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 المحاضرة الثالثة: مقاصد أحكام العائلة:
 .تمهيد حول مصطلح العائلة -

قبل أن نبدأ الكالم عن مقاصد أحكام العائلة، البد من الكالم أول األمر على مصطلح العائلة، وهو 
 أمر جد مهم، ومصطلح الذي يشاع يف السنني املتأخرة باألحوال الشخصية، واألسرة.

الشريعة اإلسالمية معربا على منهجيتها يف حفظ العائلة وأيها يكون  أي هذه املصطلحات أقرب إىل
 بعيدا عن ذلك، إذ لكل مصطلح له مدلوله اللغوي والغين ، كما له خلفية تارخيية يسري وفقها.

 Statut personnel أوال: مصطلح األحوال الشخصية.
ايل، إمنا هو مصطلح أصله إيطهذا املصطلح املركب ليس عربيا وليس له صبغة شريعة اإلسالمية، و 

 انتقل إىل التشريعات الفرنسية حبكم اجلوار واملمارسة، مث انتقل إىل التشريعات العربية عن طريق هذه األخرية.
يرى األستاذ حممد الشافعي أن حممد قدري باشا هو أول من استعمل مصطلح "األحوال الشخصية" 

الكتب الفقهية على مذهب احلنفية يف صورة مواد قانونية   حيث ألف يف أواخر القرن التاسع عشر عددا من
كان معموال هبا يف مصر وتركيا، ومن بني أهم هذه الكتب كتاب" األحكام الشرعية يف األحوال الشخصية" 

 الذي اشتمل على أحكام الزواج والطالق وما يتعلق هبما واملرياث والوصية واهلبة واحلجر.
إلسالمي، ووصف هذه الطائفة من األحكام باألحوال الشخصية ال فهو مصطلح دخيل على الفقه ا

يعين أن هناك جمموعة من الروابط تسمى األحوال الشخصية، وإمنا يعين أن هناك مسائل حيكمها القانون 
 الشخصي للمتقاضني أو ألحدمها.

العلمانية"، " ولقد نادى البعض يف الدول اإلسالمية بتغيري هذا االصطالح على اعتبار أنه ينبع من
وأصله الروماين ال يستقيم ومقتضيات أحكام األسرة يف اإلسالم. فالشريعة اإلسالمية تنظم أحكام األسرة 

بصفة عامة، بداية من ميثاق الزوجية، واحنالله، ومرورا بالنسب والنفقة والعدة واحلضانة واألهلية والنيابة 
 الشرعية، والوصية واملرياث وغريها.

، 21وال: كان أول من استعمله الفقه اإليطايل يف القرنني الثاين عشر والثالث عشر )أصل كلمة أح
 ( إذ كان يقوم يف إيطاليا نظامان قانونيان، 21

 أوهلما: روماين، وكان يعترب هو القانون العام، ألنه كان يطبق يف سائر إيطاليا.
 ة من فدراليات أو إحدى املدن.والثاين: يعترب نظاما حمليا، ألنه ال يتجاوز حدود الفيدرالي

 فكان تنازع القوانني يقه كثريا بني الراغبني يف تطبيق القانون العام وبني الراغبني يف تطبيق القوانني
احمللية، فأطلقوا على الفقه الروماين كلمة قانون، وأطلقوا على القوانني احمللية اسم احلال، الذي جيمع على 
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 الذي يصحب اإلنسان حيثما كان، وبالثاين ما يطبق يف مكان معني. أحوال. فعنوا باألول القانون
وعليه فمصطلح" األحوال الشخصية " مستورد من الغرب، كما مر معنا، وعلماء األمة ينتقدونه منذ 

زمن بعيد، كونه ال يستقيم وال يعرب عن مرامي الشريعة وال يتوافق مع منهجية الشريعة يف مضامينها مع 
مصطلح يدل على" منطق الصراع الذي حيكم املرجعية والنفسية والعقلية الغربية، فاألسرة عند مضمونه، فهو 

" نتم لباس لهنأهن لباس لكم و الغرب ليست عبارة عن زوجني كل واحد منهما لباس لآلخر" 
 ع[، وليست عبارة عن جمموعة بشرية بعضهم من بعض؛ بل األسرة عندهم عبارة عن امرأة تصار 281]البقرة:

