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أحكام زواج الخلان في الفقه الإسلامي :دراسة فقهية مقارنة بعادات قبيلة ديغو في جمهور ية كينيا
منصب محسن عبد الرحمن( ،)1حسام الدين الصيفي

()2

ملخص البحث
ا
بات من املألوف في مجتمع ديغو انتشار ظاهرة زواج الخّلن؛ حيث تبدأ املعاشرة الزوجية بين الخليلين من غير ولي وال شهود وال مهر.
ويرجع سبب ذلك إلى أن الزواج الرسمي له إجراءات معقدة ومكلفة في الوقت نفسه ،وعّلوة على ذلك اختّلف املشايخ أعيان البّلد بين
مجيز ومبين مانع لهذا النوع من الزواج .اتبع الباحثان املنهج النوعي والكمي باستخدام البرنامج اإلحصائي ( )SPSSلجمع البيانات ذات
الصلة بموضوع الدراسة ،إضافة إلى ذلك سلك الباحثان طريقة املّلحظة الستكمال النقائص املوجودة في املقابّلت واالستبانات ،حيث
ا
شارك فيها  150فردا من األزواج ورؤساء العشائر والدعاة وأئمة املساجد .وتوصل الباحثان إلى أن زواج الخّلن يعد سفاحا ال نكاحا ،وأنه
غير مقبول شرعا الفتقاد أركان الزواج وشروطه املوضوعية والشكلية.
ا
كلمات مفتاحية :زواج الخّلن ،الفقه اإلسّلمي ،العادات ،قبيلة ديغو ،كينيا
RULES OF COHABITATION IN ISLAMIC JURISPRUDENCE A COMPARATIVE STUDY WITH
DIGO CUSTOMS IN THE REPUBLIC OF KENYA
Abstract
It is very common to find Digo community practice cohabitation marriage without involving guardian, witness and dowry
payment. And the reason for this is that the processes for formal marriage are very complicated and expensive at the
sometime. The local Muslims scholars have different opinions regarding this kind of marriage. Both qualitative and
quantitative research methods were used to collect data on the investigated domains. The data collected via questionnaire
were analysed using SPSS software. Observation method was implemented in order to minimize any shortcoming from
mixed methods. The respondents involved were 150 including spouses, council of elders, preachers and imam. The main
findings of this study is that paramour marriage is an act of adultery and un-Islamic since it does not fulfill pillar and
conditions of Islamic marriage.
Keywords: Cohabitation, Islamic Jurisprudence, Customs, Digo Tribe, Kenya
( )1محاضر ،جامعـة األمة اإلسّلمية ،كينيا .طالب دكتوراه ،قسم الفقه وأصول الفقه ،الجامعـة اإلسـّلمية العاملـية بمالـيزياmanswab83@yahoo.com .
( )2أستاذ مشارك ،قسم الفقه وأصول الفقه ،الجامعـة اإلسـّلمية العاملـية بمالـيزياhossam@iium.edu.my .
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القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة موضحة أحكام
الزواج وآدابه وشروطه وأركانه واآلثار املترتبة عليه .وإن من
مبادئ اإلسّلم الراقية التيسير وعدم التعسير ،ويتجلى
َ ََ ُ
هذا في أمر الزواج ،حيث قال النبي ِ ( :إذا أتاك ْم َم ْن
َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ُ ُ َ ُ ََْ ُ ُ ا َ ْ َُ ُ َ ُ َْ ٌ
وه تك ْن ِفتنة ِفي
ترضون ِدينه وخلقه فأن ِكحوهِ ،إَّل تفعل
َْ
اْل ْرض َو َف َس ٌاد َعر ٌ
يض) (الشيباني .)353 :2 ،1991 ،وأن
ِ
ِ
تبنى الحياة الزوجية على املودة والرحمة .قال تعالىَ ﴿ :ومنْ
ِ
َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ْ َْ ُ ُ ْ ََْ ً
اجا ل َت ْس ُك ُنوا إ َل ْيهاَ
آيا ِت ِه أن خلق لكم ِمن أنف ِسكم أزو ِ
ِ
ً
َُ
ً
َو َج َع َل َب ْينك ْم َم َو ادة َو َر ْح َمة﴾ [الروم.]21 :
ا
ولقد ظهر في مجتمع ديغو زواج الخّلن حتى أضحى
ظاهرة اجتماعية ،ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى ارتفاع
معدل البطالة ،وغّلء املهور ،وزيادة االلتزامات في الزواج
الرسمي .فصار أن استغله بعض أفراد الناس ،وجعلوه
ستارا لتحقيق أهدافهم الخبيثة؛ فارتبطوا تحت مسمى
الزواج العرفي ،وذلك من غير حضور ولي املرأة ،وال دفع
املهر ،وال اإلعّلن عن النكاح؛ واقتصروا على ارتباط
اإليجاب والقبول بين الرجل واملرأة؛ حيث يبدأ الزوجان
حياتهما الكريمة مستمدين شرعية هذا الزواج من
األعراف السائدة في املجتمع ،وبعد أن يفوت عليهم حين
من الدهر ،وتكون لهما ذرية وأحفاد ،ويدخل نور اإليمان
نفوسهما ،يعقدان عقد الزواج الرسمي بحضور اإلمام
وعدد من أفراد األسرة ،وغالبا ما يكون ذلك قبل شهر
رمضان؛ لتجنب الوقوع في املحرمات مثل الزنا الذي يفسد
الصيام.
وقد كثر الكّلم عن هذا النوع من الزواج،
واختلفت آراء املشايخ وتباينت بين مجيز ومانع .ومن هنا
جاء هذا البحث لبيان الحكم الشرعي في هذه املسألة،
نصحا للمجتمع ،وتبصيرا لألمة من الوقوع في املحرمات.
ويسلط الباحثان في هذا املقام الضوء على بعض
الدراسات السابقة في هذا الصدد ،كما يأتي:
أطروحة بعنوان" :عقود الزواج املعاصرة في الفقه
اإلسّلمي" لسمية عبد الرحمن ،استعرضت في الفصل
الثاني  -بعد ذكر املقدمات في الفصل التمهيدي  -مفهوم
الزواج ،ومشروعيته ،وحكم الزواج ،واإلشهاد على الزواج
وآدابه االجتماعية .وفي الفصل الثالث تناولت عقود

الزواج القديمة العرفي والسري ،وفي الفصل الرابع تناولت
عقود الزواج املعاصر كاملسيار ،والصديق ،والزواج عبر
اإلنترنت .وتوصلت الباحثة إلى أن العبرة من العقود
بحقائقها وبآثارها املترتبة عليها ،ومن مظاهر االهتمام
بعقد الزواج الحث على توثيقه بواسطة اإلشهاد عليه؛
حيث جعلت الشريعة اإلسّلمية اإلشهاد شرطا لصحة
الزواج .ويكون زواج املسيار صحيحا؛ إذا أسقطت حقها
من السكنى وغيره ،وإذا وجد تفاهم مسبق بين الزوجين
على إسقاط هذه الحقوق ،وال تغير من الحكم شيئا .وإذا
كان الغرض من الزواج على شبكات التواصل االجتماعية
إنشاء العقد ،فالراجح عدم جوازه ملا فيه من مخاطر.
وقد عالجت الباحثة أحد املوضوعات املعاصرة
املتعلقة بالزواج ،إال أنها تجاهلت دراسة زواج الجاهلية
قبل اإلسّلم ومقارنته بالزواج املعاصر.
وفي هذه الدراسة يستعين الباحثان بأحكام
الدراسة السابقة وتحليلها ومناقشتها لعادات الزواج عند
قبيلة مجيكيندا ،فهذه الدراسة ترمي إلى بيان موقف
ا
الفقه اإلسّلمي من زواج الخّلن عند قبلية ديغو ،ومدى
مخالفة تلك العادات واألعراف للشريعة اإلسّلمية
ومقاصدها ،وما يترتب عليها من أحكام مع تقديم
املعالجات الشرعية في ذلك.
ورقة بعنوان" :املرأة بين أحكام الشريعة والتقاليد
نماذج منحرفة" لعارف علي عارف ،استعرض في املسألة
األولى عقوبة املرأة الزانية دون الرجل الزاني؛ حيث أثبت
أن املرأة إذا زنت فذلك من الجرائم الكبرى التي ال تغسل
إال بالدم؛ بخّلف الرجل ،مع أن الشريعة اإلسّلمية لم
تفرق بينهما في العقوبة .وذكر مسألة غشاء البكارة في
الفتاة البكر ،وسفح دمها ليلة الدخول ،حيث يعد تمزقه
قبل الزواج عنوانا لزناها وفسادها ،فتعاقب املرأة
بعقوبات قاسية .واستعرض في املسألة الثانية االعتداء
على مهر املرأة من قبل وليها أو الزوجُّ ،
ويتم هذا العدوان
عن طريق وضع اليد بطريقة صامتة دون استئذان.
واستعرض في املسألة الثالثة حرمان املرأة من حقها في
امليراث؛ بحجة أن املرأة مكتفية من النفقة والحاجات في
دار أقاربها .واستعرض في املسألة الرابعة التفرقة بين

