
 التخبيب وصوره املعاصرة يف النكاح: دراسة فقهية أتصيلية 
 

 إعداد
 
 السالمي حممد علي حممد علي
 

معارف الوحي والرتاث درجة الدكتوراه يف  لنيل متطلب مقدمحبث   
 

 قسم الفقه وأصول الفقه 
 كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية 

ماليزي  اجلامعة اإلسالمّية العاملّية  
 

   م2020 ديسمرب



 

 ب 

 ملخص البحث 
 

 سلبية،   اآلفات اليت ابتت هتدد األسر ملا هلا من آاثر من  املرأة على زوجها إلفسادها عليه  ختبيب  

لذلك  دعائمها؛  فيشرخ عراها ويقوض  للزوجني،  املستقرة  احلياة  يوجه ضد  التحريض  فذلك 
على إقرار األحكام   -هللا    رمحهم  -تصدت الشريعة لذلك التحريض بنصوصها، وحرص الفقهاء  

الفعل املشني مبا أوتوا من ملكة فقهية، ويتلمس هذا البحث ما توصل إليه أولئك  الفقهية هلذا
الفقهاء يف هذه املسألة من األحكام، فيؤكد أمهية احلياة الزوجية وحرمتها يف اإلسالم، ومدى  

  صوره باستعصائها على كل حماوالت اهلدم والتخريب، ومن ذلك حترمي ختبيب املرأة على زوجها  
 ؛على الراجح  على الرغم من القول بصحتهالنكاح    أنو   املخبِّب،الوزر عظيم على  أن  ، و كلها

ل له نفسه ارتكاب سوِّ وذلك لردع كل من ت   ،عرضة للفسخ عند ثبوت التخبيب لدى القاضي
بها ال يعين أتبيد حترميها عليه، بل إذا طال  ب من خب  تلك اآلفة، والقول بفسخ نكاح املخبِّ 

جاز لذلك املفسد نكاحها،    ؛ أو مات عنها  ، عادت لزوجها األول وطلقها، أو  االزمان جد  
،  اوذلك وفق ما يراه القاضي رادع    ،ب عقوبة التعزير ابلضرب واحلبس والغرامةويستحق املخبِّ 

وال بد من اختاذ مجيع التدابري الوقائية والقانونية اليت تكفل احلد من التخبيب، ومن تلك التدابري  
القانونية إدراج عقوبة مقننة للتخبيب يف عدد من القوانني اليت تعىن ابحملافظة على كيان األسرة،  

 وأبرزها قانون األحوال الشخصية. 
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ABSTRACT 

 

 

The family stability is one of the most important requirements of our life, so spoiling 

the relationship between the wife and her husband has many negative effects. Enticing 

a wife against her husband in order to spoil her relationhsip is not allowed in our 

religion. Therefore, the Shariah has addressed incitement by its texts, also the fuqaha 

‘(may Allaah have mercy on them) were keen on adopting the jurisprudential provisions 

of this disgraceful act. The main purpose of this researsh is to concetrate at the findings 

of the jurists on this issue, and confirmation about the importance of having the stable 

life  away from the problems that may lead to disperse. This is clear from the prohibition 

of inciting a woman against her husband in all its forms and holds accountable the one 

who causes it. The judge has the right to terminate of the marriage contract when he 

proved the spoiling, so this will deter anyone who begs himself to commit that spoil. 

However, the spoiler can marry the woman if her husband divorces her or dies. The 

spoiler deserves the punishment of reprimand by beating, imprisonment and fine, 

according to what the judge sees as a deterrent. All preventive and legal measures must 

be taken to reduce the spoiling, among these legal measures is the inclusion of a 

punishment for takhbib in a number of laws dealing with the preservation of the family 

entity, especially the Personal Status Act. 
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 اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزي 

 

 الطبع وإثبات مشروعية استخدام األحباث غري املنشورة  إقرار حبقوق 

 

 السالمي حممد علي حممد عليحمفوظة ل:  م2020حقوق الطبع 
 

 التخبيب وصوره املعاصرة يف النكاح: دراسة فقهية أتصيلية
 

استخدام هذا البحث غري املنشور يف أي شكل وأبي صورة )آلية كانت أو ال جيوز إعادة إنتاج أو  
الباحث إال يف   التسجيل، من دون إذن مكتوب من  إلكرتونية أو غريها( مبا يف ذلك االستنساخ أو 

 احلاالت اآلتية: 

لآلخرين اقتباس أية مادة من هذا البحث غري املنشور يف كتابتهم بشرط االعرتاف   ميكن -1
 النص املقتبس وتوثيق النص بصورة مناسبة.بفضل صاحب 

يكون للجامعة اإلسالمية العاملية مباليزي ومكتبتها حق االستنساخ )بشكل الطبع أو بصورة   -2
 آلية( ألغراض مؤسساتية وتعليمية، ولكن ليس ألغراض البيع العام. 

بحث غري  يكون ملكتبة اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزي حق استخراج نسخ من هذا ال -3
 املنشور إذا طلبتها مكتبات اجلامعات ومراكز البحوث األخرى.

تغري  -4 عند  إعالمها  مع  بعنوانه  مباليزي  العاملية  اإلسالمية  اجلامعة  مكتبة  الباحث  سيزود 
 العنوان.

سيتم االتصال ابلباحث لغرض احلصول على موافقته على استنساخ هذا البحث غري   -5
عنوانه الربيدي أو اإللكرتوين املتوفر يف املكتبة. وإذا مل جيب  املنشور لألفراد من خالل  

الباحث خالل عشرة أسابيع من اتريخ الرسالة املوجهة إليه، ستقوم مكتبة اجلامعة  
 به. اإلسالمية العاملية مباليزي ابستخدام حقها يف تزويد املطالبني

 

 
 

 السالمي حممد علي حممد علي أكد هذا اإلقرار: 
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 أهدي رساليت هذه ... 
إىل اللذين ربياين صغريا ، وقاما برعاييت أبعينهما الساهرة وقلوهبما املشفقة، واللذين  

 أسأل هللا العلي القدير أن يوفقين لرد إحساهنما الكبري 
 والدي ووالديت...  

