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الزواج بالالجئات بين ضغط الحاجة ومقاصد الشريعة
د.عماد حمدي إبراىيم  -جامعة سوىاج  -مصر
مقـدمة:
اٟتمد هلل رب العا١تُت ،والصالة والسالم على أشرف ا١ترسلُت سيدنا ٤تمد وعلى آلو وصحبو
أٚتيعن ،وبعد،،،
فمن اآلثار والتبعات السيئة اليت َّخلفتها حالة الصراع الدائر ُب سرراا أن أجربت مالاُت
األشخاص على الفرار خارج البالد أكثر من أي صراع آخر ُب العامل.
فمنذ اشتعال الثررة السرراة ُب مارس2011مٍ ،ب تطرر األمر إىل الصراع ا١تسلح بُت أبناء الشعب
الراحد ،وٖترل الرضع إىل أزمة استعصت ُب حلها على اجملتمع الدويل ..فمن ذلك اٟتُت ف ـَّر
ا١تالاُت من أبناء الشعب السرري من وطنهم ىرباً من وطأة القتال ا١تتصاعد .وقد سعى معظمهم
إىل إ٬تاد ا١تأوى ُب البالد اجملاورة لسرراا وىي العراق واألردن ولبنان وتركيا.
ولعل عملية النزوح والفرار من األماكن اليت تنشب فيها الفنت والصراعات ال تعد من األمرر
الشاذة أو غَت ا١تعتادة ُب مثل ىذه األحرال والظروف االستثنائية ،ولكن الشاذ أو غَت ا١تألرف
ىر تلك الظاىرة اليت صاحبت الالجئُت السرراُت أانما حلرا أو ارٖتلرا أال وىي انتشار حاالت
الزواج بالالجئات السرراات ،السيما القاصرات منهن!
'' فما إن ٕتلس ىنا وىناك ،إال وتسمع حداثا عن الزوجة السرراة اليت ٯتكن الزواج منها
ٔتائة أو مائيت دانار ،وما عليك إال أن تذىب إىل ا١تفرق أو عمان أو الرمثا أو إربد أو الكرك،
لتختار حرراة من حرراات الشام ،ألن أىايل ىؤالء ارادون سًتة بناهتم ،واقبلرن بز٬تات عاجلة،
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دون شروط٣ ،ترد مهر عادي ،وزواج سراع ،ألن األب ا١تكلرم اراد سًت ابنتو بأي زواج ،حىت لر

تقدم ٢تا األغرب األشعس" (.)1
فكـرة البحـث:

وإذا علمنا بأن ىذا األمر ليس قاصراً فقط على الالجئُت السرراُت النازحُت إىل األراضي
األردنية بل إنو انتشر ُب معظم البلدان واألراضي العربية اليت تطأىا أقدام الالجئات السرراات من
العراق والسعرداة وتركيا ولبنان بل إنو قد وصل إىل مصر واٞتماىَتاة الليبية واٞتزائر ،ليس ىذا
فحسب بل إن القضية تأخذ بعداً آخر حُت ٭تاول البعض صبغ القضية بصبغة دانية ٤تاوالً
إصدار الفتاوى اليت ٕتعل الزواج بالالجئات أمراً واجباً لسًتىن ،وىر ما عرف بـ " زواج

الســترة".

٦تا أثار إشكالية فقهية ٖتتاج إىل الدراسة والبحث ،وقضية تستدعي االىتمام ،فقد
افض لو رفضاً تاما ،وإىل ٍ
انقسم الناس حرل ىذا األمر إىل ر ٍ
مؤاد اذىب بو إىل حد الرجرب
الذي ىر من أعلى مراتب اٟتكم الشرعي التكليفي.
ولعل ٦تا دفعٍت ل لبحث ُب ىذه النازلة؛ ىذا اللغط الدائر حرل ىذه القضية دون تصدي
أحد من علماء األمة العا١تُت العاملُت الذان تترافر فيهم أىلية الفترى وا١تمسكُت بأدوات
ُ
االجتهاد ،أو حىت من ا١تؤسسات العلمية ا١تنرطة بالفترى كاجملامع الفقهية ،إلصدار فتري واضحة
منضبطة مدعرمة باألدلة والرباىُت ...فال ٕتد ُب الصحف ووسائل اإلعالم عند التعرض ٢تذا
ا١ترضرع إال عبارة :وقد أفيت بعض أئمة ا١تساجد برجرب الزواج من الالجئات لسًتىن...
أىداف البحث:
٤ تاولة ٚتع واستقصاء اآلراء الراردة ُب ىذه النازلة ،ودراستها وٖتليلهاُ ،ب ضرء مقاصد الشراعة
اإلسالمية ،وصرالً إىل أقرب ىذه اآلراء من روح الشراعة اإلسالمية.

 " ) 1الزواج ا١تبكر بُت فكي العرز واللجرء " بقلم  " :عناة أرام" تقرار صحفي منشرر على ا١ترقع الرٝتي ،جمللة " أوكسجُت " بتاراخ (2013/5/20م)
http://www.syriaoxygen.com
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٤ تاولة تسليط الضرء على بعض ما اتعرض لو أبناء وبنات الشعب السرري ،من ضغرط ومعاناة
ٍ
و٤تاوالت رخيصة
ُب مراطن اللجرء – وبشكل دقيق من بعض ذوي النفرس الضعيفة -
ٍ
استغالل بغيض لسرء أحرا٢تم.
البتزازىم ،و

 ا١تس ا٫تة ُب وضع حد ٢تذا اللغط الدائر حرل ىذه القضية بشكل خاص ،و٢تذه اٟتالة من
التسيب ُب الفترى بشكل عام ،حىت ُب أخطر األمرر وأشدىا حاجة إىل االحتياط الفقهي أال
وىي؛ أمرر الفروج.
عناصر البحث:
وُب ىذا البحث ٤تاولة ١تعاٞتة ىذه القضية من خالل العناصر التالية:
 مقدمة .

٘ تهيد :عن مفهرم اللجرء وأحـ ـ ـ ـ ـرال الالجئُت.
 ا١تبحث األول :أىداف ومقاصد النكاح ُب الشراعة اإلسالمية.
 ا١تبحث الثاين :االٕتاىات الفقهية حرل ىذه القضية.
 ا٠تا٘تة
اٌزّ١ٙـد
مفه ــوم اللجــوء:
اضطََّرهُ ،وا١تالذُ كا١ت ْل َجأ والتَّـ ْل ِجئَةُ :اإلكراه "( " .)2و َٞتَأَ إِىل
اللجرء لغةَٞ ":تَأَ إليو :ال َذ بو كالْتَ َجأَ وأ ْ
َٞتَأَهُْ :
َ
َ
ت إِىل
وم ْل َجأً و َٞتِ َئ َٞتَأً والْتَ َجأَ وأ ْ
دت ،اقال َٞتَأْ ُ
َسنَ ُ
َٞتأْ ُ
ت أ َْمري إِىل اللّو أ ْ
الشيء وا١تَكان اـَْل َجأُ َٞتْأً و ُٞتُرءاً َ
ت عنو إِىل غَته كأَنو إِشارةٌ إِىل
ت وتَ َّ
ت إِليو و ْاعتَ َ
ض ْد َ
استَـنَ ْد َ
لجأْ ُ
فالن وعنو والتَ َجأْ ُ
ت بو أَو َع َدلْ َ
ت إِذا ْ
ِ
ِ
ت
ا٠تُروج واالنْفراد عن
اضطََّره إِليو وأ ْ
صمو والتَّـ ْل ِجئةُ ا ِإل ْكراهُ ُ ،
ا١تسلمُت واَ ْٞتَأَه إِىل الشيء ْ
واقال أَ ْٞتَأْ ُ
َٞتَأَه َع َ
ِ
ت إليو الْتِجاءً " (.)3
فالناً إِىل
الشيء إِذا َح َّ
صْنتو ُب َم ْلجٍإ و َٞتٍَإ والْتَ َجأْ ُ

 )2القامرس احمليط (. )65/1
 )3لسان العرب ،البن منظرر ( )152/1مادة ٞ( :تأ) .
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اللجوء اصطالحاً:
أوضحت اتفاقية عام  1951ا٠تاصة برضع الالجئُت ،واليت أدت إىل إنشاء ا١تفرضية السامية لؤلمم
ا١تتحدة لشئرن الالجئُت أن الالجئ ىر " :كل من وجد بسبب خرف لو ما اربره من التعرض لالضطهاد
بسبب عرقو أو د انو أو جنسيتو أو انتمائو إىل فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائو السياسية ،خارج البالد
اليت ٭تمل جنسيتها ،وال استطيع أو ال ارغب ُب ٛتااة ذلك البلد بسبب ىذا ا٠ترف"(.)4
أحـ ــوال الالجئين:
بغض النظر عن تباان ا١تراقف الدولية واإلقليمية ٕتاه األزمة السرراة ما بُت مؤاد للنظام ،وآخر
مؤاد للجيش اٟتر والثرار " ..إال أن أبناء الشعب السرري وحدىم ىم َمن ادفعرن أغلى األٙتان ،فقد

ومشرد ،وشاىدنا ىذا
ٖترلت بالدىم العظيمة إىل أطالل َّ
وتفرق أىلها بُت قتيل وجراح ومعت َقل َّ
مدمرةّ ،
الشعب ا١تضياف كرًن النفس ،الذي فتح أبناؤه باألمس قلرمهم قبل بيرهتم للنازحُت والالجئُت من العراق
ولبنان دون ٘تييز طائفي أو عرقي ،وقد ٖترلرا إىل الجئُت ُب ٥تيمات ال ٘تنع برداً وال حراً ،أو مشردان ُب
وترجس ،خشية تعرضها ٠تطر اندساس عمالء النظام بينهم ،وأصبح
٥تتلف البالد تعاملهم حكرماهتا برابة ّ
اروجرن للزواج من بناهتم بدعرى مساعدة اإلخرة النازحُت! وكأن
من كانرا اشجعرهنم باألمس على الثررة ّ
ىذه ا١تساعدة ال ٯتكن أن تكرن بتزواج الفتيات السرراات بالسرراُت ،أو ال تكرن بترفَت األعمال الكرٯتة
٢تم ،وىم الشعب العامل ا١تكافح "(.)5

 )4ا١ترقع الرٝتي للمفرضية السامية لؤلمم ا١تتحدة لشئرن الالجئُت http://www.unhcr-arabic.org
 )5خاطرة بعن ران " سرراة ا١تذبرحة " للداعية اإلسالمي اٟتبيب على اٞتفري ،وا٠تاطرة منشررة على ا١ترقع الرٝتي للشيخ ،بتاراخ (2013/5/30م)
http://www.alhabibali.com
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وكان من الضروري لتقدار حجم مشكلة الالجئُت السرراُت؛ معرفة أعدادىم وأحرا٢تم وأماكن ترزاعهم ُب
البالد اليت فروا إليها ..ولكن نظرا لطرل أمد األزمة ،واتساع نطاقها ..مل اتم ٖتداد أعداد الفاران من
األراضي السرراة بشكل دقيق ومرثق.
" ولكن إذا علمنا أن ا١تفرضية السامية لؤلمم ا١تتحدة لشئرن الالجئُت ( )unhcrقد أعلنت أن عدد
الالجئُت السرراُت ُب بلد صغَت فقَت ،اعاين من مشكالت داخلية ،كلبنان قد ٗتطى حاجز ا١تليرن الجئ
"( .)6أمكن تقدار حجم ا١تشكلة ،وعظم البلرى ..ولعل من أبرز مظاىر تلك ا١تعاناة اليت اراجهها
الالجئرن السررارن:
فمداْ اٌزعب٠خ ٚاال٘زّبَٚ ،أثسظ حمٛق اإلٔسبْ:
ولعل ذلك ارجع إىل كرن ىذه األعداد من الالجئُت تنتشر ُب البلدان العربية ُب ٍ
وقت أخذت فيو ثررات
الربيع العريب ُب االشتعال ،وانشغلت اٟتكرمات ُب ىذه البلدان ٔتشكالهتا وأزماهتا الداخلية ،فانعدم
االىتمام مهؤالء الالجئُت فباترا ُب كثَت من األحيان عالة اتكففرن الناس فال مسكن وال مأوى ،وال عنااة
وال رعااة من أويل األمر...
اٌزعزض ٌٍزحزش اٌدٕسٚ ٟاالغزصبة:

" ) 6عدد الالجئُت السرراُت ُب لبنان اتجاوز حاجز ا١تليرن " تقرار إخباري منشرر على ا١ترقع الرٝتي للمفرضية السامية لؤلمم ا١تتحدة لشئرن الالجئُت
( )unhcrبتاراخ (2014/4/3م) http://www.unhcr-arabic.org :
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" فمع تنامي أعداد الالجئُت السرراُت الفاران من األزمة اليت تشهدىا بالدىم ،ودخر٢تم ١تخيمات
الالجئُت خصرصا ُب األردن ،برزت ظاىرة جدادة تقرم فيها العائالت بتزواج بناهتا مقابل السًتة فقط
٥تافة التعرض لالغتصاب" (.)7
اإلردـــبر ث:ٓٙ
فقــد نشــرت بعــض ا١تراقــع اإللكًتونيــة ،أخبــاراً عمــا اتعــرض لــو الالجئــرن الســررارن مــن صــنرف
العــذاب  ،وأل ـران ا١تعانــاة الــيت وصــلت حــد اإلٕتــار مهــم ُب بعــض األحيــان ،فقــد نشــرت جراــدة (الفجرررر

الجسائرٍررت)  ،خـربا جــاء فيــو " كشــفت مصــادر أمنيــة ل ـ”الفجــر” عــن شــبكات ســرراة وجزائراــة تتــاجر ُب
الفتيــات الســرراات ٦تــن اعــانُت واــالت األزمــة واٟتــرب األىليــة ُب بالدىــنُ ،ب صــفقات باىظــة مــع التجــار
ورجال األعمال ومسئرلُت نافذان ابحثرن عن ٚتال وفتنة حرائر بالد الشام" (.)8

رش٠ٚح ثٕبر ُٙس٠دبد عبخٍخ ٚسز٠عخ؛ رحذ ٚطأح اٌحبخخ:
حيــث اتعــرض ىــؤالء الالجئــُت للضــغط مــن بعــض أىــايل الــبالد الــيت فــروا إليهــا ،لتــزواج ىــؤالء

السكان من الفتيات السرراات ٖتت مسمي (سٚاج اٌسززح).

فقــد نشــرت شــبكة (يب يب ســي عــريب) خ ـرباً جــاء فيــو "  ..اتحــدث الجئــرن ســررارن ُب مدانــة
بنغازي الليبية عن ظاىرة بدأت ُب االنتشار ُب ثـاين أكـرب ا١تـدن الليبيـة ،تتمثـل ُب قيـام ليبيـُت بطْـرق أبـراب
عـائالت ســرراة للبحـث عـن فتيـات صـغَتات للـزواج مــنهن ..حيـث اعـيش الالجئـرن السـررارن ُب منــاطق
متفرقة ُب ليبيا ،ال ترجد ٥تيمات ٢تم كما ال ارجد برنامج حكرمي منظم إلارائهم.)9( "..

٥ " )7تافة االغتصاب ..سرراات اأملن بـ"السًتة" " خرب صحفي منشرر على ا١ترقع الرٝتي لشبكة (سي إن إن عريب ) اإلخباراة بتاراخ-6-27 ( :
2013م) http://archive.arabic.cnn.com
 " ) 8عندما تتحرل السرراات إىل سلعة ُب اٞتزائر" بقلم :فاطمة الزىراء ٛتادي ،خرب صحفي منشرر على ا١ترقع الرٝتيٞ ،ترادة (الفجر) اٞتزائراة بتاراخ
(2013/12/18م) http://www.al-fadjr.com
 " ) 9ز٬تات السًتة " تظهر بُت الالجئُت السرراُت ُب بنغازي" بقلم  :أٛتد ماىر  ،تقرار صحفي منشرر على ا١ترقع الرٝتي لشبكة (يب يب سي عريب )
http://www.bbc.co.uk/arabic
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ولعل ما ذكر من أخبار عن أحرال الالجئُت السرراُت وما اعانرنو من مشاكل وأىرال إ٪تا ىر غيض من
فيض و١تن أراد أن استزاد فليطالع صفحات الصحف وا١تراقع اإلخباراة على شبكة ا١تعلرمات
الدولية.
المبحث األول:
الزواج :مفهومو ومقاصده في الشريعة اإلسالمية.
المطلب األول:
بيان مفهوم الزواج  ،والحكمة منو
الزواج لغـة:
" النكاح ،اقال :نكح انكح الرجل ا١ترأة نكاحا :تزوجها ،وقيل :اطلق على الرطء ،وعلى العقد دون
الرطء  ،واقال :نُ ِ
كحت ا١ترأة :تزوجت ،ونكح فالن امرأة  :تزوجها  ،قال تعاىل { :ﭐ ﳊ ﳋ
ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ

ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ } ونكح ا١ترأة  :باضعها "

(.)10

الزواج في االصطالح :اختلف الفقهاء ُب تعراف النكاح :
فمبل الحٌفَت :النكاح " عقد افيد ملك ا١تتعة باألنثى قصدا ،أي افيد حل استمتاع الرجل من امرأة مل ٯتنع
من نكاحها مانع شرعي" (.)11
ولبل الوبلكَت :النكاح ":عقد ٟتل ٘تتع بأنثى غَت ٍ
٤ترم ،أو ٣ترسية وأمة كتابية بصيغة " (.)12
 ) 10لسان العرب ،حملمد بن مكرم بن منظرر األفراقي ا١تصري ،دار صادر ،بَتوت ،ط ،د.ت ( )625/2مادة (نكح) واآلاة من سررة :النساء ،اآلاة :
[.]3
 )11رد احملتار على الدر ا١تختار ،حملمد أمُت بن عمر عابدان ،دار الفكر ،بَتوت ،ط ( ، ) 260 - 258 / 2( )1386فتح القدار ،لكمال الدان
٤تمد بن عبد الراحد السيراسي ا١تعروف بابن ا٢تمام (ت861 :ىـ) ،دار الفكر ،ط ،د.ت (.)194/3
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ولبل الشبفعَت  :النكاح  ":عقد اتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزواج أو ترٚتتو " (.)13
ولبل الحٌببلت :النكاح عقد التزواج ،أي عقد اعترب فيو لفظ نكاح أو تزواج أو ترٚتتو (.)14

اٌحىّخ ِٓ ٘ذا اٌزعز٠ف:
إن ا١تتأمل ُب ىذه التعرافات للزواج الحظ أن ٚتيعها تفيد أن مرضرع عقد الزواج ىر ٣ترد امتالك
ا١تتعة على الرجو ا١تشروع ،وأن الغرض منو ُب عرف الناس والشرع ىر جعل ىذه ا١تتعة حالالً ،وال
شك أن ىذا األمر اعد من مقاصد الزواج ،بل ىر أوضح أغراضو عند عامة الناس.
" ولكن ٣ترد ا١تتعة ليست ىي كل أغراض الزواج وال أٝتى أغراضو ُب نظر الشارع؛ بل إن غرضو األٝتى
ىر التناسل وحفظ النرع اإلنساين ،وأن ٬تد كل من العاقدان ُب صاحبو األنس الروحي الذي
اؤلف اهلل تعاىل بو بينهما ،وتكرن بو الراحة وسط متاعب اٟتياة وشدائدىا ،ولذلك قال تعاىل:
﴿ﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿ ﲀﲁﲂﲃﲄ

ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﴾  ...و٢تذا فإن التعراف الكاشف
عن حقيقة الزواج عند الشارع اٟتكيم؛ ىر أن نقرل " :إنو عقد افيد حل العشرة بُت الرجل وا١ترأة
وتعاوهنما ،و٭تدد ما لكليهما من حقرق وما عليو من واجبات "

()15

.

اٌّطٍت اٌثبٔ:ٟ
ِٓ ِمبصد اٌشٚاج ف ٟاٌشز٠عخ اإلسالِ١خ:
وإذا كان الغرض من الزواج ليس فقط ٣ترد قضاء الرطر اٞتنسي ،فطبيعة اٟتال َّ
أن للزواج مقاصد
وأغراض ومعان اجتماعية ونفسية ودانية على مسترى الفرد واجملتمع:
أوالً :مقاصد النكاح على مسترى الفرد (الذكر  -األنثى)

 ) 12بلغة السالك ألقرب ا١تسالك ا١تعروف ْتاشية الصاوي على الشرح الصغَت ،أليب العباس أٛتد بن ٤تمد ا٠تلرٌب ،الشهَت بالصاوي ا١تالكي (ت:
1241ىـ) ،دار ا١تعارف ،القاىرة ( )332/ 2ط.د.ت.
 ) 13مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا١تنهاج ،لشمس الدان٤ ،تمد بن أٛتد ا٠تطيب الشربيٍت الشافعي (ت977 :ىـ) ،دار الكتب العلمية ،طـ1
(1415ىـ 1994 -م ) (.)200/4
 )14كشاف القناع عن منت اإلقناع١ ،تنصرر بن ارنس بن صالح الدان ابن حسن بن إدراس البهرتى اٟتنبلى (ت1051 :ىـ) دار الكتب العلمية ،
بَتوت ،ط.د.ت (.)5/5
 )15األحرال الشخصية ،الشيخ٤ /تمد أبر زىرة ،دار الفكر العريب ،القاىرة ،ط1377( 3ىـ 1957م) ص ،19واآلاة من سررة :الروم [.]21
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ِ
ِ
اس َ٢تُ َّن ﴾ وا١تعٌت أن اكرن كل
اس لَ ُك ْم َوأَنْـتُ ْم لبَ ٌ
 " قال تعاىل ُب تصرار منافع الزواج ُ ﴿ :ى َّن لبَ ٌ
من الزوجُت سًتاً لآلخر ،٭تفظو وٯتنعو و٭تميو من كل ا١تؤثرات اليت تفسد أخالقو  ،وٖتط من
كرامتو  ،وتضر بدنو ،كما أن ُب اللباس دفء وراحة ومتعة  ،كما أن الزواج أغض للبصر وأحصن

للفرج " (.)16

 كما أن من مقاصد الزواج االستعفاف والتحصُت من الرقرع ُب الرذالة ،وذلك بإشباع الشهرة
اٞتنسية؛ باالتصال اٞتنسي ا١تشروع.
 ترواح النفس وحصرل ا١تؤانسة ،ودفع ا١تلل ،وإشباع غرازة حب االجتماع ،فقد ُجبل اإلنسان على
حب األليف.

