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بينّ البحث التايل:
- تعريف ال�سرط باأنه: و�سف ظاهر من�سبط، مكمل مل�سروطه، ي�ستلزم 

عدمه عدم احلكم، وال ي�ستلزم وجوده وجود احلكم.
- اأنواع ال�سروط، والفرق بني ال�سروط يف عقد النكاح، و�سروط النكاح.

- اأق�سام ال�سروط يف عقد النكاح اأربعة هي:
�س��روط موافقة ملقت�سى العقد، و�س��روط فيها م�سلحة للعقد، و�سروط 

حمرمة منافية للعقد، و�سروط منفعة معلومة يف العقد.
- تف�سيل �سروط ت�سرتطها املراأة ملنفعتها يف عقد النكاح كالتايل:

- امل�سك��ن اخلا�ص: �سرط �سحيح يجب الوف��اء به، و�سفته: �سكن اآمن 
بقدر حالهما ي�سارا اأو اإع�سارا.

- اأال يت��زوج عليه��ا اأو اأال يخرجه��ا م��ن بلده��ا اأو داره��ا اأو اأال ي�سافر 
بها: فيها خ��اف بني الفقهاء، منهم من ي��رى ف�سادها، ومنهم منى يرى 
ا�ستحب��اب الوفاء به��ا، ومنهم من يرى وجوب الوف��اء بها، رّجح البحث 

وجوب الوفاء.
- اإكم��ال الدرا�س��ة اأو اإي�سالها م�ساوريه��ا اخلا�س��ة اأو اأن يكون لها من 
يخدمه��ا اأو اأن يك��ون بع�ص امله��ر موؤخرا اأو ح�سانة ور�ساع��ة اأطفالها من 
غ��ره اأو اأال يف��رق بينها وبني والديها اأو احَلّج به��ا: �سروط �سحيحة يجب 

الوفاء بها.
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- العم��ل، اأو اال�ستم��رار فيه: فيه خاف بني الفقه��اء، منهم من يرى 
ف�س��اده، ومنهم من يرى ا�ستحباب الوفاء به ومنهم من يرى وجوب الوفاء 

به، رّجح البحث وجوب الوفاء به.
- الع�سمة: �سرط فيه خاف بني الفقهاء، منهم من يرى بطان ال�سرط، 

ومنهم من يرى �سحته، رجح البحث البطان.
- طاق ال�سرة: �سرط باطل باتفاق الفقهاء االأربعة.

- ملكيته��ا الأجرة عملها: ال حاجة ال�سرتاطه، فهو م�سّلم به؛ النف�سال 
الذمة املالية لكا الزوجني.

- ع��دم رجع��ة الزوج ملطلقته: ياأخ��ذ حكم �سرط ط��اق ال�سرة اإن كان 
الطاق رجعيا، واإن كان بائنا فياأخذ حكم �سرط اأال يتزوج عليها.

- اإن كانت يف ع�سمته وتزوج، فتكون الثانية مطلقة طاقا بائنا: �سرط 
باطل؛ الأنه قبل العقد، وال طاق قبل النكاح.

- اإذا ا�سرتط��ت الزوج��ة العم��ل اأو اال�ستمرار فيه��ا، فمنعها زوجها، 
فخرجت، فا تكون نا�سزا، ولها النفقة.

- للزوج��ة الت��ي ا�سرتط��ت �سروط��ا �سحيح��ة الزمة عل��ى زوجها حق 
الف�سخ؛ اإن مل يِف الزوج مبا اتفق عليه.

- للم��راأة الت��ي طلقها زوجه��ا اإن ا�سرتطت عليه احلج به��ا ومل يتحقق 
�سرطه��ا، اأن يقوم بدفع تكالي��ف قيمة احلج اإليه��ا، واإن مات اأُخذت من 

تركته. 
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 املقدمــــــة
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ  ڍ  القائ���ل:  هلل  احلمد 
ڈ ژ ژ ڑ  .ڍ  الن�ساء:١  ڍ  ٺ    ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹٹ ڤ ڤ ڤ      ڤ ڦ ڦ 

ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

ں ڍ ال���روم: ٢١ ، وال�س���الة وال�سالم على نبينا وحبيبنا حمم���د القائل: »خريكم خريكم 

لأهله واأنا خريكم لأهلي«)1)، وعلى اآله و�سحبه، وبعد: 
يرتتب على عقد النكاح حتقيق الأن�س واملودة، وبناء اأ�رسة م�سلمة متما�سكة متعاونة، 
قائمة ب����رسع اهلل، ولأهمية ا�ستق���رار الأ�رسة على الزوجني والأبن���اء واملجتمع جميًعا، 
كان لعقد النكاح م���ن الأهمية قدر كبري؛ ولأنه قد ي�سبق عقد النكاح طلب من الزوجة 
لل���زوج ببع�س الأمور التي ترجع مل�سلحتها، ووج���ود الوعود من الزوج بتنفيذها، ثم 
بع���د الدخول بالزوجة تذهب تلك الوعود اأدراج الرياح عند بع�س الأزواج، ول ينفذ 
منه���ا �سيء، وتبداأ امل�سكالت والتنازع، والرف���ع للمحاكم واخل�سومات بني الزوجني، 
اأو ب���ن ال���زوج والأولياء، وتالفًيا لذلك يلج���اأ الزوجان، اأو اأحدهم���ا، اإلى ا�شرتاط ما 
ا للمنازعات، ومن  يريده يف �سلب العقد وتدوينه، بحيث يل���زم به الطرف الآخر ف�سً

)١) روت���ه عن���ه عائ�س���ة ر�س���ي اهلل عنها، و اأخرج���ه الرتمذي يف �سننه، باب ف�س���ل اأزواج النبي �سل���ى اهلل عليه و�سلم 709/5 
برق���م )3895)، وق���ال : ه���ذا حديث ح�سن غري���ب �سحيح من حديث الثوري، والبيهق���ي يف ال�سنن الكربى، باب ف�سل 
النفق���ة عل���ى الأهل 468/7 برق���م)١6١١7)، والدارمي يف �سننه، باب ح�سن معا�سرة الن�س���اء ٢١٢/٢ برقم)٢٢60)، وابن 
حب���ان يف �سحيح���ه، ب���اب معا�س���رة الزوجني 484/9 برقم )4١77(، وق���ال �صعيب الأرن�ؤوط يف تعليق���ه على �صحيح ابن 
حب���ان: اإ�سن���اده �سحي���ح، وقال الهيثمي يف جممع الزوائد 557/4: رواه البزار ع���ن �سيخه عثمان بن عمر، ومل اأعرفه، 
وبقية رجاله رجال ال�سحيح، وذكره الألباين يف ال�سل�سلة ال�سحيحة 575/١ برقم )٢85)و)١١74) وقال: "�سحيح".
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هن���ا كانت احلاجة داعية لبحث ومعرفة اأهم هذه ال����روط التي ت�شرتطها املراأة ملنفعتها 
وم�شلحتها، واأثر هذه ال�روط على �شحة العقد.

التمهيد
التعريف بال�شرط

ال�صرط لغة: 

ال�شن والراء والطاء اأ�شل يدل على علم، وعالمة، ومن ذلك ال�رط بتحريك الراء 
العالم���ة، ڍ جئ حئ مئ ڍ حمم���د: ١8 ، واأ�راط ال�شاعة عالماته���ا، واأ�رط فالن نف�شه 
ط؛ لأنهم  ْ لأمر كذا اأي اأعلمها، واأعدها، فال�رط عالمة على امل�روط، ومنه �شمي ال�ررُ
طي( ب�شكون الراء فيهما،  طة(، و)�ررُ جعلوا لأنف�شهم عالمة يعرفون بها، ومفرده )�ررُ
ومن���ه قولهم )اأ�رط( من اإبله وغنمه، اأي اأع���د منها �شيًئا للبيع. وال�ْرط ب�شكون الراء 

اإلزام ال�شيء والتزامه يف البيع ونحوه))). 
ويف حدي���ث بريرة ر�س���ي اهلل عنها اأن النبي �سلى اهلل علي���ه و�سلم قال: »ما كان من 
�رط لي�س يف كتاب اهلل فهو باطل، واإن كان مائة �رط ق�شاء اهلل اأحق و�رط اهلل اأوثق« 

يريد ما ظهر وبان من حكم اهلل ليلتزم النا�س به، كقوله: »واإمنا الولء ملن اعتق«)3).
ال�صرط ا�صطالًحا: 

اأواًل: عند االأ�سوليني:
له تعريفات عدة منها:

)٢) خمتار ال�سحاح للرازي �س١4١،  تاج العرو�س 404/١9القامو�س املحيط 869/١،  معجم مقايي�س اللغة ٢60/3، املعجم 
الو�سيط 479/١، املحكم واملحيط الأعظم ١3/8، التعريفات �س١66، ل�سان العرب 3٢9/7، مادة )�ش ر ط(.

)3) اأخرج���ه البخ���اري يف �صحيح���ه، ب���اب اإذا ا�صرتط �صروطاً يف البي���ع ل حتل759/٢ برق���م )٢060) واللفظ له، وم�سلم يف 
�سحيحه، باب اإمنا الولء ملن اأعتق ٢١4/4 برقم )385٢).
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- م���ا ليوجد امل�روط مع عدمه، ول يلزم اأن يوج���د عند وجوده، كالإح�شان مع 
الرجم، واحلول يف الزكاة)4).

- ما يلزم من نفيه نفي اأمر ما على وجه ل يكون �شبباً لوجوده، ول داخاًل يف ال�شبب)5).
فال����رط ما يتوقف وجود احلك���م على وجوده وجوًدا �رعًي���ا، ويكون خارًجا عن 
حقيقته، ويل���زم من عدمه عدم احلكم، وذلك مثل ح�ش���ور ال�شاهدين؛ فاإنه �رط يف 
�شح���ة عقد الزواج، فاإذا مل يح�ر عقد الزواج �شاهدان مل ي�شح الزواج، ومل يرتتب 
على العقد الآثار امل�رسوعة، وال�ساهدان خارجان عن حقيقة الزواج، ولي�سا جزءاً منه، 

وقد يوجدان، ول يوجد الزواج)6).
ثانيًا: عند الفقهاء: 

عرف بعدة تعريفات منها:
عند احلنفية: 

ما يتوقف عليه وجود ال�سيء، ول يكون داخاًل فيه))).
عند املالكية:

ما يلزم من عدمه عدم، ول يلزم من وجوده وجوده، ول عدمه لذاته))).
عند ال�سافعية: 

ما يلزم من عدمه العدم، ول يلزم من وجوده وجود، ول عدم لذاته))).

)4)  رو�سة الناظر وجنة املناظر لبن قدامة �س57.
)5) الإحكام للآمدي ١/١30.

)6) جملة جممع الفقه الإ�سلمي ١٢/585.
)7) البحر الرائق لبن جنيم احلنفي ١/٢80.

)8) بلغة ال�سالك لأقرب امل�سالك لل�ساوي 379/١، فقه العبادات على املذهب املالكي ١/١30.
)9)   اإعانة الطالبني لأبي بكر الدمياطي ٢6/١، حا�سيتا قليوبي وعمرية ١/٢00.
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عند احلنابلة: 
ما ل يوجد امل�روط مع عدمه، ول يلزم اأن يوجد عند وجوده)11).

التعريف املختار:
هو و�شف ظاهر من�شبط، مكمل مل�روطه، ي�شتلزم عدمه عدم احلكم، ول ي�شتلزم 

وجوده وجود احلكم)11).
وقي���ل: ه���و ما يتوقف علي���ه ال�شيء، ويك���ون خارجاً ع���ن ماهيته، ف���اإن كان �رطاً 
للوجوب، فهو ما يتوقف عليه الوجوب، واإن كان �رطاً لل�شحة، فهو ما يتوقف عليه 

ال�شحة، واإن كان �رطاً لالإجزاء، فهو ما يتوقف عليه الإجزاء))1).
اأنواع ال�سرط:

ال�رط اأنواع، منه: العقلي، واللغوي، وال�رعي، والعادي، فالعقلي كاحلياة للعلم، 
والعلم ل���الإرادة، واللغوي كقول���ه: اإن دخلت الدار فاأنت طال���ق، وال�رعي كالطهارة 

لل�شالة، والإح�شان للرجم، والعادي كالغذاء للحيوان)13).
تعريف ال�سروط يف عقد النكاح: 

اإلزام اأحد املتعاقدين الآخر ب�شبب العقد ما له فيه منفعة)14).
الفرق بني ال�سروط يف عقد النكاح، و�سروط النكاح: 

الف���رق الأول: اأن �روط النكاح من و�شع اخلالق عّز وجّل على ل�شان ر�شوله �شلى 
اهلل عليه و�شلم، وال�روط يف النكاح من و�شع املتعاقدين، اأو اأحدهما. 

 )١0)  حا�سية الرو�س املربع لبن قا�سم ١/460.
 )١١)  جملة البحوث الإ�سلمية 53/١8٢.

)١٢) معجم لغة الفقهاء �س3١0 مادة )�صرط(.
)١3) الإحكام للآمدي 333/٢، �سرح خمت�سر الرو�سة للطويف 43٢/١.

)١4) امللخ�س الفقهي د. �سالح الفوزان ٢/١7.
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الف��رق الثاين: �سروط النكاح متوق��ف عليها �سحة العقد، وعدم ف�ساده، 
كعدم وجود املهر، اأو عدم وجود الويل، اأو ال�ساهدين. 

وال����روط يف النكاح عدم وجودها ل يتوقف علي���ه �شحة العقد، فقد يكون العقد 
�شحيحاً؛ ولكن يتوقف عليه لزوم���ه واإم�شاوؤه، فيبقى فيه اخليار كما لو ا�شرتطت املراأة 
يف العقد ا�شتمرارها يف الدرا�شة، فال�رط �شحيح، فلو تزوجها ومل يف بهذا ال�رط، 

فلها اخليار بني البقاء اأو الف�سخ. 
اأق�صام ال�صروط يف العقد:

ويق�شد بها اأق�شام ال�روط يف �شلب عقد النكاح، اإذ هي املعتربة يف هذا العقد)15)، 
وهي اأربعة اأق�سام:

اأوًل: ال�صروط امل�افقة ملقت�صى العقد واملق�ص�د منه: 
مثل: اإذا عقد النكاح و�رط ال�شتمتاع بها، فهذا �شحيح باتفاق الفقهاء من املذاهب 

الأربعة؛ لأنه املق�سود من العقد)16).
لقوله تعالى: ڍ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڍ النحل: 9١ .
اأمر اهلل �شبحان���ه املوؤمنن يف هذه الآية بالوفاء بالعهود التي يقطعونها على اأنف�شهم، 

وا�شرتاط الزوج، اأو الزوجة مثل هذه ال�روط مبثابة هذه العهود))1).
)١5) �سرح ميارة ٢78/١، الإن�صاف ١١4/8، الرو�س املربع �س340. وخالف يف ذلك ابن حزم يف املحلى 5١6/9- 5١7 فقال: 
"ول ي�ص���ح ن���كاح عل���ى �ص���رط اأ�ص���اًل، حا�صا ال�ص���داق امل��ص�ف يف الذم���ة، اأو املدف����ع اأو املعني، وعل���ى اأن لي�صر بها يف 
لها،  نف�صه���ا وماله���ا اإم�ص���اك مبعروف، اأو ت�صريح باإح�صان، و اأما ب�صرط هبة اأو بيع اأو اأن ل يت�صرى عليها، اأو اأن ل ُيرحِّ
اأو غ���ر ذل���ك كل���ه؛ ف���اإن ا�صرتط ذلك يف نف�ش العقد فه� عق���د مف�ص�خ، واإن ا�صرتط ذلك بع���د العقد فالعقد �صحيح، 

وال�صروط كلها باطلة....".
)١6)   املب�ص����ط 85/5، الذخ���رية 98/8، �س���رح مي���ارة٢79/١، الفواكه ال���دواين ١4/٢، البهجة �سرح التحف���ة 435/١، رو�سة 
الطالب���ني 588/5، احل���اوي الكب���ري 3١٢/5، منه���اج الطالبني �س١0٢، مغن���ي املحتاج٢٢6/3، الإن�ص���اف 8/ ١١5، املبدع 

7٢/7، حا�سية الرو�س املربع لبن قا�سم 393/4 – 396.
)١7) تف�سري القراآن العظيم لبن كثري ٢/504.
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وقول���ه عليه ال�شالة وال�شالم: »اأحقرُ ما اأَوفيتم مَن ال�روط اأَن ترُوفوا به ما ا�شتحَللتم 
ب���ه الفروج«))1)، ففي احلديث حث على الوف���اء بال�روط التي ي�شرتطها الإن�شان على 

نف�شه، واأحق ال�روط بالوفاء ال�روط املتعلقة بالأب�شاع.
ثانًيا: ال�صروط التي فيها م�صلحة للعقد: 

ومثال���ه: اإذا عق���د النكاح، ومل يدفع امله���ر، واأح�ر كفياًل اأو رهن���اً، اأو طلب توثيق 
العقد بالكتابة. 

فهذا �شحيح باتفاق املذاهب الأربعة؛ لأنه يوؤدي اإلى اإمتام العقد، والتوثق منه))1). 
والأدلة على وجوب الوفاء بهذه ال�روط كثرية: 

1 – قول اهلل تعالى:  ڍ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ     ۅ ۅ ڍ الإ�سراء: 34 .  
وجه ال�ستدلل:

اأن يف الآي���ة اأمر بالوف���اء بالعهد وال�روط، والعقود التي يتعامل���ون بها؛ فاإن العهد 
والعقد كل منها يرُ�شاأل �شاحبه عنه)1)). 

2 – م���ا ورد عن النبي �شلى اهلل عليه و�شل���م اأنه قال: »ال�شلح جائز بن امل�شلمن اإل 
�شلًح���ا حرم حالًل، اأو اأحل حراًما، وامل�شلمون على �روطهم، اإل �رًطا حرم حالًل، 

اأو اأحل حراًما«)1)).

)١8) اأخرجه البخاري يف �صحيحه، كتاب النكاح، باب ال�صروط يف النكاح ١987/5 برقم )4856).
 )١9) بدائ���ع ال�سنائ���ع ٢55/7، املب�ص����ط 85/5، الذخرية 98/8، حا�سية الد�سوق���ي 40/3، رو�سة الطالبني 588/5، احلاوي 
الكبري 3١٢/5، منهاج الطالبني �س١0٢، الو�سيط 74/3، مغني املحتاج٢٢6/3، الإن�صاف ١١4/8، املبدع 389/3 و7/7٢، 

حا�سية الرو�س املربع لبن قا�سم 393/4 – 396.
 )٢0)تف�سري القراآن العظيم لبن كثري 3/5١.

)٢١) اأخرج���ه الرتم���ذي يف �سننه، كت���اب الأحكام، باب ما ذكر يف ال�سلح بني النا�س 634/3 برقم )١35٢) وقال: هذا حديث 
ح�سن �سحيح، و�سححه الألباين يف �سحيح الرتمذي )مطبوع بذيل �سنن الرتمذي) 634/3.
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وجه اال�ستدالل: 
يف احلديث دليل على وجوب الوفاء بال�روط اإل ما كان فيه خمالفة لل�رع بتحرمي 

حالل، اأو حتليل حرام.
ثالًثا: ال�صروط املحرمة اأو املنافية للعقد.

ومثاله: كما لو �رط عدم الوطء، فه���ذا فا�شد باتفاق اأئمة املذاهب الأربعة))))؛ لأنه 
ين���ايف مقت�شى العقد، ولأنه يت�شمن اإ�شقاط حقوق جت���ب بالعقد قبل انعقاده)3))، فكل 

�رط يرتتب عليه اإ�شقاط �شيء من حقوق الزوج، فهو �رط لي�س يف كتاب اهلل)4)).
ومثاله:كم���ا لو ا�شرتط���ت عدم متكينه من نف�شه���ا؛ فهذا فا�شد باتف���اق اأئمة املذاهب 

الأربعة)5)).
لقول���ه عليه ال�شالة وال�شالم: »ما بال رجال ي�شرتطون �روًطا لي�شت يف كتاب اهلل، 
م���ا كان من �رط لي����س يف كتاب اهلل فهو باطل، واإن كان مائ���ة �رط، ق�شاء اهلل اأحق، 
و�رط اهلل اأوثق، واإمنا الولء ملن اأعتق«)6))، فاأنكر النبي �شلى اهلل عليه و�شلم كل �رط 

خمالف ملا �رسعه اهلل تعالى. 
واإذا كان ال����رط باط���اًل، فال يبطل معه العقد، بل العق���د لزم اإن كان امل�شرتط عاملا 
بالتح���رمي، قال �شيخ الإ�شالم: "ونف�س احلديث -حديث بريرة- �ريٌح يف اأن مثل هذا 

)٢٢) ال���در املخت���ار 53/3، الفواك���ه ال���دواين ١4/٢، البهج���ة يف �سرح التحف���ة 435/١، ال�سرح الكبري للدردي���ر 3١7/٢،  �سرح 
اخلر�س���ي ١96/3، �س���رح مي���ارة٢78/١، الن�ص���اف ٢55/5، املبدع 8١/7. ونقل الإجماع ابن حج���ر يف فتح الباري ٢١8/9، 

وال�ص�كاين يف نيل الأوطار ٢00/6.
)٢3)   املبدع 7/8١.

)٢4)   حتفة الأحوذي ملحمد املباركفوري ٢33/4.
)٢5)   الدر املختار 53/3، الذخرية ١09/8، الفواكه الدواين ١4/٢، احلاوي الكبري 3١٢/5، املبدع 7/8١.

)٢6)   اأخرجه البخاري يف �صحيحه ، باب اإذا ا�صرتط �صروًطا يف البيع ل حتل759/٢ برقم )٢060) واللفظ له، وم�سلم يف 
�سحيحه، باب اإمنا الولء ملن اأعتق ٢١4/4 برقم )385٢).



85 العدد  |65| رم�ضان 1435هـ    

ال����رط الفا�ش���د ل يف�شد العقد، وهذا ه���و ال�شواب، وهو قول اب���ن اأبي ليلى، وهو 
مذه���ب اأحمد يف اأظهر الروايتن عن���ه، واإمنا ا�شت�شكل هذا احلديث من ظنَّ اأن ال�رط 
الفا�ش���د يف�شد العق���د، ولي�س كذلك... واأما اإن كان امل�شرتط ملث���ل هذا ال�رط الباطل 
جاه���اًل بالتحرمي، ظانًا منه اأنه �رط لزم، فهذا ل يكون البيع يف حقه لزًما، ول يكون 
ا باطاًل، هذا ظاهر مذهب اأحمد، بل له الف�شخ اإذا مل يعلم اأن هذا ال�رط ل يجب  اأي�شً

الوفاء به")))).
وللقاعدة ال�رعية: »ما ثبت بال�رع مقدم على ما ثبت بال�رط«)))).

وق���ال �شيخ الإ�شالم: "فاإذا كان ال�رط منافًيا ملق�ش���ود العقد، كان العقد لغًوا، واإذا 
كان منافًي���ا ملق�ش���ود ال�شارع كان خمالًف���ا هلل ور�شوله، فاأم���ا اإذا مل ي�شتمل على واحد 
منهم���ا، فل���م يكن لغًوا، ول ا�شتمل عل���ى ما حرمه اهلل ور�شوله، ف���ال وجه لتحرميه؛ بل 
الواج���ب حله؛ لأنه َعَمٌل مق�شود للنا�س يحتاجون اإليه، اإذ لول حاجتهم اإليه ملا فعلوه، 
فاإن الإقدام على الفعل مظنة احلاجة اإليه، ومل يثبت حترميه فيباح؛ ملا يف الكتاب وال�شنة 

مما يرفع احلرج")))).
رابًعا: ا�صرتاط منفعة معل�مة يف العقد فاإذا ا�صرتطت املراأة �صروًطا 

ملنفعتها، فما حكم ذلك؟ وما اأثره على العقد؟ 

هذا الق�سم حمل خالف بني الفقهاء –رحمهم اهلل-  وهو املق�شود من هذا البحث.

 )٢7) جمموع فتاوى �سيخ الإ�سلم ٢9/339- 340.
 )٢8)  املنث���ور يف القواع���د للزرك�س���ي ١34/3، ال�جي���ز يف اإي�صاح ق�اعد الفقه الكلية ملحمد الب�رن���� �ش399 القاعدة )٢3)، 

الفقه 
الإ�سلمي واأدلته 654/١، نيل الأوطار لل�ص�كاين 5/١8٢.

)٢9) جمموع فتاوى �سيخ الإ�سلم ٢9/١57.
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ال�شروط التي ت�شرتطها املراأة ملنفعتها يف عقد النكاح
بع���د ا�شتقراء اأك���ر ال�روط التي ت�شرتطه���ا املراأة ملنفعتها يف عق���د النكاح، اأذكرها  

مف�سلة يف �سبع ع�رسة م�ساألة هي كالآتي:
ا بها:   امل�صاألة الأولى: ا�صرتاط املراأة م�صكًنا خا�صً

اأوجب اهلل تعالى على ال���زوج �سكنى زوجته، فامل�سكن من الآثار املرتتبة على العقد 
كامله���ر والنفقة والك�شوة، وا�شرتاط امل�شكن من ال����روط التي ت�شرتطها املراأة ملنفعتها، 
وال�شكن���ى اأمر اهلل الزوج به���ا، فهذا ال�رط م�روع، وهو م���ن ال�روط الالزمة التي 
يج���ب الوف���اء بها، وذلك لأنها م���ن الآثار املرتتبة عل���ى العق���د))31)( ، ويدل على حق  

الزوجة يف ال�سكنى ما يلي:
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ ڀ  ڍ  – ق���ول اهلل تعال���ى:   1

ڀ ڀ ٺ ڍ الن�ساء: 34  . 
وجه اال�ستدالل:

اأن اهلل تعال���ى جعل للرجال قوامة على الن�ساء؛ فاأوكل لهم اأمور زوجاتهم من املهور 
والنفقات)31)، وت�شمل الك�شوة وال�شكنى وح�شن الع�رة، فال حاجة ل�شرتاط مثلها يف 

عقد الزواج، فقد اأثبتها اهلل عّز وجّل.
2 – ق�������ول اهلل ت������ع���الى:  ڍ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   پ پ   ڀڍ الطلق: 6.

  )30) بدائ���ع ال�سنائ���ع 33٢/٢، املب�ص����ط 68/5، ١8١، رد املحت���ار عل���ى ال���در املختار)حا�سي���ة اب���ن عابدي���ن) 599/3،  بداي���ة 
املجته���د 55/٢، الت���اج والإكلي���ل ١8٢/4، مدونة الفق���ه املالكي 438/3، الأم ٢35/5، رو�سة الطالب���ني 588/5، الإقناع يف 
حل األفاظ اأبي �سجاع للخطيب ال�سربيني 487/٢، املغني ٢30/9، ٢33، الإقناع يف فقه الإمام اأحمد ١36/4، العدة �سرح 
العمدة 37/٢، الإن�صاف ٢59/9، املبدع ١6٢/8 – ١63، املحلى 47٢/9 ، فتح الباري 500/9، �سرح النووي على م�سلم 9/ 

٢0٢، �سبل ال�سلم ٢65/3.
)3١)   تف�سري القرطبي اجلامع لأحكام القراآن ١68/5- ١69، تف�سري القراآن العظيم لبن كثري 4٢٢/١.
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وجه اال�ستدالل: 
اأن اهلل تعالى نهى عن اإخراج املطلقات عن البيوت، واأمر باإ�شكانهن، وقدر الإ�شكان 
باملع���روف، وهو البيت الذي ي�شكنه مثله ومثلها بح�شب ي�ر الزوج وع�ره))3)؛ فالأن 

يكون هذا احلق ملن هي باقية يف عقد الزوجية اأولى)33).
3 – م���ا ورد عن حكيم بن معاوية الق�شريي ع���ن اأبيه قال: قلت: يا ر�شول اهلل ما حق 
زوج���ة اأحدنا عليه، قال: »اأن تطعمها اإذا طعم���ت، وتك�شوها اإذا اكت�شيت اأو اكت�شبت، 
ول ت�رب الوجه، ول تقبح، ول تهجر اإل يف البيت« قال اأبو داود: ول تقبح اأن تقول: 

قبحك اهلل)34).
وجه اال�ستدالل:

يف احلديث دليل على اأن ال�سكن واجب كالنفقة والك�سوة وح�سن الع�رسة، فهي ثابتة 
بعقد النكاح للزوجة)35).