 الغالية رفيقة رحلة احلياة والعلم، ابرك هللا يل فيها... وإىل زوجيت 
 وإىل قرة عيين وفلذات أكبادي أبنائي...  

وإىل كل أخ يف هللا أحبين وأحببته هلل، وإىل كل ابحث يسعى إلثراء مكتبتنا  
 اإلسالمية بكل ما هو مفيد وانفع ...  
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 تقدير الشكر و ال
 
 
والسالم على نبينا حممد بن عبدهللا، وعلى آله وصحبه أمجعني،  حلمد هلل واهب النعم، والصالة  ا

 ..وبعد

فإين أشكر ريب الذي وفقين إلمتام هذا البحث، كما أتقدم بشكري اجلزيل ألستاذي  
 ،الدكتور سيد اسكندر شاه الذي كان له فضل ال ينسى يف إجناز هذه الرسالة، فجزاه هللا خريا  

وأرسل  ،  هزيزان حممد نون الذي أرشدين إلكمال متطلبات هذا البحثوإىل أستاذي الدكتور  
صرح العلم والثقافة اجلامعة اإلسالمية    -إىل صرح جامعيت الشاخمة    ابقة من العرفان والتقدير

فيها  -العاملية مباليزي العاملني  ،  اليت أاتحت يل شرف إكمال دراسيت  ووافر االحرتام إىل كل 
 . ماليزي الذين كانوا خري معني خالل فرتة الدراسةبسفارة دوليت احلبيبة يف
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 فصل األول ال
 وهيكله العام خطة البحث 

 املقدمة
إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من  

وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له  يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، 
ا عبد هللا ورسوله إمام الدعاة ورائد فالق اإلصباح، شرع لعباده النكاح، وأشهد أن نبينا حممد  

تبعهم  ومن  والتابعني  والصالح،  التقى  أويل  وأصحابه  آله  وعلى  عليه  هللا  صلى  اإلصالح، 
 : أما بعد، اثري  ك  ا إبحسان ما تعاقب املساء والصباح، وسلم تسليم  

جلميع أفراد    أرسى، فوالدنيوية  يةلدينا  لألحكام  اأساس    اجاء كتاب هللا تعاىل مشرع    فقد
، اليت تضمن حتقق حياة أسرية ملؤها السعادة واالستقرار  والنظم  األسسمن    اجملتمع جمموعة

من خالل    القرآن الكرمييف  ابلغ    هتماماب  -األوىل يف بناء اجملتمع    اللبنة  -األسرة    ظفرتوقد  
 .لكل فرد فيها واجباته وحقوقه سنفقد  ،ةمفصل تنظيم أحكامها

يالحظ أهنا جاءت أبحكام    ؛يف الشريعة اإلسالمية وما عاجلته من قضايالناظر  وإن  
العملية، ومجلة هذه األحكام تنظم عالقة اإلنسان خبالقه، وعالقة  و العقائدية، واألخالقية،    ؛ثالثة

بعض، واألحكام العملية منها ما ينظم عالقة اإلنسان خبالقه عن طريق العبادات بالناس بعضهم  
أبنواعها، ومنها ما ينظم عالقة الناس بعضهم ببعض كاملعامالت، ومنها ما ينظم أحوال األسرة  

واملرياث بنظام دقيق للغاية، فاهلل تعاىل قد شرع للناس من األحكام  عن طريق الزواج والطالق  
من هذه األحكام أو يستهني هبا؛ ألن    اما يصلحهم يف الدنيا واآلخرة، وعلى املرء أال يرتك شيئ  

 ه يف الدارين.ء يف ذلك ضياعه وشقا
تستقي    -وهلل احلمد    -ومن اجلدير ابلذكر أن نشري إىل أن تشريعات األسرة ما تزال  

على أننا نسمع  ،  من الشريعة اإلسالمية يف العامل اإلسالميكلها  أحكامها  و مبادئها ونظمها  
تطالب إببعاد تشريعات األسرة عن التشريع اإلسالمي، وذلك   طور ا؛  وختبو  ترتفع أحياان    أصواات  

أنظمتها،   بعض  مهامجة  طريق  للبالد مما  عن  االستعمارية  الدول  مجيع  تغيريه  عن  عجزت 
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اإلسالمية اليت خضعت لقواهتا العسكرية يف يوم من األيم، ومنشأ هذا وأساسه ترابط أحكام 
 األسرة ابلعقيدة لدى كل شعب ويف كل أمة.

واألبرز  األساس وراحمل لفرداو اجملتمعات،  تنشئةيف  أساس مرتكزأن األسرة  ا ويبدو جلي  
يتضح خط    وسلوكياته   رؤيتهو   رسالتهاإلنسان وقيمه و   مبادئمن    ا األسر، وانطالق    أتسيسيف  
اخلطاابت الدينية املوجهة    تعددت، وقد  اأو شر    اخري    تتبني بوصلتها ، و اي  سلب  وأ  اي  األسر إجياب  سري

اإلنسان وسلوكاته، وكان  ىلإ إجياد    االهتمام   جل  حياة  األسرة  جمال  الشرعية يف    ا ابألحكام 
قد   أنه  إال  مؤخر    تاستشر وانتهاء ،  اإلسالمية  اجملتمعات  تكون  ا يف  أال  ينبغي  هي    ؛ظاهرة 

 . املتعددة وعواملها هلا أسباهبا املختلفة، و الطالق، 
يستدعي من   مما،  وتنوع  األسرة يف تغري وجتدد  تكابدهاالتحديت اليت    أني الحظ  و   