٣ تاىدة النفس ،وترواضها على حفظ ورعااة مصاحل غَتىا ،وبذلك اتحقق الكمال اإلنساين ،جاء
ُب اإلحياء ُب معرض اٟتداث عن فرائد النكاح ٣ ":تاىدة النفس ،ورااضتها بالرعااة ،والرالاة،
والقيام ْتقرق األىل ،والصرب على أخالقهن ،واحتمال األذى منهن ،والسعي ُب إصالحهن،
وإرشادىن إىل طراق الدان ،واالجتهاد ُب كسب اٟتالل ألجلهن ،والقيام بًتبيتو ألوالده ،فكل
ىذه أعمال عظيمة الفضل فإهنا رعااة ووالاة واألىل والرلد رعية ،وفضل الرعااة عظيم إ٪تا ٭تًتز
منها من ٭تًتز خيفة من القصرر عن القيام ْتقها وإال فقد قال (صلى اهلل عليو وسلم)  ":أال
كلكم راع وكلكم مسئرل عن رعيتو" ( .)17وليس من اشتغل بإصالح نفسو وغَته كمن اشتغل
بإصالح نفسو فقط وال من صرب على األذى كمن رفَّو نفسو وأراحها فمقاساة األىل والرلد ٔتنزلة
اٞتهاد ُب سبيل اهلل ،وقد قال (صلى اهلل عليو وسلم)  ":ما أنفقو الرجل على أىلو فهر صدقة،

ُب امرأتو" (.)18
وإن الرجل ليؤجر ُب اللقمة ارفعها إىل ي

 " وُب الزواج الراحة اٟتقيقية للرجل وا١ترأة على السراء ،إذ أن ا١ترأة ٕتد فيو من اكفل ٢تا الرزق؛
فتعكف على البيت ترعاه وعلى األوالد تربيهم وٖتفظهم ،وُب ذلك ما اتفق مع طبعها ،وإن كان
 ) 16العنرسة ..األسباب والعالج من منظرر إسالمي ،سهَت عرض اٞتارحيْ ،تث منشرر ضمن أعداد سلسلة " قضااا إسالمية " الصادرة عن اجمللس
األعلى للشئرن اإلسالمية ،القاىرة ،عدد ( )204ط1433( 1ىـ ـ 2012م) ص ،19واآلاة من سررة :البقرة [.]187
 )17صحيح البخاري ،حملمد بن إٝتاعيل أبر عبداهلل البخاري اٞتعفيٖ ،تقيق٤ :تمد زىَت بن ناصر الناصر
الناشر :دار طرق النجاة (مصررة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم ٤تمد فؤاد عبد الباقي) ،طـ1422 (1ىـ) ،كتاب :اٞتمعة ،باب :اٞتمعة ُب القري
وا١تدن ()5/2حداث (.)893
 )18إحياء علرم الدان ،أليب حامد ٤تمد بن ٤تمد الغزايل الطرسي (ت505 :ىـ) دار ا١تعرفة ،بَتوت ،ط.د.ت ( .)32/2واٟتداث أخرجو البخاري،
ُب صحيحو ،كتاب :مناقب األنصار ،باب  :قرل النيب (صلى اهلل عليو وسلم) ":اللهم أمض ألصحايب ىجرهتم" ()68/5
حداث(.)3936
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ُب ظاىره بعض ا١تشقة أحياناً  ،وكذا األمر بالنسبة للرجل؛ فبعد مراجهة ألواء اٟتياة ومتاعبها فإنو
اعرد ليجد ُب بيت الزوجية جنة اٟتياة  ،وكأنو واحة ُب صحراء الدنيا ومتاعبها " (.)19

ثبًَبً :همبصد الٌكبح علي هستوً الجوبعت :

كما أن الزواج ىر أساس األسرة اليت ىي أساس اجملتمع ولبنتو األوىل ،قال تعاىل ﴿ :ﭐ ﳐ ﳑ ﳒ
ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞﳟ

ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﴾( .)20فالزواج ىر الرسيلة الرحيدة ا١تنضبطة
للحفاظ على النرع اإلنساين وضمان استمراراتو وبقائو.
 كما أن الزواج اقضي على الكثَت من ا١تشكالت االجتماعية ا٠تطَتة اليت تصيب اجملتمع ،وتفت
ُب عضده؛ ك انتشار الفراحش ،وما اتبعها من ظهرر اللقطاء وأوالد الزنا ،ىؤالء الذان ال ٬تدون
مأوي ٢تم إال الشرارع والطرقات( .)21فينشئرن فيها دون رعااة من ٍ
مرب أو حفيظ أو رقيب..
فيكرنرن ٔتثابة القنبلة ا١ترقرتة اليت تقبل االنفجار ُب وجو اجملتمع ُب أي وقت مهدد ًة أمنو
واستقراره.
اٌّجحـث اٌثبٔ:ٟ
االردب٘بد اٌفم١ٙخ حـٛي ٘ذٖ اٌمض١خ.
تباانت االٕتاىات واآلراء حرل مرضرع الزواج من الالجئات ،وفيما الي نعرضها إٚتاالً
ٍب نفصل القرل فيها:

 االتجبٍ األول  :من اؤاد الزواج بالالجئات ،بل واذىب بو إىل حد الرجرب الذي ىر من أعلى
مراتب اٟتكم الشرعي التكليفي.

 االتجبٍ الثبًٌ  :وىذا االٕتاه ارى أنو من غَت الالئق ٓتلق ا١تسلم أن استغل ضعف إخرانو من
الالجئُت السرراُت ،وانتهز الفرصة للمتاجرة بأعراض حرائر الشام؛ من خالل ز٬تات سراعة تفتقر
إىل أبسط حقرق الزوجة  ..وإ٪تا انبغي عليو مد اد العرن ٢تم و٤تاولة بذل الطاقة ُب ترفَت حياة
كرٯتة ٢تم حىت تنتهي األزمة؛ وبعدىا من أراد الزواج من سرراة فليفعل ،وإن كان من بُت ىؤالء

 )19األحرال الشخصية ،الشيخ٤ /تمد أبر زىرة ،ص.22
 )20سررة النحل ،آاة [.]72
 )21فيما اعرف بظاىرة " أطفال الشرارع "
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من تشدد فرفض ىذا الزواج وطالب باستصدار قرانُت ٘تنع ىذا النرع من أنراع االستغالل
لضعف اآلخرٖ ،تت ستار الزواج.
 االتجبٍ الثبلث :ارى أنو ال مانع من الزواج بالالجئات ،ولكن بضرابط وبشروط ٖتفظ للزوجة
الالجئة حقرقها ،وتصرن كرامتها ،فال تكرن سلعة تباع وتشًتى ُب أسراق ٩تاسة اللجرء.
وفيما الي ٤تاولة لعرض ىذه اآلراء ،ومناقشة أدلتها ،و٤تاولة استخالص الرأي الراجح
منها ُب ضرء مقاصد الشراعة اإلسالمية ُب مرضرع النكاح.
االردبٖ األٚي:
وارى أصحاب ىذا االٕتاه أن الزواج من الالجئات السرراات أمراً واجباً اشجعو
اإلسالم لسًتىن وإلنقاذىن من اٟتاجة والعرز وانتشا٢تن من الشرارع والطرقات ..واٟتق أين أثناء
البحث ُب حكم ىذه النازلة ـ مل أجد رأااً فقهياً معترباً لعا ٍمل ترافر فيو شروط اإلفتاء وملكاتو،
تبٌت فيو ىذا االٕتاه وأفىت بو ،ولكن دائماً ما انسب ىذا الرأي ١تن القبرن ( ثزخبي اٌد ) ٓ٠من
َّ

أئمة وخطباء ا١تساجد.

سـبرن إىل (رخيبي اٌيدٓ٠
فقد نشرت شـبكة (ث ٟثي ٟسي ) ٟالعربيـة ،خـرباً بـأن ىنـاك بعضـاً ٦تـن اـُْن َ

اٌٍ١ج )ٓ١١ادعى (أشزف اٌعمزث )ٟإمام وخطيب ُب أحـد ا١تسـاجد ُب (بنغـازي)  ":إنـو ال ضـَت ُب ز٬تـات
السًتة إذا كانـت مرثقـة ومشـهرة وبرضـا الطـرفُت ،فـالزواج إ٬تـاب وقبـرل ـ بـل إنـو اـذىب إىل مـا ىـر أبعـد مـن
ذلــك عنــدما اقــرل ":إن األمــر قــد اعــد واجبــا دانيــا وأخالقيــا ُب بعــض ا١تراقــف ،عنــدما اشــعر الرجــل بأ٫تيـة
الرقرف ّتانب عائالت الالجئات السرراات ا١تعرزات ٟتمااتهن مـن الرذالـة ،فهـذا أمـر ٬تـب أن نشـجعو مـا
دام الرجل ملتزما دانيا ،وذا ٝتعة

طيبة.)22( "..

كما نشـرت صـحيفة (اٌفديز اٌدشارز٠يخ) أن عـدداً مـن أئمـة ا١تسـاجد ُب أرجـاء ٥تتلفـة مـن الـبالد
حثـرا اٞتزائـراُت ُب خطــب اٞتمعــة علــى الــزواج بــ'' الســرراات اللـراٌب أجــربهتن ظــروف اٟتــرب علــى الفـرار ٨تــر
اٞتزائــر  ،وأكــد ا٠تطبــاء علــى ضــرورة أن اســًت كــل جزائــري مقتــدر حــىت وإن كــان متزوج ـاً ىــؤالء الالجئــات
النتشا٢تن من الشارع'' ! (.)23

 )22ز٬تات السًتة تظهر بُت الالجئُت السرراُت ُب بنغازي ،أٛتد ماىر ،مرجع سابق.
 )23ا١ترقع الرٝتي لصحيفة الفجر اٞتزائراة http://www.al-fadjr.com :
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ولعل ا١تتأمل ُب ىذا االٕتاه ٬تد أن من دعا إليو ابٍت دعرتو على ما الي:

 أن ىذا الزواج ا١تسمي بـ (سٚاج اٌسززح) ال ضَت فيو ما دام برضا الطرفُت فالزواج إ٬تاب وقبرل.
 أن الراجب الداٍت واألخالقي اقتضي الرقرف إىل جانب عائالت الالجئات السرراات ا١تعـرزات،
وذل ــك ع ــن طرا ــق ال ــزواج ببن ــاهتن ٟتم ــااتهن م ــن الرذال ــة ،والتع ــرض لالغتص ــاب ،وانتش ــا٢تن م ــن
الشارع.
ِٕبلشخ ٘ذا اٌزأ:ٞ
إن ما اعتمد عليو أصحاب ىذا االٕتاه ال استقيم ٢تم ْتال من األحرال:
فم :ٌُٙٛإن ( سٚاج اٌسيززح ) ال ضـَت فيـو مـا دام برضـا الطـرفُت فـالزواج إ٬تـاب وقبـرل ،قـرل
٬تانبــو الصـراب فــأان ىــر الرضــا ُب ىــذه اٟتــال؛ الــيت تكــرن فيهــا الفتــاة كا١تضــطر الــذي أجربتــو الضــرورة علــى
أكل ا١تيتة ليسد رمقو وانجر بنفسو من ا٢تالك احملقق.
إن األسرة اليت أٞتأهتا الفاقة وضـيق ذات اليـد  ،واضـطرىا ا٠تـرف مـن ا٢تـالك والتشـرد ُب الشـرارع ،
فض ـالً عــن خرفهــا مــن تعــرض بناهتــا لالغتصــاب ،ال ٯتكــن االطمئنــان إىل أن قبر٢تــا لــزواج ابنتهــا ُب ىــذه
الظروف ًب عن رضا وقبرل من الطرفُت؛ فمـا الـذي ٬تـرب فتـاة ُب راعـان شـبامها علـى الـزواج مـن عـابر سـبيل
ال تعرفو وال تضمن حياة كرٯتة معو.
إن ىذا الزواج اعد ُب ا١تقام األول استغالال لضعف اآلخر ،وما ىر إال آلية اضطر إليها الالجئرن
ال عن رضاً واقتناع _ كما ادعي أصحاب ىذا الرأي  -وإ٪تا مكرىُت مضطران للتأقلم مع األوضاع.
ومن العجيب أاضاً ُب ىذا ا١تقام :أن ٧تد ىذا الراجب الداٍت واألخالقي الذي اتشدق
بو أصحاب ىذا االٕتاه اقرى وانشط مع الالجئات السرراات أما الجئات بررما ودارفرر
والالجئات الصرماليات فال تكاد تسمع أحدا اتحدث عن الزواج مهن؟!
أِييب ليي :ٌُٙٛبــأن الراجــب الــداٍت واألخالقــي اقتضــي ،الرقــرف إىل جانــب عــائالت الالجئــات
الســرراات ا١تعــرزات ،وذلــك عــن طراــق الــزواج ببنــاهتن ٟتمــااتهن مــن الرذالــة ،والتعــرض لالغتصــاب ،و
انتشا٢تن من الشارع.
فييال ٠سييزمٌٙ ُ١ييُ :فــإن الرقــرف إىل جانــب عــائالت الالجئــات الســرراات ا١تعــرزات ،والســًت
الذي ندعيو ال اكرن عـن طراـق الـزواج ببنـاهتن واسـتغالل ظـروفهم القاسـية " ،بـل إن مـا ٯتليـو علينـا
داننــا وأصــالتنا ؛ وواجبنــا الــداٍت واألخالقــي أن نقــف مــع النــازحُت والنازحــات بقلربنــا وأمرالنــا الــيت
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تــؤمن ٢تــم مســاكن الئقــة وٕتــري ٢تــم رواتــب تقــيم أودىــم حــىت تنجلــي غمــتهم واعــردوا إىل داــارىم
وبيـرهتم وكرامـاهتم .وحــُت ٭تـدث ذلــك اكـرن طالــب الـزواج آدميـا واكــرن الـزواج حقــا زواجـا شــرعيا
مبنيــا علــى االســتقرار وحســن االختيــار ،ولــيس زواج (ســبااا) اتفطــرن مــن اٟتــزن وتتقطــع مهــن ســبل
التشرد واٟتاجة.)24( "..