4- حدي���ث فاطمة بنت قي�س اأنها قالت: طلقن���ي زوجي ثالًثا، فلم يجعل يل ر�شول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم �سكنى ول نفقة)36). ويف رواية: اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 

قال: »ل نفقة لك ول �سكنى«))3).
وجه اال�ستدالل: 

فنف���ى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم حقها يف ال�سكنى لبينونتها، فهذا دليل على ثبوتها 
)3٢) تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كلم املنان لبن �سعدي �س87١.

)33) بداية املجتهد 55/٢، الإقناع يف حل األفاظ اأبي �سجاع 487/٢، املغني لبن قدامة ٢33/9، املبدع ١63/8.
 )34) اأخرجه اأبو داود يف �سننه، كتاب النكاح، باب يف حق املراأة على زوجها �س3٢5 برقم )٢١4٢) �سححه الألباين يف �سحيح 

�سنن اأبي داود ١/596.
)35) �سبل ال�سلم لل�سنعاين ٢97/3.

)36) اأخرجه م�صلم يف �صحيحه، باب املطلقة ثالًثا ل نفقة لها ٢00/4 برقم )3789).

)37) اأخرجه م�صلم يف �صحيحه، باب املطلقة ثالًثا ل نفقة لها ١95/4 برقم )377١).
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بعقد الزوجية.
5 – وللقاعدة ال�رعية: »ما ثبت بال�رع مقدم على ما ثبت بال�رط«))3).

6- ولأنه���ا ل ت�شتغني عن امل�شكن لال�شتتار عن العي���ون، والت�رف، وال�شتمتاع، 
وحفظ املتاع))3). 

فم���ن حق الزوجة �رسًعا اأن تطلب من زوجه���ا اأن ي�سكنها يف �سكن م�ستقل عن اأهله 
وغريهم، وبخا�شة اإذا كان ي�شيبها اأذى، اأو �رر منهم. 

وال�سك���ن الواجب للزوجة هو امل�سكن الآم���ن املنا�سب حلال الزوج والزوجة ي�ساراً 
واإع�شاراً، لقوله تعالى:  ڍ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   پ پ   ڀ ڍ الطلق: 
6   ب����رط األ يقل عن غرفة ومنافعها)41)، وق���د جرى العرف منذ القدم على �سكنها مع 

اأهل الزوج، وا�شتقاللها بغرفتها من غري نكري، فاإذا ا�شرتطت املراأة عند العقد ا�شتقاللها 
ببيت م�شتقل بجميع منافعه؛ فاإن هذا ال�رط جائز، ويجب الوفاء به ملا يلي:

1- قول اهلل تعالى:  ڍ ژ ژ ڑ ڑ ک ڍ املائدة: ١ . 
وج���ه ال�شتدلل: اأن اهلل تعالى اأمر املوؤمنن بالوف���اء بال�روط التي ي�شرتطونها على 

اأنف�شهم، والأمر يقت�شي الوجوب.
2- م���ا ورد عن النبي �شلى اهلل علي���ه و�شلم قال: »و امل�شلم���ون على �روطهم، اإل 

�رسًطا حرم حالًل، اأو اأحل حراًما«)41).

)38) املنث���ور يف القواع���د للزرك�سي ١34/3، الوجيز يف اإي�ساح قواع���د الفقه الكلية، القاعدة)٢3) �س399، الفقه الإ�سلمي 
واأدلته 654/١، نيل الأوطار لل�ص�كاين 5/١8٢.

)39) املغني لبن قدامة ٢33/9.
)40) الهداية مع �سرحها البناية 5١7/5-5١8، حا�سية ابن عابدين 599/3، البحر الرائق 4/٢١١.

  )4١) اأخرجه الرتمذي يف �سننه، باب ما ذكر يف ال�سلح بني النا�س 634/3 برقم)١٢5٢) وقال: هذا حديث ح�سن �سحيح. 
وقال الألباين يف اإرواء الغليل ١44/5: �سحيح.
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وج���ه ال�شت���دلل: فاحلديث يقت�شي الوف���اء بال�روط التي هي م���ن مقت�شى العقد 
ومقا�ش���ده، كالنفقة والك�شوة وال�شكنى وه���ي م�شتوية يف وجوب الوفاء بها؛ واقرتان 
عقد النكاح مبا فيه منفعة للزوجة مما يلزم الوفاء به، ما دام ل يناق�س مقت�شى العقد)))4)(.
3- ما ورد عن عقبة عن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم قال: »اأحق ما اأوفيتم من ال�روط 

اأن توفوا به ما ا�ستحللتم به الفروج«)43).
وجه ال�شت���دلل: يبن احلدي���ث اأن اأحق ال����روط بالوفاء ال����روط املتعلقة بعقد 

النكاح؛ لأن اأمره اأحوط، وبابه اأ�شيق)44).
4- اأن فيه منفعة وم�شلحة لها ل تتعار�س مع ال�رع، ول تتنافى مع مقت�شى العقد، 

ول يرتتب عليه مف�شدة، فوجب الوفاء به للحاجة اإليه.
 وذك���ر احلنفية)45)، واملالكية)46) اأنه ي�سكنه���ا يف دار منفردة، لي�س فيها اأحد من اأهله، 

وراأى املالكية اأن ذلك خا�س بال�ريفة))4).
فقد جعل اهلل تعالى �شكنى الزوجة حًقا من حقوقها، على اأنه ي�شرتط فيه ما يلي: 

1 – اأن يكون على قدر حالهما ي�شاًرا اأو اإع�شاًرا))4).
2 – اأن يك���ون امل�شك���ن اآمًن���ا، بحيث تاأمن عل���ى نف�شها في���ه، كاإ�شكانها بن جريان 

�ساحلني))4).

)4٢) فتح الباري ٢١8/9، نيل الأوطار 6/١4٢- ١43.
 )43)�سبق تخريجه �س8.

 )44)عون املعبود �سرح �سنن اأبي داود ١٢4/6، نيل الأوطار 6/١4٢.
)45) الهداية  مع �سرحها البناية 5١7/5،بدائع ال�سنائع ٢3/4، البحر الرائق ٢١١/4، حا�سية ابن عابدين 599/3.

)46) ال�سرح الكبري للدردير 5١٢/٢، حا�سية الد�سوقي عليه 5١3/٢، مواهب اجلليل ١3/4.
)47) ال�سرح الكبري للدردير 5١٢/٢- 5١3، حا�سية الد�سوقي ٢/5١3.

)48) البحر الرائق ٢١١/4، ال�سرح الكبري للدردير 509/٢، منح اجلليل ١8٢/4، رو�سة الطالبني 5٢/9، املغني ٢33/9.
)49) بدائع ال�سنائع ٢3/4، حا�سية ابن عابدين 60٢/3، البحر الرائق ٢١١/4 ،ال�سرح الكبري للدردير 5١٢/٢ – 5١3.
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وبن���اء على هذا القول، فاإذا ا�شرتطت الزوجة على ال���زوج عند العقد اأن تكون يف 
بيت م�شتقل، فيتعن الوفاء بهذا ال�رط؛ حلديث: »امل�شلمون على �روطهم«، واأما اإذا 
مل ت�ش���رتط فبح�شب العرف، والعرف من اأ�شول ال�ريع���ة التي تبنى عليها الأحكام، 
والعرف ج���ار يف بع�س البلدان على اإ�شكانها مع اأهل���ه دون نكري، ويف بع�س البلدان 

الأخرى با�شتقاللها ببيت منفرد. 
امل�صاألة الثانية: ا�صرتاط املراأة األ يتزوج عليها: 

ل خالف بن الفقهاء اأن عقد النكاح املقرتن به مثل هذا ال�رط عقد �شحيح)51)، واإمنا 
اخلالف يف حكم الوفاء بهذا ال�رط على اأقوال:

القول الأول:

اإنه ل يجب الوفاء مبثل هذا ال�رط، ول ينبني عليه اأي اأثر يف العقد فيلغى ال�رط، وي�شح 
العقد، وهو مذهب احلنفية)51)، وال�سافعية))5)، وقول مالك)53)، ورواية عند احلنابلة)54).

اأدلتهم: 
1 – ق���ول النب���ي �شلى اهلل عليه و�شل���م: »امل�شلمون على �روطه���م اإل �رًطا حرم 

)50) فت���ح القدي���ر 350/3، البناية �سرح الهداي���ة 690/4، الذخرية للقرايف 405/4، نهاية املحتاج 344/6،، جمموع الفتاوى 
ل�سي���خ الإ�س���لم اب���ن تيمي���ة ١64/3٢، وي�جد ق�ل عن���د ال�صافعية حكاه الن����وي باأن العقد املقرتن مبث���ل هذا ال�صرط 

باطل. انظر: رو�صة الطالبني 588/5، مغني املحتاج ٢٢6/3.
)5١)   فت���ح القدي���ر 350/3، البناي���ة �س���رح الهداي���ة690/4، العناي���ة �سرح الهداي���ة ١0/5، والعقد �صحي���ح، وال�صرط فا�صد. 

انظر: بدائع ال�صنائع ٢77/٢، تبيني احلقائق ١48/٢، البحر الرائق 3/١7١.
)5٢) الأم 74/5، نهاية املحتاج 344/6، مغني املحتاج ٢٢6/3، الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي �س584، منهاج الطالبني �س١0٢، 

�سرح النووي على م�سلم ٢0١/9 – ٢0٢، رو�سة الطالبني 588/5، املجموع ١6/335.
)53) ويك���ره ا�صرتاط���ه عنده���م. انظ���ر: املدون���ة الك���رى ١3١/٢، الفواك���ه ال���دواين ١4/٢، جامع الأمه���ات لبن احلاجب 
����س١7٢، البهج���ة �س���رح التحفة 435/١، الكايف يف فق���ه اأهل املدينة 556/٢، �سرح مي���ارة ٢80/١، ال�سرح الكبري للدردير 

3١7/٢، �سرح حدود ابن عرفة �س35١، �سرح اخلر�سي ١96/3، التاج والإكليل 3/ 5١٢.
)54) ال�سرح الكبري 5٢6/7، الإن�صاف ١54/8، املبدع 73/7،.
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حالًل، اأو اأحل حراًما«)55).
وجه اال�ستدالل:

 يف احلدي���ث وجوب وفاء الإن�شان بال�روط التي يلزم بها نف�شه، با�شتثناء ال�روط 
التي حتلل احلرام، اأو حترم احلالل، وا�شرتاط املراأة على زوجها عدم الزواج عليها حترمي 

ملا اأحله اهلل له، ومنعه من حق اأباحه اهلل له، فال يجب عليه الوفاء به)56).
نوق�س هذا ال�ستدلل من وجوه: 

الوجه االأول: 
اأن احلديث عام يف كل �رط، ووردت اأحاديث خ�ش�شت هذا العموم، مثل حديث 
»اأح���ق ما اأوفيتم من ال�روط اأن توفوا به م���ا ا�شتحللتم به الفروج«))5)، ففيه دليل على 
وج���وب الوفاء بال�روط التي ل تخالف مقت�ش���ى العقد، وا�شرتاط املراأة عدم الزواج 

عليها ل يخالف مقت�شى العقد.
الوجه الثاين: 

اأن مثل هذا ال�رط حق للزوج، وقد تنازل عنه، واأ�شقطه مبح�س اإرادته، فيجب عليه 
الوفاء مبا التزم به. 
الوجه الثالث: 

اأن قولهم اإن هذا ال�رط يحرم احلالل، فلي�س كذلك؛ فاإن هذا ل يحرم حالًل، واإمنا 
يثبت للمراأة خيار الف�شخ، اإن مل يف لها به))5).

)55) �سبق تخريجه �س8.
)56) تبيني احلقائق ١48/٢، ال�سرح الكبري لبن قدامة 5٢7/7.

)57) �سبق تخريجه �س8.
)58) املبدع 73/7.
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 وقوله���م لي�س من م�شلحته ل ن�شلم به؛ فاإنه من م�شلحة املراأة، وما كان من م�شلحة 
العاقد كان من م�سلحة عقده))5).

2 – ما ورد عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها يف حديث بريرة وفيه: اأن النبي �سلى اهلل عليه 
و�شلم قال: »ما بال رجال ي�شرتطون �روًطا لي�شت يف كتاب اهلل، ما كان من �رط لي�س 
يف كت���اب اهلل فه���و باطل، واإن كان مائة �رط، ق�شاء اهلل اأح���ق، و�رط اهلل اأوثق، واإمنا 

الولء ملن اأعتق«)61).
وجه اال�ستدالل: 

اأن هذا ال�رط لي�س يف كتاب اهلل؛ بل الذي يف كتاب اهلل اإباحة التعدد، قال تعالى:  
ڍ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ڍ الن�س���اء: 3 ، والتع���دد حمل اإجماع، وا�شرتاط 

م���ا ينايف ذلك م���ردود لقول���ه تعال���ى:  ڍ ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڍ 
املائدة: 87، وقول���ه تعالى: ڍ ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پپ ڀ  ڀ ڀڀ ٺ ٺ  ٺ  ٺ ڍ 

التح���رمي: ١ ، وهو �رط لي�س يف كت���اب اهلل، وقد قال النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: »كل 

�رط لي�س يف كت���اب اهلل فهو باطل، واإن كان مائة �رط«، فاأبطل النبي �شلى اهلل عليه 
و�شلم كل �رط خالف ال�رع، ولي�س يف حكم اهلل وق�شائه يف كتابه، و�شنة ر�شول اهلل 
�سلى اهلل عليه و�سلم)61)، وا�شرتاط عدم الزواج خمالف لل�رع؛ لأن ال�شارع اأباحه، 
و مثل هذا ال�رط لي�س هو من مقت�شى العقد، فال يجب الوفاء به))6)، فهو �رط لي�س 

يف كتاب اهلل؛ لأن ال�رع ل يقت�شيه)63).

)59) املغني 448/7، ال�سرح الكبري لبن قدامة 5٢6/7، مطالب اأويل النهى ١٢١/5، ك�ساف القناع 9١/5، فقه ال�سنة 5١/٢.
)60) �سبق تخريجه �س9.

  )6١) التمهيد ملا يف امل�طاأ من املعاين والأ�صانيد لبن عبد الر٢٢/١86.
)6٢) فتح الباري ٢١8/9، �سبل ال�سلم لل�سنعاين ٢65/3.

)63) املغني 448/7، ال�سرح الكبري 5٢6/7، مطالب اأويل النهى 5/ ١٢١، ك�ساف القناع 5/9١.
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نوق�س هذا ال�ستدلل من وجهني:
الوج���ه الأول: باأن هذا ال�رط لي�س فيه خمالفة ملقت�شى العقد، ول خمالفة لل�رع، 
وق���د ر�شي الزوج باإ�شقاط حقه فيما هو ماأذون في���ه، فوجب عليه الوفاء بهذا ال�رط، 
ومعن���ى "كل �رط" الوارد يف احلديث اأي لي�س يف حك���م اهلل و�رعه، وهذا ال�رط 

م�روع لالأدلة على ذلك، ومن نفى م�روعيته فعليه الدليل)64).
الوجه الثاين: باأن املق�شود كل �رط خمالف ملا يف الكتاب وال�شنة، ولي�س املراد كل 
����رط لي�س موج���وًدا يف الكتاب وال�شنة؛ لأن هناك �روًطا غ���ري موجودة يف الكتاب 

وال�شنة، وهي �شحيحة بالإجماع. 
الوج���ه الثالث: اأن املراد كل �رط لي�س يف كتاب اهلل، مبعن���ى اأن نفيه واإنكاره ورده 

وارد يف كتاب اهلل فهو باطل)65).
3- اإن ه���ذا ال�رط باطل؛ لأنه مناق�س للعقد، ومل يرد به �رع، اأو يجري به عرف، 

والعقد �سحيح؛ لأن فيه منفعة لأحد العاقدين، والعقد لي�س فيه معاو�سة مالية)66).
ويناق�س مبا نوق�س به ال�شتدلل الثاين.

4– اأن عق���د الن���كاح يحق���ق م�سلحة لكال الزوج���ني، ول يجوز لواح���د منهما اأن 
ينتق����س من امل�شلحة الت���ي يثبتها العقد لأحدهما، وا�ش���رتاط الزوجة يف عقد الزواج 

اأن ل يتزوج عليها ينتق�س من احلق الذي يثبته العقد للزوج، فال يجب الوفاء به))6).

)64) املغني 448/7، ال�سرح الكبري 5٢6/7، ك�ساف القناع 9١/5، مطالب اأويل النهي ١٢0/5، املبدع 73/7.
)65) الق�اعد الن�رانية �ش ٢04، ٢07.

)66) الوجيز ملحمد �سلم مدكور �س٢40.
 )67) حقوق املراأة يف الزواج للغروي �س4٢.
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نوق�ص: 
باأن مثل هذا ال�رط يحقق منفعة، وم�شلحة للمراأة))6)، ول ينتق�س من حق الزوج؛ 

لأنه اأ�سقط هذا احلق باختياره. 
5 – اأن فيه منع الزوج عن اأمر م�رسوع))6).

ميكن اأن يناق�س: 
ب���اأن هذا لي�س منًعا من حقه امل�روع، فال يحرم ح���الًل، واإمنا يقيد �شلطة الزوج يف 
الزواج باأخرى، وقد ر�شي بذلك مبوافقته على هذا ال�رط، فيثبت للمراأة خيار الف�شخ 

اإن مل يف لها به. 
كما اأن التعدد مباح، وا�ش���رتاط الزوجة عدم الزواج باأخرى مباح، ول تعار�س بن 
املباح���ن، ول يرُعدُّ حترميًا للحالل، واإمنا هو اختيار ل���رتك احلالل اإلى حالل اآخر، وهذا 

جائز يف حد ذاته.
6 – اأن هذا ال�رط لي�س من م�شلحة العقد، ول مقت�شاه. 

نوق�ص: 
اأن هذا غري �شحيح وممنوع؛ فاإن يف هذا ال�رط م�شلحة للمراأة، وما كان فيه م�شلحة 

للعاقد كان من م�شلحة العقد كا�شرتاط الرهن يف البيع)1)).
7 – ما ورد عن عمر وعلي ر�شي اهلل عنهما اأنهما قال: اإن هذا ال�رط لغ، وقد رفع 
اإلى عم���ر بن اخلطاب امراأة ا�شرتطت على بعلها، وا�شرتط اأهلها اأن ل تخرج معه، فلما 

 )68) ك�ساف القناع 5/9١.
 )69) البناية �سرح الهداية 690/4، العناية �سرح الهداية ١0/5، الأم لل�سافعي 74/5.

 )70) ك�ساف القناع 9١/5، املغني 448/7، ال�سرح الكبري 5٢7/7، مطالب اأويل النهى ١٢١/5 ، فقه ال�سنة 5١/٢.
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ا�شرتط���ت هذا ال�رط، قال عمر ر�شي اهلل عنه: املراأة مع زوجها)1)). اأي يخرج بها اإلى 
حيث �ساء. 

واأث���ر عن علي ر�شي اهلل عنه اأنه رفعت اإليه ق�شية يف ا�شرتاط امراأة ملثل هذا ال�رط، 
فقال ر�شي اهلل عنه: �شبق �رط اهلل �رطها)))).

اأي اأن اهلل جع���ل الرجل قائًم���ا على املراأة، وهذا ال�رط جاء تبًع���ا، فال تاأثري له، لأن 
الأ�شل اأن تكون تبًعا لزوجها، ومثله اإذا ا�شرتطت اأن ل يتزوج عليها؛ فاإن اهلل ف�شل هذا 

الأمر، واأحله واأباحه)3)).
8 – اأن الآثار والنتائج املرتتبة على ا�شرتاط عدم الزواج من اأخرى اأ�رارها عظيمة؛ 
لأن ال���زوج اإن احتاج لل���زواج واإعفاف نف�شه لكرب زوجته، اأو مر�شه���ا مثاًل؛ فاإن هذا 
ال�رط يلزمه، ويكون للزوجة اخلي���ار، وحينئذ اإن بقي معها خ�شي على نف�شه الوقوع 
يف احل���رام، واإن تزوج كان من حقها اأن تف�شخ نكاحه���ا فتطلق منه، وتت�شتت الأ�رة، 

فلذلك هو �رط يعار�س �رع اهلل، فال يعتد به، ول يلزم الوفاء به)4)).
القول الثاين:

ا�شتحباب الوفاء بهذا ال�رط، ولي�س بالزم، وهو ظاهر كالم الإمام اأحمد يف رواية 
ابنه عبد اهلل، و�رسح به اأ�سحابه)5)).

)7١) ق���ال الألب���اين يف اإرواء الغلي���ل 303/6: "اأخرج���ه البيهق���ي واإ�سناده �سحيح"، وجوده احلاف���ظ يف الفتح ٢١8/9، وقال 
البيهق���ي: "ه���ذه الرواي���ة اأ�سب���ه بالكت���اب وال�سنة، وقول غ���ريه من ال�سحابة "، وق���ال املباركف���وري يف حتفة الأحوذي 

٢3٢/4: "اإ�سناد جيد".
وانظر:نيل الأوطار لل�ص�كاين ١43/6.

)7٢)   ذكره املباركفوري يف حتفة الأحوذي ٢3٢/4، وال�ص�كاين يف نيل الأوطار ١43/6.
)73)   �سرح عمدة الفقه لل�سنقيطي 6/34٢.
)74) �سرح عمدة الفقه لل�سنقيطي 346/6.

)75) الإن�صاف ١١7/8، الإقناع يف فقه الإمام اأحمد ١90/3، ك�ساف القناع 5/9١.
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وا�شتدلوا مبا يلي:
1 – بقوله تعالى:  ڍ ژ ژ ڑ ڑ ک ڍ املائدة: ١.

 وج���ه ال�ستدلل:اأن اهلل تعالى اأمر بالوفاء بالعهود، والعقود التي ي�سرتطها املرء على 
نف�ش���ه، ومن ذلك ال�روط يف عقد النكاح؛ وملا يف ه���ذا ال�رط من املنفعة وامل�شلحة 

قلنا با�شتحباب الوفاء بها)6)).
2 – ع���ن عقبة عن النبي �شلى اهلل علي���ه و�شلم قال: »اأحق ما اأوفيتم من ال�روط اأن 

توفوا به ما ا�ستحللتم به الفروج«)))).
وجه ال�شتدلل: يف احلديث حث على الوفاء بال�روط التي ي�شرتطها الإن�شان على 

نف�شه، وملا كان ا�شرتاط هذا ال�رط فيه منفعة للزوجة، قلنا با�شتحباب الوفاء به)))).
فاحلدي���ث عّلق ال�روط بالوفاء به���ا، وهو دليل على اأنه ل يحكم بها عليه، واأن ذلك 

م�روف اإلى ال�شتحباب)))).
3 – اأن اقرتان عقد الن���كاح مبثل هذا ال�رط فيه حتجري على الزوج، وت�شييق عليه، 
وكث���ريا ما يوؤدي اإلى اخل�شام وع���دم ا�شتقرار احلياة الزوجي���ة؛ ول يف�شد العقد ب�شببه 

في�ستحب للزوج الوفاء به ول يجب)1)).
4 – اأن���ه لو وجب على الزوج الوفاء بهذا ال�رط لأرُجرب الزوج على الوفاء به؛ ومل 

يجربه عمر ر�سي اهلل عنه، بل قال: لها �رسطها)1)).

)76) تف�سري القراآن العظيم لبن كثري ٢/ 6.
)77) �سبق تخريجه �س8.
)78) �سبل ال�سلم ٢65/3.

)79) الفقه املالكي واأدلته للطاهر ٢38/3.
)80) مدونة الفقه املالكي واأدلته للغرياين 5٢١/٢.

)8١) ك�ساف القناع 9١/5، مطالب اأولى النهى 5/١٢١.
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القول الثالث:

وج���وب الوفاء بهذا ال�رط، و�شحة ال�رط ولزومه، فاإن خالف وتزوج، فللزوجة 
ف�سخ النكاح. 

وبه قال عمر بن اخلطاب، و�شعد بن اأبي وقا�س، ومعاوية، وعمرو بن العا�س، وعمر 
بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، وط�اوو�س، والأوزاع�ي، واللي��ث، اإ�شحاق))))، و قول 
ابن �شهاب من املالكية)3))، وم�ذهب احل���نابلة)4))، ه�و من امل��فردات عن��دهم)5))، وه��و 
اخ�تي���ار اب�ن تي�مية،  وتالم�ي���ذه)6))، وال�سيخ ابن باز))))، وال�سي���خ �سالح الفوزان))))، 

وابن جربين)))).
وا�شتدلوا مبا يلي: 

عموم الأدلة يف الأمر بالوفاء بالعقود والعهود)1))، ومنها:
1 – قول اهلل تعالى: ڍ ژ ژ ڑ ڑ ک ڍ املائدة: ١ .  

وج���ه ال�شتدلل: فاهلل تعالى اأم���ر بالوفاء بال�روط الت���ي ي�شرتطونها على اأنف�شهم، 

)8٢) التمهي���د ١68/١8- ١69، املغن���ي 448/7، ال�س���رح الكب���ري 5٢6/7، فت���ح الب���اري ٢١8/9،  فق���ه ال�سن���ة5١/٢، نيل الأوطار 
.١43/6

)83) البي���ان والتح�سي���ل 434/4، 436، �س���رح مي���ارة ٢80/١، �سرح خلي���ل للخر�سي 340/١١، مدونة الفق���ه املالكي الغرياين 
.5٢١/٢

 )84)  العدة �سرح العمدة ٢6/٢، املغني 448/7، ال�سرح الكبري 5٢6/7، الفروع ٢60/8، مطالب اأويل النهى ١٢0/5، الإن�صاف 
١١5/8، ١١7، ك�سف املخدرات والريا�س الزهرات 597/٢، املبدع 73/7، ك�ساف القناع 5/9١.

)85) الإن�صاف ١١5/8.
)86) جمموع الفتاوى ١64/3٢، الفتاوى الكربى 46١/5، زاد املعاد١06/5، الإن�صاف ١١5/8.

)87) فتوى اللجنة الدائمة رقم )١8004)و)734١). 
www.alfawzan.wsalfawzanfata...p )88) رابط الفت�ى له بذلك رابط �ص�تي ،انظر: م�قع ال�صيخ -

pageid=5421
  www.ibn-jebreen.com89) انظر م�قع ال�صيخ(

 )90) املبدع 73/7.
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والأم���ر يقت�شي الوج���وب، وبالتايل فا�شرتاط امل���راأة مثل هذه ال����روط مبثابة العهود 
والعقود التي يجب الوفاء بها، ما دامت ل تناق�س ال�رع)1)).

2 – ما ورد عن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم قال: »امل�شلمون على �روطهم، اإل �رًطا 
حرم حالًل، اأو اأحل حراًما«)))).

وج���ه ال�شتدلل: يف احلديث دليل على اأن من �رط على نف�شه �رًطا فيلزمه الوفاء 
به، واقرتان عقد النكاح مبا فيه منفعة للزوجة مما يلزم الوفاء به ما دام ل يناق�س مقت�شى 

العقد)3)).
3 – م���ا ورد عن النبي �شل���ى اهلل عليه و�شلم قال: »اأحق م���ا اأوفيتم من ال�روط اأن 

توفوا به ما ا�ستحللتم به الفروج«)4)).
 وجه اال�ستدالل: 

يف احلديث دللة وا�شحة و�ريحة يف وجوب الوفاء بال�روط التي يقطعها الإن�شان 
عل���ى نف�شه، واأحق ال����روط بالوفاء ما كان مت�شاًل بعقد الن���كاح ، وهو ما �رط على 
ال���زوج ترغيباً يف النكاح، مامل يكن حمظوراً)5))، ويدخل يف ذلك ا�شرتاط املراأة على 

زوجها عدم الزواج عليها.
نوق�س هذا ال�شتدلل: ب���اأن املق�شود بال�روط التي يجب الوفاء بها لي�س كل �رط 
اقرتن بعقد الزواج، واإمنا هي ال�روط املتعلقة بال�شداق، كاأن ت�شرتط الزوجة اأن يدفع 

  )9١) تف�سري ابن كثري ٢/6.
 )9٢) �سبق تخريجه �س8.
 )93) نيل الأوطار ١43/6.
 )94) �سبق تخريجه �س8.

