
 
 

الثابت والمتغير من أحكام األسرة في الشريعة 
 اإلسالمية 

(1/2) 
 بقلم: الدكتور مسعود فلوسي

 

هناك حقيقتان مهمتان ال ينبغي أن نغفل عنهماا ونحان نتحادن عان أع ناو  
 ألحكام الشرعية في الشريعة اإلسالمية:من أنوا  ا

فمفادهاااأ أن أحكااام الشااريعة اإلسااالمية كماال  متكاماال   الحقيقةةا الىلةة أمااا 
وليست تَفَاِريَق أو أجزاء منفصلة عن بعضها البعض. ولذلك فإن أع تناول 
ألع قسم من هذه األحكام، ينبغي أن يكون في إطار رؤية شااملة للمنووماة 

وهااذه  ، فااي أبعادهااا كلهاااأ العقديااة واأللالقيااة والتشااريعية.العامااة للتشااري 
نََزلَاة مان الحكايم اللبيار، الاذع هاو   سابحان   المنوومة العاماة للتشاري  مم
َشر ِ  سواه، وهاو عاز وجال قاد  وتعالى، اللالق الرازق المشر ، الذع ال مم

هاا، ولام ارتضى لعباده هذه المنوومة التشريعية وأمارهم أن يلتزماوا بهاا كملَ 
يَْقبَْل مانهم االلتازام بغيرهاا، قاال سابحان  وتعاالى: واْليَاْوَم أَْكَمْلاتم لَكماْم ِديانَكمْم 

(. وقااال عااز وجاال: 1َوأَتَْمْمااتم َعلَااْيكمْم نِْعَمتِااي َوَرِضاايتم لَكمااْم اإِلْسااالََم ِدين ااا )
َو فِاااي ارِلاااَرةِ ِماااْن وَوَماااْن يَْبتَاااِْ َ ْياااَر اإِلْساااالَِم ِدين اااا فَلَاااْن يمْقبَاااَل ِمْنااا م َوهمااا

(. كمااا لاام يقباال ماانهم أن يتمسااكوا ببعضااها ويتركااوا الاابعض 2اْلَلاِسااِريَن )
وَن بِابَْعَض فََماا  مْؤِمنماوَن بِابَْعِض اْلِكتَااِو َوتَْكفمارم ارلر، فقال عز من قائل: وأَفَت

ْنيَ  ا َويَْوَم اْلِقيَاَمِة يمَردُّوَن إِلَى َجَزاءم َمْن يَْفعَلم ذَِلَك ِمْنكمْم إِالَ ِلْزع  فِي اْلَحيَاةِ الدُّ

 (. 3أََشد ِ اْلعَذَاِو َوَما َّللَام بِغَافَِل َعَما تَْعَملموَن )

أ فإنا  مان المعلاوم قطعاا أن أحكاام الشاريعة اإلساالمية الحقيقا الثانياوأما 
إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد، فكل ماا هاو مصالحة 

مصلحة فقد تواردت األدلة على طلب  والحن على فعل ، وكال أو سبو إلى 
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مااا هااو مفساادة أو ساابو إلااى مفساادة فقااد تااواردت األدلااة علااى طلااو تركاا  
لكن المصالح والمفاسد، كما هو معلوم، ليسات كلهاا علاى  والنهي عن فعل .

درجة واحادة مان الثبااتأ فهنااك مساالك أو تصارفات تصادر عان المكلفاين 
مفاسااد ثابتااة ال تتغياار بتغياار الزمااان والمكااان وأحااوال تاارتبط بمصااالح أو 

األفااراد والمجتمعااات، وهااو مااا يقتضااي أن يهياا  لهااا الشااار  أحكامااا ثابتااة 
تتكفاال بجلااو مااا كااان منهااا مصاالحة ودفاا  مااا كااان منهااا مفساادة.. وفااي هااذا 
اإلطار يندرج تحريم الشارك والنفااق والساحر وشارو اللمار وأكال الميتاة 

رقة وأكاال الربااا واقتااراة فاحشااة الزنااا وقتاال الاانف  ولحاام اللنزياار والساا
والحقاد والحسااد والغيباة والنميمااة وقطاا  األرحاام ومااا إلااى ذلاك ماان رذائاال 
ألنها مفاسد محققة وثابتة.. وفي اإلطار نفسا  كاذلك ينادرج األمار بالصاالة 
والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة األرحام والوفاء بالعهاد وجهااد 

معتدين وإكرام الضية والصدق والصبر واألماناة والعفاة والحيااء الكفار ال
 و ير ذلك مما هو مصالح محققة وثابتة. 

هذا النو  من المصالح، واألحكام التي جاءت لتحقيقهااأ يمثال كلياات الادين 
وقواعده وأسس  التي ال يجوز التنكر لها أو استبدالها بغيرها، ألنها كما قال 

ِضعَت عليها الدنيا، وبها قامت مصاالحها فاي  اإلمام الشاطبي "كلية أبدية، وم
الللق، حسبما بين ذلك االستقراء، وعلى وفاق ذلك جاءت الشاريعة أيضاا، 

 (. 4فذلك الحكم الكلي باَق إلى أن يرن   األرض ومن عليها")

وإلى جانو هذه المصالح والمفاساد الثابتاة، هنااك مصاالح ومفاساد متغيارة، 
التصرة قد يكون في وقت ما أو حال معينة مفسدة، ولكن   أع أن الفعل أو

في حال ألرى أو في زمن ملتلة أو في مجتم  آلر مصالحة. بمعناى أن 
السلوك قد يكون ل  أثر ناف  فاي وال مالبساات معيناة، وفاي وال مالبساات 
ملتلفة يتحول أثره إلى ضار. ولذلك فإن الشار  لم يأت بأحكام ثابتة تحكم 

الك والتصارفات، وإنماا اكتفاى بوضا  مباادي تشاريعية عاماة مثل هذه المس
كال ماا هاو مصالحة أو سابو إلاى مصالحة، ودفا  كال ماا هااو  تتكفال بجلاو

مفسدة أو سبو إلى مفسدة. والمبدأ العام الذع يحكم هذا كملَ  هو قولم  تعالى: 
رم بِاْلعَاااْدِل َواإِلْحَسااااِن َوإِيتَااااِء ِذع اْلقمرْ  بَاااى َويَْنَهاااى َعاااْن اْلفَْحَشااااِء وإَِن َّللَاَ يَاااأْمم

وَن ) نَكِر َواْلبَْغيِ يَِعومكمْم لَعَلَكمْم تَذََكرم  (. 5َواْلمم

وقد تارك الشاار  الحكايم للمجتهادين مان األماة أمار تقادير هاذه التصارفات 
والحكم عليها بالصالح والفساد تبعا للواق  وواروة الناا  وعااداتهم. وقاد 

ة الشر  عددا مان المنااهج التشاريعية الكفيلاة استلرج العلماء من جملة أدل
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بإيجااد الحلاول لهاذا الناو  مان المساائل المتغيارة فاي حيااة المكلفاين، كمبادأ 
القيااااااا  واالستحسااااااان والمصااااااالح المرساااااالة وسااااااد الااااااذرائ  والعماااااال 
باالستصحاو. كما استللصوا أيضا جملة مان القواعاد الكفيلاة بمتابعاة هاذه 

هااا فااي الواقاا ، ومنهااا: درء المفساادة يقاادم علااى المسااائل بااالحلول الناجعااة ل
جلو المصالحة، التصارة علاى الرعياة مناوط بالمصالحة، الضارر يمازال، 
َحَمل الضارر اللاال لادف  الضارر العاام،  ََ الضرر ال يمزال بالضرر، يمَت
الضاارورات تباايح المحوااورات، مااا أباايح للضاارورة يمقَااَدر بقاادرها، المشااقة 

 تجلو التيسير... الخ. 