االردبٖ اٌثبٔ ٟف ٟاٌمض١خ:
وارى أصحاب ىذا االٕتاه أنو من غَت الالئق با١تسلمُت من أىايل البالد اليت ٞتأ إليها
النازحرن السررارن أن استغلرا مصاب الشعب السرري ،وانتهزوا الفرصة للمتاجرة بأعراض حرائر
الشام ،وإ٪تا انبغي مد اد العرن ٢تم و٤تاولة بذل الطاقة ُب ترفَت حياة كرٯتو ٢تم حىت تنتهي األزمة؛
وبعدىا من أراد الزواج من سرراة فليفعل ،وقد ذىب إىل ىذا االٕتاه الشيخ :اٟتبيب على

اٞتفري( .)25والدكترر٤ :تمد عبد ا١تنعم الربي ( .)26والدكترر :صربي عبد الرؤوف( .)27والكاتب
الصحفي السعردي٤ :تمد العصيمي.
بل إن من أصحاب ىذا االٕتاه من ذىب إىل القرل برفض ىذا الزواج رفضاً تاماً،
وطالبرا باستصدار قرانُت وفتاوى ٘تنع وٖترم ىذا الزواج ،و٦تن ذىب إىل ذلك الدكترر٤ :تمد نرر

فرحات( .)28كما نادى بذلك القائمرن على اجمللس القرمي للمرأة ّتمهرراة مصر العربية.

عم ــا اكابده الالجئرن من صنرف ا١تذلة
اقرل الشيخ :الحبَب الجفرً بعد أن ٖتدث َّ
وا٢تران ُب مراطن اللجرء ..":وكأن ىذه ا١تساعدة ال ٯتكن أن تكرن بتزواج الفتيات السرراات
بالسرراُت ،أو ال تكرن بترفَت األعمال الكرٯتة ٢تم ،وىم الشعب العامل ا١تكافح"(.)29

واقرل الدكترر :هحود عبد الوٌعن البرً " :إن الظروف ا١تأساواة اليت تعيش فيها أسر
الالجئات السرراات ٕتعل أفرادىا ُب حالة كرب وُب حاجة إىل العرن وقضاء حاجتهم ،وليس
استغالل ظروفهم ٔتثل ىذا الزواج ،وقد تكفل اهلل ١تن َّفرج ُكربة ا١تلهرف أن افيرج عنو كربة من

 )24العار :الزواج من سرراة نازحة٤ ،تمد العصيمي  ،مرجع سابق.
 )25الداعية اإلسالمي ا١تعروف.
 )26األستاذ ّتامعة األزىر.
 )27أستاذ الفقو ا١تقارن ّتامعة األزىر.
 )28أستاذ فلسفة القانرن وتارٮتو ،بكلية اٟتقرق جامعة الزقازاق.
 " )29سرراة ا١تذبرحة " للداعية اإلسالمي اٟتبيب على اٞتفري ،مرجع سابق.
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كربات ارم القيامة ،فقال (صلى اهلل عليو وسلم) ...« :ومن َّفرج عن مسلم ُكربةً ،فرج اهلل عنو
كربة من كربات ارم القيامة " (.)30
اقرل الدكترر صبرً عبد الرؤوف  ":ال شك أن استغالل الظروف ا١تعيشية ٢تؤالء
السرراات ،وزواج الرجال ا١تتقدمُت ُب السن من فتيات قاصرات ُب سن أحفادىم أو أقل ،أمر
مرفرض عقالً ،حىت إن مل اكن ٤ترماً شرعاً ،طا١تا ترافرت شروط الزواج وأركانو.
لكن ٬تب أن اعلم ىؤالء أن األشقاء ا١تنكربُت من الالجئُت السرراُت مل اذىبرا إىل دول اٞترار واعيشرا ُب
٥تيمات اللجرء البائسة لتزواج بناهتم بأرخص األٙتان ،وإ٪تا من أجل اٟتراة للبالد والعباد ،وواجبنا
الرفق مهم وليس استغالل ظروفهم للزواج ببناهتم رغماً عنهن ،أو ٔتهر ٓتس ،أو ُب زواج مفتقد
الكفاءة ،أو بدون رضائهن  ..كما أن الزواج بتلك ا١تراصفات فيو نرع من البخس للحقرق
وامتهان لآلدمية ،وىذا أمر ٥تالف للشرع حىت لر اٗتذ لفظ «زواج السًتة» عباءة لو ،وال شك أن
ظروف إ٘تام ىذا الزواج ٗتالف قرلو تعاىل ﴿ :ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼ

ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﴾ ( .)31وقد اظن كثَتون
أن البخس ىنا مرتبط باستغالل حاجة الناس ا١تالية فقط؛ ليس ذلك فحسب بل ٯتتد البخس إىل
كل صرر االستغالل وأبشعها ٦تا اتعلق بأعراض الناس " (.)32
اقرل الكابت الصحفيِ :حّد اٌعص " : ّٟ١وىكذا تسابق (الوجبُدوى) ليغربوا

أقدامهم ُب مراطن اللجرء والنزوح السرراة معلنُت استعدادىم للزواج من سرراات قاصرات ابحثن
عن السًت ،وابدو أن ىذه الظاىرة تشهد انتشارا ٔتنتهى االندفاع !! ..أما الثمن الذي ادفع ُب
حرراة من حرراات سرراات فيًتاوح بُت ()500
و ( )1000راــال سعردي ،وأن أغلبهن قاصرات جئن ىربا من اٟترب الدائرة ُب األراضي
السرراة ..أي أمة ىذه اليت اطفئ أحزان بناهتا نَتان شهرات أبنائها؟ وأي خدعة أو تربارات
ارتكبها ىؤالء ا١تستغلرن ٟتاجات أخراهتم ُب القرمية والدان ؛ فيتسابقرن إىل شرائهن ُب سرق
 " ) 30علماء الدان ٭تذرون :زواج السًتة استغالل مرفرض" ٖتقيق صحفي أجرتو جرادة ( ٢تا ) مع الدكترر٤ /تمد عبد ا١تنعم الربي األستاذ ّتامعة
األزىر ،والتحقيق منشرر على ا١ترقع الرٝتي للجرادة بتاراخ 2012/12/24( :م)  ، http://www.lahamag.comواٟتداث أخرجو
البخاري ُب صحيحو  ،كتاب :ا١تظامل ،باب :ال اظلم ا١تسلم ا١تسلم ( )862/2حداث (.)2310
 )31سررة  :ىرد [.]85
 " ) 32علماء الدان ٭تذرون :زواج السًتة استغالل مرفرض" ٖتقيق صحفي أجرتو جرادة ( ٢تا ) مع الدكترر /صربي عبد الرؤوف األستاذ ّتامعة األزىر،
والتحقيق منشرر على ا١ترقع الرٝتي للجرادة بتاراخ 2012/12/24( :م) /http://www.lahamag.com
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٩تاسة النزوح واللجرء اإلجباري ،واٟتاجة ا١ترة لسقف اأوي فتاة برائة زائغة البصر من ىرل ما
رأت من القتل والتشرد؟! " (.)33

وال اس ــتغرب (اٌعصييي )ّٟ١م ــن فت ــرى (اٌعمزثييي )ٟوغ ــَته ٦ت ــن أف ــىت برج ــرب ال ــزواج م ــن
الالجئات السرراات؛ بل إنو اتنبأ مها وارفض قبر٢تا بأي حال من األحرال وارد علـى أمثـال ىـؤالء
بقرلـو  " :كالعـادة سـيأٌب مـن اقـرل إن ىـذا زواج علـى سـنة اهلل ورسـرلو فمـا ىـي مشـكلتك؟ و١تثلــو
أقـرل إن ىــذا الــزواج زواج إكـراه واسـتغالل ،إذ ال شــيء غــَت ذلــك ٬تــرب فتــاة ُب راعــان شــبامها علــى
الزواج من عابر سبيل ال تعرفو وال تضمن حياة كرٯتة معـو .ومهمـا تعـددت ىـذه ا١تـربرات الشـهرانية
من ىذه الذئاب البشراة ٦تن استغلرن ظروف الالجئُت ،وعجز وفاقة النازحُت؛ فال داعي إلضـافة
أزمــة جداــدة ٢تــؤالء ا١تنكــربُت ،فتزاــد ا١تيســي برجــرد زوجــات مهجــررات وأوالد تــتلقفهم الش ـرارع
واغطسرن ُب الفقر ا١تدقع ،فضالً عن اٟترب وا٢تالك والدمار والتشرد والفاقة واٟتاجة.)34( "..

كما طالب الدكتررِ :حّد ٔٛر فزحبد  -الفقيو الدسترري -إنشاء صندوق لدعم
الالجئُت السرراُت ومصدره من التربعات النقداة والعينية ،وشدد على إصدار فترى ُٖترم زواج
الالجئات السرراات بدفع مهر رمزي استغالالً ٟتاجتهن وظروفهن القاسية " (.)35

" ُب حُت أعرب الوجلص الموهي للورأة عي رفضَ وإدانتو الشدادان ١تا تداولتو

وسائل اإلعالم مؤخراً حرل ظاىرة زواج الالجئات السرراات من ا١تصراُت منذ أن نزحت
العائالت السرراة إىل مصر كالجئُت ،حيث ذكرت أٝتاء عدد من ا١تناطق والشخصيات الىت
تيسر إجراء ىذا الزواج ،مطالباً ا١تسئرلُت بتلك ا١تناطق بالرقرف على صحة ىذا األمر ،و إجراء
ٖتقيق عاجل بشأنو ،معتربا ذلك جرٯتة ترتكب َب حق ا١ترأة ٖتت ستار الدان ،حيث اقرم بعض
األئمة والدعاة بالًتواج ١تثل ىذا الزواج ،ودعرة الرجال ا١تصراُت ا١تقتدران للزواج من الالجئات

السرراات كنرع من أنراع "السًت.)36( ".