 )95) حتفة الأحوذي ٢3١/4، عون املعبود �سرح �سنن اأبي داود ١٢4/6.
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لها مهًرا، اأو ت�شرتط زيادة فيه مبا ا�شتحل به الفرج)6)).
ميكن اأن يجاب عنه: 

ب���اأن حتديد ال�روط بال�روط املتعلقة بال�شداق فقط دون غريها حتكم ل دليل عليه، 
فالن�س عام، فمن اّدعى التخ�شي�س فعليه الدليل.

4 – م���ا ورد اأن علًي���ا ر�شي اهلل عنه خطب بن���ت اأبي جهل، ف�شمع���ت بذلك فاطمة 
ر�شي اهلل عنها، فاأتت ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم، فقالت: اإن قومك يتحدثون اأنك 
ل تغ�ش���ب لبناتك، وهذا علي ناكح ابنة اأبي جهل، فق���ام النبي �شلى اهلل عليه و�شلم، 
ف�شمعت���ه حن ت�شهد، ثم قال: »اأما بعد، فاإين اأنكحت اأب���ا العا�س ابن الربيع، فحدثني 
ف�شدقني، واإن فاطمة ب�شعة مني، واإمنا اأكره اأن يفتنوها، واإنها واهلل ل جتتمع بنت ر�شول 

اهلل وبنت عدو اهلل عند رجل واحد اأبًدا«  فرتك علي اخلطبة)))).
وجه اال�ستدالل:

 اأن النب���ي �شل���ى اهلل عليه و�شلم كاأنه قد �رط على علي بن اأبي طالب ر�شي اهلل عنه 
اأن���ه ل يتزوج على فاطمة، ول يت�رى فيما يوؤذيها، واإن مل يكن هذا م�شرتًطا يف �شلب 
العق���د؛ لأن امل����روط عرًفا كامل�روط لفًظا))))، فاإنه ملا ه���ّم علي ر�شي اهلل عنه مبخالفة 
ال�رط، ذكره النبي �شلى اهلل عليه و�شلم بال�رط؛ ومن املعلوم بال�رورة اأنه اإمنا دخل 
عل���ى هذا ال�رط، ويرُعل���م النا�س اأنه لن يتنازل عن �رط���ه، وخا�شة اأن هذا ال�رط ل 

يحل حراًما، ول يحرم حالًل، واإمنا هذا الذي اختاره علي، ويجب الوفاء به)))).

 )96) حقوق املراأة يف الزواج للغروي �س4١.
)97) اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، باب من ف�سائل فاطمة بنت النبي ١4١/7 برقم)6463).

)98) الإن�صاف ١57/8.
)99) زاد املعاد ١١7/5- ١١8. 
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نوق�ص هذا اال�ستدالل: 
باأن �سبب منع علي ر�سي اهلل عنه من الزواج على فاطمة ر�سي اهلل عنها هو اختياره 
بن���ت اأبي جهل دون غريها، ولو اأنه خطب غريها ملا منعه النبي �شلى اهلل عليه و�شلم من 

الزواج على فاطمة ر�سي اهلل عنها)111). 
اأجيب عن هذا: 

ب���اأن علة املنع لي�شت كما قال���وا، بل هي م�رح بها يف قوله �شل���ى اهلل عليه و�شلم: 
»ويوؤذين���ي ما اآذاه���ا«، فيتاأذى النبي �شلى اهلل عليه و�شل���م، فيهلك من اآذاه، فنهى عن 
ذل���ك لكمال �شفقته على علي وعل���ى فاطمة، وقوله: »واإين اأك���ره اأن ي�شوءها« فيه اأنه 
عليه ال�شالة وال�شالم خاف عليها الفتنة ب�شبب الغرية)111)، كما اأنه قد يحتمل اأن يكون 
معناه اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قد علم من ف�سل اهلل اأنهما ل جتتمعان، كما يحتمل 
اأن املراد حترمي جمعهما؛ لقول النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: »ل�شت اأحرم حالًل«، اأي ل 
اأقول �شيًئا يخالف حكم اهلل، فاملعنى اأن من جملة حمرمات النكاح اجلمع بن بنت نبي 

اهلل، وبنت عدو اهلل))11).
5 – الإجم���اع من ال�شحابة: قال ابن قدامة: اإنه قول من �شبق من ال�شحابة، ل نعلم 

له خمالًفا يف ع�رهم، فكان اإجماًعا)113).
6 – اأن ا�ش���رتاط املراأة يف عقد النكاح اأن ل يت���زوج عليها �رط ل يخالف مقت�شى 
العقد، بل يف ا�شرتاطه م�شلحة ومنفع���ة للمراأة، واملق�شد ال�رعي متحقق مع ا�شرتاط 

)١00) �سرح النووي على �سحيح م�سلم ١6/3.
)١0١) �سرح النووي على �سحيح م�سلم 3/١6، عمدة القاري٢١٢/٢.

)١0٢) �سرح النووي على �سحيح م�سلم ١6/3.
)١03) العدة �سرح العمدة ٢7/٢، املغني 448/7، ال�سرح الكبري لبن قدامه 5٢7/7، مطالب اأويل النهى١٢0/5.
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هذا ال�رط، فيلزم الوفاء به، كما لو �رطت عليه زيادة يف املهر)114).
7 – اأن يف موافقة الزوج على هذا ال�رط اإ�شقاط حلقه يف الزواج باأخرى، ويجوز 

اأن يتنازل الزوج عن حق من حقوقه عند عقد النكاح.
8 – اأن ال�ش���ارع حرم على الإن�شان مال غريه،  اإل عن ترا�ٍس منه، ول�شك اأن املراأة 
مل تر����س ببذل فرجها اإل بهذا ال�رط، و�شاأن الفرج اأعظم من املال، فاإذا حرم املال اإل 

بالرتا�سي، فالفرج اأولى)115).
9 – اأن امل���راأة قد ت�شرتط هذا ال�رط، كاأن تك���ون �شديدة الغرية، فتخ�شى اأن ت�شيع 

حق بعلها،  فمن حقها اأن ت�شرتط هذا، ويجب على الزوج اأن يفي به)116).
  10- اأن ا�ش���رتاط عدم الزواج عليها من ال����روط يف النكاح، ويجب الوفاء بها، 
وه���ي اأحق اأن توفى، وه���ذا مقت�شى ال�رع والعقل والقيا����س ال�شحيح، فاإن املراأة مل 
تر�س بب���ذل ب�شعها للزوج اإل على هذا ال�رط ولو مل يج���ب الوفاء به مل يكن العقد 
ع���ن ترا�س، وكان اإلزاًما مبا مل تلتزمه، ومبامل يلزمها اهلل تعالى به ور�شوله، فال ن�س فيه 

ول قيا�س))11).
�سبب اخلاف:

معار�سة العموم للخ�سو�ص: 
فقد وردت ن�شو�س عامة، مثل: قوله �شلى اهلل عليه و�شلم: »ما بال رجال ي�شرتطون 
�روًط���ا لي�شت يف كتاب اهلل، م���ا كان من �رط لي�س يف كتاب اهلل فهو باطل، واإن كان 
مائ���ة �رط، ق�ش���اء اهلل اأحق، و�رط اهلل اأوث���ق«، ون�شو�س خا�ش���ة، كقوله �شلى اهلل 

)١04) املغني 448/7، ك�ساف القناع 9١/5، ال�سرح الكبري لبن قدامة 5٢7/7، مطالب اأويل النهي ١٢0/5.
)١05) املبدع 73/7.

)١06) �سرح عمدة الفقه لل�سنقيطي 343/6.
)١07) اإعلم املوقعني 344/3.
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علي���ه و�شلم: »اأحق ما اأوفيتم من ال����روط اأن توفوا به ما ا�شتحللتم به الفروج«، واأّول 
كل فري���ق هذه الن�شو����س تاأوياًل يحقق ما ذهبوا اإليه. واحلديث���ان �شحيحان اأخرجهما 
البخ���اري وم�شلم، اإل اأن امل�شهور عند الأ�شولين الق�شاء باخل�����شو�س على العموم، 

وهو "ل��زوم ال�روط" ))11).
الراجح، ووجه الرتجيح:

يرتج���ح، واهلل تعال���ى اأعلم، القول بوج���وب الوفاء بهذا ال�رط؛ مل���ا فيه من منفعة 
وم�شلح���ة للزوجة، ولعدم خمالفته ملقت�شى العقد، واإمن���ا ترجح هذا القول لقوة اأدلته 
ووجاهتها، وعدم خمالفة هذا ال�رط ملقت�شى العقد؛ بل فيه منفعة وم�شلحة مق�شودة 
للزوجة، كما اأن الزوج قد تنازل عن حقوقه باإرادته، واملراأة �رطت ما فيه م�شلحة لها، 

ودفع �رسر عنها، وهو اأن ل ي�ساركها يف زوجها اأحد.
ما يرتتب على الإخالل بهذا ال�رط:

اإذا ا�شرتط���ت املراأة األ يتزوج عليها، ثم تزوج الرجل، وعقد على امراأة اأخرى؛ فاإن 
العقد الثاين ي�شح، و يكون للزوجة الأولى حق الف�شخ))11).

ق���ال ابن قدامة: "واإن مل يف بها فلها ف�ش���خ النكاح؛ لقول ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شل���م: »اإن اأحق ال����روط اأن توفوا به ما ا�شتحللتم به الف���روج«؛ لأنه �رط لزم يف 

عقد، فيثبت حق الف�شخ بفواته، ك�رط الرهن يف البيع، اأو �شفة يف املبيع")111).
)١08) بداية املجتهد ونهاية املقت�صد ٢/59.

)١09) انظ���ر: الأح����ال ال�صخ�صي���ة ملحمد اأب� زهرة �ش١59، وذكر ال�سيخ الدكتور ح�س���ن اأبوغدة اأن للمراأة حق رفع اأمرها 
اإل���ى احلاك���م واإ�صراره���ا على من���ع زوجها من الزواج عليه؛ ف���اإن مل تفعل كان لها ف�صخ النكاح؛ مل���ا يف الف�صخ من �صرر 
ظاه���ر عليه���ا، اأك���ر مم���ا يقع على ال���زوج، وذك���ر ال�ص�اهد على ذلك.انظ���ر: حق امل���راأة يف ا�صرتاط عدم ال���زواج عليها 

�س66-6١ .
)١١0) الع���دة �س���رح العم���دة ٢7/٢، ك�س���اف القناع 9١/5، املب���دع 73/7، املغني 448/7، ال�سرح الكب���ري 5٢7/7، ك�سف املخدرات 

597/٢، املف�سل يف اأحكام املراأة 6/٢9٢.
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و�شئ���ل �شيخ الإ�شالم ابن تيمية عن رجل تزوج بام���راأة، و�رطت عليه اأن ل يتزوج 
عليها، ول ينقلها من من�زلها، واأن تكون عند اأمها، فدخل على ذلك، فهل يلزمه الوفاء، 

واإذا خالف هذه ال�روط، فهل للزوجة الف�شخ اأم ل؟
فاأجاب: "نعم ت�شح هذه ال�روط وما يف معناها يف مذهب الإمام اأحمد، وغريه من 
ال�شحابة والتابعن كعمر بن اخلطاب، وعمرو بن العا�س، و�ريح القا�شي، والأوزاعي 
واإ�شحاق، ومذهب مالك اإذا �رط لها اإذا تزوج عليها اأو ت�رى اأن يكون اأمرها بيدها، 
ا، وملك���ت املراأة الفرقة به، وهو يف املعنى  اأو راأيه���ا، ونحو ذلك �شح هذا ال�رط اأي�شً
نح���و مذهب اأحمد، وذلك ملا خرجاه يف ال�شحيح���ن عن النبي  �شلى اهلل عليه و�شلم 
اأنه قال: »اإن اأحق ال�روط اأن توفوا به ما ا�شتحللتم به الفروج«، وقال عمر بن اخلطاب: 
»مقاطع احلقوق عند ال�روط«، فجعل النبي �شلى اهلل عليه و�شلم ما ت�شتحل به الفروج 

من ال�روط اأحق بالوفاء من غريها")111).
امل�صاألة الثالثة: ا�صرتاط املراأة اأن ل يخرجها من بلدها اأو دارها، واأن ل 

ي�سافر بها 

اخلالف يف هذه امل�شاألة كاخلالف يف امل�شاألة ال�شابقة، والأدلة ذاتها، وي�شاف اإلى اأدلة 
الق���ول الثالث القائلون بوجوب الوفاء مبثل ه���ذه ال�روط دليل ن�س يف هذه امل�شاألة، 

وهو: 
م���ا ورد اأن رجاًل تزوج امراأة، و�رط لها دارها، ث���م اأراد نقلها، فخا�شموه اإلى عمر 
بن اخلطاب ر�شي اهلل عنه، فقال عمر: )لها �رطها، مقاطع احلقوق عند ال�روط())11).

)١١١) جمموع الفتاوى ١64/3٢.
)١١٢) اأخرج���ه البخ���اري معلًق���ا ب�صيغ���ة اجلزم يف �صحيحه، كتاب الن���كاح، باب ال�صروط يف الن���كاح ١978/5، وقال الألباين 

�صحيح، انظر: اإرواء الغليل 303/6.
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ووجه اال�ستدالل: 
اأن عمر ر�شي اهلل عنه حكم للمراأة بوجوب الوفاء ب�رطها املقرتن بعقد النكاح، ومل 

ينكر عليه اأحد من ال�سحابة)113). 
ونوق�س: باأن الروايات قد ت�شادت عن عمر  ر�شي اهلل عنه يف ذلك، فقد ورد اأن رجاًل 
تزوج امراأة،  ف�رط اأن ل يخرجها من دارها، فارتفعوا اإلى عمر، فو�شع ال�رط، وقال: 
املراأة مع زوجها)114). وورد عن علي ر�شي اهلل عنه اأنه قال: �شبق �رط اهلل �رطها)115).

اأجي���ب عنه: باأنه اإذا ت�شادت الرواي���ات، ومل يكن مرجح بينهما، ول ن�س يف امل�شاألة 
فاإننا ننظر اإلى مقا�شد ال�رع يف مراعاة اأحوال النا�س ومنافعهم؛ وقد قرر �شيخ الإ�شالم 
اأن���ه اإذا كان ال�رط منافًيا للمق�شود الأ�شلي م���ن العقد، كان خمالًفا هلل ور�شوله �شلى 
اهلل علي���ه و�شلم، وكان مبطاًل للعقد، اأم���ا اإذا مل يت�شمن ذلك فال وجه لتحرميه، اأو عدم 
اإجازت���ه؛ لأنه عمل مق�شود للنا�س يحتاجون اإليه، اإذ ل���ول حاجتهم اإليه ما فعلوه، ومل 

يثبت اأنه حمرم، فيباح)116).
الراجح ووجه الرتجيح: 

يرتج���ح، واهلل تعالى اأعلم، الق���ول بوجوب الوفاء اإذا ا�شرتط���ت املراأة على زوجها 
األ يخرجه���ا من بلدها اأو دارها، اأو األ ي�شافر بها لق���وة اأدلته ووجاهتها؛ ولأن مثل هذا 
ال�رط لي�س فيه خمالفة ملقت�شى العقد، بل هو ا�شرتاط م�شلحة مق�شودة للمراأة؛ حيث 
اإن يف اإخراجها م���ن دارها، اأو بلدها اإ�رار بها، ومن حقها دفع ال�رر عنها با�شرتاطها 

)١١3) املغني لبن قدامة 448/7.
)١١4) �سبق تخريجه �س١9.
)١١5)  �سبق تخريجه �س١9.

)١١6) الق�اعد الن�رانية �ش٢04، ٢07.
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هذا ال�رط. 
يقول اب���ن عثيمن-رحمه اهلل-: "الغري���ب اأن فقهاء املذهب رحمه���م اهلل يرون اأن 
الوف���اء بال�روط يف عق���د النكاح �شنة، ولي����س بواجب حتى فيم���ن ل ميلك الف�شخ، 
ولكن هذا القول �شعيف وخمالف لقول الر�شول عليه ال�شالة وال�شالم الثابت عنه يف 
ال�شحيح���ن: »اإن اأحق ال�روط اأن توفوا به م���ا ا�شتحللتم به الفروج«))11)، فال�شواب 
ط عليه �رط اأن يفي به ا�شتناًدا اإلى  اأن���ه يجب على الزوج والزوجة، وعلى كل من �ررُ
الآيات الت���ي اأ�رنا اإليها، واإلى هذا احلديث ال�شحيح، ومن الغريب اأن نوجب الوفاء 
بال����رط يف عق���د على بيع ل ي�ش���اوي خم�شة دراهم، ول نوج���ب الوفاء بال�رط يف 
عق���د يكون العو�س فيه الزوجة التي هل حمل احلرث والعو�س الذي اأعطيته خم�شون 

األف"))11).
االأثر املرتتب على هذا ال�سرط يف العقد: 

اإذا ا�شرتطت املراأة على زوجها األ تخرج من بيتها، فلها األ تنتقل اإلى من�زله، وت�شتحق 
كل حقوقها يف العقد مع امتناعها عن النتقال، لأن امتناعها بحق �رسعي لها))11).

امل�صاألة الرابعة: ا�صرتاط املراأة اإكمال درا�صتها: 

ا�ش���رتاط املراأة اإكمال درا�شتها فيه منفعة وم�شلحة لها؛ حيث ترفع اجلهل عن نف�شها، 
وت�ساه���م يف تعليم بن���ات جن�سها، وقد حت�س���ل بهذه ال�سهادة على عم���ل، ويكون لها 

م�سدر دخل مايل خا�س بها. 
ولك���ون التعليم يف بالدنا ب���دون مقابل؛ فاإن الذي يرتتب عل���ى هذا ال�رط خروج 

)١١7) �سبق تخريجه �س8.
)١١8) ال�سرح املمتع ١٢/١65.

)١١9) مطالب اأويل النهى ٢58/5، الأحوال ال�سخ�سية ملحمد اأبو زهرة �س١59.
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املراأة من بيتها، وتفويت ح���ق الزوج يف القرار ببيت الزوجية، والقيام ب�شوؤون الزوج 
والبيت ورعاية الأطفال، فمثل هذا ال�رط جائز ا�شرتاطه للمراأة؛ لكونه ل يوؤثر يف عقد 

النكاح. 
ف���اإذا قبل ال���زوج بهذا ال�رط، فق���د اأذن باخلروج، وتنازل عن حق���ه يف قرارها يف 

البيت، فيجب عليه الوفاء بذلك ال�رط لالأدلة التالية: 
ڍ  ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  ڍ  تعال���ى:   – قول���ه   1

النحل: 9١ .

2 – قوله تعالى: ڍ ژ ژ ڑ ڑ ک ڍ املائدة: ١ .
وجه ال�ستدلل منهما: 

فاأم���ر اهلل تعالى بالوف���اء بالعهد الذي يل���زم الإن�شان به نف�شه، فال���زوج بقبوله لهذا 
ال�رط وجب عليه، ولزمه الوفاء به. 

3 – قوله تعالى: ڍ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڍ الرعد: ٢0 . 
وجه اال�ستدالل:

فق���د ذكر اهلل تعالى من �شفات املوؤمنن الوف���اء بالعهد، وعدم نق�س امليثاق، و�رط 
املراأة اإكماله���ا للتعليم مبثابة العهد الذي األزم الزوج نف�شه به، وامليثاق الذي وافق على 

الوفاء به، فوجب عليه اللتزام به.
4 – م���ا ورد عن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم اأنه قال: »اإذا ا�شتاأذنت امراأة اأحدكم اإلى 

امل�سجد فال مينعها«)1)1).

)١٢0) اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب النكاح، باب ا�ستئذان املراأة زوجها يف اخلروج اإلى امل�سجد ٢007/5 برقم )4940).
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وجه اال�ستدالل: 
ح���ث النبي �سلى اهلل عليه و�سلم الأزواج على عدم منع زوجاتهم من امل�ساجد)1)1)، 
وق���د كانت اأماكن لل�شلوات، وطلب العلم، وعلي���ه فال مانع �رعي مينع من خروجها 

لطلب العلم، فيجوز لها ا�شرتاط اإكمال تعليمها، واإذا قبل الزوج لزمه الوفاء به.
5 – م���ا ورد عن النبي �شل���ى اهلل عليه و�شلم قال: »اأحق م���ا اأوفيتم من ال�روط اأن 

توفوا به ما ا�ستحللتم به الفروج«)))1).
وجه ال�شتدلل: احلديث فيه حث على الوفاء بال�روط التي ي�شرتطها الإن�شان على 
نف�شه، واأحق ال�روط بالوفاء ال�روط املقرتنة بعقد الزواج)3)1)، فاإذا قبل الزوج �رط 

اإكمال الدرا�شة، وجب عليه الوفاء به.
6 – م���ا ورد عن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم ق���ال: »وال�شلح جائز بن امل�شلمن، اإل 
�شلًح���ا حرم حالًل، اأو اأحل حراًما، وامل�شلمون على �روطهم، اإل �رًطا حرم حالًل، 

اأو اأحل حراًما«)4)1).
وج���ه ال�شت���دلل: يف احلديث دليل على وج���وب الوفاء بال����روط التي ي�شرتطها 
الإن�ش���ان على نف�ش���ه، اإذا كانت ل ترُخالف ال�رع؛ باأن كان���ت ل حتل حراًما، ول حترم 
حالًل)5)1)، وا�شرتاط املراأة يف عقد الزواج اإكمال درا�شتها جائز ل حمذور �رعي فيه، 

فيجب الوفاء به.
7 – م���ا ورد عن النب���ي �شلى اهلل عليه و�شلم اأنه  قال: »اآي���ة املنافق ثالث: اإذا حدث 

)١٢١) فتح الباري 408/4، احلاوي الكبري للماوردي 585/9.
)١٢٢) �سبق تخريجه �س8.

)١٢3) عون املعبود �سرح �سنن اأبي داود ١٢4/6.
)١٢4) �سبق تخريجه �س8.

)١٢5) نيل الأوطار لل�ص�كاين ١43/6.
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كذب، واإذا وعد اأخلف، واإذا ائتمن خان«)6)1).
فاحلديث يدل على اأن هذه اخل�شال خ�شال نفاق، و�شاحبها �شبيه باملنافقن يف هذه 
اخل�ش���ال، ومتخلق باأخالقهم، ومن �شفات املنافقن خلف الوعد)))1)، والزوج اإذا قبل 

�رط املراأة اإكمال درا�شتها، فقد األزم نف�شه بهذا الوعد، فيجب عليه الوفاء به.
8- ق���ول النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: »اأنكح���وا الأيامى منكم، واأدوا العالئق، قيل: 

وما العالئق يا ر�شول اهلل؟ قال: ما ترا�شى عليه الأهلون، ولو ق�شيًبا من اأراك«)))1).
وجه ال�ستدلل: اأمر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم الأولياء باأداء ما اتفقوا عليه من مهر، 
وغ���ري ذلك، وا�شرتاط امل���راأة يف عقد الزواج اإكمال تعليمها مم���ا ترا�شى عليه الأولياء، 

فيجب عليه الوفاء به.
9 – ما ورد اأن رجاًل تزوج امراأة، و�رط لها دارها، ثم اأراد نقلها، فخا�شموه اإلى عمر 
ابن اخلطاب ر�شي اهلل عنه، فقال عمر: "لها �رطها، مقاطع احلقوق عند ال�روط")))1).
وجه ال�شتدلل: عمر ر�شي اهلل عنه حكم بن متنازعن على وجوب الوفاء بال�روط 
املقرتنة بالعقد، فحكم بوجوب الوف���اء بها، ومل ينكر اأحد من ال�شحابة، فعليه اإذا قبل 

الزوج ب�رط اإكمال املراأة تعليمها، وجب عليه الوفاء به.
10 – اإن ����رط امل���راأة اإكمال درا�شتها ����رط جائز ل يخالف ال����رع، ول يخالف 
مقت�شى العقد، وفيه منفعة للزوجة؛ فلذا اإذا وافق الزوج على هذا ال�رط وجب عليه 

الوفاء به.

)١٢6) اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب الإميان، باب بيان خ�سال املنافق 56/١ برقم )٢٢0).
)١٢7) �سرح النووي على �سحيح م�سلم ٢/47.

)١٢8) اأخرج���ه البيهق���ي يف �سنن���ه، كتاب ال�سداق٢39/7 برقم )١4١57) و�سعفه اب���ن الرتكماين يف اجلوهر النقي ٢39/7، 
وقال ابن القطان يف الوهم والإيهام يف كتاب الأحكام503/3: "وعلة هذا اخلرب �سعف راويه".

)١٢9) اأخرجه البخاري يف �صحيحه تعليقا، كتاب النكاح، باب ال�صروط يف النكاح١978/5.
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امل�صاألة اخلام�صة: ا�صرتاط املراأة ال�صتمرار يف عملها، اأو العمل اإن وجد: 

قد تكون املراأة تعمل، اأو اأتتها فر�سة للعمل، ثم عر�س لها الزواج قبل العمل، اأو تريد 
العمل بعد الزواج؛ فهل يجوز لها اأن ت�شرتط العمل، اأو ال�شتمرار فيه اإن كانت عاملة؟ 

وهل يجب على الزوج الوفاء بهذا ال�رط بعد قبوله؟
ل�س���ك اأن الأ�سل قرار املراأة يف بيته���ا لقوله تعالى: ڍ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڍ الأحزاب: 33 .
فالأ�ش���ل عمل امل���راأة يف بيتها برعاية زوجه���ا، وتربية اأبنائها، ف���اإن خرجت يف عمل 
م����روع يف ذات���ه، وينا�شبه���ا كتعليم بنات جن�شه���ا، اأو اأي عمل اآخ���ر يخت�س باملراأة، 
وتلت���زم يف خروجها مبا اأمرها اهلل به؛ فال مانع منه �رًعا؛ يدل عليه حديث النبي �شلى 
اهلل عليه و�شلم ل�شودة بنت زمعة ر�شي اهلل عنها حيث قال: »قد اأذن اهلل لكن اأن تخرجن 

حلوائجكن«)131).
فجوز عليه ال�شالة وال�شالم اخلروج لق�شاء احلاجة، كما اأجاز للمراأة اأن تخرج لزيارة 

والديها، فاإذا كان كذلك، فما حكم ا�شرتاط املراأة مثل هذا ال�رط يف عقد النكاح؟
اختلف فيه الفقهاء على ثالثة اأقوال:

القول االأول: 
يج���وز للمراأة يف هذه احل���ال اأن ت�شرتط على الزوج البقاء يف ه���ذا العمل، ل�شيما 
اإذا كان���ت احلاجة داعية اإليه؛ لعدم وجود املعي���ل، اأو �شعف الدخل لالأ�رة،  وال�رط 

)١30) اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب النكاح، باب خروج الن�ساء حلوائجهن ٢006/5 برقم )4939).
 ع���ن عائ�ص���ة قال���ت: خرجت �ص�دة بنت زمعة لياًل، فراآها عم���ر فعرفها، فقال: اإنك واهلل يا �ص�دة ما تخفني علينا، فرجعت 
اإلى النبي �صلى اهلل عليه و�صلم فذكرت ذلك له وه� يف حجرتي يتع�صى، واإن يف يده َلَعْرقا، فاأنزل اهلل عليه، فرفع عنه 

وهو يقول: »قد اأذن اهلل لكن اأن تخرجن حلوائجكن«.



 العدد |65| رم�ضان 1435هـ110

�شحي���ح ولزم، يجب الوفاء به، وهو ق���ول ابن �شهاب من املالكي���ة)131) ، وقول عند 
احلنابلة، وهو املذهب))13).

اأدلة هذا القول:
اأواًل: عموم االأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والعهود، ومنها:

1- قول اهلل تعالى: ڍ ژ ژ ڑ ڑ ک ڍ املائدة: ١ .
2- ق���ول اهلل تعال���ى: ڍ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڍ 

النحل: 9١ .

3- ق���ول النبي �شلى اهلل علي���ه و�شلم: »اأحق ما اأوفيتم من ال����روط اأن توفوا به ما 
ا�ستحللتم به الفروج«)133).

4- ق���ول النب���ي �شلى اهلل عليه و�شل���م: »امل�شلمون على �روطه���م، اإل �رًطا حرم 
حالًل، اأو اأحل حراًما«)134).

5- ق���ول النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: »اآية املنافق ثالث: اإذا حدث كذب، واإذا وعد 
اأخلف، واإذا اأوؤمتن خان«)135).

