اأن يطّلق الرجـــل زوجته طالقًا رجعّيًا فقط 

فهـــذا طالق اأّول، ثـــّم يرجعها اأثناء العّدة، ثـــّم يجامعها، ثّم 

يطّلقهـــا رجعّيًا في طهر لم يجامعها فيه فهذا طالق ثاٍن، ثّم 

يرجعها اأثناء العّدة، ثّم يجامعها، ثّم يطّلقها رجعّيًا في طهر 

اآخـــر لم يجامعها فيه وهذا طالق ثالث، ثّم تتزّوج من محّلل، 

وهكـــذا حّتى تتّم ت�ســـع طلقات بنف�ض هـــذه الطريقة، وت�سّمى 

ت�سع طلقات للعّدة، فتحرم عليه موؤّبدًا.

اإن لـــم يرجعها في العـــّدة اأو اأرجعها ثّم طّلقهـــا قبل اأن يجامعها 

فلي�ض بطالق العّدة، لكـــن الأحوط ا�ستحبابًا الجتناب عن المطّلقة 

ت�سعًا واإن لم تكن الجميع طالق عّدة.

النفقة على البائن:

اأ- المطّلقـــة البائنـــة ل ت�ستحـــّق النفقة وال�سكنـــى ونحوهما، ولو 

مات اأحدهما في اأثناء العّدة ل ترثه ول يرثها.

ب- اإذا كانـــت المطّلقـــة حامـــاًل مـــن زوجهـــا ا�ستحّقـــت النفقة 

والك�سوة وال�سكنى على الزوج اإلى اأن ت�سع حملها.
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الطالق الرجعي

اأ- الرجعـــة هي رّد المطّلقة في زمان عّدتهـــا اإلى زوجها ال�سابق 

بدون عقد جديد.

ب- تكون الرجعة بالقول والفعل، ويكون القول بكّل لفظ داّل على 

اإن�ساء الرجـــوع، كقوله: »َراَجْعُتِك اإلـــى زواجي«، وبالفعل باأن 

يفعل بزوجته ما ل يحـــّل اإّل للزوج، كالتقبيل واللم�ض والنظر 

ب�سهـــوة ق�ســـد به الرجـــوع اأم ل، نعم لو ق�سد عـــدم الرجوع 

فالأحوط وجوبًا اإجراء الطالق وعدم ترتيب اآثار الزوجية.

ج- ل يكفـــي في تحّقق الرجـــوع تغّزل الرجـــل بمطّلقته الرجعّية 

بكالم حميم يوؤّدي اإلى اإثارة ال�سهوة عندها.

د- ل يعتبر الإ�سهاد في الرجعة.

المطّلقة الرجعّية كالزوجة:

اأ- المطّلقـــة بالطالق الرجعّي بحكم الزوجـــة، فيجب على الزوج 

ـــق اأن ينفـــق علـــى مطّلقتـــه �ســـواء اأكانت حامـــاًل اأم ل،  المطلِّ

وت�ستحق على زوجها الطعام وال�سكنى والك�سوة اإذا لم تكن ولم 

ت�سر نا�سزة، واإذا مات اأحدهما في العّدة الرجعّية يتوارثان.

ب- ل يجـــوز للمطّلق رجعّيًا اأن يتـــزّوج اأخت مطّلقته الرجعّية ما 

دامـــت في العـــّدة، كما ل يجوز اأن يتـــزّوج الخام�سة ما دامت 

في العّدة.
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ج- ل يجـــوز لمـــن طّلق رجعيـــًا اأن يخرج المطّلقة مـــن بيته حّتى 

تنق�سي عّدتها، نعم لو اأتت بفاح�سة توجب الحّد اأو بما يوجب 

الن�ســـوز فيجـــوز لـــه اأن يخرجها من بيتـــه، واأّما لـــو فعلت اأّي 

مع�سية اأخرى فال يجوز له اأن يخرجها من بيته ب�سبب ذلك.