 
 
  حكام السرة المسلما في ضىء هاتين الحقيقتينأ

في ضوء هاتين الحقيقتين ينبغاي أن ننوار إلاى أحكاام األسارة فاي الشاريعة 
اإلسالمية، فهي أحكام تمثل جزءا من المنوومة العاماة للتشاري  اإلساالمي 
وطمهاا عقيادة جامعاة  الذع لام يارتِض   عاز وجال للناا  ديناا  ياره، إذ تَحم

لاااالق ربانياااة ساااامية وتااارتبط بهاااا أحكاااام متعلقاااة بالشاااؤون وتمتاازج بهاااا أ
األلرى من الحياة. والمسالم فاي إطاار هاذه األحكاام كلهاا إنماا يحكما  مبادأ 
َكلَة بأن يمتثال ألواماره سابحان  وتعاالى  واحد، وهو أن  عبد  هلل عز وجل مم

أن يقبال حكام   عاز وجال فاي مجاال ماا  وينتهي عما نهاه عنا ، وال يملاك
مجاااالت الحياااة وياارفض حكمااا آلاار صااادرا عناا  ساابحان  وتعااالى فااي ماان 

َ  لنفس  أحكاماا تنااقض ماا شارع    عاز  مجال آلر. كما ال يملك أن يمَشر ِ
وجل ل . ذلاك أن موقاة اإلنساان مان ربا  عاز وجال هاو موقاة العبودياة، 
وهذه العبودية تقتضي أن يلتازم اإلنساان بكال ماا يأتيا  مان ربا  علاى سابيل 

ري ، وذلك بعض ما يفياده قاول   سابحان  وتعاالى: وَوَماا َللَْقاتم اْلِجاَن التش

 (. 6َواإِلْنَ  إِالَ ِليَْعبمدمونِي )

وكذلك األمر بالنسبة للحقيقة الثانية، فالمسائل المتعلقة باألسرة منها ما هاي 
متعلقة بمصالح أو مفاسد ثابتة ارتبطت باألسرة مناذ وجودهاا فهاي ال تنفاك 

وال تتغياار بتغياار الزمااان والمكااان وأحااوال النااا  وعااادات األفااراد  عنهااا
والمجتمعات، ولذلك وض  لها الشار  الحكيم سبحان  وتعالى أحكاما تتكفل 
بجلااو مااا كااان منهااا مصاالحة ثابتااة ودفاا  مااا كااان منهااا مفساادة ثابتااة. أمااا 
المسائل األلرى التي قد تكون فاي بعاض األحياان مصاالح بالنسابة ل سارة 

أسبابا لمصالح، وفي أحيان ألرى تتحاول إلاى مفاساد أو أسابابا لمفاساد،  أو
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فإن الشار  تكفل بوض  المبادي العامة التي تضامن جلاو ماا هاو مصالحة 
ودف  ما هو مفسدة تبعاا لمالبساات الواقا  وتبادل سالوكات الناا  وعااداتهم 

 وأعرافهم. 

 
 

  في أي نىعي الحكام يجىز االجتهاد؟

قريره هناأ أن اجتهاد المكلفين في األحكام الشارعية ينبغاي إن الذع ينبغي ت
 أن ينضبط بهاتين الحقيقتين وال يلرج عنهما. 

أو  فبالنسابة ل حكااام الثابتااة ال يجاوز أن يموضاا  شاايء منهاا موضاا  اجتهاااد
نقاش. إال ما كان من اجتهاد في كيفية تطبيقها ومراعاة أوفق السبل لتحقيق 

 ا. مقصود الشار  من تشريعه

وبالنسبة ل حكام المتغيرة، ينبغاي أن يكاون هنااك متابعاة مساتمرة مان قبال 
المجتهدين ألفعال المكلفين وتصرفاتهم في إطار المسائل المتغيرة حتى ياتم 
مالحوة ما يطرأ عليها من تغيرات ليتم متابعتها باالجتهادات الكفيلة بجلو 

 ما كان منها مصلحة ودف  ما أصبح منها مفسدة. 

 ول اإلمام ابن القيم رحم   : يق

"األحكااام نوعااان: نااو  ال يتغياار عاان حالااة واحاادة ماار عليهااا، ال بحسااو 
األزمناااة وال األمكناااة، وال اجتهااااد األئماااة، كوجاااوو الواجباااات، وتحاااريم 
المحرمااات، والحاادود المقاادرة بالشاار  علااى الجاارائم، ونحااو ذلااك، فهااذا ال 

 ا وض  علي . يتطرق إلي  تغيير، وال اجتهاد يلالة م

والنو  الثاني: ما يتميز بحسو اقتضااء المصالحة لا  زماناا ومكاناا وحااال، 
كمقااادير التعزياارات وأجناسااها وصاافاتها، فااإن الشااار  ينااو  فيهااا حسااو 

 (. 7المصلحة")

والبد من التأكيد هنا على مساألة ذات أهمياة بالغاة، وتتمثال فاي أن األحكاام 
يار مان المساائل ذات الطبيعاة المتغيارة، الثابتة فاي مساائل األسارة أكثار بكث

فالشاار  الحكايم قاد أحاااط األسارة باالكثير مان األحكااام التفصايلية التاي ماان 
شأنها أن تسد الباو أماام أع اجتهااد بشارع فيهاا. وماا ذلاك إال ألن األسارة 
ككيان اجتماعي يعتبر اللبناة األولاى فاي قياام المجتما ، فاإذا ماا صالح حاال 
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مجتم ، وإذا ماا فساد حاال األسارة فساد حاال المجتما ، األسرة صلمح حال ال
 ولااذلك اقتضااى األماار أن يحاايط الشااار  هااذا الكيااان بكاال أسااباو الصااحة
والعافيااة المتمثلااة فااي التشااريعات التفصاايلية، ويمناا  ماان إجااراء التجااارو 
التشريعية الملتلفة علي  تبعا لتبدل الوروة واألحوال وتباين ثقافات النا  

 ونزواتهم. 

ضوء ماا سابق كلا ، ناود فاي هاذا البحان أن نؤشار علاى بعاض مساائل  في
األسرة التي لها صفة الثبات، والتي أحاطها الشار  الحكيم بأحكاام ثابتاة ال 
تتباادل وال تتغياار. ثاام نتبعهااا بااذكر مسااائل ألاارى ليساات لهااا صاافة الثبااات 

 والديمومة: 

 
 

 نماذج من الحكام الثابتا في نطاق السرة 

  اح المحرمات. بطالن نك1

حرم الشار  الحكيم علاى الرجال أن يتازوج مان محارما  مان النسااء، كماا 
حرم على المرأة أن تتزوج من محارمها من الرجال. ذلك أن بقاء الرابطاة 
التي تربط بين الرجل ومحارم  من النساء والمرأة ومحارمهاا مان الرجاال 

  من المصاالح ماا رابطة  مقدسة تعلو فوق الشهوات أمر  مقصود  شرعا وفي
 ال يلفى على أع عاقل. 

ولااذلك جاااء التشااري  الحكاايم واضااحا بتحااريم هااذا النااو  ماان الاازواج علااى 
َماااْت َعلَاااْيكمْم أمَمَهااااتمكمْم َوبَنَااااتمكمْم َوأََلاااَواتمكمْم  ر ِ سااابيل التأبياااد، فقاااال تعاااالى: وحم

مكمْم َوبَنَاااتم األََِ َوبَنَاااتم األمْلاا ِت َوأمَمَهاااتمكمْم الالَتِااي أَْرَضااْعنَكمْم َوَعَماااتمكمْم َوَلاااالَت
اوِركمْم ِماْن  جم َوأََلَواتمكمْم ِمْن الَرَضاَعِة َوأمَمَهاتم نَِسائِكمْم َوَربَاائِبمكمْم الالَتِاي فِاي حم

نَاَح َعلَاْيكممْ   َوَحالَئِالم نَِسائِكمْم الالَتِي َدَلْلتمْم بِِهَن فَإِْن لَْم تَكمونموا َدَلْلتمْم بِِهَن فاَلَ جم
أَْبنَائِكمْم الَِذيَن ِمْن أَْصالَبِكمْم َوأَْن تَْجَمعماوا بَاْيَن األمْلتَاْيِن إِالَ َماا قَاْد َسالََة إَِن َّللَاَ 

ا ) ا َرِحيم  وقد عدد المالكية أصناة النساء الالئي يحرم على  (.8َكاَن َ فمور 
شارون منهااا الرجال الازواج ماانهن، وهان ثمااان وأربعاون امارأة: لماا  وع

علاى ساابيل التأبياد: سااب  ماان النساو: األم والبناات واأللات والعمااة واللالااة 
وبناات األَ وبناات األلاات. ومااثلهن ماان الرضااا . وأرباا  بالمصاااهرة: أم 
الزوجة وبنت الزوجاة المادلول بهاا وزوجاة األو وزوجاة االبان. وماثلهن 
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نكوحة فاي من الرضا . ونساء النبي صلى   علي  وسلم، والمالعنة، والم
 عدة من زوج سابق. 

وأمااا المحرمااات ال علااى ساابيل التأبيااد، فااثالن وعشاارون اماارأة: المرتاادة، 
و ياار الكتابيااة، والزوجااة اللامسااة، والمتزوجااة، والمعتاادة، والمسااتبرئة، 
ْشااتََرَكة، واألََمااة الكااافرة، واألََمااة المساالمة  والحاماال، والمبتوتااة، واألََمااة المم

ة، وأََمااة االباان، وأََمااة نفساا ، وساايدت ، وأم ساايده، للقااادر علااى َطااْول الحاار
حِرمااة بااالحج، والمريضااة، وألاات الزوجااة، ولالتهااا، وعمتهااا، إذ ال  والمم
يجوز الجم  بينهما، والمنكوحة ياوم الجمعاة عناد الازوال، والملطوباة بعاد 

 (. 9الركون للغير، واليتيمة  ير البالغة)

كماان هااؤالء النساااء، هااي فااأع عالقااة زواج تنشااأ بااين الرجاال وأع صاانة 
عالقة باطلة، وأع عقد يبرم هو عقد باطل يجو فسل  وال يترتو علي  أثر 
شاارعي. وهااذا حكاام ثاباات ال يقباال التبااديل والتغيياار، إال فااي حالااة النساااء 
المحرمات على سبيل التأقيت، إذا ذهو سبو التحريم، فيجاوز حينئاذ العقاد 

ماان النساااء، سااواء مااا كااان والحكمااة ماان تحااريم هااذه األصااناة  والاازواج.
منهن على سبيل التأبيد أو على سبيل التوقيت، وااهرةأ وهاي الحفااو علاى 
قداسة الاروابط االجتماعياة وجعلهاا بمناأى عان اتباا  الشاهوات واللضاو  
للنازوات وكال ماا مان شاأن  أن يفضاي إلاى الاتالل العالقاات اإلنساانية فااي 

 المجتم . 