املجلة العاملية للدراسات الفقهية واألصولية
املجلد  ،2العدد الخاص1440 ،ه2018/م

األبناء والبنات في املعاملة؛ حيث ذكر أن األعراف الجارية
اليوم بين أوساط الناس تحابي الذكور في العطايا مما تعزز
النظرة الدونية إلى املرأة ،إضافة إلى أن كثيرا من املسلمين
ال ينهئ بعضهم بعضا عند والدة بنت .واستعرض في املسألة
الخامسة النظرة الدونية للمطلقة واألرامل؛ حيث ينظر إلى
املطلقة على أنها مخطئة ،وإذا تزوجت األرملة في بعض
العادات فإنها ال ترث زوجها ،ويرى البعض أن وجود امرأة
أرملة يجعلها مطمعا لألزواج اآلخرين .وتوصل الكاتب إلى
أنه ال يجوز شرعا قتل البكر الزانية بحجة الدفاع عن
الشرف ،وال يجوز الحكم بزناها بتمزق غشائها ،وال يجوز
االعتداء على مهرها وحرمانها من امليراث ،وال يجوز النظرة
الدونية لألرملة واملطلقة.
ويستفاد من الدراسة باالطّلع على نماذج منحرفة
من االعتداء على املرأة ،إال أن الدراسة كانت عامة غير
مقيدة بواقعة معينة .وتسعى الدراسة الحالية إلى بيان
ا
الحكم الشرعي لزواج الخّلن لدى قبيلة ديغو.
كتاب بعنوان" :الزواج العرفي حقيقته وأحكامه
و آثاره واْلنكحة ذات الصلة به دراسة فقهية مقارنة "
ألحمد بن يوسف بن أحمد الدريويش .حيث تناول الكاتب
في املبحث األول مفهوم الزواج وأحكامه وأدلة مشروعيته
وأركانه .وفي املبحث الثاني ا
فصل الكّلم عن شروط الزواج
من الولي ،واإلشهاد ،والتراض ي بين الطرفين ،واملهر ،مبينا
أقوال مذاهب الفقهاء في كل مسألة .وفي املبحث الثالث
تناول حكم اشتراط التوثيق في عقد النكاح ،موضحا أقوال
الفقهاء وأدلتهم واآلثار املترتبة على ذلك .وفي املبحث الرابع
تطرق إلى حقيقة الزواج العرفي وصوره ،وسبب التسمية،
والفرق بين الزواج العرفي والرسمي ،وأسباب لجوء الناس
إلى الزواج العرفي ودوافعه ،وختم بذكر صور زواج العرفي.
وفي املبحث الخامس ضرب أمثلة عن صور من األنكحة
ذات صلة بالزواج العرفي ،مثل :زواج املسيار ،وزواج
السر ،وزواج املتعة ،والزواج املدني ،وزواج الهبة ،وختم
بذكر أقوال العلماء املعاصرين وأدلتهم وتوصل الكاتب إلى
أن الزواج حتى يكون صحيحا منتجا آلثاره ال بد أن تتوفر
أركانه ،وشروطه ،وتتمثل بالتراض ي بين الطرفين ،والولي،
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والشهود ،واملهر ،والخلو من املوانع املعتدة شرعا ،وتوثيق
عقد النكاح وتسجيله لدى الجهة املختصة في الدولة.
ويستفاد من الدراسة باالطّلع على نماذج الزواج
العرفي؛ إال أن الدراسة كانت عامة غير مقيدة بواقعة
معينة ،وتسعى الدراسة الحالية إلى بيان الحكم الشرعي
ا
لزواج الخّلن لدى قبيلة ديغو.
رسالة أخرى عادات الخطبة والزواج عند مسلمي
يوربا "نيجيريا" دراسة فقهية نقدية لخديجة محب
الدين ،حيث استعرضت في الفصل األول -بعد ذكر
املقدمات -العادة والخطبة والزواج في الفقه اإلسّلمي ،من
حيث تعريف العادة ،والفرق بين العرف والعادة ،وحجية
العادة وشروطها ،وضوابط العادة في الفقه اإلسّلمي،
والخطبة وشروط الزواج وأركانه ،وعادة مسلمي يوربا في
الخطبة والزواج .وفي الفصل الثالث أعطت نبذة تاريخية
عن قبيلة يوربا ،وعاداتها في الزواج ،ومدى موافقة ذلك
ومخالفته للفقه اإلسّلمي.
وقد توصلت الباحثة إلى وجود تباين بين عادات
الخطبة والزواج عند مسلمي يوربا والشريعة اإلسّلمية؛
بسبب تأثرهم بعادات القبائل املجاورة لهم ،من بينها:
التوسل باألدعية طلبا إلطالة العمر وللذرية الصالحة،
والرقص أمام الحاضرين في الزواج ،وعدم دخول املرأة إلى
بيت أبيها بعد الفراغ من الوليمة ،وصب املاء في رجل
العروس قبل دخولها في بيت زوجها ،وتبادل الخاتم أمام
الحاضرين.
وقد تجاهلت الباحثة تناول العّلجات الشرعية.
ويمكن للباحثين االستفادة من منهجية هذه الدراسة في
بحث وتحليل العادات واألعراف مع اختّلف العينة
واملكان؛ وبالتالي اختّلف األحوال ،حيث ترمي الدراسة
الحالية إلى بيان موقف الفقه اإلسّلمي من عادات الزواج
عند قبيلة مجيكيندا ومدى مخالفتها للشريعة اإلسّلمية
ومقاصدها ،وما يترتب عليها من األحكام.

58

ا
أحكام زواج الخّلن في الفقه اإلسّلمي :دراسة فقهية مقارنة بعادات قبيلة ديغو في جمهورية كينيا
منصب محسن عبد الرحمن ،حسام الدين الصيفي

املبحث اْلول :نظرة عامة عن قبيلة ديغو
املطلب اْلول :املوقع الجغرافي لسكان قبيلة ديغو في
كينيا
تقع جمهورية كينيا في شرق أفريقيا ،وتبلغ مساحة دولة
كينيا  582,650كيلومترا مربعا ،قسمت إلى ست واليات
بسبب االستعمار البريطاني ،وبموجب دستور عام 1993م
تنقسم كينيا إداريا إلى ثماني واليات :إقليم الساحل،
واإلقليم الشرقي ،واإلقليم الشمالي الشرقي ،واإلقليم
األوسط ،وإقليم مدينة نيروبي ،وإقليم رفت فالي ،واإلقليم
الغربي ،وإقليم نيانز .أما الدستور الحالي لعام 2010م .أما
دستور 2010م -وهو الدستور الحالي للبّلد ،-فقد سجل
 47مقاطعة( .دستور كينيا ،2010 ،املادة  .)5وبموجب
الدستور الكيني الجديد الصادر لعام 2010م ،فإن شريط
الساحل يتوزع على املقاطعات الست التالية ،وهي:
مقاطعة المو ،ومقاطعة تناريفا ،ومقاطعة كليفى،
ومقاطعة ممباسا ،ومقاطعة كوالي ،ومقاطعة تائت تافيت.
(دستور كينيا ،2010 ،املادة  .)5انطر امللحق رقم (.)1
وتقع مقاطعة كوالي في الزاوية الشرقية من دولة
كينيا ،وتعد واحدة من مقاطعات ساحل كينيا .يحدها من
جهة الشمال الغربي مقاطعة تائت تافتا ،ومن جهة
الشمال الشرقي مقاطعة كليفى ،ومن جهة الشرق مقاطعة
ممباسا واملحيط الهندى ،ومن جهة الجنوب دولة تنزانيا.
وتقع مقاطعة كوالي على خط العرض  30،3جنوبا ،وبين
خطي الطول  31-380و 31-390شرق ـ ــا .انظر امللحق رقم
( )2يبين خريطة مقاطعة كوالي.
أما مقاطعة كوالي التي تقطن فيها قبيلة ديغو،
فتقدر مساحتها بـ  8270.2كيلومترا مربعا ،ويبلغ الشريط
الساحلي فيها بـ  200كيلومترا مربعا ،وتعرف باملناطق
االقتصادية الخالصة (.)Economic Zones Exclusive
).(http://www.kwalecountygov.com, 2018
وتنقسم مقاطعة كوالي إلى ثّلث وحدات إدارية،
وهي :متوغا ( ،)Matugaوكنانغو ( ،)Kinangoومسامبونى
( .)Masbweniكما تحتوي على  37دائرة ،وتضم  84مدينة،
ويقدر عدد سكانها  713,488بموجب إحصاء 2012م،

عدد الذكور  346,898ذكرا ،واإلناث  .366,589وقد
شهدت املقاطعة زيادة في عدد نمو السكان تقدر ب ـ ـ ـ،%3.1
وذلك من بداية عام 2009م .ويظهر حسب الهيكل
السكاني ملقاطعة كوالي بأنه يغلب فيها فئة الشباب ،ففي
عام 2012م كانت نسبتهم  % 47,23من مجموع السكان
بينما تمثل نسبة العجائز (County Government of .%4,95
Kwale, 2013: 15).