د- ل يجوز للمطّلقة رجعّيًا اأن تخرج من بيت زوجها اأثناء عّدتها 

اإّل باإذنه، نعم يجوز لها الخروج بدون اإذنه ل�سرورة اأو لواجب 

م�سّيق.

الرجوع في العّدة:

اأ- لـــو تـــزّوج امـــراأة متعة ودخـــل بها ثـــّم وهبها المـــّدة اأو انتهت 

المّدة، واأثناء العّدة عقد عليها بالدائم اأو المنقطع ثّم طّلقها 

اأو وهبها المّدة قبل الدخول فيجب عليها اأن ت�ستاأنف )تعيد( 

العّدة من جديد.

ب- اإذ طّلـــق زوجته الدائمة وفي اأثناء العّدة اأرجعها اإليه برجعة 

اأو بعقـــد جديد ثّم طّلقها قبل الدخول فتعيد العّدة من جديد 

)كما في الم�ساألة الأولى(.

�سروط الطالق:

اأ- ي�سترط في �سّحة الطالق اأمران:

الأّول: تعيين المطّلقة.
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الثاني: ح�سور �ساهدين عدلين ذكرين ي�سمعان اإن�ساء الطالق.

ب- ي�ســـّح الطالق على التليفون، ب�سرط اأن يكون بجوار المطلِّق 

�ساهدان عدلن ذكران، والأحوط وجوبًا عدم كفاية �سماعهما 

لل�سيغـــة عبر التليفون، بـــل ل بّد واأن ي�سمعاهـــا بح�سورهما 

المبا�سر عند مجري الطالق.

�سروط المطّلقة:

ي�سترط في الزوجة التي يراد تطليقها ثالثة �سروط:

الأّول: اأن تكون زوجة دائمة. فال يقع طالق للمنقطعة.

الثان���ي: الطهـــارة مـــن الحي�ـــض والنفا�ض حـــال الطـــالق، اإّل فيما 

ا�ستثني.

الثالث: اأن تكون م�ستبرئة بحي�سة بعد المواقعة، فال ي�سّح طالقها 

فيما لـــو طّلقها في طهر جامعها فيه اأو في طهر لم يجامعها فيه 

ولكّنه جامعها في الحي�ض ال�سابق عليه.

موارد �سّحة الطالق في الحي�ض:

ي�سّح طالق الزوجة في الحي�ض في ثالث حالت:

الأولى: اإذا كانت غير مدخول بها، في�سّح طالقها في الحي�ض.

الثانية: اإذا كانت حاماًل في�سّح طالقها في الحي�ض.

الثالث���ة: اإذا تعـــّذر اأو تع�ّســـر علـــى الزوج ا�ستعالم حـــال زوجته من 
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اأّنهـــا طاهـــرة اأو ل لغيبة اأو لغيرها، في�ســـّح طالقها واإن وقع في 

الحي�ض.

موارد �سّحة الطالق في طهر المواقعة:

ي�ســـّح طـــالق الزوجة في طهر قد جامعها زوجهـــا فيه في اأربعة 

موارد:

الأّول: اليائ�سة.

الثاني: ال�سغيرة )مع كون الدخول بها حرامًا(.

الثالث: الحامل.

الراب���ع: الم�سترابة، ب�سرط اأن يكون طالقها بعد م�سّي ثالثة اأ�سهر 

من زمان اآخر مواقعة. والم�سترابة هي المراأة التي تكون في �سّن 

من تحي�ض ولكّنها ل تحي�ض لِخلقة اأو عار�ض.

�سيغة الطالق:

ة، وهي: »اأْنِت طالٌق«، اأو »فالنة  اأ- ل يقع الطالق اإّل ب�سيغة خا�سّ

طالق«، اأو »فالنة زوجُة موّكلي فالن طالق«، ونحو ذلك.

ب- يجب اأن تكون ال�سيغة باللغة العربّية مع الإمكان، ومع العجز 

عن اللغة العربّية ي�سّح بما يرادف العربّية من �سائر اللغات.