الرجل، وولد يصارع أبا، وبنت تصارع أما، صراع األجيال، يرتتب عليه حرب مستعرة بني الرجل واملرأة، وبني 
اآلباء واألبناء، اليوم قضية املرأة وغذا قضية الرجل وهلم جرا، هناك منظمات يف الغرب للدفاع عن حقوق 

 الرجال.
فراد، وال احلس اجلماعي، وما يرتتب على مصطلح األحوال الشخصية ال ينم على الروح اجلماعية لأل

ذلك وجود حقوق شخصية وحقوق مشرتكة بني بعض الناس هم أفراد عائلته، يتنازل عن بعض وحيرص على 
بعض من احلقوق لتبىن حقوقا عائلة أسرية. الفرد فيه ال يعترب فردا شخصي، بقدر ما يعترب فردا من أسرة، 

 فمدلول مصطلح األسرة أرحب وأوسع، فقضاياه ال ية يف هذه األسرة.تنصرح كثري من حقوقه وأموره الشخص
 هتم شخص املرأة أو شخص الرجل فقط، بل تتعداه إىل غريها.

مصطلح األحوال الشخصية يدل على أن هناك أحوال شخصية فردية، ذات نزعة وخلفية فردية 
مع  تدل من قريب وال من بعيد على وجود جانفرادية، ال تدل حبال على اجلماعة البشرية املكوِّنة لألسرة، وال

بشري صغري، وحقوق األفراد فيها وفقها، بل األحوال الشخصية تدل على أن، هناك: امرأة، هناك رجل، كل 
واحد منهما خاص ومستقل عن اآلخر، وهنا تغيب فكرة األسرة، ويغيب الشعور هبا وتذهب أمهية األسرة 

 وتتالشى. 
، وما يأسف له علماؤهم، فالبنت ال تعترب نفسها يف أسرة بقدر ما تعترب وهذا هو ما حيكم الغرب

نفسها حرة مستقلة مبجرد أن تبلغ السن القانونية، وحتس هي أو الولد بالضيق واحلرج اجاهات األسرة يف مرحة 
جرد أن يبلغوا قبيل الرشد، فتجد النزاعات واالختالفات بني اآلباء واألمهات وأبنائهم بشكل كبري، حىت أهنم مب

 هذا السن ينفصلوا عنهم بال رجعه. 
 أوال: المراد بأحكام العائلة.

أحكام العائلة مسألة خمتلف يف حتديدها، خاصة يف التشريعات الوضعية، أما عند الفقهاء يف مدوناهتم 
 فهي تبحث يف أبواب متعددة ومتفرقة، وهي النحو التايل:
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وهبا تبدأ أبواب املعامالت، وتذكر  -1عند املالكية–عبادات الزواج والطالق يدرسان عقب أبواب ال
 معهما احلضانة والنفقة، إما أن يكونا مستقلني أو تابعني هلما.
 باب احلجر يبحث ضمن األبواب املخصصة للعقود.

باب الفرائض يبحث لوحده مستقال، ويكون خامتة أبواب الفقه عند املالكية، فهو يأيت بعد البحث 
 ألبواب العقود والشهادات وجنايات احلدود والقصاص.والتفصيل 

فأحكام العائلة املراد هبا: كل مكوناهتا من: الزوج والزوجة، واألبناء، وأقارب كل من الزوجني، وهذا من 
أجل إبراز الصفة املؤسسية لألسرة، وما يرتتب عن ذلك من الرتكيز عليها هبدف حفظ كياهنا، وصيانة حق كل 

ا، وإشعاره بالواجبات امللقاة على عاتقه حياهلا، يف إطار من التوازن بني احلقوق الشخصية فرد من أفراده
 وااللتزامات األسرية.