املطلب الثاني :ملحة موجزة عن قبيلة ديغو
تعد قبيلة ديغو واحدة من قوميات ميجكيندا
( ،)Mijikendaوتنتمي قبيلة مجيكنيدا إلى بانتو (Tinga,
) ،1998:1وحاليا تتمركز بين نهري ساباكي وتانا وحتى حدود
جمهورية تنزانيا ) ،(Waaijenberg, 1993:1ولكن تعود
أصولها إلى أرض شنغوايا الواقعة في شمال نهر تناريفا
وجنوب نهر جوبا في جمهورية الصومال .وتتفرع قبيلة
مجيكيندا إلى تسع قوميات ،هي :ديغو ( ،)Digoوتشوني
( ،)Chonyiوكوما ( ،)Kaumaوريب ( ،)Ribeوراباي
( ،)Rabaiودوروما ( ،)Durumaوجيرياما (،)Giriyama
وجيبانا ( ،)Jibanaوكامبا ( ،)Kambeحيث تشترك هذه
القوميات في الثقافة.
ويجاور قبيلة مجيكيندا قبيلة غاال ) ،(Gallaوالتي
تعود أصولها إلى قبيلة أوروم والصومال؛ حيث إن القبيلة
تمارس رعاية املواش ي بشكل رئيس ،ولذلك غادرت القبيلة
املنطقة إثر الضغوط واملناوشات الحادثة بين مجيكيندا
وغاال .ويروي الكاتب نغنغا ) (Ngangaأن مجيكيندا كانوا
يعيشون في منطقة شنغوايا إلى أن قتل أحد أبناء قبيلة
مجيكيندا فردا من أفراد قبيلة وغاال ،وفي ثقافة قبيلة
وغاال إذا أراد أحدهم أن يزني بامرأة يقوم بوضع الرمح
عند الباب ،وال يسمح ألحد بالدخول في وقت الزنا؛ حيث
إنه يعد قد تزوج أحد أبناء قبيلة مجيكيندا من امرأة من
نفس العائلة ،وعندها قام أحدهم من قبيلة وغاال
ً
بالدخول عمدا على املرأة في ليلة الزفاف ،وتكرر هذا
الفعل حتى قررت قبيلة مجيكيندا قتل هذا الشخص،
وطالبت قبيلة وغاال بالتعويض ألولياء املقتول إال أن قبيلة
مجيكيندا رفضت ،فقامت قبيلة وغاال بالثأر بقتل أفراد
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من قبيلة مجيكيندا؛ مما تسبب في حروب بين القبيلتين.
وفي ذلك الحين لم يكن بمقدور قبيلة مجيكيندا الدفاع
عن نفسها؛ فقرروا الفرار إلى ساحل كينيا (Mboga za
).pwani, 2011:x-xi

( ،)Nyiroورام ( ،)Ramaوتسو( .)Tsuiولهم ثّلث لهجات،
وهي :شسمبا ( ،)Chitsimbaوشرونغا ( ،)Chiunguوشفومبا
(.(Thomas,1978:56) .)Chivumba

وأما قومية ديغو ،فتتواجد في مقاطعة كوالي،
قاطنين في الدوائر االنتخابية املتعددة ،وهي :متوغ
( ،)Matugaومسمبونى ( ،)Msambweniولونغالونغا
( ،)Lunga lungaويعثر على بعضهم في جمهورية تنزانيا
من مدينة تانغ (.)Tanga

املبحث الثاني :أنماط الزواج عند قبيلة ديغو

ويقدر عدد املسلمين في مجتمع ديغو بـ ـ %79,9بناء
على اإلحصاءات التي أجرتها الكاتبة املسيحية جوشو
( ،)https://joshuaproject.net: 10/2017ونتائج هذا
اإلحصاء غير مقبولة بناء على العوامل التي ساهمت في
انتشار اإلسّلم في هذه األصقاع منذ القرن 17م ،وتتمثل
هذه العوامل في قدم العّلقات التجارية ،فقد كان العرب
املسلمون وقبيلة مجيكيندا تجمعهم عّلقات تجارية
منتظمة؛ حيث َّ
سخر العرب خبرتهم املّلحية لخدمة
الخدمات التجارية .إضافة إلى انتشار املوانئ في املنطقة
مثل موانئ فانغا وسين وغيرها ،والتي تستخدم لشحن
البضائع؛ فاستقر العرب املسلمون في تلك املوانئ ألجل
التبادل التجاري ،وإبرام العقود التجارية؛ ومن ثم تحولت
تلك املوانئ إلى مدن إسّلمية.
وأخيرا فقد اعتمدت الكاتبة على إجراء إحصاء بناء
على تصريحات الناس ،والتي يغلب عليها الظن ،ولم تقم
بإحصاء ميداني كما هو معتمد في عمليات اإلحصاء
املتعارف عليها.
تتعدد األنساب في قومية ديغو ،ولكنهم من أبناء
عشيرة واحدة ،يشتركون مع بعض في جميع األمور ،مثل:
املناكحات ،وامليراث ،وأداء الحقوق ،والقيام بااللتزامات،
واالستيطان وغيرها .)Prins, 1994:56( .ومن هذه األنساب:
أفريز ( ،)Aviriziوبوز ( ،)Bozaوشومى ( ،)Chomeوزمب
( ،)Dzembaوكلنغو ( ،)Kalangweوكوري( ،)Kuriaوالغو
( ،)Lagoوليلى ( ،)Lelaومنغرو ( ،)Mangaroومنجى
( ،)Manjiومسيف ( ،)Mchitseveوزير ( ،)Ndziraونغاال
( ،)Ngalaونغومى ( ،)Ngomeونجيمى ( ،)Njemiونيرو

املطلب اْلول :النمط السواحلي "اإلسّلمي":
يمكن تقسيم أنواع الزواج في قبيلة ديغو -حسب النمط
املتبع -إلى نوعين ،فهناك" :النمط السواحلي" الذي يعرف
بالزواج اإلسّلمي والخطبة ،والزفاف ،وتسجيل عقد
النكاح لدى املأذون الشرعي.
بناء على ذلك لقد تبنى مجتمع ديغو العديد من
األنظمة املخالفة للشريعة اإلسّلمية ،وبعضها تتوافق مع
موانع الزواج ،فمن الضروري أن يعرف الرجل ما يحرم
عليه .فأول املحرمات تكون بسبب القرابة ( Roger,
 )2014:4ولهذا فّل يحل للرجل أن يتزوج في غير
مستوطناته "كايا" .ويحرم عليه زواج بنات األعمام
( ،)Horton, 1996:105ويمنع منعا باتا بموجب التشريعات
املنظمة من قومية ديغو أن يتزوج الرجل بمن لها صلة
مباشرة من جانب األم ،مثل الجدة ،واألخت الشقيقة،
وبنات الخاالت ()Eugene,1968:82؛ وتبدو الحكمة فيما
وراء ذلك هي تقليل النزاعات الناشئة في األسرة (مقابلة مع
تيمي حاج2017/9/10 ،م) ،ومع ذلك فليس هناك سن
محددة النعقاد عقد الزواج بالنسبة للذكر أو األنثىٌّ ،
فكل
له األهلية في ذلك.
وعلى العموم فّل ينعقد عقد الزواج إال بعد إجراء
عملية الختان ،كما ال يسمح بممارسة الجنس قبل أن
تحيض املرأة ) ،) Spear, 1982:4وفي بعض املناسبات تقبل
املرأة بالزواج في الصغر خشية فقدان رضا والديها
( ،)Kufutiriwa radhiويرجع السبب في ذلك إلى خشية
الوالدين من ممارسة ابنتهما الزنا ،وحدوث الحمل غير
وحينئذ إذا وقع الحمل يشترط على العاهر الزواج
الشرعي.
ٍ
خوفا من تشويه السمعة في املجتمع ( Mraja,No
.)year:183
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ا
أحكام زواج الخّلن في الفقه اإلسّلمي :دراسة فقهية مقارنة بعادات قبيلة ديغو في جمهورية كينيا
منصب محسن عبد الرحمن ،حسام الدين الصيفي

وإذا أراد الفرد أن يتقدم للزواج في مجتمع ديغو،
ونوى خطبة امرأة معينة ،فإنه يخبر الوالدين بذلك،
وينتظر املوافقة من قبل األب؛ ألن الوالد صاحب القرار
النهائي في تزويج ابنه من شاء من النساء .وفي فترة انتظار
يدرس الوالدان شأن املرأة املرغوبة من عدة جوانب،
كجانب األخّلق ،وجانب النسب ،وجانب العائلة ،وغيرها،
ويتحصلون على املعلومات إما من أقارب املرأة وإما من
جيرانها .فإن تيقن الوالدان بأن األسرة غير معروفة
بالخصومة ،والشجار ،وأن أفرادها ليسوا من الزناة ،تقدم
األب بأمر الخطبة( .مقابلة مع أحمد مسنغو،
 ،)2017/10/22فترسل بعثة إلى أولياء املرأة إلشعارهم
بالتاريخ املعين الذي سيأتون فيه ملناقشة أمر الخطبة .وفي
أثناء انتظارهم تجتمع أسرة املرأة ملناقشة عدة أمور؛
لتطرح على أولياء الرجل ،وبعد إتمام املوافقة فيما بينهم،
تسجل قائمة االحتياجات ،وتوضع في ظرف.
وتحتوي قائمة االحتياجات على اآلتي (
:)2014:14
 .1كلمب َ
وم ِز َو ( :)Kilemba na Maziwaوهي عبارة عن
مبالغ تعطى ألولياء املرأة ،ا
تقدرها األسرة .ويّلحظ أن
Mariam,

بعض األسر ال تقبل بأقل من ستين أو ثمانين ألف
شلغ كيني -أي 600 :أو  800دوالر ،-بل إن بعضها ال
يقبل بأقل من مائة ألف ،وهو ما يعادل ألف دوالر.
وهذه األموال تقسم إلى قسمين :الجزء األول يسمى
"كلمب" ،وهو لألب .ويسمى الجزء الثاني ب ـ ـ "مزو" وهو
لألم .ومع أن البنت ليست لألب ولألم وحدهما ،فإن
هذه األموال توزع من جهة األبوة واألمومة.
 .2املهر ( :)Mahariومما يدل على أهمية املهر في مجتمع
ديغو أنه إذا لم يدفع الزوج املهر ،فّل يحق له ش يء
من أوالده .وليس بالضروري أن يس َّدد دفعة واحدة،
وهو قابل للتفاوض بين األسرتين ،وعادة ما يتكون من
مائة وعشرين شلغا كينيا ،وعشر شياه ،وأربعة
محاريث ،واثنتي عشرة زجاجة خمر (Marchant,77-
 ،)78ويعتبر املهر ملكا ألفراد العائلة
(.)Eugene,1968:85

