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 حرام :زواج اإلكراه

 خليفة عزت /الشيخ

 م2332مارس 20 -هـ 3300ربيع الثاين  03 

 

قد رّغب اإلسالم يف الزواج وحث عليه يف القرآن ويف أحاديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم ملا وراءه من أهداف وما حيققه من : أيها اإلخوة واألخوات
 (ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرونكونية، كل شيء يف الكون قائم على االزدواج، اهلل تعاىل يقول )الزواج هو شرعة  و مقاصد يف احلياة اإلنسانية، 

كما يف آية   يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها( )ليسكن إليها(، ولذلك خلق اهلل آدم وخلق من جنسه زوجاً )
واهلل جعل لكم من ( البد أن يزودج مع امرأة أخرى حىت حيدث التناسل، والقرآن يشري إىل هذا بقوله )وزوجك الجنةوقلنا يا آدم اسكن أنت أخرى )

ْزَواجًا َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّْن أَنُفِسُكْم أَ ،والزواج اية من ايات اهلل يف الكون لقوله تعاىل )، ( أنفسكم أزواجاً، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة
َنُكم مََّودًَّة َورَْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك ََليَاٍت لَِّقْوٍم يَ ت ََفكَُّروَن  َها َوَجَعَل بَ ي ْ  23( الروملَِّتْسُكُنوا ِإلَي ْ

وجني. وملا كان كل واحد يعترب عقد الزواج من أهم العقود؛ ملا يرتتب عليه من قيام أسرة جديدة يف اجملتمع، وإجناب أوالد وحقوق وواجبات تتعلق بكل من الز 
زوجيها ممن ال تريد، بل جعل من الزوجني طرفاً يف العقد؛  وجعله متوقفاً على إرادهتما ورضامها، فلم جيعل لألب وال لغريه على املرأة والية إجبار وال إكراه يف ت

 يتمثل يف النصح والتوجيه واإلرشاد. ؛ فدور الوالدين يف تزويج أوالدمها  هلا احلق التام يف قبول أو رفض من يتقدم خلطبتها
 إىلأحيانا تصل  جالزوا يجة هذا تكثريا ما ترد تقارير عن زواج اإلكراه يف بريطانيا خصوصا بني املسلمني ، وما حيدث من مصائب ن: أيها اإلخوة واألخوات

والسبب يف ذلك وكثري من مثل هذا احلاالت حتدث كل يوم ،  ،ه زواج اإلكرا نتيجةنقرأ أو نسمع أحيانا يف وسائل اإلعالم عن جرائم حتدث القتل ، و  حد
  .هو عدم فهم الدين وخلطه بالعادات والتقاليد والثقافات املتعددة

. سلمعة بني اجملتمع املئوما زالت شا يف اجملتمع الغريب ةهذه املسألة مطروح يف واقع األمر ال تزال اإلكراه على الزواج مسألة ترجع إىل مرحلة مضت لكن
لكي خيتاروا. وحيدث  وال يعطون الفرصة ،هلم على الزواج من طرف آبائهم مع أفراد عائالهتم أو مع من أختري الشباب سواء منهم الذكور أو اإلناث يكرهون
 .ون أن األمر له عالقة باإلسالمحبيث يظن املسلمون وغري املسلم ،وأكثرهم من املسلمني ،و الثقايف و الديين ،هذا يف صفوف الفئات ذات االختالف العرقي

 .املرأة و الرجل حرية املوافقة . و الزواج الذي يقبله اإلسالم هو الذي مينحاإلكراهزواج بل وحيرم و الصحيح أن اإلسالم يرفض 
ألنه ظلم وتعدٍّ على حقوق اآلخرين ، فللمرأة  ؛ افالزواج يعترب من خصوصيات املرء ، وإن إجبار أحد الوالدين ابنه او ابنته على الزواج مبن ال تريد حمٌرم شرعً 

ألن احلياة الزوجية ال ميكن أن تقوم على القسر واإلكراه ، وهذا يتناقض مع ما جعله اهلل   ؛ تهامن يأيت خلطب -أو رد  -يف اإلسالم حريتها الكاملة يف قبول 
 بني الزوجني من مودة ورمحة .

ثرية من شرعنا احلنيف ، ووقائع فعلية تبني كيف تعامل إمام العاملني )صلى اهلل عليه وسلم ( مع املرأة ووليها يف حتدٍّ وهذا احلكم املستقر دلِّت عليه نصوص ك 
ب ، وال واضح لكل نظم اجلاهلية اليت تظلم املرأة ، وأثبت حقها يف اختيار زوجها ، وأبطل زواج من حاول إجبارها حىت وإن كان ذلك الشخص هو األ

واختيارها ،  ذلك من خمالفة لعادات العرب وقتها ، فكان ذلك امتحانًا لقلوب املؤمنني بأن يرضوا بالشرع احلنيف الذي يكرم املرأة ، وحيرتم إرادهتا خيفى ما يف
 هتني املرأة وحتتقرها وتظلمها . ويتربءوا من كل النظم اليت