ج- ل ي�ســـّح الطـــالق اإذا كان معّلقـــًا علـــى �سرط، كمـــا اإذا قال 

الزوج: »اأنِت طاِلٌق اإن طلعت ال�سم�ُض«، فيبطل الطالق.
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د- لـــو قال الـــزوج: »زوجتي طالق ثالثًا« اأو قـــال: »هي طالق هي 

طالق هي طالق« من دون ح�سول رجعة بين الطلقة والأخرى 

فال يقع ثالث طلقات، بل تقع طلقة واحدة فقط.

هــــ- يجوز للـــزوج اأن يوّكل غيـــره في طالق زوجته، بـــل يجوز له 

اأن يـــوّكل زوجته في طالقها )طالق نف�سها، واإن كان الأحوط 

ا�ستحبابًا عدم توكيلها.

و- كّل طـــالق ل يكون جامعـــًا لل�سروط ل يكـــون �سرعّيًا، وي�سّمى 

الطالق البدعّي.

اأحكام المفقود زوجها

اأ- اإذا فقـــد الزوج ولم ي�سل عنه اأّي خبر، ول ظهر منه اأثر، ولم 

ُيعلم موته اأو حياته، ف�سورتان:

الأولى: اأن يتّم الإنفاق على الزوجة.

الثانية: اأن ل يتّم الإنفاق عليها.

ب- اإذا بقي للزوج مال تنفق زوجته منه، اأو كان للزوج ولّي يتوّلى 

اأموره ويت�سّدى لالإنفاق على الزوجة، اأو ُوجد متبّرع لالإنفاق 

عليهـــا، ففي جميع هذه الحالت يجب على الزوجة اأن ت�سبر 

وتنتظـــر، ول يجـــوز لها اأن تتـــزّوج حّتى تعلم بوفـــاة زوجها اأو 

طالقه لها.

ج- اإذا لـــم يكن الإنفاق عليهـــا متحّققًا، فـــاإن �سبرت على ذلك 
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كان لهـــا ذلك، ول يجوز لها اأن تتزّوج حّتى تعلم بوفاة زوجها 

اأو تطليقه لها. واإن لم ت�سبر واأرادت الزواج ترفع اأمرها اإلى 

الحاكم ال�سرعّي.

د- اإذا رفعت الزوجة اأمرها اإلى الحاكم ال�سرعّي يقوم بتاأجيلها 

اأربـــع �سنين هاللّية من حين رفع الق�سّيـــة اإليه، ثّم يتفّح�ض 

عن الزوج في تلك المّدة، فاإن لم يتبّين اأّن الزوج مّيت اأو حّي 

ف�سورتان:

الأول���ى: اإذا كان للـــزوج الغائـــب ولـــّي يتوّلى اأموره فياأمـــره الحاكم 

بطالقها، فاإن لم يطّلقها يجبره الحاكم على ذلك.

الثانية: اإن لم يكن للغائب ولّي، اأو كان له ولّي ولم يمكن اإجباره على 

طـــالق زوجة الغائـــب فيطّلقها الحاكم ال�سرعـــّي من جهة وليته 

علـــى ذلك. وبعد الطالق تعتّد الزوجة اأربعـــة اأ�سهر وع�سرة اأيام 

)عـــّدة الوفاة(، فاإذا انق�ست المّدة جـــاز لها التزويج، وتفّح�ض 

الحاكـــم عن الـــزوج الغائب لـــه تفا�سيل كثيرة ُتراجـــع في كتاب 

تحرير الو�سيلة لمن ي�ساء.

هــــ - لو تزّوجت المراأة بعد طالق الحاكم لها واعتدادها ثّم عاد 

الزوج الأّول فال �سبيل له عليها، بل تكون للزوج الثاني.

و- اإذا لـــم يح�ســـل طالق مـــن الحاكم بل علمـــت الزوجة بوفاة 

ت عّدة الوفاة )دون تطليـــق(، ثّم تزّوجت من  زوجها فاعتـــدَّ
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ل وباَن اأّنه لم يكن مّيتًا  رجٍل اآخر، وبعد ذلك ظهر زوجها الأوَّ

فيحكم ببطالن زواجها الثاني، وتكون للزوج الأّول.