وتسمية القانون املتعلق بشؤوهنا بقانون األسرة أو مدونة األسرة، هو تعبري عن كل هذا املسار ، وليس 
لقية ، وحتصينا ملقومات االجتماعية والثوابت اخلأمرا شكليا بقدر ما هو جوهريا يستهدف محاية األسرة برمتها

 والدينية، وعالقتها ببنية وجوهر اجملتمع ككل.
 2ويف األخري مين بيان أن املعىن العام ألحكام العائلة يف الشريعة اإلسالمية هو: بداية من ميثاق

 وغريها. ية، والوصية واملرياثالزوجية، واحنالله، والنسب والنفقة والعدة واحلضانة، واألهلية والنيابة الشرع
 .إشكالية التعريف لألسرة -

كثر من طلبة العلم، والباحثني وغريهم من العامة عرفوا هذا املصطلح، لكن كان دائما يوجد انتقاد 
لكل من قام بتعريفها، بكونه تعريفا غري جامع وال مانع، ألهنا من املصطلحات اليت تتضمن أمورا كثرية جدا 

ومتداخلة، وال يوجد هلا طبيعة واحدة ، فيكون التصدي هلا بالتعريف واحلد أمر صعب؛ ألنه إذا ومتشابكة  
وضع هلا تعريفا تتفلت منه أشياء، وعلى هذا يقول العماء: مادام أن لدينا مصطلحا صعب التعريف فامللجأ يف 

هذه  حيان، حينما يكونوا أمامذلك هو التقسيم أو التعديد أو التنويه، وهو منهج املالكية يف كثري من األ
 احلالة، فيقومون بالتقسيم، مث يعرفون كل قسم على حدة. فيجعلون املصطلح يندرج حتته عدة مسائل.

 

                                 
اح بعد العقود، ويسبقه كهذه مجلة االعرتاض للتنبيه إىل ترتيب األبواب الفقهية عند املالكية، ألن عند غريهم هلم ترتيب خمالف لذلك. فعند الشافعي جند ان الن -1

 الفرائض، وقبله الوقف. وترتيب األحناف يتفق مع املالكية يف كون النكاح بعد العبادات ولكن الفرائض ليست هي األخري.
فا به ما عهد اهلل به واصكلمة امليثاق مصطلح قرآين، مهم جدا يف اعتباره ورؤية قيمته وأمهيته، ومدى وصف ما بني الزوج والزوجة به، ومن ذلك أن القرآن أورده،   -2

 جي يهُّٱ  والثاين ما جيمع بني الزوج والزوجة[، 71]األحزاب:  َّمهىه جهىن ين  منخن حن جن يم ىم مم خم حم جمُّٱ خل مل ىل يل ألنبيائه 
 [11]النساء: ٌّ ٍّ َّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي
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 .ةالمختار  يةنهجمال -
بدل الوقوع يف الدور من كون التعريف غري جامع، وغري مانع، يف تعريف مصطلح قد وسم بتعدد 

علمي يقتضي أن نسلم املسلم األسلم، وخاصة كان عليه علماء املالكية أفراده، واختلفت مسائله، فاملنهج ال
وغريهم، فأسن فكرة أن تعدد مسائل األسرة، وكل مسألة تعرف لوحدها، وبذلك يكون تعريف األسرة أو 

 العائلة من خالل ذكر مسائلها، هو األسلم.
ا هي فقة واحلضانة، ومنها مفبعض املسائل فيها من األحوال الشخصية، وبعضها مسائل مالية، كالن

 مزيج بني املالية والشخصية، ومنها أحوال عقدية، وهكذا تعدد تصنيفات املسائل فيها. 
وإذا أردنا تصنيفها من جهة انتمائها للكليات اخلمس رمبا جند الكليات تتداخل فيها، فحفظ لدين 

ور على األلسنة، وهو حفظ دين املرء للمتزوج امر ورد به النص، كون الزواج أداء نصف الدين كما هو مشه
وتدينه من االحنراف، وحرمة الزواج بالكافرة وامللحدة، وحرمة الزواج للمسلمة بغري املسلم، فهذه مظاهر حفظ 

 الدين يف أحكام األسرة.
مث لدينا حفظ النفس يف الزواج، من خالل تشريع النفقة سواء على الزوجة أو األوالد أو األقارب، وهو 

النفس من جانب العدم، وجند حفظ النسل واألنساب، من خالل كونه شرع لبقاء النوع اإلنساين، حفظ 
 وعالقته بالفطرية، وكذا واإلجناب وكذا النسب ومحايته، وهي من كلية حفظ النسل.