لكتابة يف هذا اإلطار ينبغي ل ؛كل جديد يف هذا الباب، وبناء عليهلتحري  الو  واكبةاملالباحث 
والقضاي    تقصي املستجداتو للوقوف على كل جديد،    الرصني  يف البحثتكون جادة  أن  

اليت حيتاج القارئ االطالع عليها، ومن تلك املستجدات ما يتعلق ابلتخبيب يف النكاح    املعاصرة 
 استحوذت  اأهنيف  ال شك    اليت  األسرةأي    ؛الذي ابتت صوره هتدد كيان أهم ركن يف اجملتمع

وسلم، وال خيفى ذلك    من األمهية يف كتاب هللا تعاىل وسنة نبيه صلى هللا عليه  وافرعلى قدر  
شريعتنا   عليه  الذي حرصت  العظيم  وه  السمحة املقصد  النكاح،  وراء  املودة    و حصول من 

أخذوا   اأفراد    سنجدفذلك املقصد السامي،  يعارض  البحث    سيتناولهواالستقرار والسكينة، وما  
أواصر احملبة القائمة بني الزوجني، وذلك من خالل اإلفساد   على عاتقهم وأد مشل األسرة، وبرت

 والتغرير واخلداع ألحدمها أو كليهما. 
أغلب حاالت   نقيل إ إن  مبالغة  أن ذلك التخبيب مما عمت به البلوى، وال  يف  وال شك    

عضد األسرة، ويف    ك الداء املقيت يفتّ ذل فالتخبيب،    انمجة عنالطالق اليت ترصدها احملاكم  
صوره، ومع جتدد تلك الصور واألساليب يبقى هدف  تعددت و   ،وقتنا املعاصر جتددت أساليبه

 ، وتقويض دعائمها.شرخ استقرار احلياة الزوجية إطار معني هو  يف ااملخبب حمصور  
 مسوم  بغية بث  يزاولهمن    وعظم جرم،  املوضوععلينا أن نبني خطورة ذلك    افكان لزام    

اإلسهام  تحقق  ومن مث؛ يضخ التثقيف بني أفراد اجملتمع،  حنو    احيث اخلط  الفرقة بني الزوجني، مما
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االستقرار   ترسيخ اليت تسعى إىل    اإلسالميةيف حتقيق مقصد عظيم من مقاصد شريعتنا  املؤثر  
 وخفية.رع إال لغايت سامية، وأبعاد جلية من خالل النكاح الذي ما ش  

، ويف  بعامةالسبب الرئيس يف التنازع والتفرق يف البلدان العربية  اليوم  أصبح التخبيب  
، وذلك بسبب الثورة التقنية يف جمال وسائل اإلعالم واالتصال االجتماعي،  خباصةدول اخلليج  

  ىل إ  وكذلك أتثر املسلمني بثقافة احلريت الفردية وضعف الوازع الديين، مما جعل البلدان تسعى
حماولة وضع القوانني الصارمة للحد من هذه الظاهرة، واختاذ التدابري الوقائية ملعاجلتها، وجدير  

ألتناوله  الكتابة فيه؛  التخبيب يف دوليت، ولذلك اخرتت  يتناول    إىل اليوم  ابلذكر أن ال قانون
 هرة. تلك الظالمن شىت جوانبه من منظور الفقه اإلسالمي هبدف اقرتاح مشروع قانوين 

 
 مشكلة البحث 

صراحة  ، ويؤكد ذلك وجوده  يف استمرارأشكاله  تكثر  يف أن التخبيب  مشكلة البحث  تكمن  
  أن األسرة نواة اجملتمع يف  دون قصد، وال شك  من  قد يصدر بقصد من املخبب أو  أنه  ، و وضمن ا
استقرارها استقرار اجملتمع، وذلك التخبيب ينخر يف عضد األسرة اليت ما فتئت يف  ، و وقوامه
صفو احلياة الزوجية    ليعكرطريقها حنو املودة واالستقرار، فيأيت ذلك املخبب بدائه املقيت    تشق

إال من ضعيف    لتصدرتلك اخلصلة  كانت  ، وما  أو نظرة أو إحياء  بكلمة أو إشارة أو فعل 
الطرق والوسائل إلذكاء اخلالف بني    بشىت  اجاهد    ه ابحلسد واحلقد، فيسعىامتأل قلب  اإلميان

  الشقاق الذي تصبح بعده احلياة الزوجية مستحيلة استحكام  الزوجني، مما ينجم عنه الضرر و 
التخبيب  و ،  متعذرة التقنية اليت  يف  يف كل وقت  مؤثرة  قد ابتت كل وسائل  غزت  ظل الطفرة 

ب نوايه  رئيس يف سهولة حتقيق املخبِّ   لالزوجني خبطورة ذلك عام جهل  كما أن  ،  حياتنا  تفاصيل
،  اب يقوم أبعمال الشياطني، فآاثر التخبيب جسيمة جد  أن ذلك املخبِّ يف  الدنيئة، وال شك  

 1! بةب أو تلك املخبِّ وكم من أسر هدمت من وراء كيد ذلك املخبِّ 
 

 
مثانية شهور، وأكد أحد القضاة يف  قضية ختبيب خالل  62أكدت مصادر يف وزارة العدل السعودية أن احملاكم نظرت  1

من قضاي الطالق سببها ختبيب الزوجة على زوجها، سواء وقع التخبيب من رجل أم   %30اململكة العربية السعودية أن  
 أنثى.
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 أسئلة البحث 
 :يتتتلخص أسئلة البحث فيما أي

 التخبيب؟ وما حكمه؟ وما أقوال الفقهاء فيه؟ما  -1
 ما صور التخبيب املعهودة واملعاصرة؟  -2
 ما أسباب التخبيب وبواعثه؟ وما آاثره؟ -3
 ما وسائل العالج للحد من التخبيب؟  -4
 القانون يف احلد من التخبيب؟ أتثري ما مدى   -5