 
 

  الزىاج. ىاليا الرجل عل  المرأة في 2

مسااألة واليااة الرجاال علااى الماارأة فااي الاازواج ممااا أثااار الكثياار ماان الجاادل 
والنقاش، ولاصة في عصرنا هذا الذع صار فيا  بعاض الناا  يساتنكرون 
أن تلضاا  الماارأة لواليااة أبيهااا أو أليهااا أو ماان هااو ولااي لهااا فااي الاازواج، 

 لاصة المرأة المتعلمة والمثقفة. 

علاى المارأة فاي الشار ، لاي  ألنهاا لام تكان والحق أن والياة الرجال ثابتاة 
متعلمااة وال مثقفااة، وإنمااا ألنهااا اماارأة وكفااى، بغااض النواار عاان مسااتواها 

 التعليمي، أو منصبها االجتماعي. 
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ما بلغت  فالمرأة التي لم يسبق لها الزواج، وإن تقدمت في السن، وإن بلغت
وألالقهاام  ماان الثقافااة والعلاام، فهااي تواال عديمااة المعرفااة بطبااائ  الرجااال

وأصولهم االجتماعية وساوابقهم األلالقياة. إضاافة إلاى أن المارأة بطبيعتهاا 
سريعة التأثر بالمغريات والكالم المعساول، وقاد تنسااق وراء مان تتصاوره 
فار  األحالم وزوج المستقبل ثم ال يلبن أن يوهار علاى حقيقتا  وتنكشاة 

 سيرت ، ولكن بعد فوات األوان. 

الحكاايم حكاام الواليااة، بااأن رفااض عقااد الماارأة  ألجاال ذلااك شاار  الشااار 
زواجهاا بنفسااها، مشاترطا موافقااة وليهاا وإمضاااءه العقاد نيابااة عنهاا، وذلااك 
حماية للمرأة من االنلدا  بمن يتقدم إليها من الرجال أوال، وحماية لها مان 

عادة حريل علاى مصالحة  نفسها التي قد تنساق لالنلدا  ثانيا، ألن الولي
في معرفة أصاول الرجال الاذع يتقادم للازواج منهاا وتربيتا   موليت ، مجتهد

 وألالق  وسيرت  لالل حيات  السابقة. 

ِ َعاْن عماْرَوةَ َعاْن َعائَِشاةَ أََن َرسماوَل َّللَاِ  ْهاِرع  ألرج الترمذع و ياره َعاْن الزُّ
َهااا أَيَُّمااا اْمااَرأَةَ نََكَحااْت بِغَْيااِر إِ »َصاالَى َّللَام َعلَْيااِ  َوَساالََم قَاااَل:  ْذِن َوِلي َِهااا فَنَِكاحم

َها بَاِطل،  فَإِْن َدَلاَل بَِهاا فَلََهاا اْلَمْهارم بَِماا اْساتََحَل  َها بَاِطل،  فَنَِكاحم بَاِطل،  فَنَِكاحم

ْلَطانم َوِليُّ َمْن الَ َوِلَي لَ م  وا فَالسُّ  (. 10«)ِمْن فَْرِجَها، فَإِْن اْشتََجرم

دأ الوالية، من أن الولي ربما استغل حقا  وال مجال لما يبدي  الرافضون لمب
في الوالية في اإلضرار بموليت  ومنعها من الزواج ممن ترضى حتاى ولاو 
لم يكن في  ما يمعاو، بل قد يستغلها هاذا الاولي فاي تزويجهاا ممان يرياد هاو 
حتى وإن كان في  الكثير مما يمعاو. إن هذا االعتاراض ربماا كاان صاحيحا 

لم يكن أمامها أع سبيل لرفا  الغابن الواقا  عليهاا مان  ومقبوال لو أن المرأة
وليهااا، لكاان الحاادين صااريح فااي أن الماارأة ماان حقهااا أن ترفاا  أمرهااا إلااى 
القاضي إذا رأت أن وليها يريد أن يحرمها من الزواج من رجل دون مبرر 

ْلَطانم َوِليُّ َمْن الَ َوِلَي لَا م »مقبول:  وا فَالسُّ ياة هاي والياة فالوال «.فَإِْن اْشتََجرم

 توجي  وتسديد وصيانة، وليست والية استبداد وإجبار واستغالل. 

والذع أراه ـ و  أعلام ـ أن حكام الوالياة مان األحكاام الثابتاة التاي ال تقبال 
التغيير والتباديل، ألن طبيعاة المارأة ثابتاة ال تتغيار، وحاجتهاا الفطرياة إلاى 

الاازواج ماا  ماان يتقاادم إليهااا  الاازواج قااد تاادفعها إلااى التساار  فااي إباارام عقااد
لمجرد إعجابها بموهره وماا يصاة با  نفسا . ولاذلك فاإن الوسايلة الوحيادة 
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علاى حياتهاا باأولم العواقاوأ  لحمايتها من الوقاو  فاي ألطااء فادحاة تعاود
 هي إثبات الوالية عليها. 

 
 

  . قىاما الرجل عل  المرأة ىنفقته عليها3

َجالم  ْم يقرر القرآن الكريم أن والر ِ وَن َعلَى الن َِسااِء بَِماا فََضاَل َّللَام بَْعَضاهم قََوامم

(. وهاذا حكام ثابات ال يتبادل بتبادل 11َعلَى بَْعَض َوبَِما أَنفَقموا ِمْن أَْماَواِلِهْم )
 الوروة واألحوال وال يتغير بتغير حياة النا  والتطور الذع يطرأ عليها. 

رجاال علااى الماارأة، العتبااارين فاريااة الكريمااة جعلاات أماار القوامااة ثابتااا لل

 اثنين: 

ْم  األول: التكااوين الطبيعااي لكاال ماان الرجاال والماارأة وبَِمااا فََضااَل َّللَام بَْعَضااهم
 والثاني: التزام الرجل بالنفقة وَوبَِما أَنفَقموا ِمْن أَْمَواِلِهْم .  َعلَى بَْعَض .

أقل تحماال  فاالعتبار األول يض  في حساب  أن سرعة انفعال المرأة تجعلها 
من الرجل، وأسر  تصدعا  حينما تواج  الشدائد والمسؤوليات الكبيرة، كما 
أن طبيعتها العاطفية تسبو في الغالو افتقارها للموضوعية في مواقفها من 

الرجل أقوم منها في الجسم، وأقدر علاى  األحدان والمشكالت. في حين أن
هاو أقادر منهاا علاى الكسو والدفا  عن بيتا  وعرضا ، ال شاك فاي ذلاك، و

معالجااة األمااور، وحاال معضااالت الحياااة بااالمنطق والحكمااة وتحكاايم العقاال 
 والتحكم بعواطف ، ال شك في ذلك أيضا. 

ال  والساابو الثاااني للقوامااةأ هااو التاازام الرجاال بالنفقااة علااى أساارت  التزامااا  
يرفعاا   نااى الزوجااة وال اكتسااابها المااالي بعماال، فالرجاال فااي جمياا  هااذه 

جو علي  النفقة على زوجت  وأوالده، وهي  يار مطالباة أن تنفاق األحوال ي
على األسرة أع شايء مان مالهاا الشلصاي قَاَل أو َكثماَر. وطبيعاي أن يساهم 
التاازام الرجاال بالنفقااة فااي إحقاااق القوامااة لاا ، ألن ماان يتكل ااة اإلنفاااق علااى 

 مشرو  ما يكون أحق من  يره باإلشراة علي . 

جاال علااى الماارأة قوامااة ثابتااة ثبااوت الحياااة، ال وهكااذا يتضااح أن قوامااة الر

 (. 12يلغيها لروجها للعمل وال أع تغير في أوضاعنا الحضارية)
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ثام إن هاذا المبارر الااذع يمثاار فاي الكثياار مان األحياان كساابو يماراد با  رفاا  
قوامااة الرجاال عاان الماارأة، والااذع هااو عماال الماارأة ولروجهااا ماان البياات 

قوامتا   جل، مماا يجعلهاا فاي  يار حاجاة إلاىواكتسابها للمال مثلها مثل الر
عليها، بل يجعل أمر القوامة نوعا من إعطاء السيطرة للرجال علاى المارأة 

 دون مبرر. 