وحفظ الفطرة يف أحكام األسرة جلية ال ميكن خفائها، فالتشريع اإلسالمي بني احملرمات من النساء، 
 سان ال مييل بفطرته السليمة إىل هذا الصنف من النساء، سواء كانت بالنسب أو املصاهرة أو الرضاع.فاإلن

وإذا عدنا إىل حبث املقاصد الدنيوية واألخروية جندها، واضحة، فبعد املمات اإلنسان يستفيد من 
، كما ورد يف احلديث:"  . ولنا فيها منفعة أخرى وهي منفعة افتخار النيب 3"أو ولد صالح يدعو لهولد:" 

 تناكحوا تكاثروا فإين مباه بكم األمم يوم القيامة.
 

 ثانيا: أهمية العائلة.

 تية:مهية العائلة من خالل، النقاط اآلتظهر أ
انتظام العائلة أساس انتظام اجملتمع واألمة: يقول الشيخ الطاهر رمحه اهلل:" انتظام أمر العائالت  -2

لبشرية  ايف األمة أساس حضارهتا وانتظام جامعتها، فلذلك كان االعتناء بضبط نظام العائلة من مقاصد الشرائع 
 كلها".

                                 
 . 1361أخرجه مسلم، الصحيح، رقم:  -3
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م أمرها، منتظمة شؤوهنا يف غياب انتظام فاالهتمام بالعائلة اهتمام بأس األمة، فال وجود ألمة منتظ
 األسرة

رعاية النسب إىل العائلة مصلحة مقصودة للتشريع: ملا كانت العائلة هي الركيزة اليت تكون إليها  -1
جذور كل واحد من الناس ذكرا كان أو أنثى، كان اإلهلام الرباين للبشرية باالعتناء آصرة النسب حىت ال يكون 

اد، وتشتت اجملتمعات، يقول الشيخ طاهر يف ذلك:" وكان من أول ما عين به ذلك سبب للضياع األفر 
اإلنسان املدين يف إقامة أصول مدنيته بإهلام إهلي روعي فيه حفظ األنساب من الشّك يف انتساهبا، أعين أن 

 يثبت اإلنسان نسله إليه".
تمام أركانه، اهاالهتمام بالزواج من حيث قيامه، وصحته، وحتقق ذاته على وفق شروطه و  -1

بالعائلة من حيث تكوينها، ونشؤها، وهذا االهتمام حىت ال تكون العائلة ناشئة على غري أصل، أو على غري 
أساس مثمر ملا بعده، يقول الشيخ الطاهر:" ومل تزل الشرائع تعين بضبط أصل نظام تكويل العائلة الذي هو 

أصوهلا. كاح؛ فإنه أصل تكوين النسل، وتفريع القرابة بفروعها و اقرتان الذكر باألنثى املعرّب عنه بالزواج أو الن
 واستتبع ذلك ضبط نظام الصهر، فلم يلبث أن كان لذلك األثر اجلليل يف تكوين نظام العشرية فالقبيلة فاألمة.

العائلة سبب وجود للعالقات الدموية: مهما كانت يف اجملتمع من عالقات بني أفرادها، يف  -4
مظاهرا إىل أن العالقات الدموية، وروابطها ال تكون إال بوجود األسرة، فعالقة األمومة، قد خمتلف صورها، و 

تكون طبيعية، لكنها ليس هلا الشريعة يف غري األسرة، وكذا األبوة، وكذا البنّوة، واألخوة، وباقي صور القرابة 
بوة ام النكاح تتكون األمومة واألوالعصبة. ومن بعد ذلك يتكون نظام األصهار يقول الشيخ الطاهر:" فمن نظ

والبنوة، ومن هذا تتكون األخوة وما دوهنا من صور العصبية، ومن امتزاج رابطة النكاح برابطة النسب والعصابة 
 حتدث رابطة الصهر".

5-  
 ثالثا: مظاهر المقاصد الكلية في أحكام األسرة.