 َحتَّى ُتْسَتْأَذَن قَالُوا يَا َرُسوَل اللَِّه وََكْيَف ِإْذنُ َها قَاَل َأنْ  اْلِبْكرُ  تُ ْنَكحُ  َوَل     ُتْسَتْأَمرَ     َحتَّى  أْلَيِّمُ تُ ْنَكُح ا َل    "ومن ذلك قول النيب )صلى اهلل عليه وسلم ( : 

أن جارية بكًرا » ي : حيث رو   ؛ كما ثبت ذلك يف سنته  . كما كان ينصف )صلى اهلل عليه وسلم ( من تأيت تشكي إجبار أبيها هلا على الزواج َتْسُكتَ 
أن رجالً زوج ابنة له » . وُروي :  « ه وسلم (أتت النبي )صلى اهلل عليه وسلم ( فذكرت له أن أباها زوجها وهى كارهة ، فخيرها النبي )صلى اهلل علي

وأنا كارهة ، وقد خطبني ابن عم لي .  أبي زوجني رجالً  -وذكرت كلمة معناها  -وهي كارهة ؛ فأتت رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم ( فقالت : إن 
 « .  ل نكاح له انكحي من شئت» فقال : 

، « ل تنكحها وهي كارهة »أنكحني أبي وأنا كارهة وأنا بكر ، فشكوت ذلك للنبي )صلى اهلل عليه وسلم ( فقال : وعن خنساء بنت خذام قالت : 
فقتل عنها يوم أحد وله منها ولد ، فخطبها عم ولدها ورجل إلى أبيها ، فأنكح الرجل كانت امرأة من األنصار تحت رجل من األنصار »وروي أنه : 

بي )صلى وترك عم ولدها ، فأتت النبي )صلى اهلل عليه وسلم ( فقالت : أنكحني أبي رجالً ل أريده ، وترك عم ولدي ، فيؤخذ مني ولدي ، فدعا الن
. «ك ، اذهبي فانكحي عمَّ ولدك أنت الذي ل نكاح ل» قال : نعم . قال : « فالنة ؟ أنكحت فالنًا » اهلل عليه وسلم ( أباها فقال : 



2 

 

؛ فقد أمر باستئذان  ) صلى اهلل عليه وسلم (  ) صلى اهلل عليه وسلم ( جارية بكر ، فقالت : إن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي  وسألته
 البكر ، وهنى عن إنكاحها بدون إذهنا ، وخري ) صلى اهلل عليه وسلم ( من نكحت ، ومل تستأذن ، فكيف بالعدول عن ذلك كله وخمالفته .

رجل وامرأة اجتمعا على قدر كبري من واهتمام اإلسالم بقضية االختيار بني الزوجني هو يف احلقيقة اهتمام بالنواة األساسية املكونة لألسرة ، فبداية األسرة ب
 ضارات وتعلو القيم . التفاهم ، مما يؤثر يف األسرة عندما تكرب وتتعدد أطرافها ، واألسرة هي اللبنة األساسية للمجتمع ، وعلى هذا األساس السليم تنشأ احل

خليار يف البقاء معه أو فراقه عندما تسوء العشرة بينهما وال ميكن التوفيق وكما أعطى اإلسالم املرأة احلق يف اختيار زوجها أعطاها ا: أيها اإلخوة واألخوات
لذي ميلك حق إهناء والصلح وهلذا شرع الطالق ملصلحة املرأة والرجل على السواء . فمن املفاهيم الشائعة عن اإلسالم ونظامه يف األسرة أن الرجل وحده هو ا

ق ، وأن املرأة ال متلك هذا احلق ، واحلقيقة غري ذلك متاًما .فإن التشريع اإلسالمي يف نظامه الفريد أعطى العالقة الزوجية ، وهو وحده صاحب قرار الطال
أن تطلب التفريق بينها  املرأة حق إهناء العالقة الزوجية كما أعطى للرجل ذلك ، وجعل إلهناء العالقة الزوجية من قبل املرأة عدة أشكال ؛ فللمرأة احلق يف أن

احلالة جها للضرر ، إذا حلقها منه ضرر بالغ فيفرق بينهما القاضي ، وتستحق كذلك مجيع حقوقها دون أي نقصان ، وهلا كذلك أن ختتلع ، ويف هذه وبني زو 
املستحقات ، وهو فقط تنفصل املرأة عن الرجل ، ولكنها تتنازل عن حقوقها لعدم وجود سبب إلهناء العالقة الزوجية ؛ فليس من العدل حينئذ تغرمي الرجل ب

 متمسك بالعشرة بينهما.
 