هااذا المباارر أو االعتااراض ال قيمااة لاا  ماان الناحيااة الشاارعية، ألناا  قباال أن 
نقول بأن عمل المرأة واكتسابها للمال يبرر رف  قوامة الرجل عنها، ينبغي 

 (؟ 13شرعا) ن نتساءل عن حكم هذا العمل نفس ، وهل هو مباحأوال أ

ال شك أن الثابت شرعا هو أن أصل وويفة المرأة في اإلسالم أن تكون في 
البياات إال لضاارورة، ولااذا كفاال لهااا اإلسااالم النفقااة والرعايااة، وأسااقط عنهااا 
ا  بعض الواجبات الدينية التي تحتاج في أدائها إلى اللروج من البيت، إمعان
من  في قرارهاا فاي بيتهاا. امتثااال ألمار الحاق سابحان  وتعاالى: وَوقَاْرَن فِاي 
َج اْلَجاِهِليَااِة األمولَااى َوأَقِْمااَن الَصااالَةَ َوآتِاايَن الَزَكاااةَ  بميمااوتِكمَن َوالَ تَبَااَرْجَن تَبَاارُّ

 (. 14َوأَِطْعَن َّللَاَ َوَرسمولَ م )

لكان ألجال أن تعمال كماا يعمال لذا فإن لروجهاا مان البيات، ال لضارورة و
الرجل حتى يكون لها دلل مثل ، يعتبر لروجا  على أوامار الادين، وتماردا  
علااى تعاليماا  ال يقااره اإلسااالم وال يرضاااه، فااال يصاالح ألن يكااون سااببا  فااي 

وَن َعلَى الن َِساِء .  َجالم قََوامم  إسقاط ِشْرَعَة شَرَعها   وأقامها: والر ِ

لمنا بأنهاا صاارت شاريكة لا  فاي اإلنفااق علاى البيات، وحتى لو فرضنا وس
فإن هذه المشاركة ال تؤهلها ألن تكون القَوامة علاى البيات، ألنهاا بطبيعتهاا 
ال تساتطي  مواصالة القيااام بأعماال القوامااة فاي كال األوقااات، ألن ماا يطاارأ 
عليها من موان  فطرية كالحمل، والوالدة، والحايض، تعطال قيامهاا جساميا  

وفاي النهاياة، لاي  هنااك إطالقاا ماا  ا  بماا تتطلبا  القواماة مان أعماال.وعقلي
يباارر الثااورة علااى مباادأ القوامااة، ألناا  فااي الواقاا  لااي  نوعااا ماان الساايطرة 
واالستبداد يفرضهما الرجل على المرأة، وإنما هي قيادة كلة   عز وجل 

ي وويفاة بها الرجل نورا إلى لصائص  الفطرية التي تؤهل  للقيام بها، وه
  )يتبع(تقوم أساسا على الشورى والتفاهم حول أمور البيت واألسرة. 
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 . 3( سااااااااااااااااااااااااااااورة المائاااااااااااااااااااااااااااادة، ماااااااااااااااااااااااااااان اريااااااااااااااااااااااااااااة: 1)
 . 85( ساااااااااااااااااااااااااااااااااااورة آل عماااااااااااااااااااااااااااااااااااران، ارياااااااااااااااااااااااااااااااااااة: 2)
 . 85( ساااااااااااااااااااااااااااورة البقااااااااااااااااااااااااااارة، مااااااااااااااااااااااااااان ارياااااااااااااااااااااااااااة: 3)
( الموافقات، شرح وتحقيق الشيخ عباد   دراز، دار المعرفةاـ بياروت، 4)

 . 298، ل: 2بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادون تااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااريخ، ج: 

 . 90( ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااورة النحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال، ارياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة: 5)
 . 90( ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااورة النحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال، ارياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة: 6)
 . 349ـ  346، ل: 1( إ اثااااة اللهفااااان ماااان مصااااايد الشاااايطان، ج: 7)

 . 90( ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااورة النحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال، ارياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة: 8)
( الفق  اإلسالمي وأدلت ، للدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر ـ دمشق، ط: 9)

 . 6625، ل: 9م، ج:  1997هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ،  1418، 4

( سنن الترمذع، كتاو النكاح عن رسول  ، باو ما جااء ال نكااح إال 10)

 . قاااااااال أباااااااو عيساااااااى: هاااااااذا حااااااادين حسااااااان. 1021باااااااولي، رقااااااام: 

 . 34( سااااااااااااااااااااااااااورة النساااااااااااااااااااااااااااء، ماااااااااااااااااااااااااان اريااااااااااااااااااااااااااة: 11)
( ماان مقااال ل سااتاذة لديجااة عبااد الهااادع المحيميااد، بعنااوان )القوامااة 12)

يتياة. انواره علاى وحقيقتها الشرعية(. مصادره: حركاة تغرياو المارأة الكو
 الشاااااااااااااااااااااااابكة العنكبوتيااااااااااااااااااااااااة العالميااااااااااااااااااااااااة )األنترناااااااااااااااااااااااات(. 

( راج  في هذا الموضو : عمال المارأة والتالطهاا ودورهاا فاي بنااء 13)
المجتم ، للدكتور نور الدين عتر، دار البحون للدراسات اإلسالمية وإحياء 

م. قواماة الرجال ولاروج المارأة 2001هـ،  1422، 1التران ـ دبي، ط: 
لعالقة والتأثير(، للدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، للعمل )ا

هـ،  1422، 1دار البحون للدراسات اإلسالمية وإحياء التران ـ دبي، ط: 

 م. 2002

 .33( سورة األحزاو، من ارية: 14)
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الثابت والمتغير من أحكام األسرة في الشريعة 
 اإلسالمية

(2/2) 
 

النا ، فإن تعدد الزوجات هو وسيلة مان  على لالة ما قد يبدو للكثير من
وساائل حماياة المجتماا  وصايانة أفااراده مان االنحااراة والتشارد والضاايا . 
وا َماا  يدل علاى هاذا قولما  تعاالى: وَوإِْن ِلْفاتمْم أاَلَ تمْقِساطموا فِاي اْليَتَااَمى فَاانِكحم

بَاَ  فَإِْن لِ  ْفاتمْم أاَلَ تَْعاِدلموا فََواِحاَدة  أَْو َماا َطاَو لَكمْم ِمَن الن َِساِء َمثْنَى َوثمالََن َورم

 (. 1َملََكااااااااااااااااااْت أَْيَماااااااااااااااااااانمكمْم ذَِلاااااااااااااااااااَك أَْدنَاااااااااااااااااااى أاَلَ تَعمولماااااااااااااااااااوا )
 

إن القاري لهذا النل القرآني الكريم، ال شك أن  سيتساءل عن العالقاة باين 
اإلقساط في اليتامى ـ أع العدل فيهم بإعطائهم حقاوقهم ـ وتعادد الزوجاات؟ 

 تشااري  تعاادد الزوجااات مقتضاايا  وموجبااا  للعاادل فااي اليتااامى؟وكيااة يكااون 
والجاااواو: أن لليتااايم حاجاااات تتجااااوز حاجاااة الجسااام مااان األكااال واللباااا  
والمأوىأ حاجات عاطفية ونفسية وتربوية ال تقل  في أهميتها عن الحاجاات 
الجسااامية، والواقااا  العملاااي وأحكاااام الشااار  )اإلساااالمي( توهااار أَن هاااذه 

الو تملبَى عندما تتزوج أم  اليتيم فيكون لليتيم في هذه الحالاة الحاجات في الغ
أو باديل وجاو  أساارع  باديل وإلااوة وألاوات مان أماا ، وتكاون عالقااة زوج 
األم بربيباا  أو ربيبتاا  )أوالد األم ماان الاازوج السااابق( مشااابهة فااي الغالااو 
كمااا لعالقتاا  بااأوالده لصاالب ، حتااى إناا  يحااَرم علياا  شاارعا  الاازواج بربيبتاا ، 

 يحرم علي  الزواج من ابنت . 