ل ة، واملقاصد الضرورية، أصتنقسم القاصد من حيث قوهتا إىل مقاصد ضرورية وحاجية وحتسيني
األصول والكليات اليت ليس فوقها كلي تندرج فيها، وهي مخسة على حسب ما ذكره أبو حامد الغزايل رمحه 

 ه( ودرج من بعده، وهذه الضروريات: الدين، النفس، العقل، النسل، املال.575اهلل )
 :يات، وهي على النحو اآليتفبالرجوع إىل أحكام األسرة جد أهنا متضمنه حلفظ بعض هذه الكل

 .اهر حفظ كلية الدينمظ -2
 تتجلى مظاهر حفظ الدين يف إحكام األسرة، من خالل أحكام جزئية كثرية، نذكر منها:

أنه قال:" النكاح من سنيت، فمن مل يعمل  : وهذا ملا جاء عن النيب الزواج سنة النيب  -
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أمر مسطر يف النصوص القرآنية واحلديثية، فليس  فالدين كتاب وسنة، واتباع الرسول  4بسنيت فليس مين".
 لإلنسان املسلم إال أن يكون للنيب من املطيع، ومقتفيا لسنته.

يرى مجهور العلماء أن االشتغال بالزواج مع أداء الفرائض والواجبات أفضل من االشتغال بالعبادة 
النكاح من سنني فمن لم . "ج سنة كما جاء ذلك على لسان رسول اهللخاصة النوافل، وذلك ألن الزوا 

". والسنن مقدمة على النوافل، وألنه عليه الصالة والسالم توّعد على ترك السنة وال يعمل بستني فليس مني
ب عليه بل تزوج عددا من النساء، ولو  فعل الزواج وواظ وعيد على ترك النوافل، كما استدلوا بأن الرسول

كان التخلي أفضل ملا فعله؛ ألن الظاهر أن األنبياء ال يرتكون األفضل فيما له حد معلوم؛ ألن ترك األفضل 
ثبت يف حق األمة، ألن األصل يف الشرائع هو العموم،  يعد زلة منهم. وإذا ثبت أفضلية الزواج يف حق النيب

 أما اخلصوص فيكون بالدليل.
أنه قال:" إذا تزوج العبد فقد استكمل  ول اهلل : جاء يف حديث رسالزواج نصف الدين -

ويف رواية ثانية اليت رواها احلاكم يقول:" من رزقه اهلل امرأة صاحلة  5نصف الدين فليتق اهلل يف النصف الباقي".
 6فقد أعانه على شطر دينه، فليتق اهلل يف الشطر الثاين".

، 7تزوج فإن خري هذه األمة أكثرها نساءوكان ابن عباس رضي اهلل عنهما يقول لسعيد بن جبري : 
وكان ابن عباس جيمع غلمانه إذا أدركوا : كريبا وعكرمة وغريمها ويقول: إن أردمت النكاح أنكحتكم فإن العبد 

 إذا زىن نزع اإلميان من قلبه.
حيفظ هبا تدين املرء: وتدين املرء من أعمال وتطبيقات دينه، وإمالءات  الزواج للعفة أخالق -

، فأخالقه وإميانه كلها واجب عليه أن حيافظ عليها، وحيذر االفتتان، فالصحابة رضوان اهلل تعاىل ، ملا دينه
قال: لو مل يبق  مسعوا أن العزبة مسلك للفتنة إال من رحم اهلل، فكانوا يتعوذون من العزبة، فهذا ابن مسعود 

 يهن طول النكاح لتزوجت خمافة الفتنة.من أجلي إال عشرة أيام وأعلم أين أموت يف آخرها يوما ويل ف
: من مظاهر احلفاظ على كلية الدين من جهة الدين حرمة الزواج حرمة الزواج بالكافرة -

بالكافرة، على املسلم، وهن من احملرمات على املسلم الزواج هبن، ملا يف ذلك من فساد يف دينه، فامللحدة 
]املمتحنة:  "وال تمسكوا بعصم الكوافرن، لقوله تعاىل:" والوثنية ومن كانت يف حنلتها ال جيوز الزواج هب