 
 أهداف البحث

 : يتما أيحتقيق يهدف هذا البحث إىل 
أن تلك الصور يف  يف  بيان ما يتعلق أبحكام التخبيب وصوره املعاصرة، وال شك   -

حني نتحدث اصة  وخبجتدد وتغري، ولعل ذلك واضح يف ظل العصر الذي نعيشه،  
 األحوال الشخصية واألسرة.  نع

 من تلك الصور.عدد ا تكثيف الدراسة التحليلية االستقصائية اليت ستكشف  -
الصور  ا - تلك  أغوار  سرب  يف  واملتأخرين  املتقدمني  الفقهاء  جهود  على  الطالع 

 املعاصرة. 
تلك األحكام   - اليت تضيء  لدى  التعرف على كيفية حبث  الفقهاء واجتهاداهتم 

 لباحث والقارئ.إىل ااألفق واسع ا ابلنسبة 
 عيل الدور القانوين للحد من التخبيب.تف -

 
 أمهية البحث 

، حنياهاتكمن األمهية يف جتدد املسائل املتعلقة أبحكام التخبيب وصورها يف ظل املتغريات اليت 
وتتجدد    تتنوعملوضوع، فتلك الصور  ابإن كانت هناك دراسة سابقة متعلقة  عما  بغض النظر  

اليت قد   من الباحثني الوقوف على تلك األحكام ضيتيق مما ابختالف ظروف الزمان واملكان،
طئ فيها بعضهم بسبب   شرعية، كما أن الناس  المخالفات  للوانب الشرعية  جلعدم اإلملام ابخي 
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د  يف حاجة ماسة يف هذا العصر ملعرفة احلكم الشرعي يف مثل تلك املسائل اليت يعاصروهنا، وق
خلت أغلب قوانني األحوال الشخصية من التطرق للتخبيب، ومنها قانون األحوال الشخصية 

 اإلمارايت.
لتحكيم األسري بني بعض  ممارسيت ااختيار هذا املوضوع  دفعتين إىل  ومن األسباب اليت  

اليت   جتاهبها حبكمة،    فيها  استحكماألسر  مل  اليت  التحديت  تلك  مما النزاع، وكانت ضحية 
به  يتطل من يطلع على هذا    -بعون هللا    -ب مين اإلملام بكل ما هو جديد، ألنتفع وأنفع 

 البحث. 
 
 نهج البحث م

 هي: فأما املناهج املتبعة يف الدراسة 
وصوره  يف    :االستقرائي  املنهج -1 ابلتخبيب  املتعلقة  والفتاوى  الشرعية  النصوص  مجع 

اخلطة،   من  يتضح  حسبما  الصلة  و املعاصرة  ذات  واملؤمترات  الندوات  على  االطالع 
مع بعض  ابملوضوع،   احملاكم والتواصل  أروقة  يعملون يف  الذين  القانونيني  املستشارين 

تبني يل أن حاالت  وقد    التخبيب،للوقوف على نسبة الشقاق بني الزوجني بسبب  
بعض ذلك الضرر حقيقة  و الطالق اليت ترد يف احملاكم تقيد حتت دائرة الطالق للضرر،  

 .انجم عن التخبيب
دراسة مجيع اآلراء  و ،  املوضوعتقومي  و ،  ذات الصلةاالنتقادات  ملناقشة    :ملنهج التحليليا -2

 ظاهرة التخبيب وحتليلها.يف 
 

 السابقة الدراسات 
يف كثري من الدوريت احملكمة تناولت احلديث عن التخبيب وحرمته  البحوث  هناك عدد من  

ات على هيئة مسائل وفوائد يف أم    هعرضإضافة إىل  التطرق إليه يف كتب الفتاوى،  مع  الشرعية،  
رب  للمسؤولية اجلنائية يف التخبيب بني العامل و   دراسة أتصيلية، وقد طالعت   الكتب الفقهية

اهلدف منها وضع إطار قانوين جيرم  و مل تكن مقتصرة على ابب النكاح،  و العمل، وبني الزوجني،  
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ومن أبرز ما له صلة ابملوضوع    ،يف هذا املوضوعفقهية    دراسةأقع على  ذلك الفعل، ولكن مل  
 من الدراسات السابقة:

تخبيب، وسادت تركز احلديث عن األثر اجلنائي لل  :2املسؤولية اجلنائية يف التخبيب  -
الصبغة القانونية يف تلك الرسالة، كما أن الباحث ذكر جانب التخبيب بني العامل  
ورب العمل، وذكر ما يتعلق ابلتخبيب بني الزوجني ولكنه مل يسهب يف احلديث عن  
ذلك النوع، وهذا ما سيحرص الباحث عليه يف هذه الرسالة احملصورة يف فقه األحوال 

 الشخصية. 
هو ركز املؤلف يف حبثه على جانب معني يف التخبيب    :3التخبيب وأثره يف النكاح  -

، وهو ما يستفيد منه الباحث يف مطلب يتناول األثر الفقهي واألحكام الفقهية  هأثر 
 املرتتبة على التخبيب. 

اول الكاتب حملة عامة عن خطر نت  :4التثريب والتأنيب ألهل التحريش والتخبيب  -
ستفيد مما عرج عليه املؤلف، ولكن يبقى ذلك املقال  أس  أين يف  التخبيب وأثره، وال شك  

 قوم به بعون هللا.  أإىل الدراسة التأصيلية للتخبيب، وهو ما سمفتقر ا 
موجز ا بني فيه صور    قالاملكان  قد  تطرق الباحث إىل ختبيب الزوجة، و   :5ختبيب الزوجة  -

 الباحث يف هذه الرسالة إطار البحث يف تلك الصور.   سع، وسيو ابيب الزوجة خمتصر  خت
قص ر يف    هتناول الكاتب أثر التخبيب، ولكن  :6نصيحة األريب خبطر أهل التخبيب  -

لبيانه   الباحث  إليه  سيسعى  ما  وهو  التخبيب،  على  املرتتبة  الفقهية  األحكام  بيان 
 .اتفصيلي  