التوارث

اإذا ماتـــت الزوجة الدائمة يرث الزوج ربع مالها اإن كان لها ولد، 

واإن لـــم يكن لها ولد فيـــرث الن�سف. واإذا مات الزوج فترث الزوجة 

ثمـــن ماله اإن كان له ولد والربع اإن لم يكن له ولد، ول ترث من عين 

الأر�ض وما عّمر عليها، بل ترث من القيمة.
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الِعَدد 

عّدة الوفاة:

اأ- اإذا مـــات الـــزوج وجـــب علـــى زوجتـــه عـــّدة الوفـــاة، بال فرق 

بيـــن ال�سغيـــرة واليائ�ســـة وغيرهما، وبال فرق بيـــن الدائمة 

والمنقطعة، والمدخول بها وغيرها، والحامل وغير الحامل.

ب- عّدة غيـــر الحامل اأربعة اأ�سهر وع�سرة اأّيام هاللّية، للدائمة 

والمنقطعة.

ج- عّدة الحامل اأبعد الأجلين من المّدة وو�سع الحمل، فتاأخذ بالأطول 

منهمـــا، فلو و�سعت حملها قبـــل اأربعة اأ�سهر وع�ســـرة اأّيام فعّدتها 

تنتهي بانتهـــاء الأربعة اأ�سهـــر وع�سرة اأّيـــام، واإذا انق�ست الأربعة 

اأ�سهر وع�سرة اأّيام قبل و�سع الحمل فتنتهي عّدتها بو�سع الحمل.

د- تبداأ عّدة الوفاة من حين و�سول خبر الوفاة اإلى الزوجة، فلو 

مـــات الزوج ولم تعلم الزوجة اإّل بعد مـــّدة ولو طويلة فعندما 

ي�سلها خبر وفاته تبداأ بالعّدة.

حداد الزوجة:

اأ- يجـــب الحداد على المراأة ما دامت فـــي عّدة الوفاة، بال فرق 

بين الدائمة والمنقطعة.
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ب- يجـــب في مّدة الحـــداد ترك الزينـــة)1) في البـــدن واللبا�ض، 

كالتكحيـــل والتطّيـــب والخ�ســـاب و�سائـــر و�سائـــل التجميل، 

وتتـــرك لبا�ض الزينة. وبالجملة تتـــرك كل ما يعّد زينة تتزّين 

بهـــا للزوج، وفـــي الأوقات المنا�سبـــة له في العـــادة كالأعياد 

والأعرا�ض ونحوها.

ج- يختلف التزّين بح�سب الأ�سخا�ض والأزمان والبالد، فُيالحظ 

في كّل بلد ما هو المعتاد والمتعارف فيه للتزّين.

د- يجوز للمراأة في مّدة الحداد تنظيف بدنها ولبا�سها، وت�سريح 

�سعرهـــا وتقليـــم اأظافرهـــا، وافترا�سهـــا بالفرا�ـــض الفاخر، 

وال�سكن في منزل مزّين، وتزيين اأولدها وخدمها، والخروج 

للعمـــل ولتاأميـــن حوائجها ولـــكّل اأمر راجح كالحـــّج والزيارة 

وعيادة المر�سى، وزيارة اأرحامها ول �سّيما والديها.

عّدة الطالق:

1 ـ ال�سغيرة:

ل عـــّدة طالق علـــى ال�سغيرة غيـــر البالغة، بال فرق بيـــن الدائمة 

والمنقطعة، وبدون اأّي ا�ستثناء.

)1)  المق�سود ترك الزينة اأمام اأهلها ومحارمها و�سائر الن�ساء في الأعياد والأعرا�ض ونحوها. 
واإل فالزينة اأمام الرجال الأجانب حرام على كل حال.
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2 ـ اليائ�سة:

اأ- ل عـــّدة على اليائ�سة حّتى لـــو كانت مدخوًل بها، بال فرق بين 

الدائمة والمنقطعة.