[، وهو ما وقع عليه إمجاع الفقهاء، أما الكتابية فهي حل للمسلك أن يتزوج هبن، وهذا من اإلباحة، واليت 27
                                 

 .1483ابن ماجه يف السنن، كتاب النكاح، باب ما جاء يف فضل النكاح، رقم:  -4
 .فه ابن اجلوزي من طريق أنسرواه الطرباين يف األوسط، والبيهقي، وضعّ  -5
 ؟؟؟؟؟؟؟ احلاكم، املستدرك على الصحيحني -6

 رواه البخاري -7
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ليست على اإلطالق، بل على الكراهة، فمن األفضل للمسلم أن ال يتزوج الكتابية يهودية كانت أو نصرانية، 
 وذلك:

 
الحتمال أن تكون هذه الكتابية غري عفيفة، بأن تكون مومسة، وهو من الفساد األخالقي مبكان، 

الذي ينشأ عنه األوالد فيما يرون أمهم تفعل مثل هذه األفعال، وكذا ما ميكن أن يرثوه عنها، وهذا من احلالقة 
 عياذا باهلل تعاىل.

املسلم بأمه الكافرة يف أفعاهلا الفاسدة، وأخالقها أمر آخر، أن الزواج بالكافرة من سبل تأثر ولد 
الشائنة اليت تعيق ولد املسلم يف أن ينشأ يف حضن األخالق، والطاعات، جنبا من املعاصي واحملرمات، ويعلم 
أن أخذ األوالد من أمهم أمر معلوم معروف، فينشؤوا على التعود وتقبل احملرمات يف اإلسالم كشرب اخلمر، 

ريها من املعاصي احملرمة اليت تتعود عليها البنت املسلمة أو االبن املسلم. وهذا من فساد الدين والسفور وغ
لألوالد، وهو ظاهر يف اعتقاد األوالد أنه من األمور العادية اليت يقبلها اإلسالم، ألن أباهم مسلما ملا تزوج مثل 

 ل من األبناء.هذه الكافرة، فهم سيعتقدون حليتها، وهذا هو فساد دين األجيا
أن يقول به، ملا يف  وأمر آخر كراهة الزواج بالكتابية هو ما حذا بأمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 

ذلك من الضرر الذي يلحق باملسلمات، وهو لون من ألوان فساد دينهن. فاملسلمة إذا رأت إقبال املسلمني 
ل عمر يسببه هذا يف حق املسلمات، فقد قا على الكتابيات وخاصة لزينتهن فهو من الفساد األخالقي الذي

 :" إين أخشى أن تدعوا املسلمات ، وتنكحوا املومسات".حلذيفة  بن اخلطاب 
وهو إحلاق الضرر باملسلمات، وفتنتهن يف دينهن. وفد ذكر القرآن الوصف بعد ذكر احلكم، للداللة 

 ".أولئك يدعون إلى الناسأنه علة احلكم، فقد قال:" 
. وما قيل يف حق املسلم يف الزواج بالكتابية والكافرة واج للمسلمة بغير المسلمحرمة الز  -

والوثنية، فهنا األمر أكثر حذرا وحترزا، فاملسلم تكون ضعيفة بعد الزواج، والزوج غري املسلم ال خياف فيها لومة 
ظا لدينها ومحاية لى هذا حفألئم، وقد يهدد يف دينها، وينزع عنها ولدها، فوضعيتها ضعيفة مقارنة بالرجل، وع

 هلا من مكر الزوج.
والواقع يشهد ملكر املرتدين يف املسلمات، وما نعيشه يف أيامنا دليل على ما تالقيه املسلمة يف سوء 
العذاب يف حياهتا الزوجية، فال هو يرتكها تصلي وال هي تقرأ القرآن الكرمي، ويلقي عليها الشبهات ويشوش 

التهديد هلا بشىت أساليب التخويف يف حقها، إما أن ترتك اإلسالم وإما أن تكون هذه هي عليها دينها. مع 
 حياهتا.