والواق  يموهر أَن أم  األيتام فاي الغالاو ال تتازَوج إال فاي مجتما  يكاون فيا  
الطلو على النساء كثيرا  والعرض قلايال ، وهاذا الوضا  ال يتحقاق عاادة إال 
فااي مجتماا  يشااي  فياا  تعاادد الزوجااات. فااي مثاال هااذا المجتماا  وحااده تمتاااح 

ة مهما كان لاديها مان موانا  الر باة فيهاا كزوجاةأ فرصة الزواج لكل امرأ
مثل أن تكون أرملة مصبية، أع ذات أوالد. وبالعك  فإَن المجتمعات التاي 
ال يشي  فيها تعدد الزوجات، تتحدد فيها فرصة األرامال فاي الازواج، حتاى 
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 إنَاا  ماا  ماارور الوقاات يصاابح زواج األرملااة عيبااا  أو محَرمااا  بحكاام التقليااد.
معنى ما تقَدم أَن شيو  تعدد الزوجاات فاي مجتما  ماا، يجعال الطلاو علاى 
النساء في ذلك المجتم  كبيرا ، فحتى األرملة ذات األيتام سوة تجد الرجل 
المناسو الذع ير و في زواجها، فإذا تزَوجت فااء وال  األو الباديل علاى 

لام يمصاابوا بفقاد أوالدها اليتامى ونعموا بالجو  األسرع كاأع  أطفاال عااديين 
أبيهم، وبذلك يتحقق في هذا المجتم  الوفاء لليتايم بحقوقا ، أو كماا جااء فاي 

 ارية الكريمة )اإلقساط في (. 

وما تقَدم يشاير إلاى معناى أوسا  للحكماة مان تشاري  تعادد الزوجاات، فكماا 
شاااهدنا، فااإَن المجتماا  الااذع يشااي  فياا  تعاادد الزوجااات يعماال فياا  قااانون 

و )وهو قانون طبيعي( عمل  فاي أع مجاال آلار، فتتااح فيا  العرض والطل
الفرصة للزواج لكل امارأة، فاال يبقاى فيا  عاوان  وال مطلقاات وال أرامال 
فقدن األمل في الزواج بعد فقد أزواجهان. وسايعمل هاذا القاانون الطبيعاي ـ 
وال باااد  ـ عملااا ، فياااؤثر إيجابياااا  وبصاااورة وااااهرة علاااى قيماااة المااارأة فاااي 

بالتالي على حريتها، واستيفائها حقوقها، وأن تاؤتى ماا كتاو   المجتم ، و
لها، وأن تعامال مان قبال الرجال والمجتما  بالعادل. ولعاَل هاذا ماا تشاير لا  
ارية الكريمة وذَِلَك أَْدنَى أاَلَ تَعمولموا ، فتعدد الزوجات ـ في النور المتعمق ـ 

 (. 2يحمي المرأة من الولم وانتقال الحق)

التعادد لاام تاتم إباحتا  بااإطالق لكال مان يريااده، وإنماا اشاترط الشااار  ثام إن 

 إلباحة التعدد شرطين جوهريين هما: 

ويقادر  األول: توفير العدل بين الزوجات، أع العدل الذع يستطيع  اإلنسان
علياا ، وهااو التسااوية بااين الزوجااات فااي النفقااة وحساان المعاشاارة والمبياات، 

أاَلَ تَْعِدلموا فََواِحَدة  أَْو َما َملََكْت أَْيَمانمكمْم ذَِلاَك أَْدنَاى أاَلَ لقول  تعالى: وفَإِْن ِلْفتمْم 
تَعمولموا ، فإنا  تعاالى أمار باالقتصاار علاى واحادة إذا لااة اإلنساان الجاور 

 ومجافاة العدل بين الزوجات. 

 (. 3والثاني: القدرة على اإلنفاق)

المارأة، وإنماا هاي التاي  هذا إضاافة إلاى أن التعادد لاي  أمارا يمفارض علاى
ترضى ب  أساسا، فهو بالنسابة للزوجاة الجديادة تعادد برضااها. أماا بالنسابة 
للزوجة األولى، فإن اإلسالم يعطيها الحق في أن تشترط على زوجهاا حاق 

 (. 4الطالق إن هو تزوج عليها بدون موافقتها)
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ن قليلين إن تعدد الزوجات مباح إذا توفرت شروط ، والواق  العملي يؤكد أ
من الرجاال هام الاذين يلجاؤون إلاى التعادد، فهاو أمار ناادر واساتثنائي. وقاد 
أثبتااات آلااار اإلحصاااائيات التاااي أجرتهاااا الجامعاااة العربياااة أن نسااابة تعااادد 

فاي األلاة. ولاذلك ال  10إلاى  7الزوجات في البالد العربياة ال تزياد علاى 
حاين يادعون  داعي لللوة الذع يبدي  الثائرون على إباحاة تعادد الزوجاات

أن التعاادد ماان شااأن  أن ياادمر المجتماا  ويساااهم فااي انتشااار الفساااد وتشاارد 
 األطفال. 

 
 

 . إباحا الطالق مع اعتباره أبغض الحالل5

من األحكام الثابتة في الشريعة اإلسالميةأ إباحة الطاالق، واعتبااره أبغاض 

 الحالل إلى  . 

وط والضمانات التي مان صحيح أن اإلسالم قد أحاط عقد الزواج بكل الشر

 شأنها أن تجعل  عقد الحياة الذع يربط على سبيل التأبيد بين رجل وامرأة. 

 ير أن اإلسالم وهو يحتم أن يكون عقاد الازواج مؤبادا  يعلام أنا  قاد يحادن 
بين الزوجين مان األساباو والادواعي، ماا يجعال الطاالق ضارورة الزماة، 

العاائلي واالجتمااعي لكال منهماا،  ووسيلة متعينة لتحقيق اللير واالساتقرار
وأمااارا  ال باااد منااا  لللاااالل مااان رابطاااة الااازواج التاااي أصااابحت ال تحقاااق 
المقصااود منهااا، والتااي لااو ألاازم الزوجااان بالبقاااء عليهااا، ألصاابح ذلااك سااببا 
لكثير من الشارور والمفاساد، لهاذا شمار  الطاالق وسايلة للقضااء علاى تلاك 

تبدل كاال منهمااا بزوجاا  زوجااا  المفاسااد، وللااتللل ماان تلااك الشاارور، وليساا
آلر، قد يجد مع  ما افتقده م  األول، فيتحقاق قاول   تعاالى: وَوإِْن يَتَفََرقَاا 

اا ) واإلساالم عنادما أبااح  (.5يمْغِن َّللَام كماال  ِماْن َساعَتِِ  َوَكااَن َّللَام َواِساع ا َحِكيم 
و الطااالق، لاام يغفاال عمااا يترتااو علااى وقوعاا  ماان األضاارار التااي تصااي

األساارة، لصوصااا  األطفااال، إال أناا  الحااو أن هااذا أقاال لطاارا ، إذا قااورن 
بالضاارر األكباار، الااذع تمصاااو باا  األساارة والمجتماا  كلاا  إذا أبقااى علااى 
الزوجية المضطربة، والعالئق الواهية التي تاربط باين الازوجين علاى كاره 

 منهما، فآثر ألة الضررين، وأهون الشرين. 

التشاريعات ماا يكاون عالجاا  رثااره ونتائجا ، وفي الوقت نفسا ، شار  مان 
فأثبت ل م حضاانة أوالدهاا الصاغار، ولقريباتهاا مان بعادها، حتاى يكباروا، 
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وأوجو على األو نفقاة أوالده، وأجاور حضاانتهم ورضااعتهم، ولاو كانات 
وماان األحكاام الثابتاة المتعلقاة باالطالق كااذلكأ أن  األم هاي التاي تقاوم باذلك
بيااد الماارأة، ألن فصاام رابطااة الزوجيااة أماار لطياار،  الطااالق بيااد الرجاال ال

يترتااو علياا  آثااار بعياادة الماادى فااي حياااة األساارة والفاارد والمجتماا ، فماان 
الحكمة والعدل أال تمعطى صالحية البت في ذلاك، وإنهااء الرابطاة تلاك، إال 
لمن يدرك لطورتا ، ويقادر العواقاو التاي تتارو عليا  حاق قادرها، ويازن 

ل، قبااال أن يقااادم علاااى اإلنفااااذ، بعيااادا  عااان النااازوات األماااور بميااازان العقااا

 الطائشة، والعواطة المندفعة، والر بة الطارئة. 

والثابت الذع ال شك في  أن الرجل أكثر إدراكا  وتقديرا  لعواقو هذا األمر، 
وأقادر علااى ضاابط أعصاااب ، وكاابح جمااح عاطفتاا  حااال الغضااو والثااورة، 

تجعلهاا أشاد تاأثرا ، وأسار  انقياادا  وذلك ألن المرأة للقات بطباا  و رائاز 
تتطلو ذلك، فهي إذا  لحكم العاطفة من الرجل، ألن وويفتها التي أعدت لها

أحبت أو كرهات، وإذا ر بات أو  ضابت انادفعت وراء العاطفاة، ال تباالي 
بماا يانجم عان هاذا االنادفا  مان نتاائج وال تتادبر عاقباة ماا تفعال، فلاو جعال 

فصاام عاارى الزوجيااة ألتفاا  األسااباو، وأقاال الطااالق بياادها، ألقاادمت علااى 
المنازعات التي ال تللو منها الحياة الزوجية، وباذلك تصابح األسارة مهاددة 

 باالنهيار بين لحوة وألرى. 