 .3شزفيو ( :)Chidzufyuوهو مبلغ من املال يعطى
لألصهار ،وهو إشعار بأن أختهم سوف تدخل في
عصمة رجل آخر ،وال يوجد قدر معين من املال لهذا
األمر؛ فبعض األسرة تطلب  3000أو  4000شلغ
كيني -أي 30 :أو  40دوالر.-
 .4اْلرز ( :)Mcheleمن بين األشياء التي تطلب من
الخطيب مائة كيلو من األرز ،وهي بمثابة هدية ،تطبخ
في وليمة العرس.
 .5البطانية ( )Blanketiواملظلة ( :)Mwavuliوهما
عبارة عن مّلبس من إزار وبطانية ،وتلحق بهما بعض
األغذية ،مثل :زيت الطبخ  20-لترا ،-وجوال من
القمح ،وجوال من الذرةً 25 ،
كليوا من السكر،
وبصل ،وطماطم ،وحليب مجفف ،وبهارات .وتهدى
البطانية واملظلة للجد والجدة ،واألطعمة تعطى
ألولياء املرأة (مقابلة مع فاطمة خميس،
2017/10/25م).
 .6سلة الخطبة ( )kikapu cha uchumbaوتنقسم إلى
قسمين ،الجزء األول :املّلبس ،وأدوات النظافة،
وتهدى للمرأة املخطوبة .والجزء الثاني :األطعمة،
وتقدم ألم املرأة املخطوبة ،وعندما تصل إليها
يخصص جزء منها للمدربة ( .)kungwiوتجدر
املّلحظة بأن خاالت املرأة هن الّلتي يتولين مسؤولية
سلة الخطبة.
وفي يوم الخطبة يخرج أقارب الرجل -ومن بينهم
األب ،-وإذا وصلوا بيت أهل املرأة املخطوبة -وهم
ينتظرونهم ،بعد أن شربوا في الصباح املشروبات الروحية،
وتسمى مبوكو ( ،-)Mbokoو َّ
قدموا لهم التحيةَّ ،
وعرفوهم
من أين أتوا وما هو هدفهم .وتسمى هذه العادة "كوبش
هود" (- )kubisha hodiأي :طرق الباب ،-وقبل أن يفتح
لهم يدفعون قيمة مالية تتراوح بين  1000-300شلغ كيني
أي 10-3 :دوالر ،-ومن هنا ايلبون دعوتهم بالقول "يوو"
(- )yooأي :تعالوا.-
وبناء على هذا يبدأ الحديث ،ويعرفون أنفسهم
بأنهم جاءوا للبحث عن العروس ،فيجيب أهل املرأة بأنهم
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ا
صم ال يسمعون ،فيدفعون قيمة مالية قدرها  3000شلغ
كيني ،وتسمى هذه العادة (- )kifungua masikioأي :فتح
األذن ،-وال يستلزم األمر بأن تدفع القيمة املذكورة نفسها،
بل قد يدفعون ما يقاربها .ثم يقولون بأنهم عمي ال يرون،
فيدفعون قيمة مالية قدرها  3000شلغ كيني ،وتسمى هذه
العادة (- )kifungua masikioأي :فتح البصر .-ثم
يسألونهم ملاذا جئتم؟ فيقولون :جئنا ألجل الخطبة،
فيقال لهم :ادفعوا قيمة الجلسة ،وهي ما تسمى "بور ل ـ
مهّلن" ( ،)Buru la Mhalaniفإذا سددوا املبالغ املطلوبة
لهذه العادات املذكورة يسلم لهم الظرف (مقابلة مع مون
جمعة2017/9/12،م).
وقد شاع في مجتمع ديغو أنه قبل أيام في الزواج
يذهبون إلى الكهان ،واملنجمين ،والسحرة ملعرفة مستقبل
الزواج .هل هذا الزواج يورث الفقر ،واملرض ،وقلة
الحصاد ،والكساد في التجارة ،وقلة الذرية وغيرها؟ أما
هؤالء املنجمون ،فيستخدمون كتاب مجربات الديربي
الكبير ،وتسمى "كتب السحر" ( ،)Aganga a vitabuوهي
تقابل الطريقة التقليدية ،وتسمى "مبورونغ" (،)Mburuga
أي :وفيها يستخدمون الخشب ،ويستعينون بالجن لّلطّلع
على أمور الناس .كما يلجأ الناس إلى هؤالء العرافيين
ملعرفة يوم وساعة عقد الزواج؛ وذلك عن طريق كشف
أسماء العريس والعروس ملعرفة نجم كل منهما؛ لئّل يحدث
شقاق فيما بينهما .ويعتقد الناس أن هؤالء العرافيين لهم
القدرة على التأثير في الكون ،بحيث يتوقعون الحوادث
املحتمل وقوعها في الزواج .وبناء على ذلك؛ فإن الناس
يحذرون من إجراء عقد النكاح في شهور ،وينصحون به في
شهور أخرى ،وفقا ملا في الجدولين اآلتيين (Mraja, No
year:194).

الجدول رقم ( :)1األشهر التي يمنعون عقد النكاح فيها
الشهر

اليوم

الساعة

شوال

28-25-24-21-16-13-5-3

زحل في الساعة السابعة
صباحا يوم السبت.

محرم

يوم األربعاء في األسبوع األخير
من كل شهر.

عطارد الساعة السابعة
صباحا ،والساعة الثانية مساء
يوم األربعاء.

صفر
جماد اْلولى

املريخ يوم الخميس الساعة
الثانية مساء.

الجدول رقم ( :)1األشهر التي ينصحون بعقد النكاح فيها
الشهر

اليوم  /الساعة

ذو الحجة

يوم الجمعة الساعة السابعة صباحا ،والساعة
الثانية بعد صّلة الجمعة.

ربيع اْلول

يوم الخميس الساعة السابعة صباحا.

ربيع اآلخر

يوم االثنين الساعة السابعة صباحا ،والساعة الثانية
ظهرا.

جمادي اآلخرة

يوم األحد الساعة السابعة صباحا.

رجب
شعبان
رمضان

يوم العرس :في الساعة الثانية ظهرا وقبل يوم
العرس بيوم ،تجتمع أسرتي العروس والعريس مع
املدعوين اآلخرين للقيام بأمور العروس ،مثل :تنظيف
األرز من النفايات ،وطبخ بعض الوجبات ،وتزين العروس
بوصل شعرها ،ووشم وجهها بالكحل ،وزخرفة يديها
ورجليها بالحناء .وفي تمام الساعة الثامنة ليّل يبدأ حفل
الزفاف ،وتجلس العروس في املنصة ،ويحيون تلك الليلة
بأغنية تعرف بـ ـ ـ "مسوندوا وشكاشا" (Msondo
 ،)Chakachaويحتفل الرجال والنساء ،ويتضمن الحفل ما
يثير الفتنة بإظهار الزينة ،والتبرج ،والنظر إلى املحارم،
ويشرب فيها الخمر ،ويتبادل الناس الكّلم الفاحش املليء
بالسخرية ،والغيبة (مقابلة مع شلنغ2017/9/10 ،م).
ويستمر هذا الحفل إلى مطلع الفجر ،وفي الصباح
الباكر يحضر وفد من أسرة العروس ،ويرافقهم القاض ي
الشرعي لعقد القران ،وغالبا ما يكون ذلك في الساعة
السابعة صباحا ،وقبل عقد النكاح يدخل القاض ي ومعه
الشاهدان للحصول على املوافقة من قبل العروس،
ويسألها ثّلث مرات عن رضاها .وبعدها ينصرف إلى مخيم
العرس ،ويبدأ حفل العرس بقراءة سورة من القرآن
الكريم ،ويليها عقد النكاح ،ثم تقديم املوعظة ،وأخيرا
يقوم العريس بتقديم التحية إلى العروس مع إهدائها شيئا
يسيرا من املال .ويتناول الناس الوجبات املعدة ألجل
العرس ،وتسمى "كومب" ( ،)Kombeوال يجوز للمرأة التي
أنجبت قبل الزواج أن تطعم زوجها ،وينتهي مخيم العرس
هذا بأخذ الصور الجماعية (مقابلة مع مون خميس،
2017/8/15م) .وقبل أن تغادر العروس إلى بيتها الجديد،
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جلس األبوان ابنتهما على عتبة الباب يدعوان على املاء؛
ي ِ
الستخراج كل الضغائن والعقد ،ويدعوان لها بالحياة
الزاهرة في مستقبل أيامها ،ثم ينفث ماء البركة عليها،
ويسمى ذلك ب ـ ـ "كهسو" (( )Kuhaswaمقابلة مع مون فوى،
2017/8/21م).

وقد استعمل الباحثان البرنامج اإلحصائي ()SPSS
ملعرفة انطباع الناس عن هذا الزواج ،وميولهم إليه،
وشارك في االستبيان  150شخصا؛ وكانت النتيجة كاآلتي:

املطلب الثاني :النمط البدوي "زواج الخّلن":
النمط البدوي -الذي يعرف بزواج الخّلن -ال يحتاج إلى
تجهيزات واحتفاالت-؛ وبالتالي تحصل املعاشرة الزوجية
فيه مباشرة ،لكن بعد إشعار ولي املرأة (.)Roger 2014:4
ويعني زواج الخّلن ( :)Kuhalaحمل الفتاة واختطافها.
وترجع أصول هذا الزواج إلى إغراء الصبي أثناء الرقص
ليلة كفوس ( ،)Kufusaوتجدر اإلشارة إلى أن األسبوع عند
قبيلة مجيكيندا يتكون من أربعة أيام ،األيام الثّلثة األولى
للزرع ،وفي الليلة الثالثة يذهبون للرقص وشرب الخمر،
أما اليوم األخير فهو لألكل والشرب ،ويقوم الرجال
بالصيد ،وتقوم النساء بطحن الدقيق .وتطلق القبيلة
أسماء لأليام ،هي -حسب التسلسل الزمني -كاآلتي :كولوك
) ،(Kwalukaويليه كرم ِور ( ،)Kurima Wiraوثم كفوس
ً
( ،)Kufusaأو كوش ) ،(kwishaوأخيرا يوم جوم ( ،)Jumaأو
شبّلتا )( .(Chipalataمقابلة رمضان عبد هللا،
2017/10/25م).