 " )33العار :الزواج من سرراة نازحة!! " ..بقلم٤ :تمد العصيمي ،مقال صحفي منشرر على ا١ترقع الرٝتي ٞترادة (اليرم) السعرداة ،بتاراخ
( 2012/8/29م) http://www.alyaum.com
 )34العار :الزواج من سرراة نازحة٤ ،تمد العصيمي ،مرجع سابق.
 " )35فرحات  :اقًتح استصدار فترى حرل الزواج من الالجئات السرراات " بقلم :باىي حسن  ،خرب صحفي منشرر على ا١ترقع الرٝتي
لصحيفة (ا١تصري اليرم) بتاراخ 2013/3/30( :م) http://www.almasryalyoum.com
 " )36اجمللس القرمى للمرأة اعرب عن رفضو وإدانتو الشدادان ١تا تداولتو وسائل اإلعالم مؤخراً حرل ظاىرة زواج الالجئات السرراات من
ا١تصراُت " خرب منشرر على ا١ترقع الرٝتي للمجلس القرمي للمرأة ،بتاراخ (2013/1/23م)
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" وأكد اجمللس على أن ذلك السلرك ٯتثل إتاراً بالبشر ،واعد اعتداءً على قيم وحقرق
اإلنسان وتعارضا مع ا١تراثيق الدولية ،كما اتعارض مع الدان والشراعة حيث اتم استغالل
األوضاع ا١تعيشية السيئة للسرراات ،وأوضح اجمللس أنو بصدد إعداد مذكرة لرفعها للسيد رئيس
اٞتمهرراة والسيد رئيس الرزراء وٚتيع اٞتهات ا١تعنية بشأن ىذه القضية ،وذلك بعد ترثيق وٚتع

كافة ا١تعلرمات والتأكد من صحتها " (.)37
ف ٟرحــبة اٌســـ١زح:
ولعل ا١تتأمل ُب ىذا االٕتاه٬ ،تد لو نظَتاً ُب السَتة والتاراخ اإلسالمي فقد منـع ،عمر بن
ا٠تطاب (رضي اهلل عنو) أىل ا١تدانة من نكاح نساء الباداة أثناء أزمـة عام الرمادة:
وإذا أردنا وصف ىذه األزمة ٔتا ابُت حدهتا ،وارضح شدهتا وخطررهتا فالبد من مراجعة أقرال

ا١تؤرخُت ُب تلك األزمة ،فقد جاء ُب (ربر٠خ اٌزسً ٚاٌٍّٛن) وُب ىذه السنة  -أعٍت سنة ٙتان عشرة -
أصابت الناس ٣تاعة شدادة ولزبة

" ()38

وج ــدوب وقح ــرط ،وذل ــك ى ــر الع ــام ال ــذي اس ــمى ع ــام الرم ــادة "..

()39

 .وج ــاء ُب (اٌطجميييبد

اٌىجييز " :)ٜأصــاب النــاس جهــد شــداد وأجــدبت الــبالد وىلكــت ا١تاشــية وجــاع النــاس وىلك ـرا حــىت كــان
الناس ٭تفرون نفق الَتابيع واٞترذان ٮترجرن ما فيها " (.)40

وجــاء ُب (اٌجدا٠ييخ ٚإٌٙب٠ييخ) " :ىــي أعـرام َجـ ْدب وقحــط تتابعــت علــى النــاس بــأرض اٟتجــاز ُب

أَاام عمر بن ا٠تطاب (رضي اهلل عنو) فأىلكت الزرع والضرع وجاع النـاس فيهـا جرعـا شـداداً " ( .)41وجـاء

http://www.ncwegypt.com
 " )37اجمللس القرمي للمرأة اعرب عن رفضو وإدانتو الشدادان ١تا تداولتو وسائل اإلعالم مؤخراً حرل ظاىرة زواج الالجئات السرراات من
ا١تصراُت " مرجع سااق.
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وسنَةٌ لَْزبةٌَ :ش َ
بَ :
ييقَ .
يدةُ َ ،وٚتَْ ُع َها لَز ٌ
ضي ٌقَ .وا ْٞتَ ْم ُع لز ٌ
ش لَ ِز ٌ
وعْي ٌ
 )38اللزبة  :الض ُ
اب .واللُز ُ
بَ ،
ِ
السنَ ِةَ ،وى َي ال َق ْحط [.لسان العرب  ،مادة (لزب) (.] )738/1
أَصابـَْتهم لَْزبةٌ ،اـَ ْع ٍِت ِش َّد َة َّ
 )39تاراخ الرسل وا١تلرك ،حملمد بن جرار بن ازاد بن كثَت بن غالب اآلملي ،أبر جعفر الطربي (ت310:ىـ) دار الًتاث ،بَتوت ،لبنان،
ط 1387 ( 2ىـ) (. )96/4
 ) 40الطبقات الكربى ،أليب عبد اهلل ٤تمد بن سعد بن منيع ا٢تامشي بالرالء ،البصري ،البغدادي ا١تعروف بابن سعد (ت230 :ىـ) ٖتقيق:
٤تمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بَتوت ،ط 1410 (1ىـ 1990 -م) (.)235/3
 )41البدااة والنهااة ،البن كثَت (.)90/7
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ُب (اٌعــــــــجز) " :وأصاب الناس سـنة ٙتـان عشـرة قحـط شـداد وجـدب أعقـب جرعـا بعـد العهـد ٔتثلـو مـع

طاعرن أتى على ٚتيع الناس " (.)42

ا٢ثبر اٌز ٟخٍّف ْزٙب رٍه األسِــــــخ:
من الطبيعي أن ٗتلف أي أزمة العداد من اآلثار االقتصاداة والسياسية واالجتماعية  ،والذي
اعنينا ُب ىذا ا١تقام ىر اآلثار االجتماعية اليت خلفتها أزمة ا َّلرمـادة .
ولعل من أبرز اآلثار االجتماعية اليت خلفتها ىذه األزمة؛ ىي حالة ا٢تجرة الراسعة والنزوح
الكبَت من ا١تناطق ا١تنكربة واللجرء إىل ا١تدانة ا١تنررة  ،فعن زاد بن أسلم عن أبيو قال١ " :تا كان عام
بت ( .)43العرب من كل ناحية فقدمرا ا١تدانة ..وكان األعراب حلرال فيما بُت رأس الثنية إىل
الرمادة ٕتلَّ ْ

راتج إىل بٍت حارثة إىل عبد األشهل إىل البقيع إىل بٍت قراظة ،ومنهم طائفة بناحية بٍت سلمة ىم ٤تدقرن
با١تدانة .فسمعت عمر اقرل ليلة وقد تعشى الناس عنده :أحصرا من تعشى عندنا ،فأحصرىم من القابلة
فرجدوىم سبعة آالف رجل ،وقال :أحصرا العياالت الذان ال اأترن وا١ترضى والصبيان ،فأحصرا فرجدوىم
أربعُت ألفاٍ ،ب مكثنا ليايل فزاد الناس فأمر مهم فأحصرا فرجدوا من تعشى عنده عشرة آالف واآلخران
ٜتسُت ألفا " (.)44

فهذا العدد الذي ابلغ ( )60ألفاً من النازحُت والفاران من ضراوة اجملاعة وشدهتا -حسـبما ذكـرت

الروااــة -لــيس بالعــدد القليــل ُب ذلــك الرقــت ،كمــا أن ا١تدانــة بإمكاناهتــا ا١تتراضــعة واحملــدودة مل تكــن ُم َعــدَّة
الستقبال ىذه األعداد الكبَتة من النازحُت والالجئُت بـل إنـو اشـكل عبئـاً كبـَتاً علـى القيـادة ،اصـفو ا٠تليفـة
ُب رسائلو لرالتو وعمالو على األمصار.
فعــن زاــد بــن أســلم ،عــن أبيــو قــال١ :تــا دفــت العــرب إىل عمــر (رضــي اهلل عنــو) با١تدانــة كتــب إىل
العمـال :إىل سـعد بالكرفـة ،وأيب مرسـى بالبصـرة ،وعمـرو بـن العـاص ٔتصـر ،ومعاواـة بالشـام " :مـن عبـد اهلل

 )42العرب وداران ا١تبتدأ وا٠ترب ُب تاراخ العرب والرببر ومن عاصرىم من ذوي الشأن األكرب  ،لعبد الرٛتن بن ٤تمد بن ٤تمد ،ابن خلدون أبر زاد ،ويل
الدان اٟتضرمي اإلشبيلي (ت808 :ىـ) ٖتقق :خليل شحادة  ،دار الفكر ،بَتوت  ،طـ 1408 ( 2ىـ 1988 -م).
ٕ )43تلبت " :اجتمعت واٞتلْب  :سر ُق الش ِ ِ
ِ
آخر[ "..لسان العرب ،مادة( :جلب)(])268/1
َّيء م ْن َم ْرض ٍع إِ َىل َ
َ ُ َْ
ْ
 )44الطبقات الكربى ،البن سعد (.)241/3

Route Educational and Social Science Journal 488
Volume 4(1), February 2017

عمر أمَت ا١تـؤمنُت إىل فـالن بـن فـالن ،أمـا بعـد :فـإن العـرب قـد دفـت إلينـا ومل ٖتـتملهم بالدىـم ،وال بـد ٢تـم

من الغرث" (.)45

عور (رضٌ هللا عٌَ) وهٌع السواج هي الالجئبث المبدهبث هي الببدٍت وأطراف الحجبز إلي الودٌٍت:

وقد الحظ ا٠تليفة عمر (رضي اهلل عنو) بدااة انتشار ىـذا النـرع مـن الـزواج ( .)46فكانـت
نظرتــو الثاقبــة ،ورؤاتــو ا١تســتقبلية ،ومراعاتــو ١تــيالت األفعــال ،واعتبــاره ١تــا اًتتــب علــى ا١تقــدمات مــن
نتـائج وتبعــات ،فقــال  :كمــا روى عنـو حبيــب بــن أيب ثابــت ":إذا كانـت الســنة فلــيس ألىــل الباداــة

نكاح " (.)47

وعن حبيب قال " :كان عمر(رضي اهلل عنو) ال ٬تيز النكاح ُب عام سنة اعٍت ٣تاعة "

( .)48كما روى عن عمر بن ا٠تطاب (رضي اهلل عنو) أنو قال ":ألمنعن فروج ذوات األحساب

إال من األكفاء " ( . )49وعلى افًتاض صحة ا١تنع من نكاح أىل الباداة ُب اجملاعة ،فما ىر وجو
اٟتكمة من ىذا ا١تنع ؟ لعل اٟتكمة والغااة من ىذا ا١تنع؛ تظهر من روااة وردت ُب (غز٠ت

اٌحد٠ث ) وفيها أن عمر (رضي اهلل عنو) كان " ال ٬تيز نكاحا ُب عام سنة " واقرل ( ٌعـــً

اٌضــــــ١مخ رحّـــٍ ُٙعٍ ٝأْ ٕ٠ىحــــــٛا غ١ز األوفـــــبء) ( .)50ولعل عمر (رضي اهلل عنو)
قد خص نكاح أىل الباداة لسببُت:

 )45تا راخ ا١تدانة ،لعمر بن شبة بن عبيدة بن راطة النمَتي البصري ،أبر زاد (ت262 :ىـ)ٖتقيق :فهيم ٤تمد شلترت ،طبع على نفقة :السيد
الدافَّةٌ ِ :ىي اٞتَماعةُ ِم َن الن ِ
َّاس تـُ ْقبِ ُل ِم ْن بـَلَ ٍد إِ َىل
حبيب ٤تمرد أٛتد ،جدة ،طـ 1399 ( 1ىـ) ( ،)744/2دفت  " :تتابعت و َ
َ
بـَلَ ٍد[ "..لسان العرب  ،مادة ( :دفف )(])105/9
 ) 46أى زواج أىاىل ا١تدانة وسكاهنا األصليرن ،بفتيات من األسر الالجئة اليت نزحت إىل ا١تدانة من أطراف اٟتجاز وشبو جزارة العرب  ،وما ىر
ما اشبو إىل حد كبَت ( زواج السًتة ) ُب ىذه األاام .
 )47أخرجو عبد الرزاق ُب ا١تصنف )152/6( ،وُب سنده انقطاع ،ألن حبيب بن أيب ثابت مل ادرك عمر (رضي اهلل عنو) [انظر هتذاب
التهذاب ،البن حجر( ] ) 156/2وقال ُب التقراب  " :حبيب بن أيب ثابت  :ثقة فقيو جليل ،كان كثَت اإلرسال والتدليس "[ انظر
تقراب التهذاب ،البن حجر( ، ] )183/1وقال الذىيب ":من ثقات التابعُت .قال البخاريٝ :تع ابن عمر ،وابن عباس .تكلم فيو
ابن عرن .قلت :وثقو ٭تِت بن معُت ،وٚتاعة .واحتج بو كل من أفراد الصحاح بال تردد ،وغااة ما قال فيو ابن عرن :كان أعرر.وىذا
وصف ال جرح ،ولرال أن الدوالىب وغَته ذكروه ١تا ذكرتو" [ميزان االعتدال  ،للذىيب (.])451/1
 )48أخرجو ابن أيب شيبة ُ ،ب ا١تصنف.)449/3( ،
 )49أخرجو ابن أيب حاًب ُب اٞترح والتعدال ،بسنده ()124/2حداث(.)385
 )50غراب اٟتداث ،أليب ٤تمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدانرري ،دار الكتب العلمية ،بَتوت ،لبنان ،طـ1408( 1ىـ ) (.)272/1
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 أن أىل الباداة تضرروا من أزمة اجملاعة أكثر من غَتىم.
 أهنم اشددون ُب اشًتاط الكفاءة أكثر من غَتىم .
وىـ ــذا الق ـ ـرار الـ ــذي اٗتـ ــذه ىـ ــذا ا٠تليفـ ــة العبقـ ــري ،اعـ ــد مـ ــن قبيـ ــل مراعـ ــاة األبعـ ــاد واآلثـ ــار
االجتماعية لؤلزمات؛ فأىل الباداة بطبيعة اٟتال كانرا ىم األكثر تضرراً من اجملاعة والقحـط الـذي
عــم بــالد اٟتجــاز ،وىــم الالجئــرن الــذان نزحـرا إىل ا١تدانــة ،وقــد بلــغ عــددىم كمــا ذكــرت الروااــات
( )60ألفاً ،وىذا عدد ليس بالقليل ُب ىذا الرقت ا١تبكر ،و٢تـذا كـان عمـر (رضـي اهلل عنـو) ٮتشـى
أن ٖتمــل اٟتاجــة والفاقــة والضــرورة أىــل الباداــة علــى تــزواج بنــاهتم لغــَت األكفــاء فتكــرن لــذلك آثــار
سيئة منها:

 )1ما اقع على ا١ترأة من الظلم نتيجة تزو٬تها من ليس كفئاً ٢تا.
 )2وقـرع النــدم واٟتســرة عنــد زوال األســباب الــذي دعــت إىل ذلــك التــزواج ،وٓتاصــة أن العــرب كــان
عَتون من َّزوج غَت األكفاء ،وكانرا اتفاخرون بأنسامهم.
اُ ي
 )3كمــا أن الــزواج القــائم علــى أصــرل غــَت ســليمة ،قــد انــتج عنــو تعــرض األطفــال لضــغرط نفســية
شدادة ،نظراً ١تا قد انتج من عدم انسجام بُت الزوجُت ،لغياب عنصر الكفاءة.
 )4كما أن ترافر شرط الكفاءة ُب النكاح اعد من عرامل االستقرار ُب العالقة الزوجية ،ومن عرامـل
ودعــائم ٧تاحهــا  ":بــل إن انتظــام ا١تصــاحل بــُت الــزوجُت ال اكــرن عــادة إال إذا كــان ىنــاك تكــافؤ
بينهما؛ ألن الشرافة تأىب العيش مع ا٠تسيس ،فال بـد مـن اعتبـار الكفـاءة مـن جانـب الرجـل ،ال
مــن جانــب ا١تـرأة؛ ألن الــزوج ال اتــأثر بعــدم الكفــاءة عــادة ،وللعــادة والعــرف ســلطان أقــرى وتــأثَت
أكرب على الزوجة ،فإذا مل اكن زوجها كفئاً ٢تا ،مل تستمر الرابطـة الزوجيـة ،وتتفكـك عُـرى ا١تـردة
بينهما ،ومل اكن للـزوج صـاحب القرامـة تقـدار واحـًتام .وكـذلك أوليـاء ا١تـرأة اـأنفرن مـن مصـاىرة
من ال اناسبهم ُب دانهم وجاىهم ونسبهم ،واعَتون بو ،فتختـل روابـط ا١تصـاىرة أو تضـعف ،ومل
تتحقق أىـداف الـزواج االجتماعيـة ،وال الثمـرات ا١تقصـردة مـن الزوجيـة ،وىـذا الـرأي ىـر ا١تعمـرل
بو ُب أغلب البالد اإلسالمية كمصر وسرراة وليبيا " (.)51

 )5وليت األمر اقف عند ٣ترد عـدم االسـتقرار ُب األسـرة ـ علـى الـرغم ٦تـا فيـو مـن ٖتـرل اٟتيـاة الزوجيـة مـن
ا١تردة والرٛتة إىل البغض والكراىية غالباً بل قد ٘تتد آثار غيـاب الكفـاءة بـُت الـزوجُت إىل مـا ىـر أبعـد
ِ
َّ
أىم النَّظراَّات الفقهيَّة وٖتقيق األحاداث النَّبراَّة وٗتر٬تها) دَ .و ْىبَة الز َحيْلِ ّي ،دار
 )51الف ْقوُ اإلسالمي وأدلتُوُ (الشَّامل لؤلدلّة الشَّرعيَّة واآلراء ا١تذىبيَّة و ّ
الفكر  ،دمشق ،سرراَّة ،ط.)6740/9(4
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من ذلك ،فقد جـاء ُب (ريبر٠خ اٌّدٕ٠يخ) " أن شـابة ُزيوجـت شـيخاً فقتلتـو ،وكـان ذلـك ُب عهـد عمـر
(رضــي اهلل عنــو) فخطــب عمــر النــاس فقــال اأاهــا النــاس؛ ليــنكح الرجــل ١تتــو مــن النســاء ،ولتــنكح ا١تـرأة
١تتها من الرجال" (.)52

وإذا كــان ىــذا ا٠تليفــة العبقــري ،قــد راعــي ىــذا البعــد االجتمــاعي ا٠تطــَت ،ومــا قــد اًتتــب علــي
ىـذا الـزواج غـَت ا١تتكـافئ فهـر زواج ٖتـت ضـغط اٟتاجـة؛ مـن مفاسـد وأضـرار اجتماعيـة ـ السـيما بعـد
زوال األزمة ـ ولذلك هنى عنو.
لَبش هع الفبرق:
ى بُت اٟتالتُت :حالة الالجئُت إىل ا١تدانة ُب عهد عمـر بـن
لعل من ا٠تطأ الكبَت؛ أن نُسر ي
ا٠تطاب (رضي اهلل عنو) وبُت حالة الالجئُت السرراُت ،إذ أن بُت اٟتالتُت فارق كبَت:
فبلحبلت األولٌ :كانت األمة اإلسالمية ٕتتمع ٖتت رااة واحدة ،والالجئـرن الـذان فـروا
مـن أطـراف اٞتزاــرة ،اعلمـرن قِْبلـةً ٢تـم اتجهــرن إليهـا وىـي مدانــة رسـرل اهلل (صــلى اهلل عليـو وســلم)
و٢تـم ويل أمـر وخليفـة ارعـى مصـاٟتهم ،واقـرم علــى شـئرهنم واسـهر علـى راحـتهم ،وىـر مـن ىــر ؟!
إنــو الفــاروق عمــر بــن ا٠تطــاب ،فلــم اكــن (رضــي اهلل عنــو) انــام حــىت اطمــئن علــى الص ــغَت قبــل
الكبَت...

أهررب الحبلررت الثبًَررت :وىــي حالــة الالجئــُت الســرراُت فحــدث وال حــرج ..فهــم بــُت حــزن
وىــم وض ــيق وأمل...عل ــى وط ــن مزقتــو الص ـراعات ،وعص ــفت ب ــو را ــح اٟت ــرب األىلي ــة ،وب ــُت ك ــرب
وخــرف وفــزع مــن مســتقبل ٣تهــرل ُب ظــل حالــة مــن الشــتات والضــياع ُب مـراطن اللجــرء ،دون ر ٍاع

وال حافظ ..

ناىي ــك ع ــن أن كثـ ـَتاً م ــن البل ــدان العربي ــة ال ــيت ف ــروا إليه ــا غارق ــة ُب ٫ترمه ــا ومش ــكالهتا

الداخليــة ،الســيما بعــد أن ىبــت فيهــا راــاح التغيــَت فيمــا عُــرف ب ـ (ثــررات الربيــع العــريب) ..فلــم ٬تــد
ى ــؤالء الالجئ ــُت م ــن حكرم ــات ى ــذه البل ــدان العناا ــة الكافي ــة ،وال الرعاا ــة ا١تطلرب ــة؛ فب ــاترا عرض ــة
للضــياع ُب الش ـرارع والطرقــات حيــث التعــرض للتحــرش اٞتنســي ،واالغتصــاب ،بــل وصــاروا صــيداً
سـهالً لـذوي النفـرس ا١تراضـة ٦تــن ٭تًتفـرن االٕتـار بالبشـر ...لـذا فــإن التسـراة بـُت اٟتـالتُت تعـد مــن
 )52تاراخ ا١تدانة ،البن شبة ( )338/2وأخرجو ابن قتيبةُ ،ب غراب اٟتداث ( )266/1وقال ١ ":تة الرجل من النساء مثلو ُب السن " .
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قبيــل القيــاس مــع الفــارق .وإن شــئت فقــل مــن قبيــل النظــرة الدقيقــة لطبيعــة اٟتــالتُت ..و٢تــذا مل اكــن
من السـهل أن نـذىب إىل مـا ذىـب إليـو ا٠تليفـة عمـر بـن ا٠تطـاب (رضـي اهلل عنـو) مـن القـرل ٔتنـع
الزواج بالالجئات على إطالقو.
االتجبٍ الثبلث:
وىذا االٕتاه ال ٯتنع الزواج من الالجئات ،بل ابيحو ،ولكن مع وضع بعض الضـرابط الـيت
وتصرن عرضها وكرامتها.
ٖتفظ على الالجئة حقرقها ُ
ولعــل ىــذا االٕتــاه اتجلــى فيمــا ذىــب إليــو ال ـرئيس الًتكــي رجــب طيــب أردوغــان – إبــان
رئاســتو للحكرمــة  -مــن ٖتداــد مهــر الالجئــة الســرراة إذا تزوجــت مــن أحــد الســكان األت ـراك ،وُب
ح ــال الط ــالق ٯتن ــع ى ــذا ال ــزوج م ــن ال ــزواج بالجئ ــة أخ ــرى وذل ــك ح ــىت ال ا ــتم اس ــتغالل حاج ــة
الالجئــات الســرراات ،لــيس ىــذا فحســب بــل إن القـرار تضــمن عقربــة تعزاراــة ١تــن اــؤذي أحــداً مــن
الالجئُت السرراُت.