ثم إن إيقا  الطالق يترتو علي  تبعاات مالياة، يملازم بهاا األزواج: فبا  يحال 
وتجااو  المؤجاال ماان الصااداق إن وجااد، وتجااو النفقااة للمطلقااة ماادة العاادة،

المتعة لمن تجاو لهاا مان المطلقاات، كماا يضاي  علاى الازوج ماا دفعا  مان 
المهر، وما أنفق  من مال في سبيل إتمام الزواج، وهو يحتاج إلى مال جديد 
إلنشاء زوجياة جديادة، وال شاك أن هاذه التكاالية المالياة التاي تترتاو علاى 

ف ، وتادبر األزواج على التاروع، وضابط الان الطالق، من شأنها أن تحمل
األمر قبل اإلقدام على إيقا  الطالق، فال يقادم عليا  إال إذا رأى أنا  أمار ال 
بااد مناا  وال مندوحااة عناا . أمااا الزوجااة فإناا  ال يصاايبها ماان مغااارم الطااالق 
المالية شيء، حتى يحملها على التروع والتدبر قبل إيقاع ، إن اساتطاعت. 

نفسااها أن يكااون الباات فااي  لاذلك كااان ماان اللياار للحياااة الزوجياة، وللزوجااة
 مصير الحياة الزوجية في يد من هو أحرل عليها وأضن بها. 

والشريعة لم تهمال جاناو المارأة فاي إيقاا  الطاالق، فقاد منحتهاا الحاق فاي 
الطالق، إذا كانت قاد اشاترطت فاي عقاد الازواج شارطا  صاحيحا ، ولام ياة 

ا وبين زوجها، ويتم الزوج ب . كما أباحت لها الشريعة الطالق باالتفاق بينه
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ذلااك فااي الغالااو بااأن تتنااازل للاازوج أو تعطياا  شاايئا  ماان المااال، يتراضاايان 
علاى ماال، ويحادن هاذا عنادما تارى  علي ، ويسامى هاذا بااللل  أو الطاالق

الزوجة تعذر الحياة مع ، وتلشى إن بقيت مع  أن تقصر في حقوق ، وهذا 
وَة أَْو تَْسااِريح  ماا بيناا    تعااالى فااي قولاا : والَطااالَقم َمرَ  تَاااِن فَإْمَساااك  بَِمْعاارم

ااوهمَن َشاْيئ ا إِالَ أَْن يََلافَاا أاَلَ يمِقيَمااا  اذموا ِمَماا آتَْيتممم بِإِْحَسااَن َوالَ يَِحالُّ لَكمااْم أَْن تَأْلم
نَااَح َعلَْيِهَماا فِيَما دموَد َّللَاِ فاَلَ جم دموَد َّللَاِ فَإِْن ِلْفتمْم أاَلَ يمِقيَما حم ا اْفتَاَدْت بِاِ  تِْلاَك حم

وَن ) مْولَئَِك همْم الَواِلمم دموَد َّللَاِ فَأ دمودم َّللَاِ فاَلَ تَْعتَدموَها َوَمْن يَتَعََد حم  (. 6حم

ولها طلو التفريق بينها وبين ، إذا أمعسر ولم يقدر على اإلنفاق عليها، وكذا 
ن المقام مع  لو وجدت بالزوج عيبا ، يفوت مع  أ راض الزوجية، وال يمك

م  وجوده، إال بضرر يلحاق الزوجاة، وال يمكان البارء منا ، أو يمكان بعاد 
بماا ال يلياق بأمثالهاا،  زمن طويل، وكذلك إذا أساء الزوج عشارتها، وآذاهاا

 أو إذا  او عنها  يبة طويلة. 

كل تلك األمور و يرها، تعطي الزوجة الحاق فاي أن تطلاو التفرياق بينهاا 
لها أن تق  في المحوور، وضانا  بالحيااة الزوجياة مان وبين زوجها، صيانة 

أن تتعطااال مقاصااادها، وحماياااة للماااارأة مااان أن تكاااون عرضاااة للتعسااااة 

 (. 7والولم)

 
 

  . أنىاع الِعدَّة6

من األحكام الثابتة في الشاريعة اإلساالمية فاي بااو األسارة أيضااأ أصاناة 
  العدة المتعلقة بكل امرأة تنفصل عن زوجها بوفاة أو طالق.

هااذه األصااناة ماان العاادة ال ياادللها التبااديل والتغيياار تحاات أع مباارر كااان. 
 وتفصيلها كما يلي: 

أ. االعتااداد بثالثااة أشااهر، بالنساابة للماارأة التااي لاام تحااض لصااغر، أو التااي 
انقط  عنها دم الحيض لكبر. فهذه عدتها إذا انفصلت عان زوجهاا باالطالق 

عااالى: وَوالالَئِااي يَئِْسااَن ِمااْن هااي ثالثااة أشااهر قمريااة كاملااة، عمااال بقولاا  ت

َر َوالالَئِي لَْم يَِحْضَن )  (.8اْلَمِحيِض ِمْن نَِسائِكمْم إِْن اْرتَْبتمْم فَِعَدتمهمَن ثاَلَثَةم أَْشهم
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و. وضاا  الحمااال بالنسااابة للمااارأة الحامااال، عماااال بقولااا  تعاااالى: وَوأمْوالَتم 

 (. 9َن )األَْحَماِل أََجلمهمَن أَْن يََضْعَن َحْملَهم 

ج. االعتداد بثالثة قروء، حيضات أو أطهار، بالنسبة للمرأة المنفصالة عان 
زوجهااااا بااااالطالق والتااااي ماااان عادتهااااا أن تحاااايض. عمااااال بقولاااا  تعااااالى: 

وَء ) َطلَقَاتم يَتََربَْصَن بِأَنفمِسِهَن ثاَلَثَةَ قمرم  (. 10وَواْلمم

تااوفى عنهااا زوجهااا، د. االعتااداد بأربعااة أشااهر وعشاارا بالنساابة للماارأة الم
ا وَن أَْزَواج  يَتََربَْصَن بِأَنفمِساِهَن  عمال بقول  تعالى: وَوالَِذيَن يمتََوفَْوَن ِمْنكمْم َويَذَرم

ا ) َر َوَعْشر   (. 11أَْربَعَةَ أَْشهم

هذه األنوا  من العدة ثابتة ومستمرة، والمصلحة من إنفاذها ثابتة ومستمرة 
قعة من عادم مراعاتهاا محققاة أيضاا. ولاذلك لام كذلك، كما أن المفسدة المتو

يترك الشار  أمر تقدير العدة للمكلفين، وإنما فصل القول فيها وأ لاق بااو 

 االجتهاد. 

  . اعتداد المطلقا في بيت الزىجيا -7

مان األحكاام الشارعية الثابتاة، والتاي تللااى الناا  عنهاا كلياة، ولام يعاد لهااا 
ة المطلقاة عادتها فاي بيات الزوجياة، وجود في حياتهمأ وجوو قضااء المارأ

وعدم لروجهاا منا  إلاى بيات أهلهاا. وذلاك ماا يادل عليا  صاراحة قاول   
قماوهمَن ِلِعاَدتِِهَن َوأَْحصماوا  سبحان  وتعالى: ويَا أَيَُّها النَبِيُّ إِذَا َطلَْقاتمْم الن َِسااَء فََطل ِ

ْجَن إِالَ أَْن يَااأْتِيَن اْلِعااَدةَ َواتَقمااوا َّللَاَ َربَكمااْم الَ تمْلرِ  ااوهمَن ِمااْن بميمااوتِِهَن َوالَ يَْلاارم جم
ادموَد َّللَاِ فَقَاْد َولَاَم نَْفَسا م الَ تَاْدِرع  ادمودم َّللَاِ َوَماْن يَتَعَاَد حم بَي ِنَاَة َوتِْلاَك حم بِفَاِحَشَة مم

ا ) كان حال مؤقتاا فالطالق الرجعي، وإن  (.12لَعََل َّللَاَ يمْحِدنم بَْعَد ذَِلَك أَْمر 
للرابطاااة الزوجياااة، إال أنااا  يمرجاااى أن تكاااون مااادة الِعاااَدة فرصاااة لكمااال َ مااان 
الزوجين إلعادة النور في عالقت  بارلر، وكلما كاناا متقااربين فاي المكاان 

بينهما أمرا مرجوا، لكن حين يبتعاد كال منهماا عان  كلما كانت عودة المودة
لار، فاإن أساباو المراجعاة ارلر، ويتعارض كال منهماا لماا يزهاده فاي ار

تنقط . ولذلك أكد   عز وجل ضرورة أال تلرج المرأة المطلقة مان بيات 
وهذا حكم ثابت مصلحت  واهرة، ولي   تقضي في  مدة العدة. الزوجية وأن

فيااا  مفسااادة مطلقاااا، ألن مراجعاااة الرجااال لزوجتااا  أمااار مطلاااوو شااارعا، 
بهاا عاودة العالقاة الزوجياة واتصال  بها في أثناء العدة يعتبر مراجعة تثبت 

 بينهما من جديد. 
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لكن المؤسة أن المسلمين قد تللوا عن هذا الحكام الثابات وعصاوا   عاز 
وجل في ، وصاروا ال يعرفون من الطاالق إال أنا  عاودة الزوجاة إلاى بيات 

 أبيها وانقطا  صلة ما بينها وبين زوجها. 