 
ا 2 التوجيري،  العزيز  التخبيب: دراسة أتصيلية تطبيقيةيوسف بن عبد  )رسالة ماجستري، جامعة    ملسؤولية اجلنائية يف 

 م(. 2013انيف العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة اجلنائية، ختصص السياسة اجلنائية، الريض، 
النكاح"،   3 وأثره يف  "التخبيب  املقرن،  إسالميةحممد سعيد  العدد  جملة دراسات  األول  15،  ربيع  هـ/مارس  1429، 

 م.2008
،  منتدى شبكة العلوم السلفية ماهر بن مجعة املصري، "التثريب والتأنيب ألهل التحريش والتخبيب"،  أبو بكر بن   4
 م. 1/2/2012
 م.24/1/2014هـ املوافق 23/3/1435،  4604، العدد جملة عكاظ خالد بن علي القرين، "ختبيب الزوجة"،  5
 م. 30/9/2009، شبكة سحاب السلفية حممد مجيل محامي، "نصيحة األريب خبطر أهل التخبيب"،  6
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 %30أوضح الباحث خطورة التخبيب بني الزوجني، وذكر أن    :7الزوجني التخبيب بني   -
من حاالت الطالق تكون بسبب حتريض طرف اثلث أو أكثر، وسيستفيد الباحث 

ه  اتاملقال كسابقهذا  من تلك النسبة املذكورة يف بيان استفحال تلك الظاهرة، ولكن  
ما يستدركه الباحث يف هذه  إىل اإلحصائيات املستندة إىل مراجع دقيقة، وهو  يفتقر  

 الرسالة بعون هللا. 
أهنا ستفيد يف  ركز الكاتب على صور التخبيب اليت ال شك    :8اإلفساد بني الزوجني -

التقانية  ستجدة يف ظل الطفرة  املصور  الاصة مع  وخبالباحث يف تقصي صور التخبيب،  
   املعاصرة.

، يف اقتضابب وأثره، ولكن  الكاتب حملة عامة عن حكم التخبيقد م    :9حكم التخبيب  -
 للولوج إىل التفاصيل املتعلقة ابلتخبيب. هبذه الدراسة وسيستأنس الباحث 

: عرجت املؤلفة على بعض املسائل املعاصرة  10االجتاهات املعاصرة يف دراسة األسرة -
بني   ابإلفساد  املتعلقة  املسائل  إدراج  ضرورة  الباحث  يرى  ولكن  ابألسرة،  املتعلقة 

 الزوجني.  
: تناول املؤلف عدد ا من األحكام املتعلقة ابألسرة سيستأنس  11دراسات يف فقه األسرة -

 . هبا الباحث للخوض يف األحكام الفقهية للتخبيب
: سرد املؤلف 12األسرة يف الشريعة اإلسالمية وفق مدونة األحوال الشخصيةأحكام   -

جمموعة من أحكام األسرة، ولكن الباحث يرى أن مدونة األحوال الشخصية خلت  
 من تناول أحكام اإلفساد بني الزوجني. 

 
 

 م. 4/6/2016، شبكة بوابة الفجر اإللكرتونيةسلمان بن حممد العمري، "التخبيب بني الزوجني"،  7
 .موقع صيد الفوائدخالد سعود البليهد، "اإلفساد بني الزوجني"،  8
 . موقع طرق اإلسالمطي، "حكم التخبيب"، حممد احلسن الددو الشنقي 9

 م(. 1992، 2)اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية، ط االجتاهات املعاصرة يف دراسة األسرة،علياء شكري،  10
 م(.2004، )ديب: دار القلم، دراسات يف فقه األسرةعلي أبو البصل،  11
)الدار البيضاء: املطبعة   اإلسالمية وفق مدونة األحوال الشخصية،أحكام األسرة يف الشريعة  حممد بن معجوز،    12

   م(.1990هـ/1410، 2اجلديدة، ط
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 لفصل الثاين ا
 يف ضوء النصوص الشرعية األسري  التماسكأمهية 

وعماده، وهي الركيزة األساس اليت يقوم عليها، وكلما قويت أركاهنا متاسك األسرة لب اجملتمع  
على مجيع حماوالت اإلفساد والتخريب، كما أن األسرة رأس املال وقوام    ااجملتمع، وابت عصي  

هي الوحدة األساس  و احلياة، وهي املأوى الطبيعي الذي يتوىل محاية النشء ورعايته واالعتناء به،  
هي أساس اجملتمع املتكامل، وصالحها مرتبط بصالح اجملتمع الذي يضم  و   ،شلللنجاح والف

و  املتماسكة،  األسر  من  وحتصيل كذلك  جمموعة  النفس،  لبناء  إنسانية ضرورية  حمطة  األسرة 
املعيشة املستقرة، ويف كنفها ينمو استشعار املسؤولية، فيشيع بني أفراد اجملتمع التضامن والتعاضد  

 . 13يعرتي احلياة األسرية من إفساد وختريبوالتحصني ضد ما 
ألهنا   ؛ملحوظة وملموسة  رعايةوأوالها    ،اإلسالم اهتمام ا كبري ا ببناء األسرة  أبدى  وقد

هبا إىل معايل    يسمووشرع هلا من األحكام ما    ،عماد اجملتمع واللبنة األساس لألمة اإلسالمية
وم  يقو   ،بعضه بعض ا  قدرا جمتمع يميتحقق منهن  يوالتماسك اللذجيعلها تتميز ابلرتابط  و   ،األمور

ما يستحقه من حقوق كي تكون األمة اإلِّسالمية كما أراد   تمعهويؤدي جمل ،كل منهم بواجباته
 .14سعى إىل سعادة وصالح البشرية هللا هلا أمة رائدة ت

، فهي  احضنه  اإلسالم على تكوين األسرة، ودعا إىل أن يعيش الناس يف  ضحوقد   
اليت   املستقيمة  للحياة  الطبيعية  الوضع احتياجاته  وحتققاإلنسان    باترغ  تليبالصورة  ، وهي 