6-قول النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: »اأنكحوا الأيامى منكم، واأدوا العالئق، قيل: وما 
العالئق يا ر�شول اهلل؟ قال: ما ترا�شى عليه الأهلون، ولو ق�شيًبا من اأراك«)136).

فه���ذه الأدلة جميًعا تدل على وجوب الوفاء بال����روط التي ي�شرتطها الإن�شان على 
)١3١) البي���ان والتح�سي���ل 434/4، 436، �س���رح مي���ارة ٢80/١، �س���رح اخلر�س���ي على خمت�س���ر خلي���ل 340/١١، مدونة الفقه 

املالكي واأدلته للغرياين5٢١/٢.
)١3٢) املغني 448/7، ال�سرح الكبري 5٢6/7، الإن�صاف ١١5/8، املبدع 73/7، زاد املعاد ١06/5.

)١33) �سبق تخريجه �س8.

)١34) �سبق تخريجه �س8.
)١35) �سبق تخريجه �س3١.
)١36) �سبق تخريجه �س3٢.
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نف�ش���ه، واأحقها بالوفاء ال����روط املقرتنة بعقد الزواج، والت���ي ل تخالف ال�رع، فما 
ترا�شى عليه الأولياء من ال�روط يف عقد النكاح، فيجب الوفاء به.

7- م���ا ورد اأن رجاًل تزوج امراأة، و�رط لها دارها، ث���م اأراد نقلها، فخا�شموه اإلى 
عمر بن اخلط���اب، فقال عمر: "لها �رطها، مقاطع احلقوق عن���د ال�روط"))13). فعمر 
ر�شي اهلل عن���ه حكم بن املتنازعن بوجوب الوفاء بال�روط املقرتنة بعقد النكاح، ومل 

ينكر عليه اأحد من ال�شحابة، فقبول ال�رط التزام للنف�س بالوفاء به.
ثانيًا: ا�ستدلوا باأدلة  عقلية، منها:

1- اأن ه���ذا ال�رط ل يخالف مقت�شى العقد بالكلية، ول املق�شد ال�رعي منه، واإمنا 
تفويت لبع�س م�شاحله))13).

2- اأن هذا ال����رط  يحقق م�شلحة ومنفعة للمراأة، وهو خدمة املجتمع، واحل�شول 
على املال))13)، وغري ذلك من امل�شالح التي تتحقق من اللتحاق بالعمل. 

3- اأن ال���زوج بقبوله هذا ال�رط يعلم باأنه يوؤثر على بق���اء املراأة يف بيت الزوجية، 
فه���و يوؤثر على حقه يف الحتبا�س الكامل)141)، ويتعار����س مع حقه يف البقاء، والقيام 
برعايت���ه، وتربي���ة اأولده، فقبوله لذلك اإ�شقاط بع�س من حق���ه، فيجب عليه الوفاء به، 

وعدم منعها من اخلروج ملزاولة عملها. 
وا�شرتاط املراأة ال�شتمرار يف العمل، اأو العمل اإن وجد من هذا القبيل. 

)١37) �سبق تخريجه �س٢8.
)١38)  املف�سل لأحكام املراأة د. عبدالكرمي زيدان ١66/7،حقوق املراأة يف ال�سريعة الإ�سلمية لإبراهيم عبد الهادي النجار 

�س١١١.
)١39) اخل���روج للعم���ل واخلدمة حتتاج اإليه بع�ش الن�صاء، ويحقق عندها ت�ازًنا نف�صًيا، ي�صعرها بال�صعادة نظر اإح�صا�صها 

بقيمتها يف املجتمع، بقدرتها على خدمة غريها واإ�سعاده.  
)١40)  الوجيز ملحمد �سلم مدكور �س١93.
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القول الثاين: 
اإن هذا ال�رط فا�شد، والعقد �شحيح؛ و اإليه ذهب احلنفية)141)، وال�سافعية))14).

اأدلة هذا القول: 
الدلي���ل الأول: قول ر�شول اهلل �شلى اهلل علي���ه و�شلم: »كل �رط لي�س يف كتاب اهلل 
فه���و باطل، واإن كان مئة ����رط«)143)، فكل �رط ل يقوم دليل عل���ى �شحته فهو باطل 

ملغي؛ لأنه لي�س يف كتاب اهلل و�رعه. 
الدلي���ل الثاين:  قول ر�شول اهلل �شل���ى اهلل عليه و�شلم: »امل�شلمون على �روطهم اإل 
�رسًط���ا اأحل حراًما، اأو ح���رم حالًل... «)144)، ولو قلنا بالإل���زام بال�رط من غري دليل 
خا����س يثبته لكان ال�رط حمرًما للحالل؛ اإذ مينع من ح���ق كان لالإن�شان، وجعل ما مل 

يكن لزًما يف مرتبة الوجوب.
الدليل الثالث: اأن اآثار العقد من �شنع ال�شارع �شيانة لعقد الزواج عن ال�شطراب، 

ومنًعا للنا�س من اأن يخ�شعوا احلياة الزوجية لأهوائهم، فتخرج عن معناها)145).
القول الثالث:

 �شح���ة هذا ال�رط م���ع الكراهة، ول يل���زم الوفاء به، لكن ي�شتح���ب، وهذا قول 
املالكية)146). 

)١4١) البناية �سرح الهداية 690/4، فتح القدير 350/3، بدائع ال�سنائع ٢77/٢، البحر الرائق ١7١/3، درا�سات يف الأحوال 
ال�سخ�سية للدكتور حممد بلتاجي �س٢53 – ٢54.

)١4٢) رو�سة الطالبني588/5، مغني املحتاج ٢٢6/3، نهاية املحتاج 344/6. 
)١43) �سبق تخريجه �س9. 
)١44) �سبق تخريجه �س8.  

)١45) الأحوال ال�سخ�سية ملحمد اأبو زهرة �س١58.
)١46) الفواكه الدواين ١4/٢، جامع الأمهات �س١7٢، ال�سرح الكبري للدردير3١7/٢، مدونة الفقه املالكي واأدلته للغرياين 

 .5٢١/٢
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اأدلة هذا القول: 
ي�ست���دل لهم بعموم اأدلة الأم���ر بالوفاء بالعق���ود والعهود، وحمل���وا الأمر فيه على 

ال�شتحباب ))14).
الراجح ووجه الرتجيح:

يرتج���ح، واهلل تعالى اأعلم، القول الأول، وهو �شحة ا�شرتاط هذا ال�رط، واأن على 
ال���زوج الوفاء به، فال يكون ل���ه منعها من العمل، ولو منعها فال تكون نا�زشاً، وت�ستحق 
النفقة عليه، لقوة اأدلتهم من الكتاب وال�شنة والأثر، ولقوة تعليالتهم العقلية، ومما يوؤيد 
ه���ذا الرتجيح اأنه مل ي���رد يف الن�شو�س ال�رعية النهي عن مثل ه���ذا ال�شرتاط، واإذن 
ال���زوج لها بالعمل مما يباح له فعل���ه بدون ال�رط؛ لأنه لو مل يك���ن مباًحا ملا �شح حتى 

بال�رط، فلما كان الأمر كذلك، �شح اأن ت�شرتطه يف العقد ليكون لزًما وواجًبا))14).
وقد �شدر قرار جممع الفقه الإ�شالمي رقم )144( مبا يلي:

-عمل الزوجة خارج البيت:
1– م���ن امل�شوؤوليات الأ�شا�شية للزوجة رعاية الأ�رة، وتربية الن�سء، والعناية بجيل 
امل�شتقب���ل، ويحق له���ا عند احلاجة اأن متار����س خارج البيت الأعمال الت���ي تتنا�شب مع 
طبيعتها واخت�شا�شها مبقت�شى الأعراف املقبولة �رًعا مع طبيعتها واخت�شا�شها، ب�رط 

اللتزام بالأحكام الدينية والآداب ال�رعية، ومراعاة م�شوؤوليتها الأ�شا�شية. 
2 – اإن خ���روج الزوجة للعمل ل ي�شقط نفقته���ا الواجبة على الزوج املقررة �رًعا، 

وفق ال�شوابط ال�رعية، مامل يتحقق يف ذلك اخلروج معنى الن�شوز املرُ�شقط للنفقة.
-ا�شرتاط العمل: 

)١47) �سبق ذكرها �س٢٢، وانظر: مدونة الفقه املالكي واأدلته للغرياين5٢١/٢.
)١48) درا�سات يف الأحوال ال�سخ�سية للدكتور حممد بلتاجي �س٢53.



 العدد |65| رم�ضان 1435هـ114

1 – يج���وز للزوج���ة اأن ت�شرتط يف عقد الزواج اأن تعمل خ���ارج البيت؛ فاإن ر�شي 
الزوج بذلك األزم به، ويكون ال�شرتاط عند العقد �راحة. 

2 – يج���وز للزوج اأن يطلب من الزوجة ت���رك العمل بعد اإذنه به، اإذا كان الرتك يف 
م�سلحة الأ�رسة والأولد. 

3 – ل يج���وز �رًعا ربط الإذن )اأو ال�ش���رتاط( للزوجة بالعمل خارج البيت مقابل 
ال�شرتاك يف النفقات الواجبة على الزوج ابتداء، اأو اإعطائه جزًءا من راتبها وك�شبها.

– لي�س للزوج اأن يرُجرب الزوجة على العمل خارج البيت. 
-اإ�شاءة ا�شتعمال احلق يف جمال العمل:

1 – للزواج حقوق وواجبات متبادلة بن الزوجن، وهي حمددة �رًعا، وينبغي اأن 
تق���وم العالقة بني الزوجني على العدل والتكاف���ل والتنا�رس والرتاحم، واخلروج عليها 

يعد حمرًما �رسًعا. 
2 – ل يج���وز للزوج اأن ي�شيء ا�شتعمال احلق مبن���ع الزوجة من العمل، اأو مطالبتها 
برتكه، اإذا كان بق�شد الإ�رار، اإل اإذا ترتب على ذلك مف�شدة و�رر يربو على امل�شلحة 

املرجتاة منه. 
3 – ينطب���ق هذا عل���ى الزوجة اإذا ق�شدت من البقاء يف عمله���ا الإ�رار بالزوج اأو 

الأ�رسة، اأو ترتب على عملها �رسر يربو على امل�سلحة املرجتاة منه))14).
ويقول الدكتور اإبراهيم عبد الهادي النجار)151): ويحق للزوجة اأن تخرج من من�زل 

زوجها لأداء عملها امل�رسوع يف الأحوال التالية: 

)١49) قرارات جممع الفقه الإ�صالمي املنبثق عن منظمة امل�ؤمتر الإ�صالمي املنعقد يف دورته ال�صاد�صة ع�صرة بدبي )دولة 
الإمارات العربية املتحدة) 30 �سفر – 5 ربيع الأول ١4٢6ه� قرار رقم ١44 )٢/١6).

)١50) يف كتابه حقوق املراأة يف ال�سريعة الإ�سلمية �س١١١.
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1 – اإذا ا�شرتط���ت الزوج���ة عليه يف عقد زواجها بقاءه���ا يف العمل، اأو حقها يف اأن 
تعمل وتر�سى بذلك. 

2 – اإذا تزوجها عامل�ًا بعملها قبل الزواج. 
3 – اإذا عمل���ت الزوجة بعد الزواج، وقب���ل الدخول بها، ور�شي الزوج �راحة اأو 

�سمًنا.
4 – اإذا عمل���ت الزوجة بعد الدخ���ول بها، ور�شي الزوج �راح���ة اأو �شمًنا، ويف 
ه���ذه احلالت جميًعا يثبت ر�شا ال���زوج ال�ريح اأو ال�شمني، ول يجوز له منع زوجته 
من اخل���روج لعملها، واإذا خرج���ت ل تعترب نا�زًشا، ول ت�شق���ط نفقتها، وهذا م�روط 

ب�رسطني: 
ال����رط الأول: األ ت�ش���يء ا�شتعم���ال حق اخلروج للعم���ل امل�روع، ف���اإن اأ�شاءت 
ا�شتعمال���ه، ومتادت يف كرة اخل���روج، وتهاونت يف �شوؤون الزوجي���ة، كان للزوج اأن 

يطالبها بالمتناع عن العمل. 
ال�رط الثاين: األ يطراأ على الأ�رة ما يجعل ا�شتمرارها يف العمل منافًيا مل�شاحلها)151).

وقال ال�شيخ اأ. د. اأحمد احلجي الكردي: 
"�رطك قبل العقد ببقائك يف العمل هو �رط ملزم له عند بع�س الفقهاء، واأخذت 
بذلك بع�س القوانني العربية م���ا دام العمل مباًحا، ول حرمة فيه، ومنع بع�س الفقهاء؛ 

بل اأكرهم، هذا ال�رط، وقال هو لغو... والزواج مع هذه ال�روط �شحيح"))15).

)١5١) حقوق املراأة يف ال�سريعة الإ�سلمية �س١١١.
)١5٢) �صبك���ة الفت���اوى ال�صرعي���ة، الأح�ال ال�صخ�صي���ة، ا�صرتاط الزوجة اأم�ًرا على زوجها يف عق���د نكاحها رقم )٢37١7). 
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امل�صاألة ال�صاد�صة: ا�صرتاط املراأة اأن تك�ن الع�صمة بيدها: 

جع���ل النبي �شلى اهلل علي���ه و�شلم الطالق بيد الرجل، فق���د ورد عنه �شلى اهلل عليه 
و�شلم اأنه قال: »اإمنا الطالق ملن اأخذ بال�شاق«)153).

وقد جعل الإ�ش���الم الطالق بيد الرجل؛ لأنه هو الذي دف���ع تكاليف الزواج املالية، 
واأفن���ى عمره يف جتميعه���ا، وهو الذي يتول���ى الإنفاق على بي���ت الزوجية، ومن غري 
املنا�ش���ب عقاًل و�رًعا اأن يظ���ل الرجل �شنن طويلة يجمع الأم���وال وحده لإقامة هذا 
البيت، وبعد اإقامته بوقت ق�شري يكون ل�ريكه فيه الذي مل يتكلف �شيًئا لإقامته راأي يف 
هدم���ه ونق�شه، من غري حتمل لهذه الأعب���اء)154)، وكذلك ملا يتميز به الرجل من رجاحة 
العق���ل، وكونه اأقدر على �سبط انفعالته وعواطفه عند ح�سول الن�زاع بني الزوجني ، 
كم���ا اأنه اأعلم بالتبعات التي ترتتب على الطالق، ف���اإذا ا�شرتطت املراأة يف عقد الزواج 
اأن يك���ون الطالق بيدها، اأو تطلق نف�شها متى �شاءت، فهل يجوز لها ذلك؟ وهل يجب 

على الزوج الوفاء بهذا ال�رط.
اختلف الفقهاء رحمهم اهلل يف حكم ا�شرتاط املراأة لهذا ال�رط يف عقد النكاح على 

قولني: 
القول االأول: 

اإن���ه ل يجوز ا�شرتاط املراأة اأن يكون الطالق بيدها، اأو اأنها تطلق نف�شها متى �شاءت، 

)١53) اأخرج���ه اب���ن ماجة يف �سننه، باب طلق العبد 67٢/١ برقم)٢08١)، والبيهقي يف ال�سنن الكربى، باب ماجاء يف عدد 
ط���لق 370/7 برق���م )١4956)، والدارقطن���ي يف �سننه، كتاب الطلق واخللع والإي���لء 37/4 برقم )١0٢) و�سعفه ابن 
حجر يف التلخي�س احلبري 473/3، والدراية يف تخريج اأحاديث الهداية ١99/٢، وكذا �صعفه الزيلعي يف ن�صب الراية 

لأحاديث الهداية 4/ ١65 لأن يف اإ�سناده ابن لهيعة، وهو �سعيف، وح�سنه الألباين يف اإرواء الغليل ١08/7.
)١54) فقه ال�سنة املي�سر لل�سيخ الدكتور عبداهلل املطلق338/3.
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واأن ه���ذا ال�رط باطل، والعقد �شحيح، وهذا مذهب املالكي���ة، اإن كان دخل بها)155)، 
وال�سافعية)156)، واحلنابلة))15).

اأدلة هذا القول:
الدليل الأول: قول اهلل تعالى: ڍ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ 

ڀ ڀ ڀ ٺ ڍ الن�ساء: 34 .
وجه ال�شت���دلل: اأن اهلل تعالى جعل القوامة للرجال عل���ى الن�شاء، مبا ف�شله عليها، 
ومب���ا اأنفق من ماله من مهر، ونفقات اأوجبها اهلل عليه للم���راأة يف كتابه، و�شنة نبيه �شلى 
اهلل علي���ه و�شلم، فهو اأف�شل من املراأة يف نف�شه، وله الف�ش���ل عليها والإف�شال، فنا�شب 
اأن يك���ون قيماً عليها))15)، والطالق فرع عن هذه القوامة مبا ف�شل اهلل عز وجل الرجال 
برجاح���ة العقل، وقوة اجل�شم، وا�شرتاط الزوجة مثل هذا ينايف مفهوم القوامة، لذلك 

ل ي�شح ا�شرتاطه، وهو �رط باطل.
الدليل الثاين: قول اهلل تعالى: ڍ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ڍ الطلق: ١. 
وج���ه ال�شتدلل: فجعل اهلل الط���الق بيد الرجل، وا�ش���رتاط اأن الطالق بيد الزوجة 

خمالف لظاهر الآية.
الدلي���ل الثالث: قول الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم: »ما بال رجال ي�شرتطون �روًطا 
لي�ش���ت يف كت���اب اهلل، ما كان من ����رط لي�س يف كتاب اهلل فهو باط���ل، واإن كان مائة 
)١55) عند املالكية اأن العقد مف�ص�خ اإن مل يكن دخل بها، واإن كان دخل بها ثبت النكاح، ولها �صداق املثل، انظر: �صرح حدود 
ابن عرفه 35١/١، البيان والتح�سيل 377/4، ال�سرح الكبري ٢38/٢، مواهب اجلليل 84/5، �سرح خليل اخلر�سي١96/3، 
من���ح اجللي���ل �س���رح خمت�س���ر خلي���ل 3١3/6، الفق���ه املالك���ي واأدلت���ه للحبي���ب ب���ن طاه���ر ٢37/3، مدونة الفق���ه املالكي 

للغرياين 5٢٢/٢،.
)١56)  رو�سة الطالبني 588/5، مغني املحتاج ٢77/3، احلاوي الكبري 3١٢/5 قيا�ًسا على البيع.

)١57) ال�سرح الكبري لبن قدامة 5٢6/7، الإن�صاف ١54/8، املبدع 73/7، ك�ساف القناع 5/9١.
)١58) تف�سري اأحكام القراآن العظيم لبن كثري ١/608.
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�رط، ق�شاء اهلل اأحق، و�رط اهلل اأوثق، واإمنا الولء ملن اأعتق«))15).
وج���ه ال�شتدلل: فقد اأنكر النبي �شلى اهلل عليه و�شلم على كل من ا�شرتط يف العقد 
ما يخالف ال����رع)161)، وا�شرتاط املراأة الطالق بيدها يخالف ما جعله اهلل حًقا للرجل، 

فيبطل ال�رط.
الدليل الثالث: من الأثر: م���ا ورد عن عطاء اخلرا�شاين اأن علًيا وابن عبا�س ر�شي اهلل 
عنهم���ا �شئال عن رجل تزوج ام���راأة، و�رطت عليه اأن بيدها الفرق���ة واجلماع، وعليها 
ال�ش���داق، فقال: عميت عن ال�شنة وولي���ت الأمر غري اأهله، علي���ك ال�شداق، وبيدك 

الفراق واجلماع)161).
وماورد عن عطاء اخلرا�ش���اين اأن رجاًل، نكح امراأة فاأ�شدقته املراأة، و�رطت عليه اأن 
بيدها اجلماع والفرقة، فقيل له: خالفت ال�شنة، ووليت احلق غري اأهله، فق�شى ابن عبا�س 

اأن عليه ال�شداق، وبيده اجلماع والفرقة))16).
فف���ي قولهما دللة على اأن الطالق حق لل���زوج، واأن جعله بيد املراأة خمالفة لل�شنة، 

وبالتايل فال ي�شح هذا ال�رط)163).
نوق�س: 

باأنا ن�شلم  اأن الطالق من حق الزوج، ولكن يجوز لالإن�شان اأن يتنازل عن حقه، وقد 
تن���ازل الزوج عن هذا احلق مبح�س اإرادته، وقبل ه���ذا ال�رط، في�شح ال�رط، ويلزم 

الزوج الوفاء به)164).
)١59) �سبق تخريجه �س9.

)١60) �سبل ال�سلم ٢١/3، وانظر: مغني املحتاج ٢٢6/3- ٢٢7.
)١6١) اأخرجه البيهقي يف ال�صنن الكرى، كتاب الطالق، باب ال�صروط يف النكاح ٢50/7 برقم )١4٢٢١).
)١6٢) اأخرجه البيهقي يف ال�صنن الكرى، كتاب ال�صداق، باب ال�صروط يف النكاح ٢50/7 برقم )١4٢٢١).

)١63) اإعالء ال�صنن للتهان�ي ١١/64.
)١64) ال�صروط يف عقد النكاح ملازن اإ�صماعيل هنية �ش١7٢.
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الدليل الرابع: من املعقول: اأن يف متليك املراأة للطالق منع الزوج عن الأمر امل�روع 
له، وهو الطالق)165).

القول الثاين:
 اإن امل���راأة اإذا ا�شرتطت يف العقد اأن يكون الطالق بيدها، اأو اأن الع�شمة بيدها، واأنها 
تطل���ق نف�شها متى �شاءت؛ ف���اإن هذا ال�رط �شحيح، واإذا قبل ب���ه الزوج لزمه الوفاء، 

وهذا قول احلنفية)166).
اأدلة هذا القول: 

ا�شتدل���وا بعموم الأدلة يف الوفاء بالعق���ود والعهود من الكتاب وال�شنة والأثر، وباأن 
ه���ذا ال�رط في���ه م�شلحة ومنفع���ة للزوجة، ول ين���ايف مقت�شى العق���د، ول املق�شود 

ال�رسعي منه في�سح.
الراجح ووجه الرتجيح: 

يرتجح، واهلل تعالى اأعلم، القول الأول، وذلك ملنافاة هذا ال�رط ملفهوم القوامة التي 

)١65) العناية �سرح الهداية ١0/5.
)١66) الدر املختار 3٢9/3، اإعلء ال�سنن 64/١١، الفتاوى الهندية ٢73/١، وا�صرتط احلنفية اأن تك�ن الزوجة هي البادئة 
بالإيج���اب، فتق����ل للرج���ل: زوجت نف�صي منك على اأن يك����ن اأمري بيدي اأطلق نف�صي كلما اأري���د، فيق�ل لها: قبلت، 
فبهذا القب�ل يتم الزواج، ومي�صى ال�صرط، ول� انعك�ش الأمر يق�ل الأحناف يتم الزواج، ويبطل ال�صرط، و)العك�ش( 
اإذا بداأ الزوج فقال: تزوجتك على اأن اأمرك بيدك؛ فاإنه ي�صح النكاح، ول يك�ن اأمرها بيدها؛ لأن التف�ي�ش وقع قبل 

الزواج.
 وهن���اك ف���رق ب���ني ا�صرتاط امل���راأة اأن يك�ن اأمرها بيده���ا، بحيث تطلق نف�صها مت���ى �صاءت، فهذا من ال�ص���روط ال�صحيحة 
واجب���ة ال�ف���اء عند احلنفية، وعند اجلمه�ر م���ن املالكية وال�صافعية واحلنابلة اإلى بط���الن ال�صرط، ويرى ال�صافعية 

واحلنابلة �سحة العقد، بينما يفرق املالكية بني قبل الدخول وبعده. 
 وبني م�صاألة تف�ي�ش املراأة يف الطالق، اأو ت�كيل الزوج لها يف تطليق نف�صها، اأو تخيرها بني نف�صها وزوجها، فهذه م�صاألة 
فقهي���ة معروف���ة ب���ني العلماء، ول خلف يف جوازها، بل هي من امل�سائل املجمع على جوازها، ومل يخالف فيها اإل اأهل 

الظاهر الذين مل يجيزوا  للزوج اأن يف��ش زوجته يف تطليق نف�صها، اأو ي�كل غره يف تطليقها.
 وامل�صاألة الأولى يف ال�صروط يف النكاح، والثانية يف باب الت�كيل يف الطالق.
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ف�سل اهلل بها الرجل على امل���راأة، كما اأن املراأة �رسيعة النفعال، و�رسيعة الت�رسف، كما 
اأنه���ا �ريعة الندم، ويف بقاء الطالق بيدها تدم���ري لالأ�رة، وهو م�شاهد من امل�شكالت 
الجتماعي���ة الكثرية التي تطلب فيها الزوجة، وتلح بطل���ب الطالق، ثم مبجرد الطالق 
تن���دم، ووقوع الطالق يتعدى �رره الزوجن، فيت�رر الأولد، ويت�شتتون، وتتفكك 
الأ����رة، والرجل يفك���ر يف عواقب الأم���ور، وما يرتتب على الط���الق من م�شكالت 
اجتماعية ومالية، فيفكر فيه ملًيا قبل اأن ينطق به، بخالف املراأة، فعاطفتها تغلب عقلها، 

فتتاأثر ثم بعد ذلك تفكر.
وال�ش���ارع احلكيم يبن للمراأة الطري���ق ال�شليم؛ فاإذا �شاءت حياته���ا مع الزوج، فاإن 
ال����رع يجيز لها اأن تطلب من زوجه���ا اأن يطلقها؛ فاإن رف�س وامتنع، مع �شوء الع�رة 
بينهم���ا رفعت اأمرها اإلى القا�شي الذي يجوز له اأن يطلقها اإذا ثبت لديه �شحة دعواها، 

كما اأن ال�شارع اأباح لها طلب الطالق بعو�س، وهو اخللع.
�شئ���ل ال�شيخ اب���ن باز رحمه اهلل : ما حكم ال�رع يف بع����س العوام من النا�س عندما 
تك���ون الع�شمة يف يد الزوجة، اأي مبعنى هي التي بيده���ا الطالق، ولي�س الزوج، هل 
هذا جائز؟  فاأجاب: "ال�شواب يف هذا اأن هذا �رط غري �شحيح، لأنه خالف ما �رع 
اهلل، وق���د �شح عن ر�شول اهلل �شل���ى اهلل عليه و�شلم اأنه قال: »كل �رط لي�س يف كتاب 
اهلل فه���و باطل، واإن كان مائة �رط«، فال�روط التي تخالف �رع اهلل لي�شت �شحيحة، 
وكون���ه ي�شري لها اأن الطالق بيده���ا، هذا خالف ما �رع اهلل، الطالق بيد الزوج، وهذا 
ي�سب���ب ف�ساًدا كب���رًيا؛ لأنها قل اأن ت�سرب عل���ى الزوج، بل عند اأقل �س���يء ي�سدر منها 

الطالق، فاحلا�شل اأن هذا ل ي�شح، وال�رط باطل"))16).

.www.binbaz.org.sa.mat19725   .١67) انظر: م�قع ال�صيخ ابن باز، ن�ر على الدرب(
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و�شئل اأي�شاً: عن ام���راأة ا�شرتطت قبل عقد الزواج على اخلاطب اأن ل يطلقها، وقبل 
ال���زوج هذا ال����رط، فهل هذا ال�رط �شحيح اأم ل؟ وهل يح���ق للمراأة اأن ت�شرتط اأن 

تكون عقدة النكاح بيدها؟ 
فاأج���اب رحمه اهلل: "هذا ال�رط لي�س �شحيًح���ا، له اأن يطلقها متى �شاء، وال�شواب 
ل يج���وز �رط الطالق بيدها، ول �رط اأنه ل يطلقها اإذا دعت احلاجة اإلى طالقها؛ لأن 

هذا ال�رط غري �شحيح"))16). 
وقد �شئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن جواز اأن تكون الع�شمة بيد 
املراأة بحيث تطلق زوجه���ا؟ فاأجابت: "الأ�شل اأن الطالق بيد الزوج، ومن يفو�س اإلى 
ذلك م���ن طرف الزوج، هذا اإذا كان الزوج اأهاًل ل�شدور الطالق منه، واأما اإذا مل يكن 
اأه���اًل؛ فاإن وليه يقوم مقامه، واإذا فو�س الزوج اإلى زوجته اأن تطلق نف�شها منه، فلها اأن 
تطلق نف�شها منه م���امل يف�شخ الوكالة، واأما جعل الزوج الع�شمة بيد الزوجة ب�رط يف 
العق���د متى �شاءت طلق���ت نف�شها، فهذا ال�رط باطل؛ لكون���ه يخالف مقت�شى العقد، 
وقال النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: »كل �رط لي�س يف كتاب اهلل فهو باطل، واإن كان مائة 

�رط«"))16).
اأثر هذا ال�سرط على العقد:

وبن���اًء على ما �شبق: هل يجب على الزوج الوفاء به���ذا ال�رط، بناء على اأن العقد 
�سحي���ح)1)1)؛ اإل عند املالكية فاإنه���م يفرقون بن قبل الدخول وبع���ده، فقبل الدخول 
ينف�ش���خ العقد؛ لأن ال�رط باطل فيبطل العقد، اأم���ا بعد الدخول في�شح العقد، ويبطل 

)١68)  املو�سوعة البازية يف امل�سائل الن�سائية 7١3/٢ �ص�ؤال رقم )690).
)١69) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ١0/٢0 �ص�ؤال رقم )5٢45).