 مظاهر حفظ كلية النفس. -2
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من مظاهر حفظ النفس يف أحكام العائلة النفقة، وهي حفظ النفس من . تشريع النفقة -
أجل  الطعام والشراب من الضياع، والنفقة تسهم يف حفظ النفس من جهة الوجود، ألن اإلنسان يلزم عليه

عدم تعرض النفس للتهلكة، واملرأة جب نفقتها على زوجها يف الفقه اإلسالم عند احتباس نفسها لزوجها، 
فإهنا إن فعلت ذلك إن مل يكن هلا من ينفق عليها فهنا تعرض نفسها للتهلكة، ألن االحتباس يقتضي عدم 

 إلسالم النفقة على الزوج.طلب الرزق، وهو سبيل التهلكة، وعلى هذا أوجب ا
جاء يف الفقه احلنفي:" النفقة واجبة للزوجة على زوجها، مسلمة كانت أو كافرة، إذا سلمت نفسها يف 

منزله، فعليه نفقتها وكسوهتا وسكناها... فإن مل تنتقل إىل منزل الزوج، إذا مل يطلب الزوج انتقاهلا، فإن طلبه 
 النفقة، وإن كان لغري حق، ال نفقة هلا لنشوزها". فامتنعت حلق هلا مثل املهر، ال تسقط

ومن القواعد املقرر أن من حبس نفسه لغريه فنفقته واجبة عليه. وهذا الذي عليه الفقه اإلسالمي، 
فاملرأة حبست نفسها خلدمة زوجها، إن مل تضمن هلا من ينفق عليها ألدى ذلك هبا إىل التهلكة، وضياع 

 قة حلفظ النفس.النفس، فقررت الشريعة النف
القاعدة يف النفقة للحاجة، فمن مل يكن يف حاجة للنفقة ال جب النفقة إال الزوجة فإن نفقتها على 

زوجها ولو مل تكن مْعِسرة، بل هي موسرة، ألن نفقتها كانت من أجل احتباسها حلق الزوج. وعلى ذلك يقول 
ل تسقط ، وكانت ناشزا فليس هلا احلق يف النفقة، بالفقهاء أن الزوجة إن مل تكن حتقق فيها االحتباس لزوجها

 النفقة يف هذه احلالة.
 وخالصة النفقة ال جب لذي مال إال للزوجة، وال للقادر على الكسب الذي يكفيه ماعدا األب.

والنفقة ظاهرة احلفظ للنفس من اهلالك، سواء كان الزوجة أو غريها من األقارب، من األصول والفروع. 
جلب املصلحة للنفس حبفظها بتشريع ما يقيم وجودها، ودفعت عنها املفاسد املتمثل هنا بالضياع  وهي مظاهر

 واهلالك بسبب عدم اإلنفاق.
والنفقة يف التشريع اإلسالمي نفقة اإلنسان على نفسه، ونفقة الزوجة، ونفقة األوالد، ونفقة األقارب، 

الشريعة حرصت على تأمني النفقة لألفراد يف إطار  من األصول والفروع، والناظر من جهة العموم جيد أن
 األسرة، من أجل حفظ النفوس من الضياع، املؤدي للهالك.

. املهر يف اإلسالم هو الفارق بني النكاح والزنا واملخادنة، وهو مظهر للزواج بني تشريع المهر -
ك بعض الفقهاء من أجل الرجل واملرأة، فهو شعاره، كما أنه ليس هو عوض عن البضع كما عرّب عن ذل

تقريب الفكرة ، ال على احلقيقة، ألنه لو كان كذلك لوجب إرجاعه للزوج عند وقوع الطالق، لكن مل يشرع 
لذلك، واملهر من سبل الرزق يف ضيق األمور وعسرها على الزوجة، سواء بعد طالقها، أو عند وفاة زوجها، أو 

 وبذا يكون حفظ النفس من خالل اعتبار وسائل الرزق هلا. غريها من حاالت العسر اليت تطرأ على الزوجة،
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ويف بيان هذا الشأن فّصل الشيخ الطاهر رمحه اهلل ذلك بقوله:" وليست أريد هبذا أن الشريعة مل تلتفت 
إىل ما يف الصداق من املنفعة الراجعة إىل الزوجة، ولكين أردت أن ذلك ليس هو املعىن األول يف نظر الشريعة، 

