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حكم اشتراط المرأة في العقد عدم الزواج عليها، وحكم التعدد بقصد المتعة فقط

رقم الفتوى: 245362

السؤال

اإلجابــة

هل يحق للمرأة أن تشترط على خاطبها عدم الزواج عليها، كشرط من شروط الزواج؟ وما الدليل؟ وإذا حدث وتزوج

هذا الزوج بعد زواجه منها، وقد وافق على شرط عدم التعدد أثناء العقد، فماذا يكون مصير كل من زواجه األول، وزواجه

الثاني؟ وإذا أراد رجل أن يعدد, وكان هو بالكاد يكفي زوجته من الناحية الجنسية, وإذا تزوج فسيقل إشباع الزوجة األولى

بشكل ترفضه، فهل له أن يتزوج؟ مع العلم أن رغبته في الزواج هي زيادة في إمتاعه الجسدي فقط، وذلك عن طريق

تنوع النساء، وال توجد حاجة ملحة للتعدد، وهل هدف الزيادة عموًما في اإلمتاع الجسدي، يصلح هدفًا للتعدد في زماننا

هذا؟ وهل مثل هذا الهدف يحقق مقاصد الشرع من التعدد؟

:الحمد لله، والصالة والسالم على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد

فقد اختلف أهل العلم في صحة اشتراط المرأة على زوجها في عقد النكاح أال يتزوج عليها، ونحوه من الشروط، 

.والراجح عندنا أنّه شرط صحيح، الزم

:والدليل على ذلك ذكره ابن قدامة - رحمه الله - حيث قال: وجملة ذلك أن الشروط في النكاح تنقسم أقساًما ثالثة  

أحدها: ما يلزم الوفاء به، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته، مثل أن يشترط لها أن ال يخرجها من دارها، أو بلدها، أو ال

.يسافر بها، أو ال يتزوج عليها، وال يتسرى عليها، فهذا يلزمه الوفاء لها به، فإن لم يفعل، فلها فسخ النكاح

يروى هذا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية، وعمرو بن العاص - رضي الله عنهم -

.وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، وطاوس، واألوزاعي، وإسحاق

وأبطل هذه الشروط: الزهري، وقتادة، وهشام بن عروة، ومالك، والليث، والثوري، والشافعي، وابن المنذر، وأصحاب

...الرأي

ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أحق ما وفيتم به من الشروط، ما استحللتم به الفروج» رواه سعيد، وفي

لفظ: «إن أحق الشروط أن توفوا بها، ما استحللتم به الفروج» متفق عليه، وأيًضا قول النبي صلى الله عليه

.وسلم: «المسلمون على شروطهم» وألنه قول من سمينا من الصحابة. اهـ

وليس معنى لزوم الشرط أن الزوج إذا أخّل بشرطه، بطل النكاح، وإنما معناه أنه يحقّ للزوجة فسخ النكاح إذا أخل

.الزوج بالشرط
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.وأما إن رضيت بالبقاء، فالنكاح باق على صحته

.لكن إذا كان المقصود بالشرط تعليق طالق الزوجة بزواج غيرها، فإن الزوج إذا تزوج عليها، وقع طالقها

قال الشيخ عليش - رحمه الله - في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك: فإن اشترط الزوج شيئًا من

ذلك في العقد، أو بعده، فال يخلو إما أن يعلقه بطالق، أو عتق، أو تمليك، أم ال، فإن علقه بطالق، أو عتق، أو تمليك، لزمه

.ذلك، كقوله: إن تزوجت عليها، فهي طالق، أو فالزوجة طالق

وإذا لم يكن عند الرجل قدرة على إعفاف أكثر من زوجة، فال ينبغي له أن يقدم على زواج أخرى؛ وانظري الفتوى

.رقم: 7844

.أما زواج الرجل بأخرى بغرض المتعة، فهو جائز

.والله أعلم
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