)١70) الدر املختار 3٢9/3، رو�سة الطالبني 588/5، ك�ساف القناع 99/5.
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ال�رط؛ ملا يرتتب على القول ببطالن العقد من �رر بعد الدخول)1)1). 
على القول الأول ل يجب عليه الوفاء بهذا ال�رط؛ لأنه �رط غري �شحيح، خمالف 

ملقت�سى ال�رسع.
وعلى القول الثاين يجب عليه الوفاء بهذا ال�رط؛ ا�شتدلًل بالأدلة التي ذكرناها �شابًقا 
من الكتاب وال�شنة و الأثر يف وجوب الوفاء بال�روط التي األزمها الإن�شان نف�شه)))1).

وال�شحي���ح: يجب على الزوج الوفاء بال�روط التي األزمها نف�شه؛ لكن ب�رط اأن ل 
تك���ون خمالفة ملقت�شى ال�رع، وا�شرتاط املراأة الط���الق بيدها، اأو اأن تطلق نف�شها متى 

�شاءت خمالف ملقت�شى ال�رع، ملا �شبق ذكره من الأدلة)3)1).

امل�صاألة ال�صابعة: ا�صرتاط املراأة طالق �صرتها: 
اإذا ا�شرتطت املراأة طالق �رتها )زوجة زوجها(، فهل هذا ال�رط �شحيح اأم باطل؟ 

وهل يجب على الزوج الوفاء بهذا ال�رط؟ 
ل خ���الف بن الفقهاء الأربعة يف بطالن هذا ال�رط، وعدم �شحته)4)1)، لنهي النبي 
�شل���ى اهلل علي���ه و�شلم عن ذلك يف قوله: »ل يحل لمراأة ت�ش���األ طالق اأختها لت�شتفرغ 
ْحَفته���ا، فاإمنا لها ما قدر لها«)5)1)، ويف رواية م�شل���م:  » ول ت�شاأل املراأة طالق اأختها  �شَ

)١7١) مدونة الفقه املالكي للغرياين 5٢٢/٢.
)١7٢) انظر �ش٢٢.

)١73) انظر �ش40-4٢.
)١74) املب�ص����ط ١05/5، اإع���لء ال�س���نن 64/١١، الذخ���رية للق���رايف 45/4، مواه���ب اجللي���ل ٢03/5، الأم 73/5- 74، رو�س���ة 

الطالبني 588/5، املغني 449/7، الإن�صاف ١١6/8، نيل الأوطار 6/١4٢.
)١75) اأخرج���ه البخ���اري يف �صحيح���ه، كت���اب النكاح، باب ال�صروط التي ل حت���ل يف النكاح ١978/5 برق���م )4857)، وال�سفحة اأي 
ع���ة العري�ص���ة التي ت�صبع اخلم�صة. ومعنى لت�صتفرغ �صحفته���ا اأي ت�صت�يل على حظ �صاحبتها، فتك�ن كمن ا�صتفرغ  الَق�صْ
�صحفة غره، وقلب اإناءه. انظر: ل�صان العرب ١86/9 مادة)�س ح ف)، تهذيب اللغة للأزهري ٢١0/١0 )�سحف)، الفائق يف 

غريب احلديث والأثر للزخم�صري ٢66/3، تف�سري غريب ما يف ال�سحيحني �س١٢7، �سرح ال�سنة للبغوي55/9.
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لتكتف���ئ �شحفتها، وْلتنكح، فاإمنا لها م���ا كتب اهلل لها«)6)1)، واإمنا اخلالف بينهم هل يوؤثر 
هذا ال�رط يف بطالن العقد اأم ل؟ على اأقوال:

الق��ول االأول: اإذا ا�شرتط���ت املراأة يف عق���د النكاح طالق �رته���ا، فالعقد �شحيح، 
وال�رط باطل، وهو قول احلنفية)))1)، وال�سافعية)))1)، وهو قول يف مذهب احلنابلة)))1)، 
وه���و ال�سحيح)1)1)، واختاره ابن عبد الرب من املالكية)1)1)، وذكره ابن حجر اتفاقاً)))1)، 
وب���ه اأفتت اللجنة الدائمة لالإفتاء يف اململك���ة العربية ال�شعودية باأن النكاح �شحيح، ول 

يلزم الزوج الوفاء بال�رط؛ لأنه �رط فا�شد)3)1).
اأدلة هذا القول: 

1 – م���ا ورد عن اأبي هريرة ر�س���ي اهلل عنه قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 
ر لها«)4)1). ْحَفَتها، فاإمنا لها ما قرُدِّ »ل يحل لمراأة ت�شاأل طالق اأختها لت�شتفرغ �شَ

)١76) اأخرج���ه م�سل���م يف �سحيح���ه، كت���اب النكاح، باب حت���رمي اجلمع بني املراأة وعمته���ا، اأو خالتها يف الن���كاح ١36/4 برقم )3508) 
وتكتف���ئ  تفتع���ل م���ن كفاأت القدر وغرها، اإذا اأكببتها ففرغت ما فيها، اأوح�ل���ت ما فيها اإلى غرها. ومن كفاأ الإناء: اأي قلبه 
لُيفرغ مافيه، ومعنى ذلك ا�صتمالة ال�صرة حق �صاحبتها من زوجها اإلى نف�صها، و�صعيها يف اإف�صاد حظها. انظر: ل�صان العرب 
١39/١ مادة)ك ف اأ(، معجم مقايي�ش اللغة ١89/5 مادة)ك فء(،املغرب يف ترتيب املعرب ٢٢4/٢، تهذيب اللغة ٢١0/١0)كفاأ)، 
غريب احلديث للقا�سم بن �سلم 36/3، الفائق يف غريب احلديث والأثر ٢66/3، تف�سري غريب ما يف ال�سحيحني �س١٢7،حتفة 

الأحوذي 3١0/4،�سرح ال�سنة للبغوي55/9، اإحكام الأحكام �سرح عمدة الأحكام لبن دقيق العيد ١/368.
)١77) املب�ص����ط ١05/5، اإع���لء ال�سنن 64/١١، العناية �سرح الهداية ١0/5، تبيني احلقائق ١48/٢، بدائع ال�سنائع ٢/٢77، 

البحر الرائق 3/١7١.
)١78) رو�سة الطالبني 588/5، منهاج الطالبني �س١0٢، معني املحتاج ٢٢6/3، وعند ال�سافعية قول ذكره النووي، وهو اأن 

العقد املقرتن مبثل هذا ال�صرط باطل. انظر: املراجع ال�صابقة.
)١79)  املغني 449/7، ال�سرح الكبري 5٢8/7، الإن�صاف ١١6/8، املبدع 74/7، الفروع ٢60/8.

)١80) الإن�صاف ١١6/8، ال�سرح الكبري 5٢8/7، ت�سحيح الفروع 8/٢6١
)١8١) التمهيد ملا يف امل�طاأ من املعاين والأ�صانيد ١8/١65- ١66.

 )١8٢) فتح الباري ٢١7/9.
)١83) فتاوى اللجنة الدائمة املجموعة الأولى 397/١8، الفتوى رقم )١87٢7).

)١84) �سبق تخريجه �س45.
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وج���ه ال�شتدلل: ظاهر هذا احلديث التحرمي)5)1)؛ لأن فيه نهي املراأة اأن ت�ساأل زوجها 
طالق زوجته الثانية، اأو ت�شرتط عليه ذلك، اإذا اأراد الزواج بها لت�شتاأثر به دونها، فت�شري 
له���ا من نفقته ومعروفه ومعا�رته ما كان للمطلقة من���ه، وعرب عن ذلك بقوله: »ت�شتفرغ 
�شفحته���ا«، وقوله: »فاإمنا لها ما قدر لها« اإ�شارة اإلى اأنها، واإن �شاألت ذلك، اأو ا�شرتطته؛ 
فاإن���ه ل يقع من ذلك اإل ما قدره اهلل، فينبغي اأن ل تتعر�س لهذا املحظور)6)1)، فاليجوز 

لمراأة، ول لوليها اأن ي�شرتط يف عقد نكاحه طالق غريها)))1).
ونه���ى النبي �شلى اهلل عليه و�شل���م املراأة اأن ت�شاأل طالق اأخته���ا، اأو ت�شرتطه مطلًقا، 

والنهي املطلق يدل على ف�ساد املنهي عنه)))1).
2 – م���ا ورد عن النبي �سل���ى اهلل عليه و�سلم قال: »ما بال رج���ال ي�سرتطون �رسوًطا 
لي�ش���ت يف كت���اب اهلل، ما كان من ����رط لي�س يف كتاب اهلل فهو باط���ل، واإن كان مائة 
�رط، ق�شاء اهلل اأحق، و�رط اهلل اأوثق، واإمنا الولء ملن اأعتق« )))1). فاأنكر النبي �سلى 
اهلل علي���ه و�شلم على كل من �رط �رًطا يخالف ما جاءت به ال�ريعة الإ�شالمية، وهذا 
احلديث يقت�شي يف مثل هذا جواز العق���ود، وبطالن ال�روط)1)1)؛ وعليه فاإن ا�شرتاط 

الزوجة على زوجها طالق �رتها �رط مردود وباطل، والعقد �شحيح)1)1).
3 – قيا�س بطالن �رط طالق ال�رة على ا�شرتاط ف�شخ بيعه، فكما اأن ا�شرتاط املراأة 
عل���ى زوجها ف�شخ بيعه باطل، فكذلك ا�ش���رتاط طالق �رتها، والعلة اجلامعة بينهما اأن 

)١85) نيل الأوطار 6/١4٢.
)١86) فتح الباري ٢١9/9 – ٢٢0.

 )١87) مواهب اجلليل ٢03/5.
)١88) املغني 449/7، ال�سرح الكبري 5٢8/7.

)١89) �سبق تخريجه �س9.
)١90) التمهيد لبن عبدالرب ١8/١66.

)١9١) مغني املحتاج ٢٢6/3.
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كاًل منهما فيه ا�شرتاط لإبطال حق غريه)))1).
4- اإن يف ا�ش���رتاط طالق ال�رة  منع الزوج عن الأم���ر امل�روع له، وهو ا�شتمرار 

نكاحه من زوجته الأخرى)3)1).
5 – اإن عق���د النكاح م�شتكم���ل كافة الأركان وال�روط التي جتعل���ه عقًدا �شحيًحا، 
وط���راأ عليه �رط فا�شد، والعقود ل تف�شد بال�روط الفا�شدة لذلك يبطل ال�رط وحده 

دون العقد)4)1).
6- اإن يف املن���ع من هذا ال�رط وف�شاده �شد لذريع���ة الختالف والتفرق والعداوة 

والبغ�شاء بن امل�شلمن)5)1).
القول الثاين:

 اإن عق���د النكاح املق���رتن ب�رط املراأة طالق �رتها باطل، وه���ذا قول عند ال�شافعية 
ذكره النووي)6)1).

وا�ستدلوا: 
اأن �رط املراأة طالق �رتها �رط ينايف مقت�شى العقد، وال�رط الذي ينايف مقت�شى 

العقد يكون باطاًل يف نف�شه، ويعود على العقد بالإبطال)))1).
القول الثالث: 

اإنه اإذا ا�شرتطت املراأة يف عقد النكاح طالق �رتها، فاإنه ينف�شخ العقد اإذا مل يح�شل 

)١9٢) املغني 449/7، الإن�صاف ١١6/8، ال�سرح الكبري 5٢6/7.
)١93) العناية �سرح الهداية ١0/5.

)١94) اإعالء ال�صنن للتهان�ي ١١/64.
 )١95) اإغاثة اللهفان ١/369.

)١96) رو�سة الطالبني 588/5، مغني املحتاج ٢٢6/3.
)١97) رو�سة الطالبني 588/5.
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دخول، اأما اإن ح�شل دخول فاإنه يبطل ال�رط، وي�شح العقد، وبهذا قال املالكية)))1).
وا�ستدلوا: 

باملعق���ول: اأن ا�شرتاط املراأة يف عقد الزواج طالق �رتها هو �رط يتنافى ومقت�شى 
العق���د، وال�رط الذي ينايف مقت�شى عقد النكاح يك���ون باطاًل يف نف�شه، ويعود على 
العقد بالإبطال، وما كان كذلك فهو باطل يف�شي اإلى بطالن العقد، وهذا قبل الدخول. 
ومل���ا كان ف�شخ الن���كاح بعد الدخول يلحق ����رًرا بطريف العقد، قلن���ا ببطالن ال�رط 

وحده، و�سحة العقد)))1).
ميكن اأن يناق�ص: 

ب���اأن التفريق بن قبل الدخ���ول وبعده حتكم يحتاج اإلى دلي���ل، ول يوجد دليل على 
التفريق، فتبني اأن احلكم واحد قبل العقد وبعده.

القول الرابع:
 اإن ����رط طالق ال�رة، �رط �شحيح لزم، ويج���ب على الزوج الوفاء به، وبهذا 
ق���ال اأبو اخلطاب من احلنابل���ة)11))، وقال به بع�س املالكي���ة)11))، واإذا مل يف الزوج به، 

فللمراأة الف�سخ. 
وا�ستدلوا: 

1 – مبا ورد عن عقبة عن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم قال: »اأحق ما اأوفيتم من ال�روط 
)١98) الذخرية للقرايف 45/4، الفقه املالكي واأدلته للحبيب بن طاهر ٢37/3، التمهيد ملا يف امل�طاأ من املعاين والأ�صانيد، 

.١66/١8
)١99) املراجع ال�سابقة.

)٢00) املغن���ي 449/7، وق���ال: ومل اأَر ه���ذا لغ���ره ا.ه����، الإن�ص���اف ١١6/8، ك�س���اف القن���اع 9١/5، املب���دع 74/7 – 8١، الف���روع 
٢6١/8، ال�س���رح الكب���ري 5٢8/7، ك�س���ف املخدرات 597/٢، الإقناع يف فقه الإم���ام اأحمد ١90/3، وفيه ي�سن الوفاء به، ول 

يجب، ومثله يف الرو�س �س340.
)٢0١) الذخرية 4١0/4 وفيه اأنها اإذا ا�صرتطت اأمر التي يدخل بها بيدها يقع ويلزم.
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اأن توفوا به ما ا�ستحللتم به الفروج«))1)).
وجه ال�شتدلل: حث النبي �شلى اهلل عليه و�شلم على الوفاء بال�روط التي ي�شرتطها 
الإن�شان على نف�شه، واأولى ال�روط بالوفاء ال�روط التي تتعلق بعقد الزواج، وا�شرتاط 

الزوجة على زوجها اأن يطلق �رستها من هذا القبيل، فيجب الوفاء به)13)).
نوق����س: ب���اأن احلديث واإن كان �شحيًح���ا؛ فاإن معناه اأحق ال����روط اأن يوفى به من 
ال�روط اجلائزة م���ا ا�شتحّلت به الفروج، فهو اأحق ما وفى به املرء و اأولى)14))، و�رط 
طالق ال�رة نهى عنه النبي �شلى اهلل عليه و�شلم، وال�رط اإذا كان فيه خمالفة لل�رع 

مل يلزم الزوج الوفاء به.
2 – قيا����س هذا ال�رط على �رط اأن ل يتزوج عليه���ا، فكما اأن ا�شرتاط املراأة على 
زوجه���ا اأن ل يتزوج عليها هو �رط �شحيح يل���زم الزوج الوفاء به، فكذلك ا�شرتاطها 

طالق �رتها، والعلة اجلامعة بينهما اأن كاًل منهما فيه منفعة وم�شلحة للمراأة)15)).
نوق�ص:

باأن���ه قيا�س مع الف���ارق، فا�شرتاط عدم الزواج باأخرى في���ه م�شلحة للزوجة، وعدم 
الإ�رار باأحد؛ بخ���الف ا�شرتاط طالق ال�رة، ففيه اإ�رار بها، وك�ر قلبها، وخراب 

بيتها، و�سماتة اأعدائها بها)16)). 
3 – اأن يف ا�ش���رتاط طالق ال�رة منفعة وم�شلحة للمراأة، وهي تفردها بزوجها؛ لذا 

)٢0٢) �سبق تخريجه �س8.
)٢03) عون املعبود �سرح �سنن اأبي داود للآبادي ١٢4/6.

)٢04) التمهيد لبن عبد الرب ١8/١68.
)٢05) املغني 449/7، ال�سرح الكبري 5٢8/7، املبدع 7/8١.

)٢06) زاد املعاد ١07/5.
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يلزم الزوج الوفاء به))1)).
ميكن اأن يناق�س:

ب���اأن القول باأن في���ه منفعة وم�سلحة للزوج���ة �سحيح، ولكن يقابل���ه مف�سدة حت�سل 
للزوجة الأخرى، وهو انف�سالها عن زوجها، وهي اأقدم منها، واأولى برفع ال�رسر عنها، 

والقاعدة ال�رعية :»ال�رر ل يزال مبثله«))1)).
4- اأن الزوج اإذا مل يف بال�رط، فللزوجة الف�شخ؛ ملا تقدم من قول عمر))1))، ولأنه 

�رط لزم يف عقد، فثبت الف�شخ برتك الوفاء به، كالرهن، وال�شمن يف البيع)11)).
ميك���ن اأن يناق�س: باأن هذا ال�رط نهى النبي �شل���ى اهلل عليه و�شلم عنه، وال�رط اإذا 

كان فيه خمالفة لل�رسع مل يعتد به، ومل يلزم الزوج الوفاء به.
 الراجح ووجه الرتجيح: 

يرتجح، واهلل تعالى اأعلم، القول الأول، وهو اأن عقد النكاح �شحيح، وال�رط باطل، 
وذلك لقوة اأدلته، ل�شيما حديث النبي �شلى اهلل عليه و�شلم، فهو ن�س يف امل�شاألة، ول 
يقبل قيا�س يف مقابلة الن�س، وملوافقة ه���ذا القول لقواعد ال�رسع ومقا�سده، وملناق�سة 

اأدلة الأقوال الأخرى.

امل�صاألة الثامنة: ا�صرتاط املراأة العاملة اأجرة عملها لها:

من امل�شلم به اأن ال�شارع احلكيم اأثبت للمراأة حق التملك، كما يف الإرث، يقول اهلل 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  تعال���ى: ڍ 

)٢07) املغني 449/7، املبدع 8١/7، ك�سف املخدرات ٢/597.
)٢08) الأ�سباه والنظائر لبن جنيم �س 96، الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي �س١76، �سرح القواعد الفقهية للزرقاء �س١95.

)٢09) �سبق تخريجه �س٢8. 
)٢١0) العدة �سرح العمدة ٢7/٢، املغني 449/7، ال�سرح الكبري 5٢8/7، ك�ساف القناع9١/5، الرو�س املربع �س340.
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ٺ ٺ    ٺٿ ٿ ٿ ٿ ڍ الن�ساء: 7  .وكذا التملك بالهبة، واأجرة العمل الذي تقوم به. 

واملراأة اإذا كانت عاملة قبل عقد النكاح، ويف اأثناء العقد ا�شرتطت على الزوج عدم 
الأخ���ذ من مالها؛ فاإن ا�شرتاط املراأة ملكها ملالها اخلا�س من امل�شلم به؛ لأنه ملك لها، ول 

يح���ق لأحد اأخذه بدون ر�ساها؛ لقوله تعال���ى يف املهر:  ڍ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  
ۓ ۓ ڭ ڍ الن�س���اء: 4 ، واملهر ملك للمراأة، وقوله تعالى:  ڍ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ڭ ۇ ڍ البقرة: ٢٢9  .
وحيث اإن مال املراأة املكت�شب ملك للزوجة، فلي�س للزوج اأخذ �شيء منه، بل يجب 
على الزوج  النفقة على زوجته اإجماًعا)11)) ))1))، وهذا من حما�شن الإ�شالم، فالزوجة 
مبقت�ش���ى العقد يلزمها طاع���ة زوجها، والقرار يف بيته، وتدبري منزل���ه، وح�شانة اأطفاله 
منها، ومتكينه من ال�شتمتاع بها؛ فلذلك وجب لها عليه اأن يقوم بتوفري ما حتتاج اإليه من 
الطعام، والك�ساء، وال�سكن)13))، ونحو ذلك)14))، وهذا مقت�سى عقد النكاح، واأثر من 
اآث���اره املتفق عليها، فكاأن الزوجة ت�شرتط على زوجها اأن ينفق عليها، فمثل هذا ال�رط 
ل ي�شي���ف جديًدا للعقد، فبمجرد انعقاد العقد يثب���ت وجوب النفقة على الزوج، فال 
)٢١١) حت���ى ل���� ا�صرتط���ت لأن���ه م�افق ملقت�صى العقد، وه� �ص���رط �صحيح متفق عليه بني جميع الفقه���اء، انظر: ال�جيز 
للمدخ���ل للفق���ه الإ�سلم���ي، �س٢38 – ٢39 ملحمد �سلم مدكور، والنفقة ه���ي مايفر�س للزوجة على زوجها من مال 
لك�صائه���ا وطعامه���ا وم�صكنه���ا، وما اإل���ى ذلك من كل الأم�ر التي يت�ق���ف عليه بقاوؤها، واإقام���ة حياتها ح�صبما تعارفه 

النا�ش. انظر: حق�ق املراأة يف ال�صريعة الإ�صالمية لإبراهيم عبد الهادي النجار �ش١06.
)٢١٢) بدائ���ع ال�سنائ���ع ١5/4، البناي���ة �س���رح الهداي���ة 489/5، حا�سي���ة اب���ن عابدي���ن 599/3، البح���ر الرائ���ق ١88/4، تبيني 
احلقائق 50/3، الفتاوى الهنديه 544/١، بداية املجتهد 54/٢- 55، ال�سرح الكبري للدردير 508/٢، �سرح اخلر�سي على 
خليل ١5٢/4- ١53، البيان والتح�سيل 377/4، �سرح حدود ابن عرفه 35١/١، حا�سية الد�سوقي 508/٢، التاج والإكليل 
١8١/4 – ١8٢، الفق���ه املالك���ي واأدلت���ه للحبي���ب طاه���ر ٢38/3، الأم ٢37/5،  امله���ذب ١60/٢، احل���اوي الكب���ري ١5/5٢4، 

املغني ٢30/9، الإن�صاف 376/9، ك�سف املخدرات 597/٢،  نيل الأوطار 80/7، املف�سل يف اأحكام املراأة 7/١5٢، ١53.
)٢١3) عل���ى خ���لف ب���ني الفقهاء فيما اإذا اأع�سر الزوج هل يثبت لها ح���ق الفرقة كما ذكر جمهور العلماء، اأم  ت�سرب وتبقى 

النفقة يف ذمته، كما ذهب اإليه بع�ش العلماء. انظر: نيل الأوطار لل�ص�كاين 80/7.
)٢١4) فقه ال�سنة املي�سر لل�سيخ عبداهلل املطلق3/4١٢.
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حاجة ل�سرتاطه يف عقد النكاح. 
والزوج���ة لها الأهلي���ة الكاملة، والذمة املالي���ة امل�شتقلة؛ جاء يف ق���رار جممع الفقه 

الإ�شالمي:
-انف�شال الذمة املالية بن الزوجن:

للزوج���ة الأهلية الكاملة، والذمة املالي���ة امل�شتقلة التامة، ولها احل���ق املطلق يف اإطار 
اأح���كام ال�رع مب���ا تك�شبه من عملها، وله���ا ثرواتها اخلا�شة، ولها ح���ق التملك، وحق 
الت�رف مبا متلك، ول �شلط���ان للزوج على مالها، ول حتتاج لإذن الزوج يف التملك، 

والت�رف مبالها. 
ا�ش���رتاك الزوجة يف التملك اإذا اأ�شهمت الزوجة فعلًيا من مالها، اأو ك�شب عملها يف 
متلك م�شكن اأو عقار اأو م�روع جتاري؛ فاإن لها احلق يف �راكة يف ملكية ذلك امل�شكن 

اأو امل�روع بن�شبة املال الذي اأ�شهمت به)15)).
ويج���ب على الزوج الوفاء ب����رط املراأة العامل���ة ا�شتقاللها باأج���رة عملها ، وعدم 

م�شاركته لها فيه، ويوؤيد ذلك ما يلي: 
1 – قول اهلل تعالى: ڍ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ     ۅ ۅ ڍ الإ�سراء: 34 .

2- ق���ول اهلل تع���الى: ڍ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڍ 
النحل: 9١ .

3 – قول اهلل تعالى: ڍ ژ ژ ڑ ڑ ک ڍ املائدة: ١ .
وج���ه ال�شتدلل: يف الآيات ال�شابقة دللة �ريحة على وجوب الوفاء بالعهد الذي 
يقطع���ه الإن�شان على نف�شه، وال�روط الواردة يف عقد النكاح مبثابة العهد الذي يجب 

)٢١5) انظ���ر: جمل����ش جمم���ع الفق���ه الإ�صالمي ال���دويل املنبثق عن منظمة امل�ؤمت���ر الإ�صالمي املنعق���د يف دورته ال�صاد�صة 
ع�سرة بدبي )دولة الإمارات العربية املتحدة) 30 �سفر – 5 ربيع الأول ١4٢6ه� قرار رقم ١44 )٢/١6).
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الوفاء به. 
4 – قوله عليه ال�شالة وال�شالم: »وامل�شلمون على �روطهم، اإل �رًطا حرم حالًل، 

اأو اأحل حراما«))16))(.
5 – قوله عليه ال�شالة وال�شالم: »اأحق ما اأوفيتم من ال�روط اأن توفوا به ما ا�شتحللتم 

به الفروج«)))1))(.
وج���ه ال�شتدلل: يف احلديث���ن دليل على وج���وب الوفاء بال����روط مامل تخالف 

ال�رع، واأن اأحق هذه ال�روط بالوفاء ما كان يف عقد النكاح))1)).
6 – اأن ح���ق النفق���ة للزوج���ة حق ثابت بال����رع؛ لأنه من الآث���ار املرتتبة على عقد 
ال���زواج، فال يجوز للزوج اإ�شقاطه، ومطالبة املراأة بالنفقة على نف�شها؛ لأنه اأمر خمالف 

ل�رسع اهلل))1)).
ومما يدل على وجوب اإنفاق الزوج على زوجته ما يلي: 

اأ- قول اهلل تعالى: ڍ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ڍ الن�ساء: 34    )1))).

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ   ڍ  ب-  
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڍ الن�ساء: 3 .

فقول���ه تعالى: )ذلك اأدنى األ تعولوا( يدل على اأن على الرجل نفقة امراأته، وقوله : 

)٢١6) �سبق تخريجه �س8.

)٢١7) �سبق تخريجه �س8.
)٢١8) الذخرية للقرايف 405/4، الفقه املالكي واأدلته للطاهر ٢37/3.

)٢١9) املغن���ي ٢30/9، مغن���ي املحت���اج ٢٢6/3. وعند ال�صافعي���ة اإذا ا�صرتط الزوج اأن النفقة على غ���ره ف�صد ال�صرط، و�صح 
عقد النكاح، انظر: مغني املحتاج ٢٢6/3.

)٢٢0) احلاوي الكبري ١١/4١5.
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)األ تعولوا( اأي اأن ل يكر من تعولون اإذا اقت�ر املرء على واحدة، واإن اأباح اهلل تعالى 
له اأكر منها)1))).