 
 

  . أنصبا الىرثا في الميراث8

الحكيم في عدد من آيات التنزيل وفي جملة مان أحاديان السانة  بَيََن الشار 
النبوياااة الشاااريفة، أصاااناة الورثاااة الاااذين يساااتحقون أن يرثاااوا مااان تركاااة 
المتوفى، كما بَيََن ما يستحق  كل صنة من الورثة من نصايو فاي التركاة، 

وتجارع كثيار  سواء كان من أصحاو الفروض أو ممن يرثون بالتعصايو.
حااوال الشلصااية فااي الاادول اإلسااالمية علااى توزياا  تركااة ماان قااوانين األ

المتوفى بحسو ما نال عليا  القارآن الكاريم والسانة النبوياة المشارفة. ولام 
يمثِْر أع  من هذه األحكاام أَع جادل أو نقااش، إال ماا كاان مان حكام اساتحقاق 

 األنثى نصة نصيو أليها الذكر في حال وفاة أحد والديهما. 

رضين من هذا الحكم شاهد إدانة ياَدعون با  أن اإلساالم لقد اتلذ بعض المغ
قد أهان المرأة وجعلها دون الرجل في القيمة والمكانة االجتماعياة، وهاذا ـ 

 على زعمهم ـ مما يتعارض وحقوق اإلنسان. 

وهااذا فااي الحقيقااة فياا  الكثياار ماان التجنااي، وهااو ينطااوع علااى جهاال كبياار 
م الموارين لاصة، فكثير من النا  بأحكام الشريعة اإلسالمية عامة وأحكا

يتصورون أن المرأة على النصة من الاذكر فاي المياران، دائماا وفاي كال 
الحاالت،  افلين عن منطوق ارياة الكريماة التاي يقاول   عاز وجال فيهاا: 

 (. 13ويموِصيكمْم َّللَام فِي أَْوالَِدكمْم ِللذََكِر ِمثْلم َحو ِ األمنثَيَْيِن )

النصاة مان الاذكر فاي حاال وفااة أحاد األباوين وتركا  أوالدا، فاألنثى على 
فهااؤالء يرثااون للااذكر مثاال حااو األنثيااين. وهااذا حكاام ثاباات ومقطااو  باا  ال 

 يتبدل وال يتغير فيما يتعلق باألوالد. 

لكن في أحكام ألرى من أحكام الموارين لي  بالضرورة أن تكون األنثاى 
ت فقاط تارن فيهاا المارأة مستحقة لنصة نصايو الاذكر، فهنااك أربا  حااال

نصيبا على النصة من نصيو الرجال، فاي حاين أن هنااك أكثار مان عشار 
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حاااالت تاارن فيهااا الماارأة مثاال ميااران الرجاال تمامااا، باال إن هناااك حاااالت 

 (. 14كثيرة ألرى ترن فيها المرأة نصيبا أكبر من نصيو الرجل)

المجتهاادين، إن أحكاام المواريان التاي فصالها الشاار  ولام يتركهاا الجتهااد 
هي أحكام ثابتة ال تقبل التغيير والتعديل. والسبيل الوحياد إلاى الحفااو علاى 
حقااوق الورثااة والعاادل بياانهم فااي توزيعهااا، هااو ساابيل تقساايم التركااة علااى 
مقتضى ما نل علي  القرآن الكريم والسنة النبوياة الشاريفة، وأع تغييار أو 

تجان وتعاد لحادود   عاز تعديل فيها بدعوى المسااواة والمماثلاة هاو ولام و
وجاال، ألن فياا  دعااوى معرفااة مصاالحة المكلفااين أكثاار ممااا يعرفهااا اللااالق 
الحكيم الذع للق هؤالء المكلفين ثم لم يعرة كياة يعادل بيانهم، تعاالى   

 عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. 

 
 

 نماذج من المسائل المتغيرة الحكام في نطاق السرة

ا التي تتميز بصفة الديمومة والثبات مماا اقتضاى إن المسائل المذكورة سابق
أن يحيطها الشار  بأحكام ثابتة، هي بعض النماذج فقط مما أحاط  الشار  
بأحكام ثابتة في مسائل األسرة، ذلك أن أ لو مسائل األسرة فصلها القارآن 
الكريم والسنة النبوية المشرفة ولام يتركهاا الجتهااد المجتهادين، ولاذلك فاإن 

ل المتغياارة فااي نطاااق األساارة قليلااة ونااادرة، إال مااا كااان ماان وسااائل المسااائ
تطبيق تلك األحكام الثابتة فهي متغيرة حقا، أما أصول المساائل فهاي ثابتاة. 
وقد الحو أحد الباحثين انعدام "منطقة الفراغ التشريعي في ميادان األسارة، 

حة معيناة دفعا لذريعة التقنين فيهاا أو تساريو امتياازات أو اساتطراق مصال
من لالل التشري  البشرع الوضعي، مدعاة التغييار المساتمر فاي المساتقبل 
الاااذع تحتمااا  متطلباااات الواااروة وناااواز  الااانف  متاااى رق فيهاااا الاااواز  

(، كما عبر. ولذلك نكتفي هنا بذكر مثالين للمسائل المتغيارة، 15والراد ")
 وهما: 

 
 

  . مقدار النفقا1

ه زوجت  وأوالده ووالدي  في حالة عجزهما إن النفقة واجبة على الرجل تجا
 عن النفقة على نفسيهما. 
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ووجوو النفقة على الزوجة واألوالد أمار ثابات ال يتبادل وال يتغيار، ولكان 
مقدار النفقة أمار لام يحادده الشاار ، وإنماا "جعال الواجاو هاو تلبياة حاجاة 
المرأة باالمعروة. والحاجاة تلتلاة مان عصار رلار، ومان بيئاة أللارى، 
ومن وسط رلر، ومن رجل رلر. فالمدنية  ير الريفية، والحضارية  يار 
البدويااة، والناشاائة فااي بحبوحااة النعاايم  ياار الناشاائة فااي لشااونة الشااوة، 

(. وقد باين   16وزوجة الثرع  ير زوجة المتوسط،  ير زوجة الفقير")
َر َعلَْيِ  ِرْزقما م فَْليمنِفاْق عز وجل ذلك بقول : وِليمنِفْق ذمو َسعََة ِمْن َسعَتِِ  َوَمْن قمدِ 

ا )  (. 17ِمَما آتَاهم َّللَام الَ يمَكل ِةم َّللَام نَْفس ا إِالَ َما آتَاَها َسيَْجعَلم َّللَام بَْعَد عمْسَر يمْسر 

وأمر تقدير النفقة متروك للقاضي يفصل في  عند التناز ، بالنور إلى حاال 
لا . وهاذا يتغيار بتغيار األزمناة الزوج ووروف  وطبيعة وويفتا  ومقادار دل

واألمكنة واألحوال، وال يمكن أن تكون النفقة التي يحكم بهاا القاضاي ثابتاة 
وواحدة في كل الحاالت التي تمعرض علي ، وإال صار هنااك ولام قاد يحياق 
ببعض النساء واألطفال، ألن الرجل الغني الذع َعاَوَد زوجتا  وأوالده علاى 

ثم حدن الطالق بينا  وباين زوجتا ، ال يجاوز نمط رفاهي معين من العيش 
د زوجتَا   ِ أن يمحكم علي  بالنفقة بنف  المقدار الذع يمحكم ب  على فقير لم يمعَو 

 وأوالَده إال على الضرورع من العيش. 