ب- الإمـــام الخامنئي: ي�ست�سكل في تحديد �ســـّن الياأ�ض في غير 

القر�سّيـــة بين الخم�سين �سنة هاللّيـــة وال�سّتين �سنة هاللّية، 

وفي الم�ساألة �سورتان:

الأولى: اإذا اأتّمت ال�سّتين �سنة هاللّية فهي يائ�سة جزمًا، ول عّدة عليها.

الثانيـــة: اإذا كانت بيـــن الخم�سين وال�سّتين فالأحـــوط وجوبًا لها اأن 

تعتـــّد ول تتزّوج غيره فـــي مّدة العّدة. اأمـــا القر�سّية ف�سن الياأ�ض 

عندها �ستين �سنة هاللّية.

3 ـ غير المدخول بها:

ل عـــّدة على غير المدخول بها ُقُباًل ودبرًا مهما كان عمرها، بال 

فرق بين الدائمة والمنقطعة.

4 ـ عّدة الحامل:

اأ- عـــّدة الحامـــل تنتهي بو�سع الحمـــل حّتى لـــو كان الو�سع بعد 

الفراق عن الزوج بال ف�سل، بال فرق بين الدائمة والمنقطعة.

ب- اإذا كانت حاماًل باثنين اأو اأكثر فتنتهي عّدتها بو�سع الجميع، 

ل بو�سع البع�ض.
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5 ـ عّدة الحائل:

اأ- الدائمـــة: اإذا ُطّلقـــت الحائـــل )غير الحامـــل( المدخول بها 

فثالث �سور:

الأول���ى: اإذا كانـــت تحي�ـــض فعّدتهـــا ثالثـــة اأطهـــار، والطهر الذي 

وقـــع الطالق فيـــه يح�سب من الثالثة، وتنق�ســـي عّدتها عند بدء 

الحي�ض بعد انق�ساء الطهر الثالث.

الثاني���ة: اإذا كانـــت ل تحي�ض وهي في �سّن من تحي�ـــض )اأي: بالغة 

غير يائ�سة( فعّدتها ثالثة اأ�سهر هاللّية.

الثالث���ة: اإذا كانت تحي�ض ولكّن الطهر الفا�سل بين حي�ستين ثالثة 

اأ�سهر اأو اأزيد فتكون عّدتها ثالثة اأ�سهر.

ب- المنقطعة: اإذا انتهت مّدة الحائل المنقطعة اأو وهبها الزوج 

المّدة فثالث �سور:

الأول���ى: اإذا كانـــت تحي�ـــض فعّدتها حي�ستان كاملتـــان، واإذا انتهت 

المّدة اأو وهبها المّدة في اأثناء الحي�ض فال يح�سب هذا الحي�ض 

من العـــّدة، بل تحتاج اإلى حي�ستين كاملتيـــن غير الحي�ض الذي 

افترقت فيه عن الزوج بوهب المّدة اأو انق�سائها.

الثانية: اإذا كانت ل تحي�ض وهي في �سّن من تحي�ض فعّدتها خم�سة 

واأربعون يومًا )ن�سف عّدة الدائمة(.

الثالث���ة: اإذا كانت تحي�ض ولكّن الطهـــر الفا�سل بين حي�ستين كان 
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ثالثـــة اأ�سهـــر ف�ساعـــدًا فعّدتها خم�ســـة واأربعون يومـــًا. ولو كان 

الطهر اأقّل من ثالثة اأ�سهر فعّدتها حي�ستان.

مبداأ عّدة الطالق:

تبـــداأ عّدة الطـــالق من حين وقوع الطالق، بـــال فرق بين و�سول 

خبـــر الطالق اإلى الزوجـــة اأم ل، وبال فرق بين كـــون الزوج حا�سرًا 

اأو غائبـــًا، فلو طّلقها مع كونها غائبة عنـــه، ولم يبلغها الخبر اإّل بعد 

م�ســـّي مقدار العـــّدة - مثاًل - فقـــد انق�ست عّدتهـــا. ونف�ض الحكم 

للمنقطعة.