" فقــد أصــدرت اٟتكرمــة الًتكيــة ق ـراراً اقضــي بــدفع مبلــغ (ٓٓٓ )ٔ٠دوالر أمراكــي ١تــن
اراد الزواج بفتـاة سـرراة ،وُب حـال الطـالق ٯتنـع مـن الـزواج بسـرراة أخـرى حـىت ال اـتم اسـتغالل أمل
الفتاة السـرراة  -حسـب نـص القـرار  -كمـا تضـمن القـرار غرامـة قـدرىا (ٕٓٓٓ) دوالر علـى مـن
اؤذي أي الجئ أو مقيم سرري على األراضي الًتكية فرراً مهما كان السبب" (.)53

وبغ ــض النظ ــر ع ــن م ــدى ص ــحة ى ــذا الق ـرار ،وى ــل قام ــت اٟتكرم ــة الًتكي ــة بإص ــداره م ــن
عدمو؛ إال أنو ٯتثل رأااً وإتاىا فقهياً لو وجاىتو واعتباره٦ ،تا ٬تعلو جـداراً بـالنظر والتحليـل والبحـث
عن التأصيل الشرعي ٢تذا االٕتاه.
اٌزأص ً١اٌشزعٌٙ ٟذا اٌمزار:
إن ا١تتأمل ُب ىذا القرار ٬تد أنو اقيد أمران من ا١تباحات و٫تا:
 رحد٠د ِٙز اٌالخئبد اٌسٛر٠بد.
 " ) 53اٟتكرمة الًتكية تفرض غرامة كبَتة ْتق من اؤذي الالجئُت السرراُت ومبلغ كبَت ١تن اراد الزواج من سرراة " خرب صحفي منشرر على ا١ترقع الرٝتي
( لركالة التنمية لؤلنباء ) :بتاراخ 2013-09-04 ( :م )  http://www.dna-sy.netتاراخ اقتباس ا٠ترب من ا١ترقع (-3-20
2016م) وقد ْتثت ُب العداد من ا١تراقع اإلخباراة ،فلم أجد نص ىذا ا٠ترب إال ُب ىذا ا١ترقع.
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ِٕ ع اٌشٚاج ِٓ الخئخ سٛر٠خ ٌّٓ ،سجك ٌٗ اٌشٚاج ثأخزٚ ٜلبَ ثطاللٙب.
ولعل ىذا القرار لو وجاىتو واعتباره ُب نظر الشراعة اإلسالمية؛ ذلك أى للحبكن الحك فٌ تمََد الوببح

للوصلحت؛ فمن ا١تسلَّم بو مثالً؛ أن شراء اللحرم وأكلها مباح ُب أي زمان ومكان ،وذلك عمالً
ُ
بعمرم قرلو تعاىل{:ﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ
ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ}(.)54

وقرلو تعاىل{ :ﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ

ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ }(.)55
ومع ذلك فقد رأي عمر بن ا٠تطاب (رضي اهلل عنو) ُب زمانو تبعاً للظروف اٟتاجية أن
اضع قيداً على حراة شراء اللحم تبعاً ١تصلحة األمة فمنع أكل اللحم ارمُت متتاليُت وذلك لقلة
اللحرم ،إذ مل تكن تكفي حاجة ٚتيع الناس ،فكان اأٌب إىل ٣تزرة الزبَت بن العرام بالبقيع وىي
الرحيدة ُب ذلك اٟتُت ،فإذا رأى رجالً اشًتى ٟتماً ارمُت متتاليُت ضربو بالدرة ،وقال " ىال
طرات بطنك ارمُت "( " .)56إن ىذا التصرف من ا٠تليفة عمر بن ا٠تطاب (رضي اهلل عنو) كان
تغيَتاً ُب اٟتكم؛ إذ اجتهد ْتظر شراء اللحم  -وىر األمر ا١تباح  -ليرميُت متتاليُت  -وذلك
تقييد وحظر للمباح  -ليفسح اجملال لترسيع دائرة تناول الناس للحم و٘تكينهم منو "(.)57
وال شك أن التصرف واالجتهاد من ا٠تليفة ُب تقييد ا١تباح فيو من ا١تصلحة العامة ما

فيو ،و٢تذا كان اجتهادا مقبرالً ولو وجاىتو ُب نظر الشرع " وإذا كبى تصرف اإلهبم علي

الرعَت هٌوط ببلوصلحت :أي أن نفاذ تصرف الراعي على الرعية ولزومو عليهم شاؤوا أم أبرا
ُمعلق ومترقف على وجرد الثمرة وا١تنفعة ضمن ىذا التصرف؛ دانية كانت أو دنيراة ،فإن تضمن
ٍ
حينئذ مًتدد بُت الضرر
منفعة ما وجب عليهم تنفيذه ،وإال ُرَّد ؛ ألن الراعي ناظر ،وتصرفو
والعبث ،وكال٫تا ليس من النظر ُب شئ " (.)58

 )54سررة :البقرة [.]172
 )55سررة :ا١تائدة [.]1
 )56مناقب أمَت ا١تؤمنُت عمر بن ا٠تطاب ،أليب الفرج بن اٞترزى ،دار ابن خلدون  ،ط.د.ت ،ص.68
 ) 57مؤسسة اإلباحة ُب الشراعة اإلسالمية  ،د /عبد العزاز التر٧تيْ ،تث منشرر ضمن أعداد سلسلة " الفكر اإلسالمي " عدد ( ، )2ص.133
 )58شرح القراعد الفقهية ،للشيخ :أٛتد ٤تمد الزرقا ،دار القلم ،دمشق ،ط1409( 2ىـ ـ 1989م) ص309

Route Educational and Social Science Journal 493
Volume 4(1), February 2017

وبعببرة أخرى ":فإن فعل اإلمام إذا كان مبنياً على ا١تصلحة فيما اتعلق باألمرر العامة

مل انفذ أمره شرعا إال إذا وافقو  -أي وافق الشرع  -فإن خالفو مل انفذ " ( .)59وال شك أن ُب
اٗتاذ مثل ىذا القرار من اٟتكرمة الًتكية فيو من ا١تصاحل وا١تنافع ما فيو ،ولعل من بُت تلك
ا١تصاحل:

ٛ تااة الالجئات السرراات من ٤تاوالت استغالل ظروفهن وأوضاعهن ا١تأساواة من ذوي النفرس

الضعيفة والقلرب ا١تراضة؛ وذلك عرب ز٬تات سراعة غالباً ما تفتقر إىل أبسط اٟتقرق الراجب
ترافرىا ُب عقد الزواج.
رفع الظلم الراقع عليهن من خالل ٓتس حقرقهن ،فمن ا١تعروف أن ا١تهر ُب الزواج حق أصيل للمرأة،

والزواج بالالجئة مقابل مهر رمزي ٓتس ٢تذا اٟتق وىضم لو وظلم لصاحبو ،وقد قال تعاىل  { :ﭐ
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ
ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ
ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ

ﲉ ﲊ } (.)60
اٌخــــــــبرّـــخ:
ٚرشزًّ عٍ ٝإٌزبرح اٌزبٌ١خ:
 إن من عيرب ىذا الزواج أنو زواج سراع ال رواَّة فيو ،وال تؤدة ،وإ٪تا تغلب عليو العجلة ،فال اُبٌت
ُب غالب أحرالو على الرضا والقبرل -و٫تا من أىم شروط الزواج  -من جانب الطرفُت ،وإ٪تا
غالباً ما اكرن الدافع إليو ىر حالة االضطرار من جانب الزوجة الالجئة ا١تنكربة ،اليت تبحث عن
مأوى اقيها وأسرهتا مصارع السرء ،ومغبة اللجرء.
ً
 كما أن ىذا الزواج غالباً ما اتضمن ظلماً للمرأة وٓتساً ٍ
ٟتق أصيل من حقرق الزوجة وىر ا١تهر،
والذي غالباً ما اكرن ُ -ب ظل ىذه اٟتالة  -غَت مسا ٍو ١تهر ا١تثل ُب الظروف العاداة ،وُب ىذا

 )59األشباه والنظائر لزان الدان بن إبراىيم ا١تعروف بابن ٧تيم ،ص.138
 )60سررة :األعراف [.]85
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األمر ما فيو من ظلم وٓتس للطرف ا١تنكرب الضعيف ،وقد قال تعاىل { :ﱱ ﱲ ﱳ
ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ
ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ }

(.)61
 كما أن ىذا الزواج غالباً ما افتقد إىل شرط الكفاءة بُت الزوجُت؛ فما ىر إال وسيلة تلجأ إليها
األسر السرراة ا١تنكربة للتأقلم مع األوضاع ،فاألب ا١تكلرم ليس لو ىم إال سًت ابنتو وإن صغر
سنها ،وإن تقدم إليها األشعث األغرب خرفاً عليها من التعرض لالغتصاب.
 وإذا كان ىذا الزواج اتم مهذا الشكل من السرعة دون رواة وال ٍ
تأن ،ودون مراعاة لعنصر الكفاءة
بُت الزوجُت  ،فضالً عما اقع من ظلم على الفتاة وٓتس ٟتقها ُب ا١تهر ،بل وغالباً ما اكرن
فأين ١تثل
الفارق العمري بُت الزوج والفتاة كبَت ازاد ُب كثَت من األحيان عن العشران سنة!  ..ي
ىذا الزواج أن تتحقق فيو ا١تقاصد ا١ترجرة ؟! من حسن العشرة ،وا١تردة ،والرٛتة ،واحملبة ،واأللفة،
والسكن ..تلك األمرر اليت تكرن  -بعد قضاء الرطر اٞتنسي من ا١ترأة وزوال الرغبة فيها ٔ -تثابة
السياج الراقي ،واٟتصن ا١تنيع الذي ٭تمي ىذه األسرة من التفكك والضياع.
 وبطبيعة اٟتال فإن ما بٍُت على خطأ كان خطأً ،و٢تذا فإن ىذا الزواج غالباً ما اكرن عُرضةً
لالهنيار ،عند زوال األزمة وانكشاف الغمة ،وليت األمر ُب حينها اقف عند ٣ترد ظلم الزوجة
وضياع حقرقها ،بل إنو قد اًتتب على ىذا الزواج أطفال اكرنرن ىم أاضاً عرضة للضياع
والتشرد ،خاصة إذا أصرت الزوجة على الطالق والرجرع إىل مرطنها األصلي ...

اٌزٛص١بد اٌّمززحخ ٌٍزعبًِ ِع اٌّشىٍخ:
 بذل ما ُب الرسع لتقدًن ا١تساعدة ومد اد العرن ٢تؤالء الالجئُت ،السيما الفقراء منهم ،وذلك
حىت ال اضطروا إىل مثل ىذا النرع من الزواج؛ الذي تضيع فيو -كما سبقت اإلشارة  -كثَت من
اٟتقرق.

 )61سررة  :األعراف [.]85
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 العمل على ترفَت ا١ترارد الالزمة ١تساعدة٢ ،تؤالء الالجئُت وذلك من خالل ٚتع التربعات العينية
وا١تاداة ٢تم ،وتشجيع الرقف من قبل األغنياء األمة اإلسالمية عليهم ..وذلك للقيام بأعبائهم
والعمل على رعااتهم ،وترفَت اٟتياة الكرٯتة ٢تمٟ ،تُت زوال تلك احملنة ،وعردهتم إىل بالدىم.

٤ تاولة الضغط على اجملتمع الدويل ليضطلع بدوره ُب ٖتمل تبعات وأعباء ىذه األزمة ،فليس من
اإلنصاف أن تتحمل دول اٞترار وحدىا كل ىذا العبء الثقيل.

٤ تاولة ترفَت فرص عمل ١تن استطيع العمل من ىؤالء الالجئُت ،فالشعب السرري ليس كال؛ بل
ىر شعب أيب لو عزتو وكرامتو ،اقدس العمل ،و٭تب أن اأكل من عمل اده.

 العمل على سن تشراعات مشامهة ٢تذا القرار الصادر عن اٟتكرمة الًتكية ،اكرن من شأهنا حفظ
أعراض حرائر الشام وٛتااة حقرقهن من عبث العابثُت ولعب الالعبُت..
 العمل على سن تشراعات ٖتظر على وسائل اإلعالم الًتواج ١تثل ىذه الز٬تات واٟتداث عنها ١تا
فيها من إاذاء إلخراننا أىل الشام ،فهم مل ٮترجرا من بالدىم ليزوجرا بناهتم بأرخص األٙتان وإ٪تا
خرجرا ْتثاً عن اٟتراة والكرامة للعباد وللبالد.