وفيما يتعلق باإلجابة عن السؤال :هل يعد زواج
الخّلن أحد أنواع الزواج املعترف بها في مجتمع ديغو؟ فإن
 %80من املشاركين يعتبرون بقوة أن زواج الخّلن يعد
أحد أنواع الزواج في مجتمع الديغو ،فيما لم يوافق بقوة
عدد من املشاركين بنسبة تصل إلى  %15.3من إجمالي
عدد املشاركين في االستبيان .في حين أن  %2.7من
املشاركين يوافقون إلى حد ما أن زواج الخّلن يعد أحد
أنواع الزواج ،بينما بقى على الحياد  %1.3من إجمالي عدد
املشاركين ،وجاء أخيرا من اعتبر أنه لم يوافق إلى حد ما
بنسبة  %0.7من إجمالي عدد املشاركين في االستبيان.

ومن املّلحظ أن اإلجابة "أوافق بقوة" قد حازت
على النسبة األكبر ()%80؛ ويرجع ذلك لعدة أسباب ،منها:
عدم التخلق باألخّلق اإلسّلمية .كما يعود السبب في ذلك
إلى أن الزوج ال يستطيع أن يتحمل األعباء املالية ،ويشق
ويتم االتفاق بين الطرفين -وهما :الفتى ،والفتاة -عليه ذلك؛ نظرا لقلة األجور ،وانتشار ظاهرة البطالة،
ببدء املعاشرة الزوجية ،وذلك بارتباط اإليجاب والقبول وارتفاع غّلء املعيشة ،إضافة إلى عدم توفر املسكن
مباشرة دون حضور الولي والشاهدين وال املأذون الشرعي ،املّلئم؛ فيلجأ إلى هذا النوع من الزواج.
وتصف السيدة (مقابلة مون جمعة خميس مزر،
مثل القاض ي أو وكيل من الجهة املختصة .ويباشر الخّلن
حياتهما الزوجية مستمدين شرعية هذا الزواج من 2017/9/12م) اآلثار السلبية املتعلقة بزواج الخيّلن ،في
األعراف السائدة في املجتمع؛ إذ قد جرت عادة الناس في اآلتي:
املدن واألرياف أن يعقد النكاح من غير حاجة إلى الولي أو  .1ال يمكن للزوجة املثول أمام السلك القضائي؛
الشاهدين ،بحيث يتوليان ذلك بأنفسهم .ويلتجئ الناس
لفقدان قسيمة الزواج.
إلى زواج الخّلن؛ ألن الزواج الرسمي له إجراءات شكلية  .2األطفال الذين يولدون عن طريق الزواج العرفي
معقدة ،ومكلفة ،من مثل مراجعة الجهات الرسمية ،ومن
يتعرضون لكثير من املشاكل ،منها :حرمانهم من
ا
هنا ا
يفضل عندهم زواج الخّلن؛ لكونه سهّل وميسرا ،ال
امليراث.
سيما في املجتمع القروي واألرياف.

املجلة العاملية للدراسات الفقهية واألصولية
املجلد  ،2العدد الخاص1440 ،ه2018/م

 .3يترتب على الزواج العرفي انقطاع أواصر املحبة
واأللفة بين أهل الطرفين ،وهما الزوج والزوجة.
 .4ال يترتب على الزواج العرفي حقوق الزوجية من املهر
والنفقة واملصاهرة وثبوت النسب والتوارث.
فالواقع أن يبدأ الزوجان حياتهما الكريمة
مستمدين شرعية هذا الزواج من األعراف السائدة في
املجتمع ،وبعد أن يفوت عليهم حين من الدهر وتكون لهما
ذرية وأحفاد ،ويدخل نور اإليمان في نفوسهما ،يعقدان
عقد النكاح بحضور اإلمام أو املأذون الشرعي وعدد من
أفراد األسرة ،وغالبا ما يكون ذلك قبل شهر رمضان؛
لتجنب الوقوع في املحرمات مثل الزنا الذي يفسد الصيام،
والقيام ،وجميع األعمال الصالحات ،بينما تكون املرأة هي
املسؤولة عن إعداد اإلفطار والسحور (مقابلة علي
موشأس2017/10/22 ،م).
وهذه املسألة تعددت فيها أقوال املنتسبين إلى
العلم في املجتمع الكيني ،وذلك على النحو اآلتي؛ إذ منهم
من يمنع زواج املرأة الزانية ،ويحكمون على أن أوالد زواج
ا
الخّلن هم من أبناء الزنا ،فّل يستحقون شيئا من اإلرث
(مقابلة تلميذ الشيخ سعيد ريمو2017/9/3 ،م) .ومنهم
يقول بتصحيح الزواج ،وذلك بتفريق الزوجين أوال؛ ملعرفة
براءة رحم األم ،وليتوبا إلى هللا -سبحانه وتعالى ،-ثم يتم
تزويجهم مرة ثانية بمقتض ى الشريعة اإلسّلمية (مقابلة مع
الشيخ حسن محمد إدريس2017/9/16 ،م) .وفريق يقول:
يجب تزويجهم سريعا؛ حتى ال تعم البلوى في املجتمع.
ً َ
ا
َ ْ
ويستدلون بقوله تعالى ﴿ :ا
الز ا ِني َّل َين ِك ُح ِإَّل َزا ِن َية أ ْو
َ
ا
َ ْ
ُ ْ َ ً َ ا ُ َ ْ
الز ا ِن َية َّل َين ِك ُح َها ِإَّل َز ٍان أ ْو ُمش ِر ٌك َو ُح اِر َم ذ ِل َك
مش ِركة و
ََ ُْْ َ
على املؤ ِم ِنين﴾ [النور. (Mraja, No year:218)]3:

املبحث الثالث :حكم زواج الخّلن في الفقه
اإلسّلمي
املطلب اْلول :تلخيص الوقائع:
جرت العادة في مجتمع ديغو أن يبدأ الخليّلن املعاشرة
الزوجية دون انعقاد النكاح الشرعي بينهما؛ والسبب
الرئيس في ذلك يعود إلى الصعوبات املادية ،مثل :غّلء
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املهور ،وتكاليف مراسيم الزواج ،وانتشار ظاهرة البطالة؛
فهذه العوامل تجعل الشخص يتهرب من الزواج الشرعي
إلى العرفي .ثم يعقدان الزواج الرسمي مع اقتراب شهر
ً
رمضان الكريم خوفا من بطّلن الصيام ،وذلك بحضور
املأذون الشرعي وعدد من أفراد األسرة.
املطلب الثاني :تحديد املسألة ،ومناقشة الوقائع،
وتحليلها ،وبيان وجهة نظرالباحثين
الفرع اْلول :تحديد املسألة
تتفرع هذه القضية عن األحكام األسرية عن باب نكاح
املرأة الزانية.
الفرع الثاني :مناقشة الوقائع وتحليلها
تعريف الزنا :الزنا في اللغة العربية مأخوذ من لفظ "زنى"،
ومضارعه "يزني" ،ومصدره "زنا" ،فهو "زان" ويجمع على
"زناة" .وقد يمد لفظ الزنا أو يقصر ،فالقصر هو لغة أهل
الحجاز ،وأما املد فهو لغة أهل نجد.
ويقصد بالزنا :إتيان املرأة دون عقد نكاح
(الفيومى ،د.ت .)156 :1 ،وتعددت تعريفات الزنا نتيجة
لتباين مذاهب الفقهاء ،ومن هذه التعريفات :أنه" :قضاء
الشخص شهوته في قبل امرأة خالية عن امللكين -النكاح أو
اليمين ،-وتمكين املرأة في ذلك" (البابرتي ،د.ت،)213:5،
وعرف أيضا بأنه" :كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ،وال
شبهة نكاح ،وال ملك يمين" (بن رشد،)324:1 ،1379 ،
وعرف كذلك بأنه" :إيّلج قدر الحشفة من الذكر في فرج
محرم ،مشتهي طبعا ال شبهة فيه" (الحصني،1994 ،
 ،)473:1وعرف أيضا بأنه" :وطء امرأة في قبلها حراما ،ال
شبهة في وطئها فهو زان ،والوطء في الدبر مثله في كونه زنا؛
ألنه وطء في فرج امرأة ال ملك له فيها ،وال شبهة ملك ،فكان
زنا" (املغني.)151:10 ،1374 ،
وبالنظر إلى التعريفات املتقدمة نرى أن الفقهاء
اتفقوا على أنها وطء املحرم تعمدا كان أو بشبهة .واختلفوا
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في معنى الفرج ،هل املراد منه القبل أو الدبر؟ فمنهم من
رأى أن الوطء في الدبر هو الزنا ،ومنهم من أنكر ذلك.

بعمومها جواز تزويج املرأة الخلية عن النكاح ،ويندرج في
نوعها الزواني.

أدلة تحريم الزنا :ثبت تحريم الزنا في القرآن الكريم
اَ ا ُ َ َ َ َ ً
ََ َ ْ َُ
احشة َو َس َاء
الزنا ِإنه كان ف ِ
في قوله -تعالى﴿ :-وَّل تقربوا ِ
ً
َس ِبيّل﴾ [اإلسراء]32:؛ حيث نهت اآلية الكريمة عن
االقتراب من الزنا ،وعدته طريقا إلى الفاحشة ،فتم
تحريمه تحريما قطعيا .ومن أدلة تحريمه وقوله َّ( ل َيزني
َ
ا
ٌ
مؤمن) (الطبري)1055:5 ،2003 ،؛
الز اني حين َيزني وهو
فقد نفى الحديث السابق إيمان الزاني حينما يباشر
الفاحشة ،مما يفيد تحريم الزنا.