 َكأَنِّي    ُمِغيث      َكاَن َعْبًدا يُ َقاُل لَُه     بَرِيَرةَ     َأنَّ َزْوَج وقد دلَّ على هذه صور ختيري املرأة يف قرار االنفصال نصوص كثرية : منها : ما روي عن ابن عباس : 

   بَرِيرَةَ      ُمِغيثٍ      ُحبِّ  ِمنْ  َأَل تَ ْعَجبُ     َعبَّاُس    يَا    ِلعبَّاٍس    َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم    فَ َقاَل النَِّبيُّ  َوُدُموُعُه َتِسيُل َعَلى ِلْحَيِتهِ أَْنظُُر ِإلَْيِه َيطُوُف َخْلَفَها يَ ْبِكي 
َل َحاَجَة ِلي  :قَاَلتْ  ،ِإنََّما َأنَا َأْشَفعُ  قَالَ  ؟َلْو رَاَجْعِتِه قَاَلْت يَا َرُسوَل اللَِّه تَْأُمُرِني   َوَسلََّم  اللَُّه َعَلْيهِ  َصلَّى   فَ َقاَل النَِّبيُّ     ُمِغيثًا     بَرِيَرةَ      بُ ْغضِ  َوِمنْ  

ت حرة . وجاءت امرأة ثابت ، وذلك ملا علمت أن كالمه ليس أمرًا ، وإمنا هو مشورة ختريت تركه ، حيث كان من حقها تركه بعد أن أصبح البخاري"ِفيهِ 
يا رسول اهلل ، ما أنقم على ثابث في دين ول خلق إل أني ل أحبه ، فقال ) صلى اهلل عليه » ( فقالت : ابن قيس إىل النيب ) صلى اهلل عليه وسلم 

وجز ملسألة اختيار املرأة لزوجها واحرتام إرادهتا هذا يف إيضاح م .عليه حديقته وأمره ففارقها فقالت : نعم ، فردت« فتردين عليه حديقته ؟ » وسلم ( : 
 .حىت ولو كان الزوج كفئا إذا أرادت فراق زوجها . وعليه فال جيوز لألب أو ألي أحد من باب أوىل أن جيرب ابنه أو ابنته على الزواج مبن يكرهان

ومع أنه ال خالف بني أهل العلم يف أن رضى ملرأة وحتصيل مصاحلها ، إن مباشرة الويل لعقد النكاح له شأن كبري يف ضمان حق ا: أيها اإلخوة واألخوات
ولذلك فقد اتفق الفقهاء على استحباب الويل يف النكاح ، ولكنهم ، ويل املرأة هو األوىل واألفضل، غري أهنم اختلفوا يف جعله شرطاً من شروط صحة العقد 

َا اْمرَأَة      لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم: ويرى أن النكاح ال يصح بدونه ،اختلفوا يف اشرتاطه ، فاجلمهور يشرتط الويل يف النكاح   َولِيـَِّها    بَِغرْيِ ِإْذِن  َنَكَحتْ  أميم

دت النكاح بدون وليها صح نكاحها ، ولكن احلنفية يرون أن املرأة البالغة الرشيدة إذا عق ، الرتمذي أخرجه" فَِنَكاُحَها بَاِطٌل فَِنَكاُحَها بَاِطل فَِنَكاُحَها بَاِطلٌ     
فسخ العقد إذا كان وقالوا: لو زوجت البالغة العاقلة نفسها كان زواجها صحيحاً إن استوىف العقد شروطه األخرى، وجيوز لوليها أن يتظلم إىل القاضي فيطلب 

فال جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن قوله تعاىل:  ة، منهاهذا الزواج من غري كفء، وعلى القاضي إجابة طلبه إن حتقق من ذلك. مستدلني بأدلة كثري 
 " من معروف

؛ كعدم املساواة  غري إسالمية أحيانايف استعمال واليته عليها وذلك بأن يرفض اخلاطب الكفء الذي يرضى دينه وخلقه حلجج  ونتعسفبعض األولياء يلكن 
ينبغي ،  األمور عنصرية ممقوتة  هالف الثقافات أو الختالف اللون أو اجلنس أو العرق ، وكل هذأو ألنه ليس من نفس البلد أو الخت يف الوضع االجتماعي ،

خصوصا يف مثل هذا اجملتمع املنفتح ، بتيسري زواج بناهتن، والتشاور معهن فيمن يرغب يف الزواج منهن دون تعسف يف استعمال احلق  ان يقوموا اآلباءعلى 
. كذلك ينبغي على إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إل تفعلوا تكن فتنة في األرض وفساد كبيرعليه وسلم: " وليتذكروا قول النيب صلى اهلل

 ويأخذوا مشورهتم وإرشادهم ونصحهم.ظهار االحرتام والتقدير لولديهم ااألبناء والبنات 
قبل أن توزن عليكم، و اعلموا أن ملك املوت قد ختطانا إىل غرينا ، وسيتخطى  حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا ، و زنوا أعمالكم  أيها اإلخوة واألخوات:

  .غرينا إلينا ، فلنتخذ حذرنا 