الفطري الذي ارتضاه هللا حلياة الناس منذ فجر اخلليقة، وفضله هلم، واختذ من األنبياء والرسل 
، وقال تعاىل:  15وذرية﴾   ا من قبلك وجعلنا هلم أزواج    ال  ، فقال سبحانه: ﴿ولقد أرسلنا رسال  مث

 
 . 22-21، )دمشق: دار الفكر(، صاألسرة املسلمة يف العامل املعاصر وهبة مصطفى الزحيلي،  13
،  5م(، ج2012هـ/1433،  2، )الريض: مدار الوطن للنشر، طالفقه امليسرعبد هللا بن حممد الطيار وآخرون،    14
 . 5ص
 (. 38سورة الرعد، اآلية ) 15
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إن هذا امليثاق  "  امليثاق يقول اإلمام حممد عبده:هذا    وعن،  16ا﴾ غليظ    اوأخذن منكم ميثاق  ﴿
النساء من الرجال ال بد أن يكون مناسب   يقصد بذلك قوله و ،  "ملعىن اإلفضاء  االذي أخذه 

، ويراد بذلك املعاشرة الزوجية وما  17﴾بعض   وكيف أتخذونه وقد أفضى بعضكم إىل﴿تعاىل:  
ومن آيته أن خلق لكم ﴿  :، وهو ما أشارت إليه اآلية الكرميةمتزاج واختالطمن ا  نجم عنهاي

، فهذه آية من آيت الفطرة  18﴾لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة  ا من أنفسكم أزواج  
خوهتا وسائر أهلها، واالتصال برجل  إأبويها و ليه املرأة يف ترك  إ  تستندما    أمسىهي  و اإلهلية،  

املرأة   رحبالسراء والضراء، فمن آيت هللا تعاىل يف هذا اإلنسان أن ت تتقاسم معه غريب عنها 
  ا تكون زوجة له ويكون زوج  لالنفصال عن أهلها ذوي الغرية عليها ألجل االتصال ابلغريب  اب

أقوى من كل ما يكون بني ذوي    رمحة بينهما وتكون املودة والهلا، تسكن إليه ويسكن إليها،  
إن املرأة ال تقدم على الزوجية وترضى أبن ترتك مجيع أنصارها وأحبائها  "القرىب، فكأنه يقول:  

أبن تكون صلتها به أقوى من كل صلة، وعيشتها معه أهنأ من    واثقةألجل زوجها إال وهي  
هللا اليت   ةفطر ﴿، قال تعاىل:  اإحكام    وأوثقها، وهذا ميثاق فطري من أغلظ املواثيق  "كل عيشة

 19.20﴾ فطر الناس عليها ال تبديل خللق هللا
، وحكم خ ْطبة العقد،  اابن رشد أربع مقدمات للزواج هي حكم الزواج شرع    تناولوقد  

التزويج قبل  املخطوبة  إىل  والنظر  اخلطبة،  على  اعتناء  ،21واخلِّْطبة  من  هبذه   والغاية  الشرع 
متينة  ،دعائم رصينة  الزواج على  ارتكازاحلرص على    يه  املقدمات الغاية ومبادئ  لتتحقق   ،
الداخلي،  للتصدع والتصدي ،والبقاء، وسعادة األسرة، واالستقرار ميومةمنه، وهي الد املنشودة
طمئنان كل الود والسكينة وا  يف جو من   األبناء  لينعم،  الف والنزاعمن اخل  الكيان   ذلكومحاية  

 
 (.  21سورة النساء، اآلية ) 16
 (. 21سورة النساء، اآلية ) 17
 (. 21سورة الروم، اآلية ) 18
 (. 30الروم، اآلية )سورة  19
 . 16م(، ص1982، 1، )جدة: دار هتامة، طأضواء على نظام األسرة يف اإلسالمسعاد إبراهيم صاحل،  20
 . 30، ص3م(، ج2004هـ/1425، )القاهرة: دار احلديث،  بداية اجملتهد وهناية املقتصدابن رشد، حممد بن أمحد،    21
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أنفسكم أزواج  ﴿طرف إىل اآلخر، قال تعاىل:   إليها    ا ومن آيته أن خلق لكم من  لتسكنوا 
 22.23﴾ وجعل بينكم مودة ورمحة إن يف ذلك آليت لقوم يتفكرون

من الشريعة اإلسالمية   شامل   ابهتمام  -  عن غريه   ال  فض  -تشريع إسالمي    يظفرمل  و 
فقد تناول كل مراحل تكوين األسرة وقيامها، مث احملافظة على    ،به تشريع األسرة  ظفرمبثل ما  

اإلنسانية واحلضارية اليت أرادها املوىل سبحانه   رسالتهاحىت تستطيع الوفاء ب  امتماسك    قوي    بنياهنا
انبع من القلب ال يشوبه ما يؤثر   اورض  صادقة،رغبة    مبين علىوقد أوصى حبسن اختيار    ،منها

البنيان، فجعل الدين    ذلك  عليه  يرتكزاإلنسان، ورسم األساس الذي ينبغي أن    على اختيار 
هو األصل يف االختيار، وهلذا جعل بناء األسرة على مراحل عدة تبدأ من حسن االختيار إىل  

ليتمكنا   ؛البنيان وقوته بةصال كل ذلك حىت يتأكد طرفاها من، و اخلطبة إىل العقد إىل الدخول
وأخذ    ، لكل طرف حقوقه وواجباته لدى الطرف اآلخر  جعل مث  ،  احلياة  متاعب  مواجهة   من

كذلك بينهما األعباء    عووز ،  والقيام بتلك الواجبات  ،عليهما امليثاق الغليظ للوفاء هبذه احلقوق
األسباب اليت توفر   تسخريحدمها أب ناطيإذ اليت جيب على كل منهما أن يتحملها يف األسرة؛ 