 

  . الشرىط في عقد الزىاج2

من حق كل واحد من الزوجين عند إبرام العقدأ أن يشترط شروطا إضافية 
لمحافواة علااى حقوقا ، ساواء فاي أثناااء اساتمرار عالقتا  ماا  يراهاا كفيلاة با

زوج ، أو عند وقو  االنفصال بينهما. وهي شروط يلزم القاضي كل واحد 
فِ  األمر إلي .   منهما بالوفاء بها، إذا ما وق  التناز  ورم

لكن هذه الشاروط ال يجاوز أن تتعادى الغارض المقصاود منهاا وهاو حماياة 
 ى وسيلة إلضرار أحد الزوجين بارلر. حقوق كل طرة، فتتحول إل

وذلااك مثاال أن تشااترط الماارأة علااى زوجهااا أن ياادف  لهااا مبلغااا ضاالما ماان 
المال في حال وقو  الطالق بينهما، أو تشترط علي  أال يتزوج عليهاا مهماا 
كاان مباارر الاازواج معقااوال ومشاروعا، أو يشااترط الرجاال علااى زوجتاا  أن 

إذا وقاا  الطااالق بينهمااا. فمثاال هااذه  تتنااازل عاان حقهااا فااي حضااانة األوالد
الشااروط اإلضاارار فيهااا مقصااود وواضااح، وهااو أماار ال يقبلاا  الشاار  وال 
يرتضي حصول ، ولاذلك فينبغاي عادم إبارام عقاد زواج متضامن لمثال هاذه 
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الشروط، وإن ذمِكرت في العقد فال ينبغي للقاضي أن يلتفت إليها إذا ما وق  
 ا شروط تذهو بمقتضى العقد. النزا  وانتهى إلى االنفصال، ألنه

 
 

  مىقفنا من دعىات تغيير قانىن السرة

في ضوء ما سبق يمكن وزن الصيحات الكثيرة الصالبة الداعية إلى تغيير 
 قانون األسرة الجزائرع، فنقول: 

ال شك أن الداعين إلى تغيير قانون األسارة لهام الكثيار مان الحاق، ولاصاة 
حااين الحوااوا فرا ااا تشااريعيا فااي  المتلصصااين المللصااين ماانهم، وذلااك

المسااائل اإلجرائيااة المتعلقااة بتنفيااذ األحكااام القضااائية فااي مسااائل الاازواج 
والطالق والنفقاة والحضاانة وماا إلاى ذلاك. إن هاذه الادعوات نثمنهاا ونارى 
ضاارورة وضااعها فااي الحساابان لوضاا  قااانون جديااد يألااذ بعااين االعتبااار 

ون بصاافة يوميااة ماا  مشااكالت مالحوااات القضاااة والمحااامين الااذين يتعااامل
النااا  وقضاااياهم وتااواجههم الفرا ااات التشااريعية فااي الكثياار ماان المسااائل 

 (.18المتغيرة األحكام)

أما الادعوات األلارى التاي ال تصادر عان متلصصاين فاي الميادان، وإنماا 
عن أنا  ال يلفون ضيقهم بأحكام قانون األسرة ال لشيء إال ألنها مساتمدة 

مية، أو أنا  يريادون هادم المجتما  وتقاويض العالقاات من الشريعة اإلسال
األساارية وال ساابيل لهاام إلااى ذلااك إال بإلغاااء بعااض أحكااام األساارة التااي لهااا 
صاافة الثبااات والديمومااة فااي الشااريعة اإلسااالمية. هااذه الاادعوات ال ينبغااي 
اإلنصات لهاا أو ألاذها بعاين االعتباار ألنهاا ال تهادة إلاى تحقياق مصالحة 

  الغبن عن المرأة كما تدعي وإنما هدفها قط  آلر الصالت المجتم  أو رف
 التي تربط مجتمعنا الجزائرع بدين  اإلسالمي الحنية. 

وإذا كاااان هاااؤالء يتمساااكون بتغيااار واقااا  الحيااااة وتطاااور أسااااليو التفكيااار 
وبضرورة مسايرة هذا التطور وهذا التغيار، فاإن الواجاو هاو الساؤال عان 

ياار ماا  المااراد اإللهااي، وهاال هااذا التطااور ماادى توافااق هااذا التطااور والتغ
والتغير هو إلى األحسن فاي ضاوء مقاصاد الشاار  الحكايم، أم إلاى األساوأ 

 بالنور إلى تلك المقاصد؟ 
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ال شك أن المتأمل في الكثير مماا سامي باالتطور والتغيار الاذع أنتجا  واقا  
ية العصر، سيالحو أن  إذا كان هناك تطور إلى األحسن في المجاالت الماد

من الحياة، فإن هناك تطورا إلى األسوأ في الكثير مان المجااالت األلارى، 
ولاصة مجال األلالق والروابط األسرية والعالقات االجتماعياة مماا يناذر 
بااأولم العواقااو علااى الفاارد والمجتماا ، فكيااة نراعااي هااذا التطااور السااي  

وااة علااى ونغياار فااي ضااوئ  األحكااام اإللهيااة الثابتااة التااي ماان شااأنها المحاف
 مصالح المكلفين ودف  المفاسد عنهم؟

إنناااا إذا ماااا ساااايرنا هاااذه الااادعوات وانصاااا  القاااائمون علاااى سااان القاااوانين 
لر بات أصحابها، فال شاك أنا  سايأتي عليناا ياوم نسام  فيا  مان يادعو إلاى 
إباحة زواج المحارم، وإباحة الزواج بين الرجل والرجل، والمرأة والمرأة، 

موجاود الياوم فاي الغارو، كال ذلاك بادعوى التطاور وما إلى ذلاك مماا هاو 
 والتغير المزعوم. 

 

 . 3( سااااااااااااااااااااااااااااورة النساااااااااااااااااااااااااااااء، ماااااااااااااااااااااااااااان اريااااااااااااااااااااااااااااة: 1)

( ماان دراسااة للشاايخ صااالح باان عبااد الاارحمن الحصااين، بعنااوان: )تعاادد 2)
 الزوجاااااااات وحقاااااااوق اإلنساااااااان(. انورهاااااااا علاااااااى شااااااابكة األنترنااااااات. 

ـ  6669، ل: 9( الفق  اإلسالمي وأدلت ، للدكتور وهبة الزحيلاي، ج: 3)

6670 . 

( انواار: الماارأة فااي اإلسااالم، للاادكتور محمااد معااروة الاادواليبي، دار 4)

 . 78ـ  77م، ل: 1999هااااااـ،  1409، 1النفااااااائ  ـ بيااااااروت، ط: 
 . 130( ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااورة النسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء، ارياااااااااااااااااااااااااااااااااااااة: 5)

 . 229( سااااااااااااااااااااااااااااااااااااااورة البقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااارة، اريااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة: 6)

شابكة ( من دراسة بعنوان )لماذا شر  اإلسالم الطالق؟(، مألوذة مان ال7)
العنكبوتياااااااااااااااااااااااااة العالمياااااااااااااااااااااااااة "األنترنااااااااااااااااااااااااات" موقااااااااااااااااااااااااا : 

(www.islamunveiled.com .بتصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارة .) 

 . 4( ساااااااااااااااااااااااااااورة الطاااااااااااااااااااااااااااالق، مااااااااااااااااااااااااااان ارياااااااااااااااااااااااااااة: 8)
 . 4( ساااااااااااااااااااااااااااورة الطاااااااااااااااااااااااااااالق، مااااااااااااااااااااااااااان ارياااااااااااااااااااااااااااة: 9)
 . 228( ساااااااااااااااااااااااااورة البقااااااااااااااااااااااااارة، مااااااااااااااااااااااااان ارياااااااااااااااااااااااااة: 10)

 . 234( ساااااااااااااااااااااااااورة البقااااااااااااااااااااااااارة، مااااااااااااااااااااااااان ارياااااااااااااااااااااااااة: 11)

 . 1( سااااااااااااااااااااااااااااااااااااااورة الطااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالق، اريااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة: 12)
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 . 11ريااااااااااااااااااااااااااة: ( سااااااااااااااااااااااااااورة النساااااااااااااااااااااااااااء، ماااااااااااااااااااااااااان ا13)
( انواار فااي هااذه الحاااالت، ماااا كتباا  الاادكتور محمااد سااعيد رمضاااان 14)

البااوطي فااي كتاباا  )الماارأة بااين طغيااان النوااام الغربااي ولطااائة التشااري  

ـ  106م، ل:  1996هاـ،  1417، 1الرباني(، دار الفكر ـ دمشاق، ط: 

. وانواار كاااذلك دراساااة بعناااوان )الميااران باااين الرجااال والمااارأة فاااي 107
 م(، بقلم األَ أبو بكر، علاى الشابكة العنكبوتياة العالمياة "األنترنات". اإلسال

( من بحن بعنوان )مقاصد التنزيل من تشاريعات األسارة اإلساالمية(، 15)
للاادكتور محمااد البشااير الهاشاامي مغلااي، مجلااة المجلاا  اإلسااالمي األعلااى، 

 . 175م، ل: 2000هااااااااااااااااااااااااـ،  1420العاااااااااااااااااااااااادد الثالاااااااااااااااااااااااان، 

كتور يوسااة القرضاااوع، المكتااو اإلسااالمي ـ ( فتاااوى معاصاارة، للااد16)

 . 570، ل: 1م، ج: 2000هاااااااااااااااااااااااـ،  1421، 1بياااااااااااااااااااااااروت، ط: 

 . 7( سااااااااااااااااااااااااااااااااااااااورة الطااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالق، اريااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة: 17)
( راج  في هذا الصدد، على سبيل المثال، بحان الادكتور نصار الادين 18)

ماروك: ))قانون األسرة الجزائرع بين النورية والتطبيق((، مجلة المجل  

 .320ـ  263م. ل:  2000هـ/  1420، العدد الثالن، اإلسالمي األعلى
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