وأجابوا عن االستدالل بآية النور بأن اآلية جاءت
بطريقة خبرية ،فّل تفيد حكما شرعيا؛ حيث إنها جاءت
لتحكي أحوال الزناة ،فالزاني ال يرغب في زواج العفيفات،
بل يرغب في نكاح الزانيات ،ومن ثم ال تحمل اآلية على
التحريم (الرازي.)319:23 ،1420 ،
ْ َّ
اس ،
كما استدلوا بالسنة بما روي ع ِن اب ِن عب ٍ
ًَ
ْ
ْ َ
َأ ان َ ُج ًّل َق َ َ ُ َ ا
ّللاِ ،إ ان ِعن ِدي ِبنت َع ٍ ام ِلي َج ِميلة،
ر
ال :يا َرسول ِ
َ
َ
َ
ا
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ُّ
ْ
َ
ال( :ط ِلق َها) .ق َ
َوإ ان َها َّل ت ُرد يد َّلمس .ق َ
الَّ :ل أص ِب ُر عن َها.
ِ ٍ
َِ َ َ َ ْ ْ َ ً
قال( :فأم ِسكها ِإذا)( .البيهقي ،)154:7 ،1344 ،فلفظ
اإلمساك يدل على جواز نكاح املرأة الزانية .وفي حديث آخر
َّ
قوله -صلى هللا عليه وسلمَّ( :-ل يحرم الحرام الحّلل)
(البيهقي ،)168:7 ،1344 ،فاملراد بالحرام هو الزنا،
والحّلل هو النكاح ،فّل يحرم الحرام شيئا مشروعا ،وهو
النكاح ،فارتكاب الفاحشة ال يجعل الزواج باطّل
(الشوكاني ،د.ت.)145:6 ،
َ
ُ
ْ
َّ
اس ،قال( :أ اول ُه
واستدلوا بما روي ع ِن اب ِن عب ٍ
وب ا ُ
ّللا َع َلى َم ْن َت َ
احَ ،وآخ ُر ُه ن َك ٌ
س َف ٌ
احَ ،و َي ُت ُ
ابَ ،ي ْع ِني
ِ ِ
ِ
َْ َْ ُ ا ََ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ا
َ
َ
ا
الرجل يزِني ِباملرأ ِة ،ثم يتزوجها) (الجوهري،1990 ،
 ،)68:1يدل قول ابن عباس على جواز نكاح املرأة الزانية؛
ألن الوطء في أولها كان محرما ،وأخيرا أصبح جائزا بالعقد.

أقوال الفقهاء في نكاح املرأة الزانية :اختلف
الفقهاء في هذه املسألة على ثّلثة أقوال ،وهي كاآلتي:
قول الجمهور :اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية
(الشيخ نظام ،)280:1 ،2000 ،واملالكية (عبد الرحمن
املغربي ،)34:5 ،1978 ،والشافعية (الخطيب الشربينى،
 )178:3 ،2000على جواز نكاح املرأة الزانية مع الكراهة
ولم يشترطوا التوبة خّلفا للحنابلة ،واختلفوا فيما بينهم في
بعض الجزئيات .فيرى أبو حنيفة والشافعي جواز نكاح
املرأة الزانية دون حاجة إلى انتظار العدة ( .املرغياني،
 ،)239:3 ،1417ويرى املالكية (عبدالرحمن املغربي،
 )34:5 ،1978ومن وافقه من الثوري واألوزاعي (املاوردي،
 )191:9 ،1994وأبي يوسف (البابرتى)242:3 ،1997 ،
أنها ال تتزوج حتى تنقض ي عدتها؛ واستدلوا بقوله تعالى:
ا َ َْ ُ ا َ َ ً َْ ُ ْ َ ً َ ا ُ َ ْ
الز ا ِن َية َّل َين ِك ُح َها
﴿الز ا ِني َّل ين ِكح ِإَّل زا ِنية أو مش ِركة و
ا َ َ ْ ُ ْ ٌ َ ُ ا َ َ َ ََ ُْْ َ
ِإَّل ز ٍان أو مش ِرك وح ِرم ذ ِلك على املؤ ِم ِنين﴾ [النور]3:؛
ْ ْ
استأ ِذن الرسول  في نكاح
حيث نزلت اآلية الكريمة ملا
بغايا ا
كن معروفات في الجاهلية ،فأنزل هللا هذه اآلية
تحريما عليهم دون غيرهم ،واملقصود من قوله تعالى:
َ
َ ُْْ َ
﴿ َو ُح اِر َم ذ ِل َك َعلى املؤ ِم ِنين﴾ هو الوطء املحرم ال العقد.
يقول اإلمام الشافعي نقّل عن سعيد بن املسيب
بنسخ اآلية الكريمة؛ حيث قال" :اختلف أهل التفسير في
هذه اآلية اختّلفا متباينا ،والذي يثبت عندنا -وهللا أعلم-
ما قاله ابن املسيب" (الشافعي ،)18:5 ،2001 ،والذي
َ َْ ُ ْ َ
َ
اْل َي َامى م ْن ُك ْم َو ا
الص ِال ِحين
نسخها قوله تعالى﴿ :و أن ِكحوا
ِ
ُ
ُ
ِم ْن ِع َب ِادك ْم َو ِإ َما ِئك ْم﴾ [النور]32:؛ إذ تفيد هذه اآلية