ج�- قول اهلل تعالى:  ڍ ۇ ۇ    ۆ ۆ ۈ ۈ ڍ البقرة: ٢33 . 
اأوجب���ت الآي���ة الكرمية على املول���ود له وهو ال���زوج  نفقة الزوجة الت���ي هي والدة 

ولده)))))، فوجب عليه الطعام والك�سوة لها)3))).
د- ق����������ول اهلل تع��الى ع���ن البائ���ن:  ڍ ڀ ڀ      ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ڍ 
الط���لق: 6  ، ف���اإذا وجبت النفقة للبائ���ن احلامل، وثبتت لها)4)))، فف���ي حق الزوجة اآكد 

واأحرى.
ه�- قول اهلل تعالى:  ڍ ڃ ڃ ڃ  ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڍ الطلق: 
7  ، ف���اهلل ع���ّز وجّل األزم الزوج بالنفق���ة على زوجته وولده ال�شغ���ري على قدر و�شعه، 

بحيث يو�شع عليهما اإذا كان مو�شًعا عليه، ومن كان فقرًيا فعلى قدر ذلك)5))).
و- ق���ول اهلل تعالى: ڍ ۉ ۉ ڍ الن�ساء: ١9  ، وق���ول النبي �سلى اهلل عليه 
و�شل���م: »... فاتقوا اهلل يف الن�شاء، فاإنكم اأخذمتوه���ن باأمان اهلل، وا�شتحللتم فروجهن 
بكلمة اهلل()6))). ففي  الآية و احلديث اأمر باملعا�رة باملعروف، ول�شك اأن الإنفاق على 

الزوجة من املعا�رسة باملعروف. 
ز- قول���ه �شل���ى اهلل عليه و�شلم: »وله���ن عليكم رزقهن وك�شوته���ن باملعروف...« 

)٢٢١) الأم ١06/5.
)٢٢٢) تف�سري القرطبي )اجلامع لأحكام القراآن) ١60/3، احلاوي الكبري ١١/4١5.

)٢٢3) تف�سري الطربي) جامع البيان يف تاأويل القراآن) 44/5، تف�سري القرطبي ) اجلامع لأحكام القراآن)١60/3.
)٢٢4) تف�سري القرطبي )اجلامع لأحكام القراآن) ١67/١8، بدائع ال�سنائع ١6/4.

)٢٢5) تف�سري القرطبي )اجلامع لأحكام القراآن) ١7١/١8.
)٢٢6) اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب احلج، باب حجة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 39/4 برقم )3009).
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احلديث))))). ففيه دللة على وجوب الطعام والك�شوة على الزوج))))).
 ح- اأن���ه يجوز للزوج���ة اأن تاأخذ من الزوج بدون علم���ه، اإذا كان بخياًل �شحيًحا ما 
يكفيه���ا وولده���ا باملعروف، يدل عليه ما روته عائ�شة ر�ش���ي اهلل عنها اأن هنًدا بنت عتبة 
قالت: يا ر�ش���ول اهلل، اإن اأبا �شفيان رجل �شحيح، ولي�س يعطيني ما يكفيني وولدي، اإل 

ما اأخذت منه وهو ل يعلم، فقال: »خذي ما يكفيك وولدك باملعروف«))))).
فف���ي احلديث دليل عل���ى وجوب النفقة لها على زوجه���ا، واأن ذلك مقدر بكفايتها، 

واأن ذلك باملعروف، واأن لها اأن تاأخذ ذلك بنف�شها من غري علمه اإذا مل يعطها اإياه)31)).
وق���ال ابن قدام���ة رحمه اهلل : "وجملة الأم���ر اأن املراأة اإذا �شلم���ت نف�شها اإلى الزوج 
على الوج���ه الواجب عليها فلها عليه جميع حاجتها، م���ن ماأكول وم�روب وملبو�س 

وم�سكن")31)).
ط- اأن الرج���ل لو ا�ش���رتط على املراأة اأن تنف���ق عليه، اأو تعطيه �شيئاً م���ن مالها؛ فاإن 
ه���ذا ال�رط باط���ل؛ لأنه ينايف مقت�ش���ى العقد، ويت�شمن اإ�شقاط حق���وق جتب بالعقد 
قب���ل انعقاده، فلم ي�سح، كما لو ا�سقط ال�سفيع �سفعته قبل البيع. والعقد �سحيح؛ لأن 

ال�رط يعود اإلى معنى زائد يف العقد ل ي�شرتط ذكره، ول ي�ره اجلهل به))3)).
ي- الإجماع: فقد اتفق اأهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على اأزواجهن اإذا 

)٢٢7) جزء من احلديث ال�سابق، وتخريجه يف الهام�س ال�سابق.
)٢٢8) تف�سري الطربي ) جامع البيان يف تاأويل القراآن) 44/5، تف�سري القرطبي )اجلامع لأحكام القراآن) ١60/3.

)٢٢9) اأخرج���ه البخ���اري يف �سحيح���ه، كت���اب النفق���ات، ب���اب اإذا مل ينف���ق الرج���ل فللم���راأة اأن تاأخ���ذ بغري علمه م���ا يكفيها 
وولده���ا باملع���روف ٢05٢/5 برق���م )5049) واللف���ظ له، وم�سل���م يف �سحيحه، كت���اب الأق�سية، باب ق�سي���ة هند ١٢9/5 

برقم )4574).
)٢30) املغني 9/٢3١، ٢40.

)٢3١) املغني 9/٢3١.

)٢3٢) املغني 449/7.
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كانوا بالغن اإل النا�زش منهن)33)). 
 ك- م���ن املعقول: وذلك اأن املراأة حمبو�ش���ة بحب�س النكاح حًقا للزوج، ممنوعة عن 

الكت�شاب بحقه؛ فكان نفعها عائًدا اإليه، فكانت كفايتها عليه)34)).
تقدير النفقة الواجبة على الزوج: 

تقدر بالكفاية)35))، والكفاية تعم جميع ما حتتاج اإليه الزوجة، فيدخل فيه ما هو معتاد 
من التو�سعة يف الأعياد، و�سائر الأ�سياء التي قد �سارت بال�ستمرار عليها ماألوفة، بحيث 
يح�شل الت�رر مبفارقتها اأو الت�شجر، اأو التكدر)36))، وال�رسع اأطلق النفقة، ومل يقدرها 
بحد معني))3)) يف قول���ه تعالى: ڍ ۇ ۇ    ۆ ۆ ۈ ۈ ڍ البقرة: ٢33 ، ويراعى 
ح���ال الزوجن يف الع�ر والي����ر، وحال الزم���ان واملكان والأ�شع���ار، وهو مبعنى ما 

تعارف عليه النا�س))3))، ففي قوله تعالى: ڍ ڃ ڃ ڃ  ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ 
حل���ال  اعتب���ار   ،  7 الط���لق:  ڍ  ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ    ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک  گ 

الزوج باملع���روف، ويف قوله تعالى: )خذي ما يكفيك وول���دك باملعروف())3)) اعتبار 
حلال الزوجة باملعروف. 

 )٢33) املغن���ي ٢30/9، وانظ���ر: بدائع ال�صنائ���ع ١6/4، الهداية مع فتح القدير 3٢١/3 ط التجارية ، البحر الرائق ١88/4، 
تبيني احلقائق 49/3، اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي ١7١/١8، التاج والإكليل١8١/4-١8٢، احلاوي الكبري ١5/5٢4، 

املحلى لبن حزم 47٢/9، املو�سوعة الفقهية 34/4١.
)٢34) بدائع ال�سنائع ١6/4، تبيني احلقائق 49/3، البحر الرائق ١88/4، املغني ٢30/9.

)٢35) بدائ���ع ال�سنائ���ع ٢3/4، البناي���ة �س���رح الهداي���ة 493/5،حا�سية ابن عابدي���ن 599/3، ال�سرح الكب���ري للدردير ٢/509،  
التاج و الإكليل ١8٢/4- ١83، مغني املحتاج 4٢6/3، املغني ٢3١/9، املحلى لبن حزم ١0/88.

)٢36) الرو�سة الندية �سرح الدرر البهية78/٢، فقه ال�سنة ل�سيد �سابق ٢/١74.
)٢37) بدائع ال�سنائع 4٢9/3، البناية �سرح الهداية494/5، 497، بداية املجتهد 54/٢، املغني 9/٢3١.

)٢38) البناية �سرح الهداية 497/5، بداية املجتهد 54/٢، ال�سرح الكبري للدردير509/٢، الرو�سة الندية �سرح الدرر البهية 
.78/٢

)٢39) �سبق تخريجه �س55.
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جاء يف قرار جممع الفقه االإ�سامي: 
-النفق���ة الزوجية: ت�شتحق الزوجة النفقة الكامل���ة املقررة باملعروف، وبح�شب �شعة 
الزوج، ومبا يتنا�شب مع الأع���راف ال�شحيحة والتقاليد الجتماعية املقبولة �رًعا، ول 

ت�شقط هذه النفقة اإل بالن�شوز. 
-م�شاركة الزوجة يف نفقات الأ�رة:

1 – ل يج���ب على الزوجة �رسًعا امل�ساركة يف النفقات الواجبة على الزوج ابتداء، 
ول يجوز اإلزامها بذلك. 

2 – تطوع الزوجة بامل�شاركة يف نفقات الأ�رة اأمر مندوب اإليه �رًعا؛ ملا يرتتب عليه 
من حتقيق معنى التعاون والتاآزر والتاآلف بني الزوجني. 

3 – يج���وز اأن يتم تفاهم الزوجني واتفاقهم���ا الر�سائي على م�سري الراتب اأو الأجر 
الذي تك�شبه الزوجة. 

4 – اإذا ترت���ب على خروج الزوجة للعمل نفقات اإ�شافية تخ�شها؛ فاإنها تتحمل تلك 
النفقات.

-ا�شرتاط العمل:
يف فق���رة رقم )3(: ل يجوز �رعاً رب���ط الإذن )اأو ال�شرتاط(للزوجة بالعمل خارج 
البيت مقابل ال�شرتاك يف النفقات الواجبة على الزوج ابتداء واإعطائه جزءاً من راتبها 

وك�سبها)41)).
وي�شتحب للزوجة امل�شاركة يف النفقات الأ�رية، وال�شرب على قلة ذات يد زوجها، 
واأن تع���ذره فيما ل يطيقه؛ فقد اأثن���ى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم على ن�ساء قري�س بهذه 

)٢40) ق���رارات جمل����ش جمم���ع الفقه الإ�صالمي الدويل املنبثق ع���ن منظمة امل�ؤمتر الإ�صالمي املنعق���د يف دورته ال�صاد�صة 
ع�سر بدبي )دولة الإمارات العربية املتحدة) 30 �سفر – 5 ربيع الأول ١4٢6ه� القرار رقم١44 )٢/١6).
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ال�سف���ة)41))، فقال: »خ���ري ن�شاء ركنب الإبل �شال���حرُ ن�شاء قري�س، اأحن���اهرُ على ولٍد يف 
�شغره، واأرعاهرُ على زوج يف ذاِت يده«))4)). 

واأخرياً فلي����س املال كل �سيء يف احلياة، واملراأة املوفق���ة امل�سددة ت�سعى اأن توفق بني 
رغبتها بتحقيق �رطه���ا، وحال زوجها باحلكمة واللن وبالتي ه���ي اأح�شن، واأن يكون 
التعامل ب���ن الزوجن من ال�شماحة والتعاون ما يجعل امل���ال غري موؤثر على عالقتهما، 
ا اإذا كان الزوج �شعيف املادة؛  ف���اإن ما بينهما من رباط الزوجية ل يقدر مب���ال، خ�شو�شً
فاإن���ه ي�رع لها اأن ت�شاعده ملا يرتت���ب عليه من متانة للعالقة بينهما، وتوثيق لعرى املودة 
والرحم���ة، وملا يف ال�شحيحن م���ن حديث اأبي �شعيد اخلدري ق���ال: خرج ر�شول اهلل 
�شل���ى اهلل علي���ه و�شلم يف اأ�شح���ى اأو فطر اإل���ى امل�شلى، ثم ان����رف فوعظ النا�س، 
واأمرهم بال�سدقة، فقال: »اأيه���ا النا�س ت�سدقوا، فمر على الن�ساء فقال: يامع�رس الن�ساء 
ت�شدق���ن، ف���اإين راأيتكن اأكر اأهل الن���ار« فقلن: ومب ذلك يا ر�ش���ول اهلل؟ قال: » تكرَن 
اللع���ن، وتكفرن الع�شري، ما راأيت من ناق�شات عق���ل ودين اأذهب ِللرُب الرجل احلازم 

من اإحداكن يا مع�ر الن�شاء«.
ثم ان�رف فلما �شار اإلى من�زله جاءت زينب امراأة ابن م�شعود ت�شتاأذن عليه، فقيل: 
ي���ا ر�شول اهلل هذه زينب! فق���ال: »اأي الزيانب« فقيل: امراأة اب���ن م�شعود، قال: »نعم 
ِليٌّ يل،  ائذنوا لها«، فاأذن لها قالت: يا نبي اهلل اإنك اأمرت اليوم بال�شدقة، وكان عندي حرُ
فاأردت اأن اأت�ش���دق به، فزعم ابن م�شعود اأنه وولده اأحق من ت�شدقت به عليهم. فقال 
النب���ي �شلى اهلل عليه و�شلم: »�شدق ابن م�شعود، زوجك وولدك اأحق من ت�شدقت به 

)٢4١) فقه ال�سنة املي�سر لل�سيخ عبداهلل املطلق 4١6/3.
)٢4٢) اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب النكاح، باب اإلى من ينكح، واأي الن�ساء خري؟، وما ي�ستحب اأن يتخري لنطفه من 
غ���ري اإيج���اب ١954/5برقم)4794( واللفظ له، وم�صلم يف �صحيحه، كت���اب ف�صائل ال�صحابة، من ف�صائل ن�صاء قري�ش 

١8١/7 برقم )66١8).
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عليهم«)43))، ويف لفظ اآخر قال: »نعم، لك اأجران: اأجر القرابة، واأجر ال�سدقة«)44)).
ويف رواية اأخرى: عن ريطة امراأة عبد اهلل بن م�شعود اأم ولده، وكانت امراأة �شناًعا، 
ولي�س لعبد اهلل بن م�شعود مال، وكانت تنفق عليه وعلى ولده من ثمرة �شنعتها، وقالت: 
واهلل لق���د �شغلتني اأنت وولدك عن ال�شدقة، فم���ا اأ�شتطيع اأن اأت�شدق معكم، فقال: ما 
اأحب اإن مل يكن لك يف ذلك اأجر اأن تفعلي، ف�شاأل ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم هو 
وهي، فقالت: يا ر�شول اهلل، اإين امراأة، ويل �شنعٌة فاأبيع منها، ولي�س يل ول لزوجي ول 
لول���دي �شيء، و�شغلوين فال اأت�شدق، فه���ل يل يف النفقة عليهم من اأجر؟ فقال: »لك 

يف ذلك اأجر ما اأنفقت عليهم، فاأنفقي عليهم«)45)). 

امل�صاألة التا�صعة: ا�صرتاط املراأة عدم رجعة الزوج ملطلقته: 

اإذا ا�شرتط���ت املراأة على زوجه���ا األ يعود ملطلقته، فحكمه حك���م م�شاألة ا�شرتاط األ 
يت���زوج عليها، وذكر بع�س الفقهاء هذه امل�شاألة يف ا�شرتاط املراأة على زوجها »ل �شابقة 
ول لحقة«، مبعنى اأن ل يرجع مطلقته، ول يتزوج عليها باأخرى، وحكمها حكم امل�شاألة 

ال�شابقة، وهي ا�شرتاط األ يتزوج عليها. 
وقد تقا����س على م�شاألة ا�شرتاط ط���الق �رتها؛ لأن ال�شتدامة اأول���ى من البتداء، 

)٢43) اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب 53١/٢ برقم )١393).
)٢44) اأخرجه البخاري يف �سحيحه معلقا، كتاب الزكاة ، باب الزكاة على الأقارب٢/530.

)٢45) اأخرجه اأحمد يف امل�سند494/٢5 برقم)١6086)، والبيهقي يف ال�سنن الكربى، باب الختيار يف �سدقة التطوع ١78/4 
برق���م )7549) ، واب���ن حب���ان يف �سحيح���ه، ب���اب النفق���ة 57/١0 برق���م )4٢47)، والط���رباين يف املعج���م الكبري٢4/٢63 

برقم)667) من حديث رائطة بنت عبداهلل الثقفية امراأة عبداهلل بن م�سعود.
وق���ال الهيثم���ي يف جمم���ع الزوائ���د ٢98/3: رواه اأحم���د والطراين يف الكبر، وفي���ه ابن اإ�صحاق، وه� مدل����ش، ولكنه ثقة، 

وقد توبع.ا.ه
و�صححه �صعيب الأرن�ؤوط يف تعليقه على امل�صند، وقال: �صحيح، وهذا اإ�صناد ح�صن. وقال الألباين يف اإرواء الغليل 390/3: 

وهذا �صند �صحيح على �صرط ال�صيخني.
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ل�شيما اإذا كان بينهما اأطفال. 
واملطلق���ة الرجعية، اإم���ا اأن تكون قد خرجت من العدة اأو ل، ف���اإن كانت يف العدة، 
فهي زوجة بدليل التوارث بينهما يف حال الوفاة، وقدرته على الرجعة بدون اإذنها، فاإذا 
ا�شرتط���ت عليه عدم الرجوع اإليها، كان كحك���م طالق �رتها، واإن خرجت من العدة 
فه���ي امراأة اأجنبية؛ فاإن كان بينهما اأطفال، فيق���رب قيا�شه على م�شاألة طالق �رتها؛ ملا 
يرتتب عليه من ت�شتت لالأطفال، وتفرق لالأ�رة، واإن مل يكن بينهما اأطفال فتقا�س على 

م�شاألة ا�شرتاط اأن ل يتزوج عليها .
فق���د ج���اء يف تف�سري احلدي���ث: "»ول يحل لم���راأة اأن ت�شاأل ط���الق اأختها لت�شتفرغ 
�شفحته���ا، فاإن لها ما قدر لها«)46)) نهى املراأة اأن ت�ش���األ رجاًل طالق زوجته، اأو ت�شرتط 
عليه ذلك اإذا اأراد الزواج بها لت�شتاأثر به دونها، فت�شري لها من نفقته، ومعروفه، ومعا�رته 
ر  ما كان للمطلقة منه، وعرّب عن ذلك بقوله: »لت�شتفرغ �شفحتها«، وقوله: »فاإمنا لها ما قرُدِّ
ره اهلل،  له���ا« اإ�شارة اإل���ى اأنها واإن �شاألت ذلك وا�شرتطته؛ فاإنه ل يق���ع من ذلك اإل ما قدَّ

فينبغي اأن ل تتعر�س لهذا املحظور"))4)).

امل�صاألة العا�صرة: ا�صرتاط املراأة اأنه اإذا تزوج بامراأة ثانية، وهي ما زالت  يف 

ع�صمته اأن الزوجة الثانية مطلقة طالًقا بائًنا.

ل ي�ش���ح مثل هذا ال�رط، لأنه طالق قبل العق���د، ول طالق بدون نكاح، فال ميلك 
ذلك ل الزوجة ول حتى الزوج، واأما اإذا ا�شرتطت اأنه اإذا تزوج عليها بامراأة ثانية، وهي 

يف ع�شمته؛ فاإنها تطلق منه طالًقا بائًنا.

 )٢46)  �سبق تخريجه �س45.
)٢47) فتح الباري ٢١9/9 – ٢٢0.
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فاخلالف فيها كاخلالف فيما اإذا �رطت عليه اأن ليخرجها من دارها، اأو بلدها، اأو ل 
يتزوج عليها، والراجح  - كما �شبق - اأنه ي�شح هذا ال�رط، وهو مذهب اأحمد، وقال 
اآخ���رون باملنع؛ لأن فيه منع ال���زوج من حقه ال�رعي يف الن���كاح والرجعة، وتقدمت 

امل�ساألة كاملة باأدلتها))4)).
وق���د ورد اإلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء �شوؤال فيما اإذا ا�شرتطت املراأة 
اأنه اإذا تزوج بامراأة ثانية؛ فاإن الزوجة الثانية تعترب مطلقة طالًقا بائًنا، فهل اإذا فكر الرجل 

بالزواج بامراأة اأخرى، وتزوج هل تعترب الزوجة الثانية مطلقة؟
اأجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 

"ل ي�شح تعليق الطالق اإل من زوج حلديث عمرو بن �شعيب عن اأبيه عن جده: »ل 
ن���ذر لب���ن اآدم فيما ل ميلك، ول عتق له فيما ل ميلك، ول ط���الق له فيما ل ميلك«))4))، 
رواه اأحم���د، واأبو داود، والرتمذي، وح�شن���ه، ويف معناه اأحاديث اأخر، لهذا فاإن عقد 
الزواج املذكور �شحيح، وال����رط غري �شحيح؛ لأنه طالق على اأجنبية عنه قبل عقده 

عليها. وباهلل التوفيق")51)).

)٢48) انظر �ش١5-٢9.
)٢49) رواه اأحم���د يف م�سن���ده 39٢/١١ برق���م)6780)، واأب���و داود يف �سنن���ه، كت���اب الطلق، باب ل طلق قب���ل النكاح ١/655  
برق���م )٢١90)، والرتم���ذي يف �س���نن، كت���اب الطلق، باب ل طلق قب���ل النكاح 486/3 برق���م )١١8١) واللفظ له، وابن 
ماج���ة  يف �سنن���ه، كت���اب الط���لق، ب���اب ل ط���لق قبا الن���كاح660/١ برق���م )٢047) مقت�س���ًرا على قوله �سل���ى اهلل عليه 
و�سل���م: )ل ط���لق فيم���ا ل ميل���ك)، و�سحح اإ�سن���ادة الرتمذي يف �سنن���ه 486/3 فقال: حديث عب���داهلل بن عمر حديث 
ح�صن �صحيح، وه� اأح�صن �صيء روي يف هذا الباب، ونقل عن البخاري اأنه اأ�صح �صيء يف الطالق قبل النكاح.ا.ه وقال 

الألباين يف اإرواء الغليل ١73/6: "ح�سن".
)٢50) 399/١8 برقم )١8004).
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امل�صاألة احلادية ع�صرة: ا�صرتاط املراأة عند العقد اإي�صالها م�صاويرها 

اخلا�سة كمكان العمل مثًل.
جرى الع���رف اأن الرجل يقوم باإي�شال املراأة اإلى الأماك���ن التي حتتاج اإليها، كزيارة 
اأهله���ا، والذهاب بها اإلى امل�شفى وغ���ريه، لكن اأن يذهب بها يومياً، فهذا بح�شب حال 
الرج���ل واملراأة، وما يتفقان عليه، فاإذا ا�شرتطت املراأة عند العقد اإي�شالها اإلى مقر عملها 
يومي���اً؛ فاإن هذا يعد ا�شتخداماً للزوج، وبناء عليه، فقد اختلف الفقهاء رحمهم اهلل يف 
حك���م ا�شرتاط هذا ال�رط، وهل يجب على الزوج الوف���اء به؟ وهذه امل�شاألة خرجتها 
على م�شاألة ذكرها الفقهاء، وهي جعل خدمة الزوج مهًرا لزوجته،كما لو قال: اأتزوجك 

على اأن اأخدمك �سنة، وقد اختلفوا فيها على قولني:
القول االأول: 

يح���رم على الزوج اأن يجعل خدمته لزوجته مهًرا لها، ولو ا�شرتطت املراأة ذلك؛ فاإن 
كان���ت اأ�شقطت �شيًئا من املهر لأجل هذا ال�رط، فلها مهر املثل، وهذا قول اأبي حنيفة، 

واأبي يو�سف)51))، وهو مذهب املالكية))5))، ورواية عند احلنابلة)53)).
وق���د ذكروا اأنه يجوز خدمته له���ا تطوًعا، ولو ا�شتاأجرت امل���راأة زوجها ليخدمها يف 
البي���ت باأجر م�شمى فهو جائ���ز؛ لأن خدمة البيت غري واجبة عل���ى ال�زوج، فكان هذا 

ا�شتئ���جاًرا على اأم�����ر غري واج��ب على   الأجري)54)).  
دليل هذا القول: 

اأن الزوج���ة ماأمورة باأن تعظم زوجها، وتراعي حقه، وذلك ينعدم با�شتخدامها اإياه؛ 

)٢5١) املب�ص�ط ١9٢/5، بدائع ال�سنائع٢77/٢، فتح القدير 340-339/3.
)٢5٢) بداية املجتهد ٢١/٢، �سرح اخلر�سي3/٢6٢.

)٢53) املغني 7/8، املبدع ١٢٢/7، الإن�صاف مع املقنع وال�صرح الكبر 9١/٢١. 
)٢54) بدائع ال�سنائع ٢/٢77.
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فلهذا مل يجز اأن تكون خدمتها �سداًقا)55)).
القول الثاين: 

يج����وز للزوج اأن يجعل خدمته لزوجته مهًرا له����ا، وهو قول حممد من احلنفية، 
وق����ال: له����ا خدم����ة �سن����ة)56))،  والقول باجل����واز قول عن����د املالكي����ة))5))، ومذهب 

ال�سافعية))5))، واحلنابلة))5)).
دليل هذا القول:

اأن كل ما ي�سح اأخذ العو�س عنه، ي�سح ت�سميته مهًرا، ومنافع احلر يجوز اأخذ العو�س 
عنه���ا، لأن اإجارته مباحة، في�ش���ح اأن تكون مهًرا، واخلدمة م���ن منافع احلر، في�شح اأن 

تكون مهًرا)61)).
الراجح ووجه الرتجيح: 

يرتجح واهلل اأعلم القول الثاين؛ لقوة تعليله. 
ويتخرج على ما ذكره الفقهاء م�شاألتنا هذه، وهي ا�شرتاط املراأة على الزوج اإي�شالها 
مل�شاويرها اخلا�شة، كمكان العمل مثاًل؛ والراجح فيها وجوب الوفاء بهذا ال�رط، لأنه 
لي����س فيه خمالفة لل�رع، ول ملقت�شى العقد، وقد قبل الزوج به؛ فلزمه الوفاء مبا األزم 

نف�شه به؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعهد، ومنها: 
1 – ق���ول اهلل تعال���ى: ڍ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈۈ ٴۇ 

)٢55) املب�ص�ط 5/١9٢. 
)٢56) املب�ص�ط ١9٢/5، بدائع ال�سنائع٢77/٢، فتح القدير 339/3. 

 )٢57) الق�انني الفقهية �ش٢٢6، �سرح اخلر�سي ١86/4.
)٢58) مغني املحتاج 433/3، رو�سة الطالبني 45/9، حتفة املحتاج 3١6/8، تكملة املجموع ١6/3٢8.

)٢59) املغني 7/8، الإن�صاف 9١/٢١، املبدع ١٢٢/7، ك�ساف القناع ١30/5.
)٢60) تكملة املجموع 3٢8/١6، املغني لبن قدامة 7/8، املبدع 7/١٢٢.
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ۋ ۋ     ۅ ۅ ڍ الإ�سراء: 34.
 2- ق���ول اهلل تع���ال���ى: ڍ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ    ں ں ڻ ڻ ڻ ڍ النحل: 9١ .

 3 – قول اهلل تعال���ى: ڍ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ  گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ڍ املائدة: ١ .

فف���ي الآيات دللة �ريحة على وج���وب الوفاء بالعهد الذي يقطع���ه الإن�شان على 
نف�شه، وال�روط الواردة يف عقد النكاح مبثابة العهد الذي يجب الوفاء به. 

4 – قول���ه عليه ال�شالة وال�شالم: »وامل�شلمون على �روطهم اإل �رًطا حرم حالًل، 
اأو اأحل حراًما«)61)).

5 – قوله عليه ال�شالة وال�شالم: »اأحق ما اأوفيتم من ال�روط اأن توفوا به ما ا�شتحللتم 
به الفروج«))6)).

يف احلديثن دلي���ل على وجوب الوفاء بال�روط، ما مل تخال���ف ال�رع، واأن اأحق 
هذه ال�روط بالوفاء ما كان يف عقد النكاح)63)).

كم���ا اأنه لي�س يف ا�شرتاط املراأة على الزوج اإي�شاله���ا مل�شاويرها اخلا�شة اإهانة واإذلًل 
لل���زوج، اأو ت�شلًطا م���ن املراأة؛ لأن ذلك اإمنا ح�شل بر�ش���اه، وموافقته عليه عند العقد، 
ودخوله في���ه على ب�شرية، ويف ا�شرتاط مث���ل هذا ال�رط عند بع����س الن�شاء �شمانًا ل 

�شتقرار احلياة الأ�رية، وتقلياًل من مثل هذه امل�شكالت اليومية.