 ضرورة وضع حد وحل ٢تذه اٟتالة من التسيب ُب الفترى ،اليت ال ٕتٍت األمة من وراءىا إال
الراالت وا١تيسي وا١تشكالت ..فليس كل خطيب اؤدي خطبة اٞتمعة ُب مسجد من ا١تساجد،
أو إعالمي اعمل لدى فضائية ،أو صحفي اكتب ُب جرادة ،أو ٣تلة  ...أىالً للفترى " بل إن
كثَتاً من ىؤالء الذان اتعجلرن ُب الفترى ،واتررطرن ُب اإلجابة اٟتاٝتة على أشد األمرر خطراً
٤ترمُت أو ٤تللُت ،مل ٭تصلرا على اٟتد األدىن من الشروط الالزمة للفترى واٟتكم ُب ىذه النرازل
وا١تستجدات والقرل بأن ىذا حالل وىذا حرام ..بل إن كثَتاً منهم لر أنك سألتو عن ا٠تاص
والعام ،أو ا١تنطرق وا١تفهرم ،مل ادر شيئاً ٦تا تقرل بل لعلك لر سألتو أن اعرب لك ٚتلة أو شبو
ٚتلة لقابلك بالصمت ،أو أجاب ٔتا ادل على اٞتهل الفاضح! " (.)62

اٌّزاخـع
 أٚالً  :اٌىزت
 )1األحرال الشخصية ،الشيخ٤ /تمد أبر زىرة ،دار الفكر العريب ،القاىرة ،ط1377( 3ىـ
1957م)
 )62الفترى بُت االنضباط والتسيب ،د :ارسف القرضاوي ،دار الصحرة  ،القاىرة ،ط1408(1ىـ ـ 1988م) ص.6
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 )2إحياء علرم الدان ،أليب حامد ٤تمد بن ٤تمد الغزايل الطرسي (ت505 :ىـ) ،دار ا١تعرفة،
بَتوت ،طـ .د .ت.
 )3األشباه والنظائر ،لزان الدان بن إبراىيم بن ٤تمد ،ا١تعروف بابن ٧تيم ا١تصري (ت970 :ىـ)،
وضع حراشيو وخرج أحاداثو :الشيخ زكراا عمَتات ،دار الكتب العلمية ،بَتوت ،لبنان  ،طـ(1
 1419ىـ  1999 -م)
 )4البدااة والنهااة ،أليب الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت القرشي البصري ٍب الدمشقي (ت:
774ىـ)ٖ ،تقيق :علي شَتي  ،دار إحياء الًتاث العريب  ،طـ 1408 (1ىـ 1988 -م).
 )5تاراخ الرسل وا١تلرك ،حملمد بن جرار بن ازاد بن كثَت بن غالب اآلملي ،أبر جعفر الطربي
(ت310:ىـ) دار الًتاث ،بَتوت ،لبنان ،ط 1387 ( 2ىـ).
 )6تاراخ ا١تدانة ،لعمر بن شبة بن عبيدة بن راطة النمَتي البصري ،أبر زاد (ت262 :ىـ) ٖتقيق:
فهيم ٤تمد شلترت ،طبع على نفقة :السيد حبيب ٤تمرد أٛتد ،جدة ،طـ 1399 ( 1ىـ) .
 )7هتذاب التهذاب ،أليب الفضل شهاب الدان أٛتد بن علي بن ٤تمد بن حجر العسقالين
(ت852ىـ)  ،دار الكتب العلمية ،بَتوت( ،د.ت) ( ،د.ط) .
 )8اٞترح والتعدال ،أليب ٤تمد عبد الرٛتن بن ٤تمد بن إدراس بن ا١تنذر التميمي ،اٟتنظلي ،الرازي
ابن أيب حاًب (ت327 :ىـ) دار إحياء الًتاث العريب ،بَتوت ،طـ 1271 (1ىـ  1952م)
 )9رد احملتار على الدر ا١تختار ،حملمد أمُت بن عمر عابدان ،دار الفكر ،بَتوت ،ط (.)1386
 )10الشرح الصغَت  ،للقطب أٛتد الدردار ،دار ا١تعارف ،القاىرة ( ،ط.د.ت )
 )11شرح القراعد الفقهية ،للشيخ :أٛتد ٤تمد الزرقا ،دار القلم ،دمشق ،ط1409( 2ىـ ـ
1989م)
 )12صحيح البخاري٤ ،تمد بن إٝتاعيل أبر عبد اهلل البخاري اٞتعفيٖ ،تقيق٤ :تمد زىَت بن
ناصر الناصر ،دار طرق النجاة (مصررة عن السلطانية بإضافة ترقيم ٤تمد فؤاد عبد الباقي) طـ(1
1422ىـ).
 )13الطبقات ال كربى ،أليب عبد اهلل ٤تمد بن سعد بن منيع ا٢تامشي ا١تعروف بابن سعد (ت:
 230ىـ) ٖتقيق٤ :تمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بَتوت ،ط 1410 (1ىـ -
1990م)
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 )14العرب وداران ا١تبتدأ وا٠ترب ُب تاراخ العرب والرببر ومن عاصرىم من ذوي الشأن األكرب ،لعبد
الرٛتن بن ٤تمد بن ٤تمد ،ابن خلدون أبر زاد ،ويل الدان اٟتضرمي اإلشبيلي(ت808 :ىـ)
ٖتقق :خليل شحاتة ،دار الفكر ،بَتوت  ،طـ 1408 ( 2ىـ 1988 -م).
 )15العنرسة ..األسباب والعالج من منظرر إسالمي ،سهَت عرض اٞتارحيْ ،تث منشرر ضمن
أعداد سلسلة " قضااا إسالمية " الصادرة عن اجمللس األعلى للشئرن اإلسالمية  ،القاىرة  ،عدد
( )204ط1433( 1ىـ ـ 2012م).
 )16غراب اٟتداث ،أليب ٤تمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدانرري ،دار الكتب العلمية ،بَتوت،
لبنان ،طـ1408( 1ىـ ).
 )17فتح القدار ،البن ا٢تمام ،دار إحياء الًتاث العريب ،القاىرة ،ط.د.ت.
 )18الفترى بُت االنضباط والتسيب ،د :ارسف القرضاوي ،دار الصحرة ،القاىرة،ط1408(1ىـ ـ
1988م)
ِ )19
الف ْقوُ اإلسالمي وأدلَّتُوُ  ،دَ .وْىبَة الز َحْيلِ ّي ،دار الفكر  ،دمشق ،سرراَّة  ،ط.د.ت.
 )20القامرس احمليط ،جملد الدان أبر طاىر ٤تمد بن اعقرب الفَتوزآبادى (ت817 :ىـ)ٖ ،تقيق:
العرقسرسي ،مؤسسة الرسالة
مكتب ٖتقيق الًتاث ُب مؤسسة الرسالة ،بإشراف٤ :تمد نعيم
ُ
للطباعة والنشر والترزاع ،بَتوت ،لبنان ،طـ 1426 (8ىـ  2005 -م).
 )21كشاف القناع عن منت اإلقناع١ ،تنصرر بن ارنس بن صالح الدان بن حسن بن إدراس
البهرتى اٟتنبلي (ت1051:ىـ) دار الكتب العلمية ،بَتوت .ط.د.ت.
 )22لسان العرب ،حملمد بن مكرم بن منظرر اإلفراقي ا١تصري ،دار صادر ،بَتوت ،ط ،1د.ت.
 )23ا١تصنف ،أليب بكر عبد الرزاق بن ٫تام بن نافع اٟتمَتي اليماين الصنعاين (ت211 :ىـ)،
احملقق:حبيب الرٛتن األعظمي ،ا١تكتب اإلسالمي ،بَتوت ،طـ.)1403 (2
 )24ا١تصنف ُب األحاداث واآلثار ،أليب بكر عبد اهلل بن ٤تمد بن إبراىيم بن عثمان ،ا١تعروف بابن
أيب شيبة(،ت235 :ىـ)ٖتقيق:كمال ارسف اٟترت ،مكتبة الرشد ،الرااض ،طـ1409( 1ىـ ).
 )25مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا١تنهاج ،لشمس الدان٤ ،تمد ابن أٛتد ا٠تطيب الشربيٍت
الشافعي (ت977 :ىـ) دار الكتب العلمية  ،طـ1415 ( 1ىـ 1994 -م).
 )26مناقب أمَت ا١تؤمنُت عمر بن ا٠تطاب ،أليب الفرج بن اٞترزي  ،دار ابن خلدون  ،ط.د.ت.
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 )27مؤسسة اإلباحة ُب الشراعة اإلسالمية ،د /عبد العزاز التر٧تيْ ،تث منشرر ضمن أعداد
سلسلة " الفكر اإلسالمي " عدد (. )2
 )28ميزان االعتدال ُب نقد الرجال ،لشمس الدان أبر عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن عثمان بن قَ ْاٯتاز
الذىيب (ت748 :ىـ)ٖ ،تقيق :علي ٤تمد البجاوي ،دار ا١تعرفة ،بَتوت ،لبنان ،طـ 1382 (1ىـ
  1963م) )92هنااة احملتاج إىل شرح ا١تنهاج ،لشمس الدان ٤تمد بن أيب العباس أٛتد بن ٛتزة شهاب الدان
الرملي (ت1004 :ىـ) ،دار الفكر ،بَتوت ،طـ1404 ( 1ىـ ـ1984م ).
ثبٔ١ب ً  :اٌّمبالد ٚاٌزمبر٠ز اٌصحف١خ ٚاإلخجبر٠خ:
 " )30أعداد متزاادة من السرراُت الجئرن إىل مصر" تقرار إخباري منشرر على ا١ترقع الرٝتي
للمفرضية السامية لؤلمم ا١تتحدة لشئرن الالجئُتhttp://www.unhcr- :
arabic.org
 " )31اٟتكرمة الًتكية تفرض غرامة كبَتة ْتق من اؤذي الالجئُت السرراُت ومبلغ كبَت ١تن اراد
الزواج من سرراة  ،خرب صحفي منشرر على ا١ترقع الرٝتي (لركالة التنمية لؤلنباء) :بتاراخ ( :
2013-09-04م ) http://www.dna-sy.net
 " )32سرراة ا١تذبرحة " خاطرة للداعية اإلسالمي اٟتبيب على اٞتفري ،وا٠تاطرة منشررة على
ا١ترقع الرٝتي للشيخ،بتاراخ (2013/5/30م) http://www.alhabibali.com
 " )33العار :الزواج من سرراة نازحة!! "..بقلم٤ :تمد العصيمي ،مقال صحفي منشرر على
(اليرم) السعرداة ،بتاراخ ( 2012/8/29م)
ا١ترقع الرٝتي ٞترادة
http://www.alyaum.com
 " )34علماء الدان ٭تذرون :زواج السًتة استغالل مرفرض" ٖتقيق صحفي أجرتو جرادة ( ٢تا ) مع
٣تمرعة من العلماء ،والتحقيق منشرر على ا١ترقع الرٝتي للجرادة بتاراخ2012/12/24( :م)
http://www.lahamag.com
 " )35عندما تتحرل السرراات إىل سلعة ُب اٞتزائر" بقلم :فاطمة الزىراء ٛتادي ،خرب صحفي
منشرر على ا١ترقع الرٝتيٞ ،ترادة (الفجر) اٞتزائراة بتاراخ (2013/12/18م)
http://www.al-fadjr.com
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 " )36فرحات :اقًتح استصدار فترى حرل الزواج من الالجئات السرراات " بقلم :باىي حسن،
خرب صحفي منشرر على ا١ترقع الرٝتي لصحيفة (ا١تصري اليرم) بتاراخ2013/3/30( :م)
http://www.almasryalyoum.com
 " )37اجمللس القرمى للمرأة اعرب عن رفضو وإدانتو الشدادان ١تا تداولتو وسائل اإلعالم مؤخراً
حرل ظاىرة زواج الالجئات السرراات من ا١تصراُت " خرب منشرر على ا١ترقع الرٝتي للمجلس
القرمي للمرأة ،بتاراخ (2013/1/23م) http://www.ncwegypt.com
٥ " )38تافة االغتصاب ..سرراات اأملن بـ"السًتة" خرب صحفي منشرر على ا١ترقع الرٝتي لشبكة
عريب ) اإلخباراة بتاراخ2013-6-27 ( :م)
(سي إن إن
http://archive.arabic.cnn.com
ا١ترقع الرٝتي لصحيفة الفجر اٞتزائراة http://www.al-fadjr.com :
)39
ا١ترقع الرٝتي للمفرضية السامية لؤلمم ا١تتحدة لشئرن الالجئُت
)40
http://www.unhcr-arabic.org
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