لطرف اآلخر أن يوفر عوامل االستقرار والسكينة ألفراد األسرة  ابو   ،احلياة الكرمية ألفراد األسرة
به املشكالت اليت قد تنشأ بني طريف   لالطريق الصاحل الذي حت  ، كما أرسى دعائمداخل املنزل

أسرة  ،األسرة وظروف كل  املشكلة  نوع  عدة حسب  مراتب  على  تضاعفت  فإذا  ،  وجعلها 
مث رتب لكل منهما احلقوق اليت    ،جعل هلا خمرج ا كرمي ا لكل منهما  ، وصعب حلها  شكلةامل

،  حسن عشرة ومودة  حفاظ ا على ما كان من  ؛ويقتضيها التسريح ابملعروف  ، جيب عليه الوفاء هبا
كان لذا    ؛24فراق  بعد تنافر، ويؤلف بينهما بعدما جيمع القلوب    لعل هللا أن حيدث بعد ذلك

احلرام، وهو سكن   كنيبناء ومت  يسفر عن  طيبةبيئة  يف    الزواج النفس عن  األسرة، وإعفاف 
 25واالنبساط بني الزوجني.  وطمأنينة؛ ملا حيصل به من األلفة واملودة

 
 (. 21سورة الروم، اآلية ) 22
 .6492-6491، ص9(، ج4، )دمشق: دار الفكر، طالفقه اإلسالمي وأدلته وهبة بن مصطفى الزحيلي،  23
 . 8 -7، ص1، جفقه األسرةرين،  24
، )الريض: دار أصداء اجملتمع،  خمتصر الفقه اإلسالمي يف ضوء القرآن والسنةحممد بن إبراهيم بن عبد هللا التوجيري،    25
 . 798، ص1م(، ج2010هـ/1431، 11ط
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السراء والضراء، والغىن والفقر، والصحة   الرجل واملرأة يف حال  وينظم اإلسالم حياة 
و والسقم والسفر،  واحلضر  واخلوف،  ابلعدل  كذلك    وينظم،  األمن  الزوجية  اإلنسان  حياة 

واإلحسان، وحسن تربية األوالد، وصيانة األسرة من الفساد، وحسن معاشرة الزوج والزوجة،  
 26. زيلعلى ذلك الثواب اجل نحومي
 

 األسري يف ضوء القرآن والسنة التماسكاملبحث األول: 
 لغًة واصطالًحاالتماسك املطلب األول: تعريف 

به وتعلق واعتصم  ؛اابلشيء مسك    مسك:  من  لغةً   التماسك أجزاء ، و أخذ  ترابط  التماسك 
حسي   معنوي  الشيء  أو  االجتماعي   ، ا  التماسك  الواحد   ،ومنه  اجملتمع  أجزاء  ترابط  ، 27وهو 

أمسك احلبل ، و 28اعتصمت به ، ومتسكت به، واستمسكت به، كله مبعىن  يءأمسكت الشو
 . 29وامتسك ،واستمسك ،ومتسك ،ومسك ،وغريه، وأمسك ابلشيء

 لتوفري  مستمر  وسعي  حصل،  ما  احملافظة على  تستدعي  ممارسة    اصطالًحا  التماسكو  
، كما أنه عملية اجتماعية تؤدي إىل تدعيم  30األفضل  حنو  ا دائم    االرتقاء  مث   ومن  حيصل،  مل  ما

البناء االجتماعي وترابط أجزائه، وتعمل على توحيد اجلماعات املختلفة عن طريق عدة روابط  
 . 31التكافلو التآلف، و التضامن، و وعالقات اجتماعية مثل التوافق، 

 
 

التوجيري،    26 هللا  عبد  بن  إبراهيم  بن  اإلسالميحممد  الفقه  طموسوعة  الدولية،  األفكار  بيت  )د.م:   ،1 ،
 . 340، ص5م(، ج2009هـ/1430

 . 869، ص2)القاهرة: دار الدعوة(، جاملعجم الوسيط، جممع اللغة العربية ابلقاهرة،  27
، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، )بريوت: دار العلم للماليني،  اتج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري، إمساعيل بن محاد،    28
 . 1608، ص4م(، ج1987،/هـ1407، 4ط
البالغةالزخمشري، حممود بن عمر،    29 العلمية، طأساس  الكتب  السود، بريوت: دار  ، 1، حتقيق: حممد ابسل عيون 

 . 214-213، ص2م(، ج1998هـ/1419
التمكني األسري"،   30 يناط هبا  للعلوم االقتصادية والقانونيةعلي أسعد، "مقاصد قرآنية  اجمللد  جملة جامعة دمشق   ،

 . 462م، ص2010، العدد الثاين، 26
، )رسالة ماجستري يف علم االجتماع الديين، كلية العلوم  التطرف الديين وأثره على التماسك األسريكميلية خواج،   31

 . 112م(، ص2001اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية، جامعة احلاج خلضر، ابتنة، اجلزائر، 
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 املطلب الثاين: تعريف األسرة لغة واصطالًحا
 يتقوى  ألنه  ؛األدنون  ورهطه  وعشريته  الرجل  احلصينة، وأهل  الدرع  :منها  ؛عدة معان  لغةً   لألسرة

 .32هبم
  معروف   األسرة  مدلولأن    من   الرغم  على   ابهلني  ليس  اصطالًحا  ألسرةإدراك املقصود ابو  

 والسنة  الكرمي  يف القرآنمل يرد    "األسرة" مصطلح  أن    إىل  لكذ  رد  وم  الناس،  مجيع   لدىشائع  
  الوحدة   أبهنااألسرة    العلماء  فعر    ، ولكن  عمومية املصطلح ومشولية معناه، عالوة عن  النبوية
  من   الكثري  منها  ، ويستلهمااجتماعي    الفرد  تنشئة  مؤسساته، ويتم داخلها   وأوىل  للمجتمع،  األوىل
  .33وسكنه مأمنه فيها وجيد احلياة، يف وعواطفه واجتاهاته وميوله ومهاراته معارفه