)٢6١) �سبق تخريجه �س8.

)٢6٢) �سبق تخريجه �س8.
)٢63) الذخرية للقرايف 405/4، الفقه املالكي واأدلته للطاهر ٢37/3.
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اأثر عدم الوفاء بهذا ال�سرط:
اإذا مل ي���ف الزوج بال����رط، فللزوجة الف�شخ على الرتاخ���ي، ول ي�شقط حقها يف 

الف�شخ اإل مبا يدل على ر�شاها)64)).

امل�صاألة الثانية ع�صرة: ا�صرتاط املراأة خادما لها: 

اختل���ف الفقه���اء رحمهم اهلل تعالى يف حكم اإخدام امل���راأة اإذا كانت مري�شة، اأو ممن 
يخدم مثلها على قولن:

القول االأول: 
ذه���ب اأكر الفقهاء على اأن���ه يجب على الزوج اأن يخدم زوجت���ه اإذا كانت مري�شة 
عاج���زة عن القيام باأمور نف�شها، واإذا كانت مم���ن ل يخدم نف�شه يف العرف باأن كان لها 
خادم يف بيت اأبيها، فاإن على زوجها يف هذه احلال اإخدامها بخادم واحد، ل يزاد عليه. 
واإن مل يك���ن، مل يج���ب علي���ه اإخدامها؛ لأن الع���رف يف حقها خدم���ة نف�شها، فال 
يج���ب اإخدامها حينئذ، وهو ظاهر مذهب احلنفي���ة)65))، واملالكية)66))، وال�سافعية))6))، 

وال�سحيح من مذهب احلنابلة))6)). 
اأدلة هذا القول:

1- قول اهلل تعالى: ڍ ۉ ۉ ڍ الن�ساء: ١9 .

)٢64) الرو�س املربع �س 340، ك�ساف القناع 5/9١.
)٢65) املب�ص����ط ١8١/5- ١8٢، بدائ���ع ال�سنائع ٢4/4، البناية �سرح الهداية 49٢/5، 505، البحر الرائق ١90/4-١9١ ،  ١99، 

حا�سية ابن عابدين 588/3.
)٢66) املدونة الكرى ٢66/٢، ال�سرح الكبري للدردير 5١0/٢، بداية املجتهد 54/٢، حا�سية الد�سوقي 5١١/٢، ومنح اجلليل 

 .39١/4
)٢67) اإعانة الطالبني 75/4، الإقناع يف حل األفاظ اأبي �سجاع 487/٢، مغني املحتاج 434/3، نهاية املحتاج ١97/7.

)٢68) املغني ٢33/9، املحرر ١١4/٢، املقنع مع الإن�صاف وال�صرح الكبر 303/٢4، املبدع ١66/8، ك�ساف القناع ١96/5، 463.
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ووجه الدللة: 
اأن اإخدام الزوجة اإذا كانت ممن يخدم من املعا�رة باملعروف))6)).

1-ولأن اخل����ادم مم����ا حتتاج اإليه حاجة دائم����ة فاأ�شبه النفق����ة)1)))، وت�شتوي فيه من 
ترُخ����دم ل�رفه����ا، ومن ترُخ����دم ملر�شها بجام����ع اأن كاًل منهما لت�شتغن����ي عن اخلادم 

حلاجتها له)1))).

القول الثاين: 
ي�شتحب اإخدام الزوجة املري�شة، ول يجب، وهذا قول عند احلنابلة))))).

دليل هذا القول:
مل اأعر لهم على دليل، لكن ميكن اأن ي�شتدل لهم باأن الزوج ليجب عليه عالج زوجته 
يف حال مر�شها؛ فال يلزمه اأجرة الطبيب وثمن الدواء، فكذلك ل يلزمه اإخدامها)3))).

الراجح ووجه الرتجيح:
يرتج���ح، واهلل اأعلم، الق���ول الأول، وهو وج���وب اإخدام املراأة يف ح���ال مر�شها، 
وكونها ممن يرُخدم مثلها لقوة اأدلته، واأن ذلك مما تتطلبه املعا�رة باملعروف بن الزوجن.
واختلف الفقهاء يف اعتبار حال الزوج على القول بوجوب اإخدام الزوجة على قولن:

القول االأول: 
اإنه يعترب حال الزوج؛ فيجب عليه اإخدام الزوجة اإذا كانت ممن تخدم، اإذا كان غنًيا 

)٢69) املغني ٢33/9، املبدع ١66/8،ك�ساف القناع 463/5، نهاية املحتاج ١97/7، اإعانة الطالبني 75/4، فتح الباري 507/9.
)٢70)  املغني ٢33/9، الإن�صاف مع املقنع وال�صرح الكبر 303/٢4، املبدع ١66/8، ك�ساف القناع 463/5.

)٢7١)  الإقناع يف حل األفاظ اأبي �سجاع٢/487.
)٢7٢) الإن�صاف مع املقنع وال�صرح الكبر 304/٢4، ك�ساف القناع ١96/5.

)٢73)  املبدع ١66/8، ك�ساف القناع 463/5.
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مو����ًرا، ول يجب عليه اإذا كان فقرًيا مع�ًرا، وهذا مذهب احلنفية)4)))، واملالكية)5)))، 
واحلنابلة)6))).  

اأدلة هذا القول:
1-ق�ول اهلل تعالى:  ڍ ڃ ڃ ڃ  ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڍ الطلق: 7 .
وج���ه ال�ستدلل: بني اهلل تعالى اأن التكليف بح�سب الو�سع، واأن النفقة على ح�سب 

حاله))))). 
2-  قوله عليه ال�شالة وال�شالم: »ل �رر ول �رار«))))).

وج���ه ال�شتدلل: دل احلديث على اأن ال�رر ل يزال بال�رر، واإيجاب اخلادم على 
ال���زوج مع اإع�شاره اإ�رار ب���ه، ول يرُزال �رر اخلدمة الواقع عل���ى الزوجة بالإ�رار 

بالزوج باإيجاب اخلادم عليه مع اإع�شاره))))).
القول الثاين: 

عدم اعتبار ح���ال الزوج فيجب على الزوج اإخدام الزوج���ة، اإذا كانت ممن ترُخدم 
)٢74) املب�ص����ط ١8١/5- ١8٢، بدائ���ع ال�سنائع ٢4/4، البناية �سرح الهداية 49٢/5، 505، البحر الرائق ١90/4-١9١ ،  ١99، 

حا�سية ابن عابدين 588/3.
)٢75) املدونة الكرى ٢66/٢، ال�سرح الكبري للدردير 5١0/٢، بداية املجتهد 54/٢، حا�سية الد�سوقي 5١١/٢، ومنح اجلليل 

 .39١/4
)٢76) املغني ٢33/9، املحرر ١١4/٢، املقنع مع الإن�صاف وال�صرح الكبر 303/٢4، املبدع ١66/8، ك�ساف القناع ١96/5، 463.

)٢77) البناية �سرح الهداية 5/٢9٢.
)٢78) اأخرج���ه الإم���ام مال���ك يف املوطاأ، كتاب الأق�سية، باب الق�ساء يف املرفق 745/٢ برقم )١4٢9)، واأحمد يف امل�سند 55/5 
برق���م )٢865)، واب���ن ماج���ة يف كتاب الأح���كام، باب من بنى يف حقه ما ي�سر بجاره م���ن حديث ابن عبا�س٢4١/7 برقم 
)٢43١)، والدارقطني يف �سننه، باب يف املراأة تقتل اإذا ارتدت ٢٢7/4 برقم )83)، والطرباين يف املعجم الكبري ١١/٢٢8 
برقم )١١576)، والبيهقي يف ال�سنن الكربى، باب ل �سرر ول �سرار 69/9 برقم )١١١66(، واحلاكم يف امل�صتدرك ٢/66 
برق���م )٢345( م���ن حدي���ث اأبي �صعيد اخلدري، وقال: هذا حديث �صحيح الإ�صناد على �صرط م�صلم، ومل يخرجاه. ا.ه 
ا. ينظر: املقا�سد  واحلدي���ث ح�سن���ه النووي يف الأربع���ني النووية �س١١3، وقد ورد من طرق كثرية يقوي بع�سها بع�سً

احل�سنة �س7٢7، و�صححه الألباين مبجم�ع طرقه يف اإرواء الغليل 408/3، 67/6، 63/7، ٢٢9، ٢34.
)٢79) الإن�صاف مع املقنع وال�صرح الكبر ٢4/303.
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�شواء اأكان الزوج غنًيا ومو�ًرا،  اأوفقرًيا مع�ًرا، وهو مذهب ال�شافعية)1))).
اأدلة هذا القول:

1 – قول اهلل تعالى: ڍ ۉ ۉ ڍ الن�ساء: ١9 .
وجه ال�شتدلل: اأن اإخدام الزوجة اإذا كانت ممن يخدم من الع�رة باملعروف املاأمور 

بها)1))).
نوق�ص:

باأن الع�رسة باملعروف مطلوبة م���ن الزوجني، ولي�س من الع�رسة باملعروف اأن تطالب 
الزوج���ة بخادم مع اإع�شار الزوج للم�شقة، واحلرج احلا�شل له ب�شبب ذلك، كما اأن يف 

الإيجاب اإجحاف بحق الزوج واإ�رار به، وال�رر ل يزال بال�رر))))).
2- اأن اخل���ادم مما حتتاج اإلي���ه حاجة دائمة، فاأ�شبه النفق���ة، وحيث جتب النفقة يجب 

الإخدام بغ�س النظر عن ي�شار الزوج واإع�شاره)3))).
ويناق�ص من وجهني: 

الأول: ب���اأن الإخ���دام اأمر زائد عن النفقة، اإذ النفقة مم���ا يتطلبه كل الزوجات، بغ�س 
النظر عن حالهن، وبغ����س النظر عن نوع النفقة، بينما اخلادم مطلب يتطلبه حال املراأة 
م���ن حيث �رسفها وقدرها، وقدرتها اأو عدم قدرتها على خدمة نف�سها وزوجها، وحيث 
تك���ون املراأة ممن �ساأنهن خدمة اأنف�سهن، وخدم���ة اأزواجهن، فلي�س اخلادم مطلًبا اأ�سا�سًيا 

)٢80) رو�سة الطالبني 453/6، الإقناع يف حل األفاظ اأبي �سجاع 487/٢، مغني املحتاج 43٢/3، نهاية املحتاج ١97/7، اإعانة 
الطالبني 75/4.

)٢8١) الإقن���اع يف ح���ل األف���اظ اأب���ي �سج���اع487/٢،  املغنى املحتاج 433/3، نهاي���ة املحتاج ١97/7، اإعان���ة الطالبني 75/4، فتح 
الباري 507/9.

)٢8٢) الإن�صاف مع املقنع وال�صرح الكبر ٢4/303.
)٢83) مغني املحتاج 43٢/3-433، الإقناع يف حل األفاظ اأبي �سجاع٢/487.
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لها، فال يجب. 
الثاين: اأن يف اإيجاب اخلادم على املع�ر اإجحاًفا بحقه، وتكليًفا له مبا ل قدرة له عليه، 

و�سبًبا لعدم املودة، و�سوء الع�رسة.
الراجح ووجه الرتجيح:

يرتج���ح واهلل تعالى اأعلم اعتب���ار حال الزوج يف ي�ره وع����ره، وذلك لقوة اأدلته، 
وملناق�سة اأدل���ة القول الآخر، وملوافقته لعرف النا�س، والعرف من اأ�سول ال�رسيعة التي 

تبنى عليها الأحكام،كما اأنه املوافق ملقا�سد ال�رسيعة يف مراعاة اأحوال الزوجني. 
وبن���اء على ما �شب���ق: فاإذا كانت الزوجة قادرة على اخلدم���ة، ولي�شت هي ممن يخدم 

مثلها، فال يجب على الزوج اإخدامها لالأدلة الآتية: 
1-حديث عل���ي ر�شي اهلل عنه: اأن فاطمة ر�شي اهلل عنه���ا اأتت النبي �شلى اهلل عليه 
و�شل���م ت�شكو اإليه ما تلق���ى يف يدها من الرحى، وبلغها اأنه ج���اءه رقيق، فلم ت�شادفه، 
فذك���رت ذلك لعائ�شة ر�شي اهلل عنها، فلما جاء اأخربته عائ�شة، قال علي ر�شي اهلل عنه: 
فجاءن���ا وقد اأخذنا م�شاجعن���ا، فذهبنا نقوم فقال: )على مكانكم���ا(، فجاء فقعد بيني 
وبينه���ا، حتى وج���دت برد قدميه على بطن���ي، فقال: »األ اأدلكما على خ���ري مما �ساألتما؟ 
اإذا اأخذمت���ا م�شاجعكم���ا، اأو اأوتيما اإلى فرا�شكما، ف�شبحا ثالًث���ا وثالثن، واحمدا ثالًثا 

وثالثني، وكربا اأربًعا وثالثني، فهو خري لكما من خادم«)4))).
فالنبي �شلى اهلل عليه و�شلم مل ياأمر علي باإخدام فاطمة ملا جاءت ت�شتكي عناء خدمة 
البيت، وهذا يدل على عدم وجوب اإخدام الزوجة، واأن عليها خدمة زوجها يف بيته. 
2-حدي���ث اأ�شماء ر�شي اهلل عنها، وفيه اأنها قال���ت: »... ثم تزوجني الزبري، وما له 

)٢84) اأخرج���ه البخ���اري يف �سحيح���ه، كت���اب النفق���ات، ب���اب عم���ل املراأة يف بي���ت زوجه���ا ٢05١/5برق���م )5046)، وم�سلم يف 
�سحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب الت�سبيح اأول النهار وعند النوم 84/8 برقم )7090).
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يف الأر�س من مال ول مملوك، ول �شيء غري فر�شه، قالت: فكنت اأعلف فر�شه، واأكفيه 
موؤنته، واأ�شو�شه، واأدق الن���وى لنا�شحه واأعلفه، وا�شتقي املاء، واأخرز غربه، واأعجن، 
ومل اأكن اأح�شن اأخبز، وكان يخبز يل جارات من الأن�شار، وكن ن�شوة �شدق، قالت: 
وكن���ت اأنقل الن���وى من اأر�س الزبري التي اأقطعه ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم على 
راأ�شي، وهي على ثلثي فر�شخ، قالت: فجئت يوًما، والنوى على راأ�شي، فلقيت ر�شول 
اهلل �شل���ى اهلل عليه و�شلم ومعه نف���ر من اأ�شحابه فدعاين، ثم ق���ال: »اإخ اإخ« ليحملني 
خلفه، قالت: فا�شتحييت، وعرفت غريتك، فقال الزبري: واهلل حلملك النوى على راأ�شك 
اأ�ش���د من ركوبك معه، قالت: حتى اأر�شل اإيل اأب���و بكر بعد ذلك بخادم فكفتني �شيا�شة 

الفر�س، فكاأمنا اأعتقتني«)5))).
وج���ه ال�ستدلل: فالنبي �سلى اهلل عليه و�سلم مل���ا راأى اأ�سماء، والعلف على راأ�سها، 
والزب���ري معه، مل يقل له: ل خدمة عليها، واأن هذا ظلٌم، بل اأقره على ا�شتخدامها، واأقر 
�شائ���ر اأ�شحابه عل���ى ا�شتخدام اأزواجهم مع علم���ه باأن منهن الكاره���ة والرا�شية)6)))، 

ومنهم الغني القادر، والفقري، ولو وجب لأمرهم بذلك. 
3-اأن الع���رف قد جرى بخدمة امل���راأة، وقيامها مب�شالح البيت، وت���ويل املراأة خلدمة 
زوجه���ا، وعدم اإخدامها هو املعروف عند م���ن خاطبهم اهلل بكالمه، لأن العقود املطلقة 

اإمنا تن�زل على العرف، والعرف خدمة املراأة، وقيامها مب�شالح البيت))))).
ف���اإذا كان حال املراأة اأنها �شحيحة �شليمة معافاة، وهي ممن ليرُخدم مثلها؛ فهل يجوز 

لها ال�شرتاط عند عقد النكاح على الزوج اإخدامها؟  

)٢85) اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب ال�سلم، باب جواز اإرداف املراأة الأجنبية اإذا اأعيت يف الطريق ١١/7 برقم )58٢١).
)٢86) زاد املعاد 5/ ١88.
)٢87) زاد املعاد ١88/5.
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يج���وز للمراأة- الذي هذا حالها- اأن ت�شرتط عن���د العقد اإخدامها، فاإذا قبل الزوج، 
وجب عليه الوفاء به؛ ويدل على وجوب الوفاء بهذا ال�رط ما يلي:

1 – قول اهلل تعالى: ڍ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ     ۅ ۅ ڍ الإ�سراء: 34.
2- ق��������ول اهلل تع���الى: ڍ ڑ ک ک ک ک ڍ النحل: 9١ .

3 – قول اهلل تعالى: ڍ ژ ژ ڑ ڑ ک ڍ املائدة: ١ .
وج���ه ال�شتدلل: يف الآيات دللة �ريحة عل���ى وجوب الوفاء بالعهد الذي يقطعه 
الإن�ش���ان على نف�شه، وال�روط الواردة يف عقد النكاح مبثابة العهد الذي يجب الوفاء 

به. 
4 – قوله عليه ال�شالة وال�شالم: »وامل�شلمون على �روطهم، اإل �رًطا حرم حالًل، 

اأو اأحل حراًما«))))).
5 – قوله عليه ال�شالة وال�شالم: »اأحق ما اأوفيتم من ال�روط اأن توفوا به ما ا�شتحللتم 

به الفروج«))))).
وج���ه ال�شت���دلل: يف احلديثن دليل على وج���وب الوفاء بال����روط ما مل تخالف 

ال�رع، واأن اأحق هذه ال�روط بالوفاء ما كان يف عقد النكاح)1))).
6- لأن يف ا�ش���رتاط اخلادم منفعة مق�شودة للزوجة، ولي�س فيه خمالفة لل�رع، ول 

ملقت�سى العقد؛ فيجب الوفاء به. 
اأثر عدم الوفاء بهذا ال�سرط:

اإذا مل ي���ف الزوج بال����رط، فللزوجة الف�شخ على الرتاخ���ي، ول ي�شقط حقها يف 

)٢88) �سبق تخريجه �س8.

)٢89) �سبق تخريجه �س8.
)٢90) الذخرية للقرايف 405/4، حا�سية الد�سوقي 4١/3، الفقه املالكي واأدلته للطاهر ٢37/3.
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الف�شخ اإل مبا يدل على ر�شاها)1))).

امل�صاألة الثالثة ع�صرة: ا�صرتاط املراأة مل�ؤخر ال�صداق: 

توثيق عقود الزواج اأمام املاأذون املخت�س موافق لل�شنة؛ اإذ هو ت�شجيل لعقد الزواج 
الذي اأجراه العاقدان اأمامه، وفيه حفظ حلقوق العاقدين. 

وي�شتح���ب اأن يعقد النكاح ب�شداق م�شم���ى، لأن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم تزوج 
وزوج بنات���ه ب�شداق، ولأنه اأقطع للن���زاع واخل�شومة فيه، وهو �رط من �روط �شحة 

النكاح اتفاقاً))))).
وينق�شم ال�شداق بالن�شبة لالأجل اإلى ق�شمن، معجل وموؤجل، ومبا اأن ال�شداق حق 
للم���راأة وحدها؛ فاإنه ي�شتحب دفعه كله معجاًل عند العقد، ويجوز تاأخريه كله، وي�شح 
بع�شه معجاًل، وبع�شه موؤجاًل على ح�شب ما يتم التفاق عليه عند عقد الزواج، وهذا 
باتف���اق فقهاء املذاهب الأربعة)3)))، وذلك اأن ال�شداق عو�س يف معاو�شة، فجاز ذلك 

منه كالثمن)4)))، وهو عقد على منفعة، فجاز مبا ذكرنا كالإجارة)5))).
فعليه يجوز للمراأة اأن ت�شرتط بع�س املهر موؤخراً، وال�رط �شحيح ولزم؛ قيا�ًشا على 

)٢9١) الرو�س املربع �س 340، ك�ساف القناع 5/9١.
)٢9٢) املب�ص�ط 6٢/5، املنقى �سرح املوطاأ ٢75/3-٢76، الأم 58/5-59، مغني املحتاج ٢30/3،الكايف لبن قدامة 84/3، املغني 

4/8، ك�ساف القناع ١٢9/5.
)٢93)  جام���ع الأمه���ات لب���ن احلاجب ����س ١78، بداية املجته���د ٢٢/٢، منح اجللي���ل 4٢١/3، امله���ذب56/٢، احلاوي الكبري 
١6٢/١٢-١64، املغن���ي ٢٢/8،ك�س���اف القن���اع ١٢9/5، وذه���ب بع�س املالكية اإلى عدم جواز التاأجي���ل اأ�سًل، واحتجوا على 
املن���ع لك�ن���ه عب���ادة، واأن التعجيل حلق اهلل تعالى، وهذا الق�ل ل دليل عليه، انظ���ر: بداية املجتهد ٢٢/٢، منح اجلليل 
4٢١/3. وك���ذا اب���ن ح���زم الظاهري ذكر اأن من �صرط تاأجيل ال�صداق اأو بع�صه، فه� �صرط باطل، لأنه �صرط خالف ما 

اأمر اهلل به يف القراآن  ڍ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ۓ ۓ ڭ ڍ الن�صاء، انظر: املحلى 9/49١.
)٢94) املغني ٢٢/8، الكايف لبن قدامة ١34/5.

)٢95) املهذب 56/٢، تكملة املجموع ١6/3٢8.
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ما لو ا�شرتطت كون املهر من نقد معن)6))).
وقال ابن قدامة عند ذكره لل�روط يف النكاح: "فال�سحيح نوعان: اأحدهما:...

والثاين: �رط ما تنتفع به املراأة كزيادة على مهرها، اأو نقد معن، فهو �شحيح يجب 
الوفاء به كالثمن يف املبيع"))))).

والتاأجي����ل فيه منفعة للزوجة، ولي�����س فيه ما يخالف ال�����رع، اأو مقت�شى العقد فيجب 
الوفاء به، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعهود اأو ال�روط من الكتاب وال�شنة.
يق���ول ابن القيم رحمه اهلل: "وقد اتفق على وجوب الوفاء بتعجيل املهر، اأو تاأجيله، 
وال�شم���ن، والرهن به، ونحو ذلك، وعلى عدم الوفاء با�شرتاط ترك الوطء والإنفاق، 

واخللو عن املهر، ونحو ذلك"))))).

امل�صاألة الرابعة ع�صرة: ا�صرتاط املراأة ح�صانة اأطفالها من غره: 

احل�شان���ة هي حفظ م���ن ل مييز، ول ي�شتقل باأم���وره وتربيته مبا ي�شلح���ه، ويقيه عّما 
ي����رسه))))). وح�شان���ة الطفل تكون لالأبوي���ن اإذا كان النكاح قائًم���ا بينهما، فاإن ح�شل 
النف�شال بالطالق، فاحل�شانة لالأم بالتفاق مامل تتزوج)311). ملا رواه اأحمد، واأبو داود 
عن عمرو بن �شعيب، عن اأبيه، عن جده اأن امراأة قالت: يا ر�شول اهلل اإن ابني هذا كانت 
بطن���ي له وعاء، وثديي ل���ه �شقاء، وحجري له حواء، واإن اأباه طلقن���ي، فاأراد اأن ينزعه 

)٢96) الرو�س املربع �س340، ك�ساف القناع 5/9١.
)٢97) ال�سرح الكبري لبن قدامة 5٢6/7، ك�ساف القناع 5/9١.

)٢98) زاد املعاد ١06/5.
)٢99) نهاية املحتاج٢٢5/7، الإن�صاف مع املقنع وال�صرح الكبر ٢4/455.

)300) املب�ص����ط٢١0/5، البناي���ة �س���رح الهداية 473/5، الكايف يف فقه اأهل املدينة ����س٢96، املنتقى �سرح املوطاأ١85/6، نهاية 
املحتاج ٢3١/7، املهذب ١69/٢، املغني٢99/9، الإن�صاف مع املقنع وال�صرح الكبر457/٢4، ك�ساف القناع496/5.
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مني، فقال لها النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: »اأنت اأحق به ما مل تنكحي«)311)، ولأن الأم 
اأقرب اإليه، واأرفق به، واأ�شفق واأحن عليه، واأرحم، واأعلم بتغذيته من الأب))31).

واإمن���ا ي�شقط حقها يف احل�شانة بالزواج؛ لأنه���ا اإذا تزوجت ا�شتغلت بحقوق الزوج 
عن احل�شان���ة وتربية الولد، وكانت منافعها مملوكة لغريه���ا، والولد بحاجة اإلى الرعاية 
والهتم���ام، ول يكون ذلك اإل بالقرب منه، وعدم وجود ما ي�رفها عنه)313)، وا�شتثنى 
الفقهاء من هذا ال�رط فيما لو تزوجت بقريب من الولد، كما لو كان عم الولد مثاًل)314)؛ 
وذلك لأنه يكون م�شفًقا عليه، ول يلحقه الأذى واجلفاء من جهته)315)، اإذ اإن القرابة باعثة 
على ال�سفقة والرحم���ة واملالطفة)316)، واختار ابن القيم رحمه اهلل اأن احل�سانة ل ت�سقط 
عن الأم اإذا ر�شي الزوج بناء على اأن �شقوطها ملراعاة حق الزوج))31)، ويدل على ذلك 
اأن النب���ي �شلى اهلل عليه و�شلم دفع ابنة حمزة ب���ن عبد املطلب اإلى خالتها زوجة جعفر 
بن اأبي طالب حني تنازع يف ح�سانتها علي، وجعفر، وزيد بن حارثة، فقال علي ر�سي 
اهلل عنه : اأنا اأحق بها، هي ابنة عمي، وقال جعفر: بنت عمي، وخالتها حتتي، وقال زيد: 

)30١) اأخرجه اأحمد يف م�سنده، اأول م�سند عبداهلل بن عمرو بن العا�س١8٢/٢، واأبو داود يف �سننه، كتاب الطلق، باب من 
اأح���ق بالول���د٢83/٢ برق���م )٢٢76)، واللفظ له، والدار قطني يف �سننه، ب���اب املهر 304/3، والبيهقي يف ال�سنن الكربى، 
كتاب النفقات، باب الأم تتزوج في�صقط حقها من ح�صانة ال�لد وينتقل اإلى جدته 4/8، وعبد الرزاق يف م�سنفه، باب 
اأي الأبوي���ن اأح���ق بالول���د ١53/7برقم )١٢596(، واحلاك���م يف امل�صتدرك، كتاب الطالق ٢٢5/٢، وق���ال: �سحيح الإ�سناد 

ووافقه الذهبي، و ح�سنه الألباين يف اإرواء الغليل ٢44/7.
)30٢) املغني 30١/9، ال�سرح الكبري 457/٢4، جمموع الفتاوى١٢٢/34، زاد املعاد 439/5.

)303) املب�ص����ط ٢١0/5، بدائ���ع ال�سنائ���ع 4٢/4، الكايف يف فقه اأهل املدينة �س٢96،حا�سي���ة الد�سوقي 5٢6/٢-5٢9، احلاوي 
الكبري ١08/١5، املهذب ١69/٢، املغني 307/9، �سرح الزرك�سي 37/6، الفروع 6١6/5، املبدع ٢34/8، الإن�صاف مع املقنع 

وال�سرح الكبري 47٢/٢4، ك�ساف القناع 499/5.
)304) املراجع ال�سابقة.
)305) املب�ص�ط ٢١0/5.

)306) بدائع ال�سنائع 4٢/4، املغني 309/9، ك�ساف القناع 499/5.
)307) زاد املعاد 458/5.
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ابنة اأخي، فق�شى بها النبي �شلى اهلل عليه و�شلم خلالتها، وقال: »اخلالة مبنزلة الأم«))31).
فق�شى بها �شلى اهلل عليه و�شلم للخالة وهي متزوجة؛ لأن زوجها ر�شي باحل�شانة))31)؛ 

فالأم من باب اأولى)311).
والأم اأول���ى باحل�شانة الت���ي هي رعاية الطفل، وحفظه، والإ����راف على اأموره يف 

الفرتة التي يحتاج فيها اإل���ى ح�شانة الن�شاء، لقول اهلل تعالى:  ڍ ھ ھ ھ 
ھ ے ڍ البقرة: ٢33 .