فأنا أعلم أم حماسن املرأة وحمامدها نعمة مّن اهلل هبا عليها، وخوهلا حق االنتفاع هبا من أجل رغبات وإاّل 
الرجال يف استصفائها، فللمرأة حق يف أن يكون صداقها مناسبا لنفاستها؛ ألن مجال املرأة وخُلقها من وسائل 

 ق مثلها.رزقها، ولذلك مل يكن للوصي والسلطان تزويج اليتيمة بأقل من صدا
وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث قال اهلل تعاىل:" 

أنه سأل  [ فمعىن ترتب هذا اجلواب على هذا الشرط هو ما ورد عن عروة بن الزبري 71" ]النساء:ورباع
جها بغري أن اهلا فرييد أن يتزو عائشة عن ذلك، فقالت: هي اليتيمة تكون يف حجر وليها فيعجبه ماهلا ومج

يقسط يف صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غريه، فنهوا أنينكحوهن إال أن يقسطوا هلّن ويبلغوا هبن أعلى سنتهن 
 من الصداق. وأمروا أن ينكحوا ما طاب هلم من النساء سواهن.

 ويستفتونك في النساءبعد هذه اآلية، فأنزل اهلل تعاىل:" قالت: مث إن الناس استفتوا رسول اهلل  
ب لهن وترغبون ت  ا ك  م قل اهلل يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي ال تؤتونهن  

[. والذي ذكر اهلل تعاىل أنه يُتلى عليكم يف الكتاب هو اآلية األوىل اليت قال 211" ]النساء:أن تنكحوهن
:" وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى" فقوله يف اآلية األخرى" وترغبون أن تنكحوهن". يعين رغبة أحدهم فيها

 عن يتيمته اليت يف حجره حني تكون قليلة املال واجلمال.
فنهوا أن ينكحوا من رغبوا يف ماهلا ومجاهلا إال بالقسط من أجل أهنم يرغبون عن نكاح اليتامى من 

 ت املال واجلمال.الاليت يكّن قليال
فعلمنا أن انتفاع املرأة بصداقها ومبواهبها اليت تسوق إليها املال شيء غري ملغى يف نظر الشريعة؛ ألنه 

 8لو ألغي لكان إلغاؤه إضرارا باملرأة.
 .مظاهر حفظ كلية النسل -1

صد املقهذه الكلية عليها مدار أحكام العائلة، وتتجلى يف كلها، فالزواج يؤدي إىل حفظ هذا 
 الضروري إذ هو املقصد األهم، وعليه مدار أحكام األسرة.

فالزواج شرع ألجل حفظ النوع اإلنساين والنسل البشري، وما اختصاص الرجل باملرأة إال حلفظ النسل، 
 ومحاية النسب وثبوت االنتساب، ومنع التبين.

[ يقول الرازي رمحه اهلل:" 281رة:قال اهلل تعاىل:" فاالن باشروهن وابتغوا ما كتب اهلل لكم". ]البق

                                 
 .153مقاصد الشريعة، ص:  -8
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وابتغوا ما كتب اهلل لكم من الولد باملباشرة، أي: ال تباشروا الشهوة وحدها، ولكن ابتغاء ما وضع اهلل له 
ه( يبني أن طلب التناسل يف الزواج هو املقصد األصلي، 474كالم الرازي رمحه اهلل )  9النكاح من التناسل".

 مقصد تبعي.  أما طلب الشهوة وقضاء الوتر
وقد نقل الشيخ رشيد رضا عن شيخه حممد عبده يف تفسري هذه اآلية، قوله:" واطلبوا مبباشرهتن ما 

، ولذلك  10قدره جلنسكم يف نظام الفطرة من جعل املباشرة سببا للنسل، أو عسى أن يكون كتبه لكل منكم"
 11ت".يت يبتغى هبا النسل من أعظم العباداكان رشيد رضا يرى أن:" إتيان النساء بالزواج الشرعي من اجلهة ال

الدالة على أن املقصد األصلي للزواج هو التناسل. وسيكون لنا  ثوغريها من النقول والشروح لألحادي
 مقام التفصيل فما بعد إن شاء املوىل عز وجل.

 

 

 وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
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