قول بعض الصحابة :وهم علي بن أبي طالب،
وابن مسعود ،وأبو هريرة ،وعائشة ؛ إذ منعوا نكاح املرأة
الزانية مطلقا (الصنعاني)202:7 ،1403 ،؛ واستدلوا
ا َ َْ ُ ا َ َ ً َْ ُ ْ َ ً َ ا ُ
الز ا ِن َية
بقوله تعالى﴿ :الز ا ِني َّل ين ِكح ِإَّل زا ِنية أو مش ِركة و
َ َ ْ ُ َ ا َ َ ْ ُ ْ ٌ َ ُ ا َ َ َ ََ ُْْ َ
َّل ين ِكحها ِإَّل ز ٍان أو مش ِرك وح ِرم ذ ِلك على املؤ ِم ِنين﴾
[النور ،]3:ووجه االستدالل في اآلية الكريمة :بأنها تفيد
تحريم نكاح املرأة الزانية مطلقا ،وصيغة الخبر تفيد
َ
َ
التحريم زواج الزناة .وأما قوله تعالىَ ﴿ :و ُح اِر َم ذ ِل َك َعلى
ُْْ َ
املؤ ِم ِنين﴾ ،أي :يحرم نكاح الزناة ،وظاهر اآلية تفيد
َ ْ
التحريم ال سيما ورودها بصيغة الجزم (َّل َين ِكح) (الرازى،
.)319:23 ،1420
والبغايا ا
كن معلومات في الجاهلية؛ فأنزل هللا هذه
اآلية تحرم نكاحهن ،فصار التحريم على إطّلقه دون
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ا َ َْ ُ ا َ َ ً َْ ُ ْ َ ً َ ا ُ
الز ا ِن َية
تقييد .كما أورد البيهقي قصة أم مهزول ،حين أراد رجل أن بقوله تعالى﴿ :الز ا ِني َّل ين ِكح ِإَّل زا ِنية أو مش ِركة و
َ َ ْ ُ َ ا َ َ ْ ُ ْ ٌ َ ُ ا َ َ َ ََ ُْْ َ
يتزوجها ،فسأل النبي  بأمر زواجها ،فتّل الرسول  قوله َّل ين ِكحها ِإَّل ز ٍان أو مش ِرك وح ِرم ذ ِلك على املؤ ِم ِنين﴾
َ َْ ُ ا َ َ ً َْ ُ ْ َ ً َ ا ُ َ
تعالى ﴿ :ا
الز ا ِن َية َّل [النور .]3:وقال جمهور الفقهاء :بأن اآلية خرجت مخرج
الز ا ِني َّل ين ِكح ِإَّل زا ِنية أو مش ِركة و
َ
ا
َ ْ
ْ
َ ُْْ َ
َين ِك ُح َها ِإَّل َز ٍان أ ْو ُمش ِر ٌك َو ُح اِر َم ذ ِل َك َعلى املؤ ِم ِنين﴾ الغالب ،ولكن اآلية تدل بعمومها على حرمة نكاح املرأة
[النور ،]3:فنهى النبي  الرجل من زواج أم مهزول ،الزانية .كما استدلوا بأن اآلية منسوخة ،لكن لم يرد قول
"والنهي يقتض ي التحريم واملنع مطلقا" (الخزرجى ،1964 ،بالنسخ عن أحد الصحابة ،بل روي عن علي بن أبي طالب
 بأن اآلية محكمة ولم تنسخ (الرازى،)152:12 ،1420 ،
.)168:12
واستدلوا بقوله ( :ثّلثة قد َح ارم هللا عليهم والنسخ يقتض ي التعارض بين هذه اآلية وبين قوله تعالى:
َْ
ُ
َْ
َ
اْل َي َامى م ْن ُك ْم َو ا
ا
والعاق ،ا
الجنةْ :
الص ِال ِحين ِم ْن ِع َب ِادك ْم
والد ُّيوث الذي ُي ِق ُّر في ﴿ َو أن ِك ُحوا
ِ
مد ِمن الخمر،
ُ
َ
الخ َب َث) (الشيباني ،)40:5 ،1995 ،ويدخل في َو ِإ َما ِئك ْم﴾ [النور .]32:وزعموا أن البغي ال تختلف عن
أهله
شأن املحصنات ،وهذا غير منطقي؛ ألن اإلحصان يطابق
الدياثة نكاح املرأة الزانية.
قول الحنابلة :وهو جواز نكاح املرأة الزانية بشرط العفة ،والزنا تخالف صفة العفة (ابن تيمية،1995 ،
التوبة ،وانقضاء العدة سواء أكانت بوضع الحمل أم  .)317:15إضافة إلى ذلك؛ فإن اآلية دائرة في مسألة
بالقروء (بن قدامة)422:6 ،1374 ،؛ واستدلوا بقوله النساء ،بينما املنسوخة شملت الزاني والزانية .وقالوا بأن
َ َْ ُ ا َ َ ً َْ ُ ْ َ ً َ ا
ا
الز ان َي ُة ََّل املراد بالزواج الوارد في اآلية هو الوطء ال غيره ،ولكن لفظ
تعالى﴿ :الز ا ِني َّل ين ِكح ِإَّل زا ِنية أو مش ِركة و ِ
َي ْنك ُح َها إ اَّل َزان َأ ْو ُم ْشر ٌك َو ُح ار َم َذل َك َع َلى ْاملُ ْؤمن َين﴾ النكاح الوارد في القرآن ال يفيد إال العقد ،وتفسير لفظ
ِِ
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
[النور ،]3:حيث تدل اآلية بمنطوقها على حرمة نكاح املرأة النكاح بمعنى الوطء هو خروج عن مغزاه؛ إذ يصير املعنى:
الزانية ،ومن نكح زانية فهو من الزناة ،والعفيفة ال تتزوج "الزاني ال يزني إال بزانية ،والزانية ال تزني إال بزان"؛ فيصبح
الزاني ،فإن فعلت فهي بمثابته .وأما قوله تعالىَ ﴿ :و ُح ار َم النص واقعا بّل فائدة ،والقرآن الكريم بريء من ذلك( .ابن
ِ
َذل َك َع َلى ْاملُ ْؤمن َين﴾ ،فيحرم نكاح املرأة الزانية ما دامت القيم الجوزي.)91:5 ،1374 ،
ِِ
ِ
َ َ ُ ُّ َ َ َ
س) ،فيرد
بهذه الصفة إال إذا تابت (ابن قدامة)432:6 ،1374 ،؛
وأما استداللهم بحديثَّ( :ل ترد يد َّل ِم ٍ
ا ُ َ ا
الذ ْن ِب َك َم ْن ََّل َذ ْن َب بوجهين ،أوال :الحديث لم يثبت ،ويقول اإلمام النسائي:
عمّل بما جاء في قوله ( التا ِئب ِمن
َل ُه) (الّللكائي .)1121:6 ،1423 ،واستدلوا بقوله تعالى" :هذا الحديث غير ثابت ،وعبد الكريم أحد رواته ،ضعيف
ْ َ َ ُ
ات ِل ْل َخ ِبي ِث َين َو ْال َخ ِب ُيثو َن ِل ْل َخ ِب َيثات﴾ [النور .]26:الحديث ليس بقوي" ،ولفظ السخاء يحتمل معاني
﴿الخ ِبيث
واستدلوا بما روي ابن مسعود أنه سئل عن زواج املرأة متعددة ،منها السخاء والعطاء ،وال يدل على الزنا فقط.
َ ْ َ َْ َْ َ
ض ُل ِم ْن َأ ْن ويرد على استداللهم بأن النبي رخص النبي  ألحد
الزانية ،فذكر قوله ( :ما ِمن توب ٍة أف
َي َت َز او َج َهاَ ،خ َر َجا ِم ْن ِس َفاح ِإ َلى ِن َكاح) (الصنعاني ،1403 ،الصحابة من الزواج بزانية ،وينطبق على الزوج صفة
ٍ
ٍ
 .)204:7وفي موضع آخر ،سئل ابن مسعود عن الشخص الديوثة ،بأن هذا الزوج سيصبح ديوثا ،وهو ما يتنافى مع
يزني بامرأة ثم ينكحها ،فقرأ قوله تعالىَ ﴿ :و ُه َو اال ِذي َي ْق َب ُل مقصد الشريعة من الطهارة والعفة( .الرازى،1420 ،
ا َ
ُ
ا اَ
ات َو َي ْع َل ُم َما َت ْف َع ُلو َن﴾  .)347:3وأما استداللهم بحديثَّ( :ل يحرم الحرام
الت ْو َبة َع ْن ِع َب ِاد ِه َو َي ْعفو َع ِن
الس ِيئ ِ
الحّلل) ،فهذا الحديث ضعيف؛ ألن أحد الرواة متروك،
[الشورى.]25:
مناقشة أدلة جمهور الفقهاء :استدل جمهور وهو عثمان الزهري (الهيثمي ،د.ت .)271:3 ،وأما
وب ا ُ
احَ ،وآخ ُر ُه ن َك ٌ
استداللهم باألثرَ ( :أ او ُل ُه س َف ٌ
احَ ،و َي ُت ُ
ّللا
ِ ِ
ِ
الفقهاء على تخصيص اآلية باألحاديث ،فّل يوجد ما يدل
ا ُ َ َ ْ َْ َْ ُ ا ََ َ
ُ
َع َلى َم ْن َت َ
ا
َ
ابَ .ي ْع ِني الرجل يزِني ِباملرأ ِة ،ثم يتزوجها) ،فهذا
على ذلك ،والقول بالتخصيص ليس بدليل ،ومن ثم فّل
يعتبر حجة شرعية؛ وعليه :فيحرم نكاح املرأة الزانية األثر هو قول صحابي ،وال يعتبر حجة عند علماء األصول،
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ا
أحكام زواج الخّلن في الفقه اإلسّلمي :دراسة فقهية مقارنة بعادات قبيلة ديغو في جمهورية كينيا
منصب محسن عبد الرحمن ،حسام الدين الصيفي

وورد عن بعض الصحابة ما يخالف ذلك (محمد بن عمر،
.)174:6 ،1400
مناقشة الفريق الثاني وهم الذين يرون عدم جواز
نكاح املرأة الزانية مطلقا :حيث استدلوا بحديث مرثد التي
يدل بعمومه على منع نكاح املرأة الزانية ،فّل يعتبر حجة
عند ورود حديث خاص ،ومن املعلوم عند األصوليين أنه
إذا اجتمع العام مع الخاص ،حمل العام على الخاص .وأما
استداللهم بحديث( :ثّلثة قد َح ارم هللا عليهم الجنة،
ا
والعاق ،ا
ْ
والد ُّيوث ،الذي ُي ِق ُّر في أهله
مد ِمن الخمر،
َ َ
الخ َبث) ،فّل يكون حجة على حرمة نكاح املرأة الزانية؛ ألن
الديوث هو الذي يصر على ارتكاب الفاحشة ،ويرض ى
بذلك.
مناقشة الفريق الثالث الذين يرون نكاح املرأة
الزانية لكن بتحقق شرطي التوبة واالستبراء :إذ استدلوا
اْ َ َ َْ َ
ا
بحديث( :التا ِئ ُب ِم َن الذن ِب ك َم ْن َّل ذن َب ل ُه) ،فّل يعتبر
حجة؛ ألن اآلية جاءت بطريق العموم ،والحديث كذلك،
فّل يمكن أن يخصص عموم النص .إضافة إلى أنه ال
يحمل معنى النكاح الوارد في اآلية على العقد بل املراد هو
الوطء؛ ألن السياق في العربية يقتض ي ذلك .وأما
ْ َ َ ُ ْ
ْ ُ َ
ات ِلل َخ ِبي ِث َين َوال َخ ِبيثون
استداللهم بقوله تعالى﴿ :الخ ِبيث
ْ َ َ
ِللخ ِبيثات﴾ ،فّل يكون حجة؛ ألن لفظ الخبث الوارد في
اآلية يشمل معاني السوء ،وأما تخصيصه بالزنا وحده
فيكون تخصيصا بّل دليل .واستداللهم باألثرَ ( :ما ِم ْن
َ َ َ
َ
َ ْ ََ
َ َْ َ
ت ْو َب ٍة أفض ُل ِم ْن أن َيتز او َج َها؛ خ َر َجا ِم ْن ِسف ٍاح ِإلى ِنك ٍاح)
فليس بحجة؛ ملعارضته بعض اآلثار التي تجيز نكاح املرأة
الزانية ،وال يمكن أن تكون بعض أقوال الصحابة أولى من
بعض.

اآلية للتشنيع والتوبيخ على ارتكاب الزنا؛ ولذلك ختم اآلية
َ
َ ُْْ َ
الكريمة ﴿ َو ُح اِر َم ذ ِل َك َعلى املؤ ِم ِنين﴾ .وهللا -سبحانه
وتعالى -ا
حرم الزنا على كافة الخّلئق وخاصة على املؤمنين.
ومعنى النكاح الوراد في اآلية هو الوطء وليس العقد؛
فالوطء هو علة التحريم ،وإذا ارتكب أحدهما الزنا تفرقا؛
ألن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
وإذا أخذنا بقول تحريم املرأة الزانية ،فإن هذا
سيفتح أفاقا أخرى الستمرار الزنا .كما أن عزل الزناة في
املجتمع يترتب عليه أضرار أخرى ال تحمد عقباها .وأما
اشتراط االستبراء لصحة نكاح املرأة الزانية؛ فيعود إلى
تحقق براءة رحم األم؛ حتى ال تختلط األنساب.

الخاتمة
في نهـاية هذا البحـث ،فإن أهـم نتـائجـه يمكـن إجمالهـا في
اآلتي:
 .1الزواج يكون صحيحا شرعا وقانونا ال بد من توافر
الشروط الشكلية واملوضوعية واألركان ،وأن تكون
خالية من املوانع.
ا
 .2إن زواج الخّلن الذي ينعقد بين الفتى والفتاة في غياب
الولي والشهود والصداق هو زواج باطل غير مقبول
شرعا.
 .3تتحمل املرأة أكثر التبعات تجاه هذا الزواج خاصة بعد
وقوع الفرقة الزوجية ،من سقوط مؤخرات الصداق
ومّلحقاته من النفقة وامليراث وأجرة الرضاعة
والحضانة.