 وتسعىقوية من نسب أو دين،    وشائجأفرادها    جتمعاجلماعة اليت    وهناك من عرفها أبهنا
وهو الشد والقوة؛    (،األسر)من    مشتق  امسها   غاية واحدة هي سعادة األسرة ورخاؤها، ولعل  ىلإ

الوصول إىل الغاية اليت يعملون    تكاتف معه من أجلألن كل فرد فيها يشد عضد أخيه ويقويه وي
له   وأجنبتجدت املرأة جبانب الرجل، و  ذ جدت األسرة على وجه البسيطة منا، وقد و  من أجله

فها مبعناها رهط الرجل وأهله األدنون، وعر    أي  ،ف األسرة مبعناها اخلاصاإلسالم عر  و ،  اأوالد  
 .34ي زوج الرجل وأبناؤه فقطأ ،األخص

  يف أيمنا صورة رجل وامرأة   "األسرة"مصطلح    وأول ما يتبادر إىل الذهن من إطالق
الزواج أساس األسرة وهو  ف  ؛رابطة زوجية وهلما أبناء وبنات، وهذا تصور صحيح ابتداء  تربطهما

  ، إذا افتقر، والعيل هو الفقري ؛ عال يعيل  ي قال: ، "العائلة"مصطلح  املنتج هلا، ويستعمل أحياان  
يتكفل هبم ويعوهلم، من  ، وعيال الرجل  36فأغىن﴾   ال  ووجدك عائ﴿قال تعاىل:    ،35وكذلك العائل

 
، حتقيق: طارق بن عوض هللا بن حممد، عبد احملسن بن إبراهيم، )القاهرة:  املعجم األوسطالطرباين، سليمان بن أمحد،   32

احلرمني،   ج1415دار  ص1هـ(،  منظور،  18،  ابن  مكرم،  ؛  بن  العربحممد  طلسان  صادر،  دار  )بريوت:   ،3  ،
،  10ج، )دار اهلداية(، اتج العروس من جواهر القاموساملرتضى الز بيدي، حمّمد بن حمّمد، ، 20، ص4جهـ(، 1414

 .  51ص
 .  18، ص1م(، ج1989هـ/1409، 2، )عمان: مكتبة الرسالة احلديثة، طنظام األسرة يف اإلسالمعقلة، حممد   33
 . 8م(، ص1962، )القاهرة: مطابع شركة اإلعالانت الشرقية، مبادئ اإلسالم يف تنظيم األسرةأبو الوفا املراغي،  34
 . 488، ص11ج،  لسان العربابن منظور،  35
 (.8الضحى، اآلية )سورة  36
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فإن هذا يدل على حاجة الزوجة واألوالد املادية فقط    "العائلة"مصطلح  نعتمد  فإذا أردان أن  
مصطلح  اعتمدان  وهم عائلته، فيخرج هبذا الرجل من جمموعهم، وإذا    ،ملن يعيلهم، فالرجل معيل

يدخلون فيه، كما أنه يدل على التماسك    ا وج مجيع  فإن الزوجة واألبناء والبنات والز   "األسرة"
اجملموعة هذه  بني  إليها كلمة،  37والشد  تشري  اليت  املعىن    جلية(  األسرة)  والقوة  يف  الوضوح 

البديهي أن الرجل قليل بنفسه كثري أبسرته، وعلى قدر ما    إذ إن  االصطالحي لألسرة، من 
 .38هبا  فخره تكون أسرته قوية يف بنائها يكون

  من   ابدء    ابلتنظيم  األسرة  تتناول  اليت  والقواعد  واملبادئ  األحكام  هو  األسرة  ونظام
  إىل   اآاثر، قصد    من  ذلك  على  يرتتب  وما   بتفرقها   بقيامها واستقرارها، وانتهاء  اتكوينها، ومرور  

النظام والزواج هو  ،  39منها   املرجوة  الثمرات  وإعطائها  دميومتها  مكينة تكفل  دعائم  على  إرسائها
وخيضع كل   ، اإلسالمي الوحيد لتكوين األسرة، وكل من الزواج وتكوين األسرة مسؤولية خطرية

معني، ومن مث فإن النظام يف تكوين األسرة أمر منطقي، وال بد من التنويه أبن    نظاممنهما ل
تفكك األسرة سوف خيلخل جمتمعات الغرب، بينما تبقى األسرة املسلمة أكرب دعامة للنظام 

 .40اإلسالمي، وتكون العمود الفقري للمجتمعات اإلسالمية
عملية اجتماعية تؤدي إىل تدعيم البناء االجتماعي لألسرة وترابط   األسريالتماسك  و 

االجتماعية والعالقات  الروابط  خالل  من  املودة،  أجزائه  األسري  التماسك  مظاهر    ، ومن 
   41واإلحسان.  ،والتآزر ،والتآلف ،والتوافق ،والسكينة

 
 

 
م(،  2008،  1، )عمان: دار النفائس، طاألسرة املسلمة: رؤية فقهية تربويةعالء الدين حسني رحال؛ مروان القيسي،   37
 . 11ص
 . 5-4، )القاهرة: مطابع الشرطة(، صاألسرة القوية يف اإلسالمفكري حسن إمساعيل،  38
 19، ص1، جنظام األسرة يف اإلسالمعقلة،  39
عمران،   40 الرحيم  اإلسالميعبد  الرتاث  يف  األسرة  للسكان،  تنظيم  املتحدة  األمم  صندوق  )القاهرة:  م(،  1994، 
 . 19ص
امللتقى الوطين الثاين حول االتصال وجودة  مهدي عوارم؛ كنزة عيشور، "التماسك األسري: تعريفه وعوامل حتققه"،    41

 . 4م، ص2014، احلياة يف األسرة