ففي الآية دليل على اأن احل�سانة لالأم؛ لكونها املر�سعة خالل احلولني)311).
والول���د يحتاج اإلى احل�شان���ة، فكفالته وح�شانته واجبة، لأن���ه يهلك برتكها، فيجب 

حفظه من الهالك، كما يجب الإنفاق عليه، واإجناوؤه من املهالك))31).
ويجوز للم���راأة ا�شرتاط ح�شان���ة اأبنائها من غريه؛ ويجب على ال���زوج اإذا قبل هذا 

ال�روط الوفاء مبا ا�شرتطته عليه؛ وذلك ملا يلي:
1- ق��ول اهلل تعالى: ڍ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڍ النحل: 9١ .

2 – قول اهلل تعالى: ڍ ژ ژ ڑ ڑ ک ڍ املائدة: ١ .
فف���ي الآيات دللة �ريحة على وج���وب الوفاء بالعهد الذي يقطع���ه الإن�شان على 

نف�شه، وال�روط الواردة يف عقد النكاح مبثابة العهد الذي يجب الوفاء به. 
3– قوله عليه ال�شالة وال�شالم: »وامل�شلمون على �روطهم، اإل �رًطا حرم حالًل، 

)308) اأخرج���ه البخ���اري يف �سحيح���ه، كتاب ال�سلح، باب كيف يكتب هذا ما �سالح فلن بن فلن وفلن بن فلن، واإن مل 
ين�صبه اإلى قبيلته اأو ن�صبه960/٢برقم)٢55٢).

)309) الفقه املي�سر لل�سيخ الدكتور عبداهلل املطلق 4٢8/3.
)3١0) نيل الأوطار 85/7.

)3١١) اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي ١08/3.
)3١٢) ال�صرح الكبر مطب�ع مع الإن�صاف واملقنع ٢4/455.
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اأو اأحل حراًما«)313).
4- قوله عليه ال�شالة وال�شالم: »اأحق ما اأوفيتم من ال�روط اأن توفوا به ما ا�شتحللتم 

به الفروج«)314).
فف���ي احلديثن دليل على وجوب الوفاء بال�روط، م���امل تخالف ال�رع، واأن اأحق 

هذه ال�روط بالوفاء ما كان يف عقد النكاح)315).
5- ق���ول عمر ر�ش���ي اهلل عنه: »مقاطع احلقوق عند ال����روط«)316)، فال�روط التي 

ت�شتحل بها الفروج اأحق بالوفاء من غريها. 
6- ولأنه �رط فيه لها منفعة مق�شودة، ل متنع املق�شود من النكاح، فكان لزًما، كما 

لو ا�شرتطت كون  املهر من غري نقد البلد))31).
7- اأن غاي���ة ما فيه اإ�شق���اط لكمال ال�شتمتاع من الزوج، وه���و الذي ر�شي بذلك، 

واأ�سقط حقه))31).
8- اأن يف ا�شرتاطه���ا حل�شانة اأطفالها من غريه ق�شًدا �شحيًحا ل يخالف ال�رع، ول 

مقت�سى العقد، فيجب الوفاء به.
اأثر عدم الوفاء بهذا ال�سرط على العقد:

اإن مل يف الزوج بهذ ال�رط، فللزوجة حق الف�شخ))31).

)3١3) �سبق تخريجه �س8.

)3١4) �سبق تخريجه �س8.
)3١5) الذخرية للقرايف 405/4، حا�سية الد�سوقي 4١/3، الفقه املالكي واأدلته للطاهر ٢37/3.

)3١6) �سبق تخريجه �س٢8.
)3١7) ك�ساف القناع 5/9١.

)3١8) ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع ١٢/١68.
)3١9) ك�س���ف املخ���درات والريا����س الزاهرات 597/٢، الإقناع يف فقه الإمام اأحمد ١90/3، والإن�صاف ١١8/8، الرو�س املربع 

�س340، ك�ساف القناع 5/9١.
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امل�صاألة اخلام�صة ع�صرة: ا�صرتاط املراأة ر�صاعة ولدها ال�صغر من غره: 

اإذا طلق���ت املراأة، اأو مات عنها زوجها، ولديها طف���ل ر�شيع تر�شعه من �شدرها، ثم 
بداأ لها بعد انتهاء العدة اأن تتزوج، وتريد اأن تتم ر�ساعته لقوله تعالى: ڍ ھ ھ 

ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڍ البقرة: ٢33.

فيجوز لها اأن ت�ش���رتط على من �شتتزوجه اإر�شاع �شغريها، لأن للزوج منع الزوجة 
م���ن ر�شاع ولدها من غريه؛ لأن ا�شتغالها بذل���ك يفوت عليه كمال ال�شتمتاع بها)1)3)، 
ف���اإن وافق الزوج على هذا ال�رط يف العقد، وقب���ل با�شقاط حقه يف كمال ال�شتمتاع 
به���ا، وتاأخر حمله���ا منه ب�شبب الر�شاع���ة، فيجب عليه الوفاء له���ا ب�رطها، لأنه �رط 
له���ا فيه منفعة، وهي اإر�شاع �شغريها، والر�شاع���ة الطبيعية تفيد ال�شغري بتقوية جهازه 
املناعي، كم���ا اأن فيها فائدة �سحية لالأم املر�سعة، اأثبته���ا الطب يف توازن الهرمونات، 
وعودة الرحم اإلى و�شعه الطبيعي، ولي�س يف هذا ال�رط ما يخالف ال�رع، ول ينايف 
مقت�س���ى العقد؛ فيجب الوفاء به لعموم الأدلة املوجب���ة للوفاء بالعقود والعهود، ومن 

ذلك: 
1- ق�����ول اهلل تع��الى: ڍ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڍ 

النحل: 9١ .

2 – قول اهلل تعالى:  ڍ ژ ژ ڑ ڑ ک ڍ املائدة: ١ .
فف���ي الآيات دللة �ريحة على وج���وب الوفاء بالعهد الذي يقطع���ه الإن�شان على 

نف�شه، وال�روط الواردة يف عقد النكاح مبثابة العهد الذي يجب الوفاء به. 
3– قوله عليه ال�شالة وال�شالم: »وامل�شلمون على �روطهم، اإل �رًطا حرم حالًل، 

)3٢0) الإن�صاف ١١8/8، ك�ساف القناع ١96/5.
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اأو اأحل حراًما«)1)3).
4- قوله عليه ال�شالة وال�شالم: »اأحق ما اأوفيتم من ال�روط اأن توفوا به ما ا�شتحللتم 

به الفروج«)))3).
فف���ي احلديثن دليل على وجوب الوفاء بال����روط، ما مل تخالف ال�رع، واأن اأحق 

هذه ال�روط بالوفاء ما كان يف عقد النكاح)3)3).
5- ق���ول عمر ر�ش���ي اهلل عنه: »مقاطع احلقوق عند ال����روط«)4)3)، فال�روط التي 

ت�شتحل بها الفروج اأحق بالوفاء من غريها. 
6- اأن غاي���ة ما فيه اإ�شق���اط لكمال ال�شتمتاع من الزوج، وه���و الذي ر�شي بذلك، 

واأ�سقط حقه)5)3). 
7- اأنه �رط لها فيه منفعة، وق�شد �شحيح)6)3)، فلزمه الوفاء به. 

 اأثر عدم الوفاء بهذا ال�رط على العقد:
اإذا مل ي���ف الزوج بال����رط، فللزوجة الف�شخ على الرتاخ���ي، ول ي�شقط حقها يف 

الف�شخ اإل مبا يدل على ر�شاها)))3).

)3٢١) �سبق تخريجه �س8.

)3٢٢) �سبق تخريجه �س8.
)3٢3) الذخرية للقرايف 405/4، حا�سية الد�سوقي 4١/3، الفقه املالكي واأدلته للطاهر ٢37/3.

)3٢4) �سبق تخريجه �س٢8.
)3٢5) ال�سرح املمتع ١٢/١68.

)3٢6) ك�س���ف املح���ذرات والريا����س الزاه���رات 597/٢، الإقناع يف فقه الإم���ام اأحمد ١90/3، الإن�ص���اف ١١8/8، ك�ساف القناع 
.9١/5

)3٢7) الرو�س املربع �س340، ك�ساف القناع 5/9١.
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امل�صاألة ال�صاد�صة ع�صرة: ا�صرتاط املراأة اأن ليفرق بينها وبني والديها اإذا 

كانا يف حاجة اإليها، ل�صيما مع �صعفهما، وكر �صنهما:

ب���ر الوالدين من اأف�شل ما يتقرب ب���ه اإلى اهلل عز وجل، ومن اأعظم الأعمال ال�شاحلة 
اأج���ًرا، وقد و�سى اهلل تعالى به بع���د عبادته وحده؛ ق���ال اهلل تعالى: ڍ ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٻ پ ڍ النحل: 80  .
وقال تعالى: ڍ ٺ ٺ   ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ  

ڦ ڦ ڄ ڄ    ڄ ڄ ڍ العنكبوت: 8 .
وق���د قدم النبي �شلى اهلل عليه و�شلم بر الوالدي���ن، ورعايتهما على اجلهاد يف �شبيل 
اهلل، وق���د �شئل عليه ال�شالة وال�شالم عن اأي العمل اأحب اإلى اهلل؟ قال: "ال�سالة على 
قال: ثم اأي ؟ قال : "ثم اجلهاد يف �شبيل  قال: ثم اأي؟ قال: "ثم بر الوالدين"،  وقتها"، 

اهلل")))3).
وق���ال رجل للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم: اأجاهد؟ قال: "لك اأبوان؟" قال: نعم، قال: 

"ففيهما فجاهد")))3).
فاإذا ا�شرتط���ت املراأة يف عقد النكاح اأن ل يفرق بينها وبن والديها وقبل الزوج بهذا 

ال�رط، وجب عليه الوفاء به ملا يلي:
1-عموم الأدلة يف وجوب الوفاء بالعهود واملواثيق، ومنها: 

– قول اهلل تعالى: ڍ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ     ۅ ۅ ڍ الإ�سراء: 34 .
- قول اهلل تعالى: ڍ ڑ ک ک ک ک ڍ النحل: 9١.

)3٢8) اأخرج���ه البخ���اري يف �سحيح���ه، كتاب تف�سري القراآن، �سورة ق���ل اأعوذ برب الفلق برقم )554٢)، وم�سلم يف �سحيحه، 
كتاب الإميان، باب بيان كون الإميان باهلل تعالى برقم )١٢4).

)3٢9) اأخرج���ه البخ���اري يف �سحيح���ه، كتاب تف�سري القراآن، �سورة ق���ل اأعوذ برب الفلق برقم )5544)، وم�سلم يف �سحيحه، 
كتاب الر وال�صلة والآداب، باب بيان بر ال�الدين، واأنهما اأحق به برقم )4630).
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- قول اهلل تعالى: ڍ ژ ژ ڑ ڑ ک ڍ املائدة: ١ .
فف���ي الآيات دللة �ريحة على وج���وب الوفاء بالعهد الذي يقطع���ه الإن�شان على 
نف�ش���ه، لأن الأمر املطلق يقت�ش���ي الوجوب، وال�روط ال���واردة يف عقد النكاح مبثابة 

العهد الذي يجب الوفاء به. 
2- قول���ه عليه ال�شالة وال�شالم: »وامل�شلمون على �روطهم، اإل �رًطا حرم حالًل، 

اأو اأحل حراًما«)331).
فف���ي احلديث وجوب وفاء الإن�شان بال�روط التي يلزم بها نف�شه، با�شتثناء ال�روط 
الت���ي حترم احلالل، اأو حتلل احل���رام)331)، وا�شرتاط املراة على ال���زوج خدمة والديها، 

ورعايتهما، لي�س فيه حترمي للحالل، ول حتليل للحرام.
 3– قول���ه علي���ه ال�ش���الة وال�شالم: »اأح���ق ما اأوفيتم م���ن ال����روط اأن توفوا به ما 

ا�ستحللتم به الفروج«))33).
فف���ي احلديث دليل على وجوب الوفاء بال�روط، م���ا مل تخالف ال�رع، واأن اأحق 
هذه ال����روط بالوفاء ما كان يف عقد الن���كاح)333)، وا�شرتاط امل���راأة عند العقد خدمة 

والديها من هذا القبيل.
4- اأن يف ا�شرتاطه���ا رعاية والديها، والقيام مب�شاحلهم منفعة مق�شودة للزوجة، من 
حيث الرب بوالديها، ورد بع�س جميلهما بالإح�شان اإليهما، وفيه موافقة لل�رع من الأمر 
برب الوالدين وخدمتهما ل�شيما اإذا كانا يف حاجة اإليها لكرب �شنهما، و�شعف بنيتهما، كما 

اأن هذا لي�س فيه منافاة ملقت�سى العقد، فيجب الوفاء به.
)330) �سبق تخريجه �س8.

)33١) تبيني احلقائق ١48/٢، ال�سرح الكبري لبن قدامة 5٢7/7.
)33٢) �سبق تخريجه �س8.

)333) الذخرية للقرايف 405/4، حا�سية الد�سوقي 4١/3، الفقه املالكي واأدلته للطاهر ٢37/3.
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اأثر عدم الوفاء بهذا ال�سرط:
اإذا مل ي���ف الزوج بال����رط، فللزوجة الف�شخ على الرتاخ���ي، ول ي�شقط حقها يف 

الف�شخ اإل مبا يدل على ر�شاها)334).
جاء يف الإن�شاف: "الرابعة: ذكر اأبو بكر يف التنبيه من ال�روط الالزمة اإذا �رط اأن 
ل يف���رق بينها وبن اأبويها واأولدها، اأو ابنها ال�شغ���ري، واأن تر�شعه، وكذا ذكر ابن اأبي 

مو�شى اأنها اإذا ا�شرتطت اأن لها ولداً تر�شعه، فلها �رطها")335).
امل�صاألة ال�صابعة ع�صرة: ا�صرتاط املراأة عليه احلج بها:

احلج الركن اخلام�س من اأركان الإ�شالم، ويجب مع القدرة البدنية واملالية، وي�شرتط 
للم���راأة فيه املحرم، واأجر احلج عظي���م، لكون العبد يخرج من ذنوب���ه بعد احلج كيوم 

ولدته اأمه، وهذا مطمع لكثري ممن تاقت اأنف�شهم للحج.
ف���اإذا كانت املراأة ل جتد ماًل حتج به، اأو مل يتوافر لها حمرم، ثم تزوجت، وا�شرتطت 
يف عق���د الن���كاح على الزوج اأن يح���ج بها، ووافق الزوج على ال����رط، فيجب عليه 

الوفاء به؛ وذلك ملا يلي: 
1-عموم الأدلة يف وجوب الوفاء بالعهود واملواثيق، ومنها: 

– قول اهلل تعالى: ڍ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ     ۅ ۅ ڍ الإ�سراء: 34 .
- قول اهلل تعالى: ڍ ڑ ک ک ک ک ڍ النحل: 9١.

- قول اهلل تعالى: ڍ ژ ژ ڑ ڑ ک ڍ املائدة: ١ .
فف���ي الآيات دللة �ريحة على وج���وب الوفاء بالعهد الذي يقطع���ه الإن�شان على 
نف�ش���ه،لأن الأمر املطلق يقت�شي الوج���وب، وال�روط الواردة يف عق���د النكاح مبثابة 

)334) الرو�س املربع �س 340، ك�ساف القناع 5/9١.
.١١8/8 (335(
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العهد الذي يجب الوفاء به. 
2- قول���ه عليه ال�شالة وال�شالم: »وامل�شلمون على �روطهم، اإل �رًطا حرم حالًل، 

اأو اأحل حراًما«)336).
فف���ي احلديث وجوب وفاء الإن�شان بال�روط التي يلزم بها نف�شه، با�شتثناء ال�روط 
التي حت���رم احلالل، اأو حتلل احل���رام))33)، وا�شرتاط املراأة على ال���زوج اأن يحج بها فيه 

منفعة لها، ولي�س فيه حترمي للحالل، ول حتليل للحرام.
 3– قول���ه علي���ه ال�ش���الة وال�شالم: »اأح���ق ما اأوفيتم م���ن ال����روط اأن توفوا به ما 

ا�ستحللتم به الفروج«))33).
فف���ي احلديث دليل على وجوب الوفاء بال�روط، م���ا مل تخالف ال�رع، واأن اأحق 
ه���ذه ال�روط بالوفاء ما كان يف عقد النكاح))33)، وا�ش���رتاط املراأة عند العقد احلج بها 

من هذا القبيل.
6- اأن يف ا�ش���رتاط احلج بها منفعة مق�شودة للزوجة، ولي�س فيه خمالفة لل�رع، ول 

منافاة ملقت�سى العقد؛ فيجب الوفاء به.
اأثر عدم الوفاء بهذا ال�سرط على العقد:

اإذا طل���ق ال���زوج الزوجة قبل الوف���اء ب�رطها، وجب عليه دفع قيم���ة تكاليف احلج 
له���ا)341)، واإن م���ات دفعت من تركته لقوله تعال���ى:  ڍ ژ ژ ڑ ڑ ک ڍ 

املائدة: ١ ، وللتزامه لها بذلك، وتعلق ذمته بذلك ال�رط.

)336) �سبق تخريجه �س8.
)337) تبيني احلقائق ١48/٢، ال�سرح الكبري لبن قدامة 5٢7/7.

)338) �سبق تخريجه �س8.
)339) الذخرية للقرايف 405/4، حا�سية الد�سوقي 4١/3، الفقه املالكي واأدلته للطاهر ٢37/3.

)340) وق���د ذك���ر ذل���ك ف�سيلة ال�سيخ الدكتور: عبداهلل بن حممد املطلق،ع�سو هيئة كبار العلماء يف جوابه على �سائلة قد 
ا�صرتطت هذا ال�صرط، وطلقها قبل ال�فاء به ) م�صافهة(.
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الـــخاتـمـة

احلم���د هلل الذي بنعمته تتم ال�شاحلات، واأ�شكره  - �شبحانه – على ما وفقني اإليه يف 
ه���ذا البحث ، واأ�شتغفره عما ورد فيه من زلل وهف���وات، وح�شبي اأن هذا جهدي وما 

توفيقي اإل باهلل .
وقد ظهر يل من خالل البحث نتائج؛ من اأهمها: 

1- اأن مكانة عقد الزواج يف الإ�شالم عظيمة فقد �رعه اهلل حلكم وم�شالح عديدة.
2- اأن ال����روط يف الن���كاح : اإلزام اأح���د املتعاقدين الآخر ب�شب���ب العقد ما له فيه 

منفعة.
3- اأن ال�روط املوافقة ملقت�شى العقد واملق�شود منه �روط �شحيحة باتفاق الفقهاء؛ 

لأنها املق�سود من العقد.
4- اأن ال����روط التي فيها م�شلحة العقد �شحيحة باتف���اق الفقهاء؛ لأنها توؤدي اإلى 

اإمتام العقد، والتوثق منه.
5- اأن ال����روط املحرمة اأو املنافية للعقد فا�شدة باتف���اق اأئمة املذاهب الأربعة؛ لأنها 

تنايف مقت�سى العقد.
6- اأن ا�ش���رتاط امل�شكن من ال�روط التي ت�شرتطها املراأة ملنفعتها ، وال�شكنى اأمر اهلل 
ال���زوج بها، فهذا ال�رط م����روع، وهو من ال�روط الالزمة الت���ي يجب الوفاء بها، 

وذلك لأنها من الآثار املرتتبة على العقد
7- اأن ا�ش���رتاط املراأة عل���ى الزوج اأن ليتزوج عليها  ����رط �شحيح، ويجب على 
الزوج الوفاء به؛ ملا فيه من منفع���ة وم�سلحة للزوجة، ولعدم خمالفته ملقت�سى العقد، 

واإن مل يف بها فلها ف�شخ النكاح.
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8- اأن ا�ش���رتاط امل���راأة على الزوج اأن ل يخرجها من بلده���ا اأو دارها، واأن ل ي�شافر 
به���ا �رط �شحيح، ويجب على الزوج الوفاء به؛ مل���ا فيه من منفعة وم�شلحة للزوجة، 

ولعدم خمالفته ملقت�شى العقد، واإن مل يف بها فلها ف�شخ النكاح. 
9- اأن ا�شرتاط املراأة اإكمال درا�شتها �رط لها فيه منفعة، فاإذا قبل الزوج بهذا ال�رط، 

فقد اأذن باخلروج، وتنازل عن حقه يف قرارها يف البيت، فيجب عليه الوفاء به.
10-  اأن ا�ش���رتاط املراأة ال�شتمرار يف العم���ل، اأو العمل اإن وجد �رط �شحيح، اإذا 
قبل به الزوج فعليه الوفاء به، فال يكون له منعها من العمل، ولو منعها فال تكون نا�زشاً، 

وت�ستحق النفقة عليه.
11- ل يجوز ا�شرتاط املراأة اأن يكون الطالق بيدها، اأو اأنها تطلق نف�شها متى �شاءت، 
وه���ذا ال�رط باطل، والعقد �شحيح؛ ملنافاة ه���ذا ال�رط ملفهوم القوامة التي ف�شل اهلل 
بها الرجل على املراأة، كما اأن املراأة �رسيعة النفعال، و�رسيعة الت�رسف، كما اأنها �رسيعة 
الن���دم، ويف بقاء الط���الق بيدها تدمري لالأ����رة، و ل يجب على ال���زوج الوفاء بهذا 

ال�رط؛ لأنه �رط غري �شحيح، وخمالف ملقت�شى ال�رع.
12- ل خ���الف بن الفقه���اء الأربعة يف بطالن ا�شرتاط امل���راأة طالق �رتها، وعدم 
�شحت���ه؛ فاإذا ا�شرتطت املراأة يف عقد النكاح طالق �رته���ا، فالعقد �شحيح، وال�رط 

باطل ول يلزم الزوج الوفاء به؛ لنهي النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عنه.
13- اأن ا�شرتاط املراأة العاملة اأجرة عملها لها �رط �شحيح لأنه مقت�شى عقد النكاح، 
واأث���ر من اآثاره املتفق عليها، ف���كاأن الزوجة ت�شرتط على زوجه���ا اأن ينفق عليها، فمثل 
ه���ذا ال�رط ل ي�شيف جديًدا للعقد، فبمجرد انعق���اد العقد يثبت وجوب النفقة على 

الزوج، فال حاجة ل�سرتاطه يف عقد النكاح.
14- ا�ش���رتاط املراأة عدم رجعة الزوج ملطلقته حكمه حكم م�شاألة ا�شرتاط األ يتزوج 
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عليه���ا، وقد تقا�س على م�شاألة ا�شرتاط طالق �رتها؛ لأن ال�شتدامة اأولى من البتداء، 
ل�شيما اإذا كان بينهما اأطفال.

15- ا�ش���رتاط املراأة على الزوج اأنه اإذا تزوج بامراأة ثانية، وهي ما زالت  يف ع�شمته 
اأن الزوجة الثانية مطلقة طالًقا بائًنا �رط غري �شحيح، لأنه طالق قبل العقد، ول طالق 
بدون نكاح، فال ميلك ذلك ل الزوجة ول حتى الزوج، واأما اإذا ا�شرتطت اأنه اإذا تزوج 
عليه���ا بامراأة ثانية، وهي يف ع�شمت���ه؛ فاإنها تطلق منه طالًقا بائًنا فاخلالف فيها كاخلالف 

فيما اإذا �رطت عليه اأن ليخرجها من دارها، اأو بلدها، اأو ل يتزوج عليها.
16- اأن ا�شرتاط املراأة على الزوج اإي�شالها مل�شاويرها اخلا�شة، كمكان العمل مثاًل؛ �رط 
�سحيح يجب عليه الوفاء، لأنه لي�س فيه خمالفة لل�رسع، ول ملقت�سى العقد، وقد قبل الزوج 
به؛ فلزمه الوفاء مبا األزم نف�شه به؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعهد، ولكونها 
مل تر�����س بالدخول يف ه����ذا العقد اإل بتحقق ه����ذا ال�رط، واإذا مل يف ال����زوج بال�رط، 

فللزوجة الف�شخ على الرتاخي، ول ي�شقط حقها يف الف�شخ اإل مبا يدل على ر�شاها.
17- يج���وز للزوجة- ال�شليمة املعافاة التي ل يخدم مثله���ا- اأن ت�شرتط عند العقد 
اإخدامها، فاإذا قبل الزوج، وجب عليه الوفاء به؛ لأنه لي�س فيه خمالفة للعقد ول ملقت�شى 
ال����رع، ولعموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعهد، ولكونها مل تر�س بالدخول 
يف هذا العق���د اإل بتحقق هذا ال�رط، واإذا مل يف ال���زوج بال�رط، فللزوجة الف�شخ 

على الرتاخي، ول ي�شقط حقها يف الف�شخ اإل مبا يدل على ر�شاها.
18- يج����وز للمراأة اأن ت�شرتط بع�س املهر موؤخ����راً، وال�رط �شحيح ولزم؛ قيا�ًشا على 
م����ا لو ا�شرتطت كون املهر من نقد معن، والتاأجيل فيه منفعة للزوجة، ولي�س فيه ما يخالف 
ال�رع، اأو مقت�شى العقد فيجب الوفاء به، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعهد.
19- يج���وز للم���راأة ا�شرتاط ح�شان���ة اأبنائها من غريه؛ ويجب عل���ى الزوج اإذا قبل 
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هذا ال�رط الوفاء مب���ا ا�شرتطته عليه؛ لأن يف ا�شرتاطها حل�شانة اأطفالها من غريه ق�شًدا 
�شحيًح���ا ل يخالف ال�رع، ول مقت�ش���ى العقد، فيجب الوفاء به، و اإن مل يف الزوج 

بهذ ال�رط، فللزوجة حق الف�شخ.
20- اإذا طلق���ت املراأة، اأو مات عنه���ا زوجها، ولديها طفل ر�شيع تر�شعه من �شدرها، 
فيج���وز لها اأن ت�شرتط على من �شتتزوج���ه اإر�شاع �شغريها، لأن للزوج منع الزوجة من 
ر�ش���اع ولدها من غريه؛ لأن ا�شتغالها بذلك يف���وت عليه كمال ال�شتمتاع بها، فاإن وافق 
الزوج على هذا ال�رط يف العقد فيجب عليه الوفاءبه لأنه �رط لها فيه منافع مق�شىودة 
ل تخالف ال�رع، ول مقت�شى العقد، واإذا مل يف الزوج بال�رط، فللزوجة حق الف�شخ. 
21- اإذا ا�شرتطت املراأة يف عق���د النكاح اأن ل يفرق بينها وبن والديها وقبل الزوج 
بهذا ال�رط، وجب عليه الوفاء به، لأن يف ا�شرتاطها رعاية والديها، والقيام مب�شاحلهم 
منفع���ة مق�شودة للزوجة، من حي���ث الرب بهما، ورد بع�س جميلهم���ا بالإح�شان اإليهما، 
وفي���ه موافقة لل�رع من الأم���ر برب الوالدين وخدمتهما ل�شيم���ا اإذا كانا يف حاجة اإليها 
لكرب �شنهما، و�شعف بنيتهما، كما اأن هذا ال�رط لي�س فيه منافاة ملقت�شى العقد، فيجب 
الوفاء به، واإذا مل يف الزوج بال�رط، فللزوجة حق الف�شخ على الرتاخي، ول ي�شقط 

حقها يف الف�شخ اإل مبا يدل على ر�شاها.
22- اإذا كانت املراأة ل جتد ماًل حتج به، اأو مل يتوافر لها حمرم، ثم تزوجت، وا�شرتطت 
يف عق���د الن���كاح على الزوج اأن يح���ج بها، ووافق الزوج على ال����رط، فيجب عليه 
الوف���اء به؛ لعموم الأدلة الدالة على وج���وب الوفاء بالعهد، ولأن يف ا�شرتاط احلج بها 
منفع���ة مق�سودة للزوجة، ولي�س فيه خمالفة لل�رسع، ول منافاة ملقت�سى العقد؛ فوجب 
الوفاء به، واإذا طلق ال���زوج الزوجة قبل الوفاء ب�رطها، وجب عليه دفع قيمة تكاليف 

احلج لها، واإن مات دفعت من تركته.