التوصيات

الفرع الثالث :وجهة نظرالباحثين

للبحـث توصـيات مهمـة نجملهـا في أدناه:

بناء على مسلك جمهور الفقهاء القائل بصحة نكاح املرأة
الزانية مع الكراهة يعتبر جمعا بين املذاهب األخرى ،وهو
يؤيد القاعدة األصولية" :إعمال الجمع أولى من إهماله".

 .1توجيه أولياء األمور إلى تيسير وتسهيل أمر الزواج
الشرعي والرسمي ،وإنذارهم من املغاالة في املهور،
وتعقيد إجراءات الزواج.

وأما أقوال الصحابة الذين ذهبوا إلى حرمة نكاح
املرأة الزانية ،فيمكن حملها على الكراهة ،فيصلح معنى

املجلة العاملية للدراسات الفقهية واألصولية
م2018/ه1440 ، العدد الخاص،2 املجلد

67
Henk, Waaijenberg. 1993. Land labour in Mijikenda
Agriculture Kenya 1850-1985 publisher
African Studies centre research –reports
Netherland.
×isnÊ, Taqiyy al-DÊn Abu Bakr ibn MuÍammad
(1994). KifÉyah al-AkhyÉr fÊ ×all Géyah alIkhtiÎÉr, BayrËt: DÉr al-Khayr.
Horton Mark C Shanga, 1996. The Archaelogy of
Muslim trading community on the coast of East
Africa, London: No Publisher.
https://Joshua project.net/people_groups/11557/KE

Ibn Qayyim al-Jawziyah, MuÍammad ibn AbÊ Bakr,
(1410h), al-Ùuruq al-×ukmiyyah fÊ al-SiyÉsah
al-Shar‘iyyah. Dimashq: Maktabah DÉr alBayÉn.
Ibn QuddÉmah, Muwaffaq al-DÊn, (1374h), al-MughnÊ
(1st ed). ‘AmmÉn: MaÏba‘at al-SulÏÉniyah.
Ibn Rushd, Muhammad ibn Aímad, (1379h), BidÉyah
al-Mujtahid wa nihÉyah al-MuqtaÎid, (1st ed),
MiÎr: MaÏba‘ah al-×alabÊ.
Ibn Taymiyyah, Aímad ibn ‘Abd al-×alim, (1412h),
MajmË‘ah al-FatÉwÉ. Al-RiyÉÌh: DÉr ‘Ólam
al-Kutub.
Joshua, Mijikenda Digo in Kenya, Retrieved on 1-122017, from
Kaingu, Kalume Tinga. 1998. Cultural Practice of the
Midzichenda at Cross Roads Divination,
Healing, Witchcraft and the statutory law. No
Place: Publisher.
Kwale county Government, Retrieved on 1-1-2018,
from http://www.Kwalecountygov.com
MarginÉnÊ, ‘Aliyy ibn AbÊ Bakr al-HidÉyah (1417h),
SharÍ bidÉyah al-mubtada, (1st ed.) Pakistan:
IdÉrah al-Qur’Én wa ‘UlËm al-Islam.
Mariam Dau, Ngome, 2014. Uchambuzi linganishi
wa maudhui na majukumu ya nyimbo za
harusi za wadigo na waswahili, Kenya: Chuo
Kikuu cha Nairobi.
Mohamed Suleiman Mraja, Islamic Impact on
Marriage and Divorce among the Digo
southern Kenya, German: No Publisher.
NiÌÉm, al-HumÉm MawlÉnÉ al-Shaykh (2000).
FatÉwÉ al-Hindiyyah (1st ed.). BayrËt: DÉr alKitÉb al-‘Ilmiyyah.
Øan‘ÉnÊ, ‘Abd al-RazzÉq ibn HammÉm ,(1403h), alMuÎannaf (2nd ed.), al-Hind: al-Majlis al-‘IlmÊ
Prins, 1994. C oastal Tribe of the North Eastern
Bantu
Pokomo,
Nyika,Teita,
London:
Publisher.
QurtubÊ, MuÍammad ibn Aímad (1995), TafsÊr alQurtubÊ: al-Jémi‘ li AíkÉm al-Qur’Én (2nd ed.),
al-Qéhirah: DÉr al-Kutub al-MiØriyyah.
Razi, Fakhr al-Din Muhammad ibn ‘Umar(1420h),
al-Tafsir al-kabir mafatih al-ghayb. Bayrut :
Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi.

 ابتداء، تعزيز التعاون املثمر بين املؤسسات التربوية.2
 إليجاد الحلول،من البيت واملسجد واملدرسة وغيرها
.املناسبة لظاهرة الزواج املنحرف
 تشجيع معاهد البحث العلمي في الجامعات.3
واملؤسسات العلمية على إلقاء الضوء على ظاهرة
.املنحرف من حيث التأليف والنشر
 تثقيف الخليلين بأحكام الشريعة اإلسّلمية املتعلقة.4
 بحيث تتولى، من خّلل الندوات والدورات،بالزواج
 وذلك قبل انعقاد،الجهات املختصة اإلشراف عليها
الزواج؛ ملا يترتب عليه من تقليص املنحرف وتّلفي
.حدوثها
 دراسة هذا النوع من الزواج وبيان اآلثار السلبية.5
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املّلحق
امللحق رقم ( )1خريطة ساحل كينيا

امللحق رقم ( )2صورة خريطة مقاطعة كوالى

ترجمة اْلعّلم

ترجمة الشيخ عزيز سعيد ريمو :ولد في مقاطعة كوالى عام 1950م،
عرفت أسرته بحب التعليم اإلنجليزى ،فتمنى لولده أن يتعلم الدين
والكهنة لحمايتهم من السحر .بدأ رحلة التعليمة فالتحق إلى مرحلة

اإلبتدائية في بنغانى ( )Panganiفي دولة تنزانيا ذلك في عام 1970م
قض ى ثّلث سنوات ،رجع إلى وطنه كينيا والتحق في مدرسة الكائنة في
كتوو ( )Kituwiبقي فترة وجيزة وآخيرا وجد منحة دراسية في اململكة
العربية السعودية ،درس املرحلة املتوسطة والثانوية ثم التحق
بمرحلة البكالريوس بعد أن أتم الدراسة العالية في كلية الحديث
الشريف والدراسات اإلسّلمية في عام 1981م .أبتعث الشيخ إلى
مدرسة الفّلح في مدينة اسيولو – كينيا ،قض ى سنتين ثم رجع إلى
مسقط رأسه في مدرسة التوحيد في مقاطعة كوالى .واصل الشيخ
مسيرته دعويا يدعو قومه إلى التوحيد .وبنفس الوقت كان الشيخ
من كبار املتحدثين من حزب اإلسّلم في جمهورية كينيا تعرف بـ ـ
( )IPKوملا نشطت الحركة في الساحة اعتفل عدد من رواد الحزب
من بيتهم الشيخ .وأفرج بعد ثّلث سنوات بعد أن كان متأثرا عقليا
وجسديا .بعد خروج الشيخ في السجن بنى مسجده في مدينة دغرك
( )Diirikaوسماه مرج البحرين .يوما خطب في املسجد وقال من
أنصار إلى هللا؟ كما قال عيس ى بن مريم للحوارين ،الذين ردوا بالقول
نحن أنصار هللا اشترط عليهم النطق بالشهادتين ،وأول من تلفظ
بذلك هو عمر موسين ( )Mwaseniلقبه الشيخ ب ـ ـ "فتح الدين"
وأخيرا عرفت هذا الحزب بأنصار السنة .تأسست حركة أنصار
السنة عام 1991م تحت يد الشيخ ،يدعو أتباعه بتطبيق السنة.
اشترط عليهم عدة الشروط منها :عدم تعلم في أي مكان سوى
مسجده ،مّلزمة الدروس بعد صّلة الفجر يوما عدا يوم الجمعة،
عدم أكل الحرام ،إعادة الزوج بكل من تزوج بطريق الخّلن وتعرف
كوهوالن.)Kuholana( .
ترجمة الشيخ حسن محمد إدريس :ولد الشيخ في مدينة ممباسا
عام 1982م ،يعد والده الشيخ محمد إدريس هو شيخه األول؛ إذ
أخذ عنه القرآن الكريم واللغة العربية والفقه ،حصل الشيخ على
منحة دراسية من جامعة أفريقيا العاملية جمهورية السودان؛ حيث
تخرج كلية التربية قسم الدراسات اإلسّلمية عام 2010م ،ثم واصل
مسيرته التعليمة فحصل على درجة املاجستير من كلية التربية
وقسم املناهج عام 2013م جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
توظف الشيخ بعد عودته إلى مسقط رأسه كمدرس للمرحلة
الثانوية؛ حيث درس اللغة العربية والدراسات اإلسّلمية في مدرسة
شيكا أدب ( )Shika Adabuالكائن في مقاطعة كوالي ،ومدرسة
ً
الشيخ عبد هللا الفارس ي الواقعة في مقاطعة ممباسا .وحاليا يرأس
الشيخ معهد املنورة للدراسات اإلسّلمية ويتعاون مع عدة جامعات
ا
تقديم أوراق
مثل :جامعة األمة وجامعة موي .شارك الشيخ في
علمية في عدة ندوات ومؤتمرات املزمعة تحت املنتدى اإلسّلمي
ومجلس الدعاة واألئمة لدولة كينيا .يخطب الشيخ مسجد سكينة
( )Sakinaالواقعة في مدينة ممباسا وله دروس ومحاضرات في
مسجد الصابرين و مسجد موالنا و مسجد سعاد الكائن في مقاطعة
كوالي.
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